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Ignoruojamas pavojusNaujausias mus pasiekęs “LKB Kronikos” numeris (33) informuoja apie dabartinius pogrindžio leidinius, kurių esama net penkių. Tai “Rūpintojėlis”, “Tiesos kelias”, “Dievas ir Tėvynė”, “Aušrelė”, “LKB Kronika” ir “Aušra”. Minėtasis “Kronikos” numeris cituoja “Rūpintojėlio” 5 nr., kuriame rašoma apie Lietuvos nepriklausomybės laikotarpi kaip šviesiausią Lietuvos istorijos periodą, pakėlusi kraštą visais atžvilgiais, įskaitant tautos moralę. Toliau tame straipsnyje dėstoma dabartinė būklė. Jo autorius K. Aušrys konstatuoja, kad okupaciniame laikotarpyje tautos moralė esanti pakirsta. Jis primena keletą faktų. Pvz. nepriklausomoje Lietuvoje kiekvienam gyventojui tekdavo po 0,8 litro degtinės, o dabar — net po 17 litrų. Chroniškų gydomų (dispanserizuotų) alkoholikų esama 22.000. Psichiatrų nuomone, tai tik trečdalis alkoholikų. Krašte vykstąs besaikis girtavimas. Prieš 1940 m. Lietuvoje įvykdavo kasmet 107-250 žmogžudysčių, o dabar — 4000-5000. Abortų per metus būdavo apie 15.000, o dabar — 60.000. Kasmet išsiskiria 9.000-10.000 šeimų. Venerikų ligoninės ir kalėjimai perpildyti. Tai, žinoma, tik keli ryškesni faktai, bet daug pasakantys apie tautos moralę. Aiškiai matyti, kad sovietinėje santvarkoje, garsiai skelbiančioje visokią pažangą, vyksta dvasinė žmogaus atžanga, korupcija, gedimas.0KOKS gi vaizdas užsieniuose gyvenančios lietuvių tautos dalies? Gal demokratinėje, laisvoje santvarkoje gyvenančių tautiečių moralė yra augštesnė, gal jie galėtų būti pavyzdžiu pavergtiesiems? Deja, nėra jokių statistinių duomenų ir dėlto neįmanoma tiksliai įvertinti moralinio išeivijos lygio. Viena betgi yra aišku: vergijoje į moralinį nuosmukį stumia vienokios priežastys, laisvėje — kitokios. Pvz. sovietinėje baudžiavoje girtauti skatina slogus vergo gyvenimas, o laisvėje — ekonominė gerovė ir linksma nuotaika, šeimų irimą sovietinėje santvarkoje skatina sunkus ekonominis gyvenimas, idėjiniai ir emociniai konfliktai, girtavimas. Kapitalistinėje santvarkoje šeimų irimą skatina didelis individo ir mažas šeimos vertinimas, perstiprus savarankiškumo pabrėžimas, vengimas šeiminių varžtų bei įsipareigojimų. Dėlto ir mūsų išeivijoje yra ir _ąlkoholikų, ir suirusių šeimų, ir įvairių konfliktų, tik turbūt ne tiek daug, kiek okupuotoje Lietuvoje. Viėho dalyko nėra išeivijoje — tai tokio plataus dviveidiškumo ir korupcijos, kaip Lietuvoje, nes čia nėra reikalo slėpti savo vidaus nei vogti ar papirkinėti, kad ką nors gautum. Už tai čia gana plačiai pasklidusi savikovos dvasia, ypač viršūnėse, kur nuolatiniai kivirčai yra tapę veikėjų stiliumi. Opiųjų politinių klausimų nepajėgiama spręsti blaiviai, racionaliai, be pagiežos kitaip galvojančiam.HpAIGI, abiejose mūsų tautps dalyse — pavergtoje ir I laisvoje yra gana ryškių moralinio nuosmukio ženk- lų, būdingų dabarties gyvenimui. Yra jų sovietinėje sistemoje, netrūksta ir kapitalistinėje. Bet visur matyti ta pati priežastis, būtent, stoka moralinio atsparumo, plau- ■ kiančio iš krikščionybės. Vienur ji yra susilpnėjusi ateistinio auklėjimo, valstybinio spaudimo dėka, kitur — libera-
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skautui įsikūrimo Brazilijoje 4S^etis

MINĖJIMAS: Lapkričio (Novembro) 11d 19 vai 
Šv. Kazimiero parapijos salėj:

“• įvairi skautiška programa
— Istorinių nuotraukų išstatymas
— Bus galima įsigyti įvairių tautinių suvenyrų

Lapkričio 12 d., 11 vai.: Skautų Mis’ios V. Zelinos bažny 
čioj.

lizmo, iškeliančio žmogų, bet ignoruojančio Dievą. Buvo ir tebėra tokių pranašų, kurie skelbia žmogaus išaugštinimą atsijimu nuo jo Kūrėjo. Jų idėjos tapo populiarios, pasiekė šeimas, mokyklas, mases. Deja, rezultatai liūdni — moralinis žmonių lygis krito viešajame gyvenime tiek, kad pvz. Amerikos miestuose gyvenimas pasidarė nesaugus. Bendrasis moralinis nuosmukis veikia ir mus — mūsų tauta taip pat išgyvena krizę. Jei tai būtų ekonominis nuosmukis, sakytume — laikinio pobūdžio dalykas, bet kitaip yra su moraliniu nuosmukiu — jis grasina tautai pražūtimi. Ir tai nėra jokia retorika. Kai dauguma tautos narių taps alkoholikais, vagimis, gyvybių naikintojais, šeimų ardytojais, ištvirkėliais, parazitais..., kas beliks iš tautos? Išsigimusi bendruomenė, pati ruošia sau galą. Pavojus yra didelis, realus, bet daugelio ignoruojamas, sakant, jog tai pamaldžios kalbos. Iš tikrųjų gi moralinis smukimas yra savęs naikinimas. Žmogus, kitam bloga darydamas, naikina pats save. Tautos kelias. į sveikatą eina per moralinį atsparumą. Pr. G. ’
 Tėviškės Žiburiai

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
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ânürehginêmis tewmis referatus tari paruošti tikintieji mokiniai

neįstosi”, —šaukė direktorius. 
“Tada dirbsiu paprasta darbinin
ke, o į bažnyčią vis tiek eisiu”, 
— nenusileido mokinė. Nieko 
nelaimėję mokytojai liepė mer-

kur to viso teroro šaknys, štai stos į technikumą. “Nei į aukš- 
kodėl tiek daug liejasi nekaltų, tąją mokyklą, nei į technikumą 
nelaimių ištiktų žmonių ašarų, 
— tai ideologinio darbo vaisius. 
Turėjau dar ir daugiau ką pa
sakyti, bet ar buvo prasmė? Ar 
buvo prasmė sakyti, kad tik to
dėl, jog dalyvavusią procesijoje gaitei išeiti, o Pavilanskienė dar 
J. Biliūno mokyklos Xa klasės pagrasė: “Žinok, dar ne kartą 
mokinę Ritą Žaloitę mokyklos 
direktorius ir pavaduotojai išsi
kvietė į kabinetą ir kaip įmany
dami terorizavo: kodėl ji nekom- 
jaunuolė, kodėl dalyvauja baž
nytinėje procesijoje ir tt

Pirmoji neišlaikė pavaduotoja 
Skairienė: “Aš negaliu net pa
žiūrėti į tave, kad tu tikinti...” 
Pavad. Pavilanskienė • tūžo dar 
labiau: “Kaip tu, būdama tikin
ti, gali dar liesti mokyklos suo
lą, tegul tau tą suolą nuperka 
kunigai. Jei esi tikinti, niekur ne
įstosi į aukštąją mokyklą”. Di
rektorius tęsė toliau: “Kam dar 

»Ir bus eini į mokyklą, vis tiek jos ne
parašytos blogos charakteristi- baigsi ir į aukštąją mokyklą ne- 
kos, ir neįstos į aukštąją mokyk- įstosi”. Mergaitė, nors ir labai 
lą”. gerai mokosi, atsakė, kad į aukš

tąją mokyklą nesitiki įstoti, —

Kun. Juozo Janulio, Anykščių vi
karo pamokslo, pasakyto per 
1977 Kalėdas, tęsinys.

*
Pasakiau, kad jau nuo rugsėjo 

1 d. procesijoje dalyvavusieji 
aukštesniųjų klasių mokiniai, 
ypač berniukai ir jų tėvai, buvo 
mokytojų terorizuojami. Jiems 
buvo grasinama: jeigu jaunuo
liai eis į bažnyčią, jiems specia
liai bus *parašytos blogos charak- 
teristikos; jie niekur neįstos į 
aukštąją mokyklą ir Lt. Rajono 
pirmininko pavaduotojas Daily- 
dė kiek nustebo, bent jau atro
dė, kad tokiems mokytojų veiks
mams nepritaria. Tačiau deputa
tė Barkauskienė (taip man ją pri
statė pavaduotojas, tikros jos pa
reigos — Anykščių rajono KP 
sekretorė ideologiniam darbui) 
nė kiek nenustebo, bet tiesiai ir 
išdidžiai man užtvirtino:

būsi iškviesta”.

Jeigu direktorius ir pavaduoto
jai taip elgiasi su mokiniais, tad 
nenuostabu, kad mokykloje ti
kintiems mojcsleiviams ne tik kal
bėti, bet ir tylėti apie tikėjimą 
draudžiama, Tuo skundėsi ir že
mesniųjų klasių mokinių tėvai, 
bet kaip pavyzdį paimkime 
tą pačią Xa klasę. Klasės auklė
toja Lesnikauskienė komjauni
mo sekretorei specialiai įsakė, 
kad 1978 sausio 31 įvykstančiai 
klasės valandėlei antireligine te
ma referatus turi paruošti tikin
tys, procesijoje dalyvavę moki
niai: Linas Ladyga ir Rita ba
laitė. Ar begali būti grubesnis 
pasityčiojimas ir tikinčiojo moki
nio panietónimas?

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, 1977 metais 
išleista iš kalėjimo, likusią bausmes 
dalį atlieka Sibire

publikai išstoti is So v. Sajun- 
gos”.

Rodė pabrėžė, kad šiandien 
čeką dirba kitaip» negu anks
čiau. “Jei pateksite į jos įtari
mų sferą, tad jūsų bute, gal ir 
portfelyje, slaptai bus įštaty 
tas modernus pokolbių įrašy 
mo aparatas, ne sovietiškas 
bet pirktas užsienyje. Be to

ir čekos informatorių. Jei atsi
tiktų, kad tokių nėra, tad toks 
informatorius tikrai ieškos jū
sų draugystės. Pvz. man kadai 
se medžioklės draugu užsikorė 
prie Kirovo ir Suvorovo gatvės

Tada man atsivėrė akys: Štėi po raktininkas Janis Kisitis
Nežinau, ar jis dar gyvena, bei

Latvija laknana
planingas

ST 30LMAS. — Įš Lat
vijos ištrūkęs latvis Gunar Ro
de papasakojo apie gyvenimą 
Latvijoj. Jo išvykimas iš Sov 
Rusijos tampriai susijęs su ve
dybomis 1978 m. vasario mėn. 
su į Rygą atvykusia turiste 
latve Jieva Strauberga. Bode 
pasakoja: “ Mes norėjome gy
venti Latvijoje, bet Rygos čeką 
ir Latvijos Vidaus reikalų mi
nisteriją nedavė žmonai leidi
mo apsigyventi pas mane ir pa 
siūlė man važiuoti pas žmoną, 
čeką pasakė, jei aš negerbiu so 
vietų įstatymų, todėl jie ir ma
nęs negerbs. Pasiūlė pasirinkti: 

būti suimtam ar emigruoti”.
Toliau Rodė pasakoja:'“Lat 

vių tauta naikinama įvairiais me
todais. Iš Vladimir ir Gorkio 
miestų rusai kviečiami persi
kelti į Latviją. Latvijos mo
kyklas baigusį jaunimą siunčia 
dirbti į Rusiją. Karo tarnybą 
latvių jaunimas atlieka už Lat 
vijos ribų. Tas skatina mišrias 
vedybas ir latvių jaunimą ištre 
mia iš Latvijos, todėl Latvijo
je tarp latvių yra senų žmonių 
persvara. Jaunimas yra išsklai 
domas. Ką tas reiškia tautai, 
supranta kiekvienas galvojantis 
žmogus”.

“Kalbant apie žmogaus tei
ses Sov. 'Sąjungoje ir, žinoma 
Latvijoje nesiskaitoma su įsta
tymais. Kažkas iš disidentų 
yrą .pasakęs: priversime Sov. 
Sąjungą gerbti savo įstatymus, 
ir ji subyrės. Iš formalios pu
sės Sovietų įstatymai atrodo 
humaniški, suteikiu piliečiams 
daug teisių ir laisvės, bet tie 
įstatymainevert inami. Nekal
bėsiu apie įstatymų ir taisyklių 
paniekinimą kalėjimuose. Ten 
visur viešpatauja sauvaliavi
mas. Ką koncentracijos stovyk 
lų ar kalėjimų administracija 
pati sumano, tą ji ir daro. Pvz 
Sov. įstatymai draudžia klau
sytis telefono pasikalbėjimų ir 
garantuoja korespondencijos 
neliečiamybę, bet kiekvienas - 
Sovietų pilietis gerai žino, kąd 
šios garantijos egzistuoja -tik 
popieriuje. Tas pats pasakyti
na ir apie teisę kuriai nors res-

jo kritimą man pavyko išaiškin 
ti. Kai 1941 m. jį su šeima iš
vežė. kad jo neatskirtų nuo šei 
mos, jis pasižadėjo būti čekos 
informatorium. Kitas šeimas iš 
skyrė jį paliko. Šiaurėje laiko
mas. Kisitis pradėjo savo veik
ią. Kiek moterų jis ten apskun
dė, nežinau, žinau tik, kad dėl 
jo pranešimo be žinios dingo iš 
Latvijos išvežta vokiečių tau
tybės moteris. Jei jus areštuo 
tų čekos tardymas, iš šalies 
žiūrint, būtų it ramus popieri
nis dalykas. Tardytojai net 
džentelmenai. Jei čeką nutars 
kad jūs dar nevertas imti, tad 
jūs pateksite į kitą skyrių, kurį 
veda Agnis Bergmanis ir jo pa
vaduotojas Alberts Kondra- 
tovs”. T

į.
Gunars Rodė pasiryžęs kar

tu su Pasaulio laisvųjų latvių 
sąjunga kovoti už Latvijos ne
priklausomybę. (A. T.)
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iŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Artėjant Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai, skubiai 
restauruojama Š v. Jono bažnyčia, 
įeinanti į senųjų universiteto pa
statų ansamblį Paminklų apsau
gos viršininkas Stasys Pinkus 
Lit ir Meno \i 13 platokai in
formuoja apie restauravimo dar
utis Tie darbai pradėti 1963. 
Dirba įvairių sričių restaurato
riai Pataisytas stogas. Dažoma 
bažnyčios išorė Taisomi vargo- 
• i.u — kviečiami specialistai net 
s Čekoslovakijos. Bažnyčios vi

duje nugram džius tinką, atrastos 
įvairių dailininkų tapytos fres
kos religinėmis daugiausia šv. 
Jono Krikštytojo ir šv. Jono 
Evangelisto gyvenimo ir darbų 
temomis F reskos atnaujinamos, 
taip pat restauruojami altoriai, 
juose esą šventųjų paveikslai, 
statulos ir gausūs religiniai sim
boliai. Iš aprašymo matyti, kad 
turtingas barokinio stiliaus in
terjeras, darnus altorių ansamb
lis, skliautų dekoravimas, reli
giniais simboliais išpuoštos 
klausyklos — tiesiog alsuoja re
ligine dvasia. Juk Šioje bažny
čioje Dievo žodį skelbė garsusis 
pamokslininkas P Skarga. lie
tuviškai pamokslus sakė K Sir
vydas,J. įaknavičius ir kiti žy
mūs pamokslininkai O dabar 
ateistai yra suplanavę Šv. Jono 
bažnyčioje įsteigti Mokslo mu
ziejų (suprantama, kad jame žy
mią vietą turės ir ‘sovietinis 
mokslas”'. Nemaža okupuotoje 
Lietuvoje yra išniekintų bažny
čių, įskaitant ir Vilniaus kated
rą. Ir Šv Jono bažnyčios išnie
kinimas yra dar vienas okupantų 
ir jų tarnų barbariškas darbas

— Tarp “Spalio revoliucijos 
šešiasdešimtmečio” atrūgų mi 
nėtina Vilniaus dailės parodų 
rūmuose ilgesnį laiką veikianti 
propagandinė paroda, pavadinta 
“Spalio idėjos gyvena ir nugali” 
Rudiniai atvežti < Maskvos 
centrinio revoliucijos muziejaus. 
Paroda ilgai keliavo per Rusijos, 

I žkaukazės ir sovietų valdomos 
Azijos miestus. Propagandinę 
atidaromąją kalbą pasakė “istori
kas” R. Šarmaitis. Parodą pava
dino brangia dovana Lietuvos 
darbo žmonėms

- Kauno naujojoje paveikslų 
galerijoje atidaryta dail. Bronės 
Jokūbonienės kilimų ir gobele
nų paroda. Vilniaus parodų rū
muose neseniai buvo dail. Algir
do Lauciaus apžvalginė kerami
kos paroda. Buvo per 100 rodi- 
nių. A. Lauciaus kūrybos šaknys 
yra lietuvių liaudies keramikos 
tradicijose. Žiūrovus žavėjo įvai

rūs ąsočiai, vazos, grūstuvės. A. 
Laucius yra baigęs Vilniaus dai
lės institutą (1953). Dalyvauja ir 
užsienio meno parodose.

— Iš šiais metais išleistų 
poezijos knygų vertas dėmesio 
yra Aldonos Puišytės eilėraš
čių rinkinys “Kur meta plunks
ną vieversys”. A. Puišytė yra 
gimusi tais pačiais 1930 metais, 
kaip ir kiti iškilesnieji oku
puotos Lietuvos lyrikai — Jus
tinas Marcinkevičius, Algiman
tas Baltakis, Vytautas Bložė ir 
Vytautas MaČiuika. A, Puišytė 
išsiskiria motyvų lietuviškumu. 
Partiniams reikalavimams ji ati
duoda tik privalomą minimumą. 
Šių metų rinkinyje visai nėra 
vadinamosios pilietinės poezi
jos motyvų nei marksistinės ide
ologijos bruožų. Ji ieško “šitoj 
žemėj žemės nerastos” (75 p.), 
ieško daiktų ir reiškinių pras
mės, būties sąmoningumo. Ir 
ji tiki, kad ieškojimas nebus 
tuščias: “Tikėsiu ir bus. įžieb
siu — ir degs vidurnakčių gi
rioj paparčio liepsnelė skaid
rioji, ir šildysis broliai rankas” 
(36 p.). Savo ankstesniame ei
lėraščių rinkinyje “Žalvario 
raktas” (1970) A. Puišytė tau
tos gyvybės ieškojo archeologi

Vilniaus universiteto didysis kiemas. Čia vaikščiojo poetas Adomas Mickevičius ir sva
jojo apie Lietuvos praeitį ir rašė eiles lenkiškai. Čia vaikščiojo istorikas S i manas Daukantas, 
žavėjosi Lietuvos praeitimi ir rašė lietuviškai, kad visi lietuviai pabustų. Universi
tetui kitais metais sueina 400 metų.

nėse gelmėse, senosiose skry
niose. Dabar ji įsiklauso į 
M. Daukšos tymose šaukiantį 
balsą ir kojomis atsiremia į gim
tinės molį. Prie Mituvós ir Ant- 
vardės išgirsta ir savo kaimy
no iš Paantvardžių Jurgio 
Baltrušaičio tylų poezijos žodį. 
Prasmės ir stiprybės ieško K. 
Donelaičio “kalbos čiurleni
me”. Poetė pasikalba su Vaiž
gantu, su jo Mykoliuku, su Se
verija, su Žemaite, su Paant
vardžių dirbančiomis moteri
mis. Prasmės ieškojimas pri
klauso minties laukams, tačiau 
A. Puišytė visur yra lyriška, gy
venanti širdimi. Jos posmuose 
jautriai įsipina ir Lietuvos is
torinis ir geografinis tragizmas: 
“Šitiek teriota ši žemė(. . .), Ka
raliaučiuj vėl maras” (44 p.). 
Taigi A. Puišytės naujoji knyga 
verta dėmesio. Tenykštėse sąly
gose ji yra nuostabiais žiedais 
pražydusi gėlė. Poetė rašo daž
niausiai verlibu. Dėl tojos eilė
raščiai atrodo lyg monologai, lyg 
pokalbiai su nesamu partneriu.

— Vytautės Žilinskaitės saty
rų knygą “Melagių pilis” rusų 
kalba išleido viena Maskvos lei
dykla 150.000 tiražu.

— Sovietų sąjungos ryšių mi
nisterija išleido vokus su 1863 
m. sukilimo vado kun. Antano 
Mackevičiaus portretu, kurį su
kūrė dail. P. Bengelis. Tik nu
tylėtas kunigo vardas.

— Tik šiais metais išleistas 
pirmasis latvių-lietuvių kalbų 
žodynu turįs žodžių ir 
3100 geografinių vardų. Žodyną 
sudarė j Balkevičius ir J. Kabel- 
ka. Latviai jau daug anksčiau yra 
išleidę lietuvių-latvių kalbų žo
dynus: 1929 J. Ryterio paruoštas 
žodynas ir 1964 A. Buojatés ir V. 
Subatniėko dar didesnis žody
nas.

— Sportininko S. Stonkaus pa
rašyta knyga “Žaidžiame krep
šinį” laimėjo sąjunginių leidyk
lų konkurso premiją. Veikalėlis 
buvo pripažintas geriausia metų 
sportine knyga.

— Lietuvos valstybinis pu
čiamųjų orkestras Trimitas buvo 
pasiųstas koncertuoti į statoma 
trans si birinio geležinkelio B AM 
statybas. Koncertai vyko Cha- 
barovske. Konsomolske — Biro- 
beidžaųp srityje

Pr.N

Dujos šš Rusijos
Washington's. — Kaip skelbia 

ČIA, natūralios dujos taps pag
rindine Sovietų Rusijos eksporto 
preke. Manoma, kad eksportas 
ligi 1985 m. pasieks 2 bil. dol 
Sovietų Rusijos natūralių dujų 
rezervai yra Ubai dideli.
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BRAZILIJOS ietuvių jaunimo sąjunga

KOVA

Olimpinis projektas

Žinoma, kad 1980 m. vasaros olimpijada numatyta Maskvoje. 
Šio didžiulio jvykio ekskliuzyvines transliavimo televizija teises yra 
už 80 mil. doi. kainą išsiderėjusi amerikiečiu NbC bendrovė. Ištu
rimu duomenų sprendžiama,'kad pagal sutartj sovietai pasileika tei
sią žymia dalimi kontroliuoti ir cenzūruoti transliacijų turinj. Nea
bejotina, kad tuo Kremlius visomis keturiomis stengsis iš sportiniu 
žaidynių padaryti savo propagandos spektaklį

Ši situacija PLJS politinei komisijai jau kuris laikas rodėsi dėme
sio vertu iššūkiu. Pradedant PLJS darbuotoju posėdžiais 1977, gale 
Toronte, ji ėmėsi išdirbti akcijos projektą kurio metmenys buvo 
patvirtinti PLJS, JAV LJS ir Kanados LJS politinėje konferencijo
je š.m. birželio 17-18 dd. Čikagoje. Kalbamojo projekto esmė - 
įsiūlyti NBC bendrovei tam tikrus patarnavimus, už kuriuos ji įsipa
reigotų atsižvelgti į musu statomus reikalavimus.

Reikalavimai būtu šie:
1. NBC imsis priemonių kaip galima daugiau apsisaugoti nuo pa- 

sivertimo sovietinės propagandos ruporu,
2. Ne rusu tautybės žaidėjai niekad nebus vadinami rusais, o vi

sad teisingai identifikuojami jų tautybės pagrindu,
3. Tuo atveju, kada reikia apie sovietines komandas ar žaidėjus 

kalbėti kolektyviškai, jis bus vadinami sovietiniais žaidėjais ir so
vietinėmis komandomis, o ne rusu žaidėjais ar rusų komandomis. 
Mums "sovietu" terminas irgi nėra visiškai priimtinas, bet kadangi 
yra pasirinkimas tik tarp "rusų' ir "sovietų", mes renkamės ma
žesnę blogybę

4. NBC tinklas tiksliai ir pilnai atreportuos kiekvieną olimpinių 
žaidynių metu Sovietų Sąjungoje vykstantį disidentini ar opozicinį 
pasireiškimą jei tokiu būtų,

5. Bent vieną sykj į dieną NBC primins žiūrovams, kad kai kurios 
Vakarų valstybės nepripažįsta prievartinės Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos aneksijos j Sovietų Sąjungą.

Tų reikalavimu, kurių NBC negalėtų patenkinti oficialaus pačiu 
žaidynių transliavimo metu, būtų spaudžiama patenkinti specialio
mis programomis šalia pagrindinio žaidynių transliavimo.

Šių reikalų įgyvendinimo būtų siekiama įvairiomis priemonėmis, 
jų tarpe masine laiškų rašymo akcija, bandymu draugų bei pritarė
jų ieškotis pačių NBC darbuotojų tarpe, mūsų reikalui potencialiai 
simpatizuojančių laikraštininkų ir politikų paramos mobilizavimu, 
įsijungimu į pačią NBC bendrovę Šerų (akcijų) įsigijimu ir prisista
tymu šėrininkų susirinkimuose, kontaktais pas NBC konkurentes, 
negavusias transliavimo kontrakto su Maskva, ir t.t.

O tarpe argumentų, vartotinų NBC įtikinti, būtų ir tas, kad mes 
esame televizijos transliacijų vartotojai (consumers), todėl turime 
teisę į tikslią bei teisingą informaciją. Tačiau svarbiausias argumen
tas, naudosimas NBC atžvilgiu, būtų pasiruošimas televizijai tarnau
ti informacijos šaltinių. Už atsižvelgimą j mūsų reikalavimus pro
jekto vykdytojai siūlys NBC bendrovei informacinius patarnavimus, 
j kuriuos įeina: naudinga 1936 m. Berlyno olimpijados, paverstos 
Hitlerio propagandos spektakliu, analizė su konkrečiomis sugesti
jomis kaip išvengti pasikartojimo 1980 m. Maskvoje; visų sovietinių 
ne rusų žaidėjų sąrašas su tiksliu jų tautybės identifikavimu, trum
pais biografiniais duomenimis ir jų vardų bei pavardžių gero ištari
mo nurodymais. Šiame sąryšyje projekto vykdytojai prisistatytų 
kaip kompetitinga sovietinių tautų atletikos specialistų grupė, trokš
tanti savo informacinės ir tyrinėjimų tarnybos vaisiais kolegiškai 
dalintis su NBC televizijos tinklu.

Projektui vykdyti numatyta tentatyvinė organizacinė struktūra 
su centriniu koordinacijos organu, specifinėmis darbo komisijomis 
ir daugeliu vietinių būrelių, Darbo komisijos būtų sekančios: 1. tyri
nėjimu, kuri paruoštų visą reikalingą informacinę medžiagą; 2.spaus
dinimo, kuri tyrinėjimų komisijos paruoštą medžiagą atitinkama 
forma ir pavidalu multiplikuotų bei išsiuntinėtų televizijai, laik-

Senasis Vilnius. Jo sienos matė daug lietuvių. kraujo, 
liejamo už savo teisę ir tautos laisvę.

Istorija moko, kad pirmoji emigrantų karta 
tik retai pasiekia tuos tikslus, 
dėl kurių paliko savo kraštą.
Svarbu tad užkrėsti ir kitą generaciją 
savo idealų meile, 
uždegti j p ė d i n i u s!

J. Eretas

raščiams, žurnalams ir pavieniams asmenims; 3. aktyvistų, kun 
rūpintųsi surasti žmonių atskirose vietovėse, sudaryti ir instruktuo 
ti vietinius būrelius; 4. strategijos, kuri nustatinėtų ir modifikuotų 
akcijos kryptį pobūdį priemones ir taikinius kiekvienoje veiklos 
fazėje; 5. tarptautinių ryšių, kuri vystytų kontaktą su kitų tautinių 
grupių ir kitų kraštų panašia veikla; ir 6. finansų. O vietiniai būre
liai būtų atsakingi už paramos mūsų reikalavimams telkimą atskiro
se vietovėse per jų lokalinę spaudą ir televizijos stotis.

Projekto vykdytojas — ad hoc organizacinis pavidalas, veikiantis 
PLJS globoje. Nei jo oficialus pavadinimas, nei jo ryšiai su PLJS \ 
dar nėra galutinai nustatyti. Tačiau iniciatyvinis branduolis jau yra 
susiformavęs, o šiuo metu ieškomi žmonės ir dedamos pastangos 
reikalingai organizacinei struktūrai sukurti.

Nors projekto svoris gula ant JAV ir Kanados, prie jo įgyvendini
mo gali reikšmingai prisidėti ir kiti kraštai. Norintieji platesnių in
formacijų, ar j jo vykdymą įsijungti, orašomi kreiptis pas PLJS po
litinės komisijos narius Astą Banionytę (515 Madison S.E., Grand 
Rapids, Ml 49503 USA) ar Mykolą Drungą (261 Athens St., So. 
Boston, MA 02127 USA).

Mykolas D rungą"
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SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Per skautybę — lietuvybei

j BRAZILIJA i
L ——__———i

PALANGOS
VIETININKIJOJE

ATGIMĖ TĖVYNĖ

Atgimė tėvynė gimėme ir mes 
Metai išaugino skautiškas eiles 
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai 
Motina Ji musų, o mes Jos vaikai. NUSILEIDO SAULUŽĖLĖ

SUTELK MUS VIEŠPATIE BŪRIN

Sutelk mus Viešpatie burin
Padangėj Savo atviroj
Ramybėj ir tyloj
Maldaut jauna širdim

Lyg lakios žiežirbos laužu
Sugrįžtam j Tave nūnai
0 Tėve Tu žinai
Slaptas mintis visų.

Atleisk jei buvome kalti
Palaimink pastangas šviesias
Priimk dienos aukas

TAVE AŠ PAMAČIAU

T avė aš pamačiau 
Tave aš pamylėjau 
Ir savo jauną širdį 
Tik tau atidariau.

Žiaau kodėl jėkiuos, 
Žinau, kodėl ir verkiu, 
Bet ar tu busi mano 
Tikrai to nežinau.

Ei, pirmyn j Tautinę stovyklą
Ten paspausim broliškai rankas
Tai geriausia skautiška mokykla 
Ten supinsim darbą ir dainas.

Tautinė stovykla sušaukė visus
Panemunės šilas priglaudė svečius 
Laužas tegul jungia skautiškas Širdis 
Liepsnos tegul neša Dangun mūs mintis

Ei, Pirmyn j Tautinę stovyklą

Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom, 
Atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom, / 
Atsimeni, kaip mes per naktį budėjom ir kalbėjom.

Nusileido saulužėlė
Susimąsčiusi rimta
Musų jaunos širdužėlės
Džiaugiasi visa gamta

Rai rai rai Rita rai rai rai 
Rita rai rai Opapa 
Tralialialialia lia lia Ha

Laužas dega aiškiai šviečia 
Kyla kibirkštys aukštai 
Džiūgauti visus mus kviečia 
Mes dainuojame linksmai

Rai rai rai. . .

Ir buk prie mus arti

Štai miškas rimsta vakarop 
Ramybė skleidžiasi aplink 
Tu maldą mus priimk 
Padangėj atviroj.

Tik tu man žiedą duok 
Ir kitos nevilioki 
Busiu ištikima, 
Tu meile man pirma.

Bet greit reiks išsiskirt, 
Gal kitą tu mylėsi, 
Bet apie šitas dienas 
Galvosiu visada.

TEN, KUR OŠIA PUŠYNĖLIS

Ten kur ošia pušynėlis, oi 
Ir banguoja ežerėlis, oi 
Stovi miškas palapinių, oi
Gražioj aikštėj tarp kelmynų, oi oi oi oi

Bumcik, bumcik, bumcik dralia 
Bumcik dralia, bumcik dralia 2 k.

ir lakštutės prisidėjo
Aidas skleidžiasi plačiai 
Sutartinės klausos gėlės 
Klausos pievos ir miškai

Rai rai rai...

AFRIKOJ KUR TIK PAŽIŪRI

ŽALIA PIEVA

Žalia pieva lygumėlis
Baltas baltas kranto smėlis ’ 
Tyliai teka Nemunėlis 
į marias

00 0 01A OIA
Mes keliaujam oia oia 
Iškylaujant oia oia 
Stovyklaujam su daina

Žvejas žuvį meškerioja
Laužas dega ir liepsnoja 
Katiliukas burbuliuoja 
Bus sriubos

Atsimeni.. Bum.

- O kur? - O ten.
- O kaip? į- O taip.

Šiaučius kriaučiui yla dūrė,
Yla dūrė, yla dūrė.
Šiaučius kriaučiui per kepurę
Per kepurę — bum.

Ten skauteiiai stovyklauna, oi
Patyrimo ten jie gauna, oi
Laužus kuria ir dainuoja, oi
Budi, mokos, raportuoja, oi oi oi oi

Pietus išsiverda patys, oi
Paskui reikia plauti katils, oi
Ir naktim budėt kai reikia, oi
Kinkos dreba, mielas vaike, oi oi oi oi

Viską patys jie ten dirba, oi

Afrikoj kur tik pažiūri
Skėčio reik nuo saulės smūgio
Tenai slėnyje Ovambo
Yra kaimas Beri bambo

Umba Umbarasa Umba Umbarasa
Tame kaime Be r i bambo
Yr'karalius Karijambo
Kai Dievų malonės šaukia
Su raganiais giesmę traukia

Jie dievams ir šokius šoka
Kad dangus nesiųstų blogo
Taip karalius Karijambo
Valdo kaimą Beribambo

Nereikia užrašo.

TEN ANT KALNO MALŪNAS

Ten ant kalno malūnas
Ant kalnelio malūnas

Ei Juli Julija Valiorija Juledam
Sala pula puldama
Sala vija cap lap

Ten gyveno bajoras
Jis turėjo tris dukras

Viena buvo Rožytė
Antra buvo Onytė

Trečia buvo Julija
Trečia buvo Julija

Pas Rožytę bajoras
Pas Onytę artojas

Gegučių skiltis prie savo palapinės. Iš k. į deš/ M. Pavilionytė, A. Lipskytė, D. Silic 
kaitė ir skiltininkė B. Bacevičiūtė. (A. Saulaičio nuotr.iPas Juliją čigonas

Pas jul iją čigonas
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Palangos vietininkijos skautai įžodžio metu — V. Zelinoje. AR SKIRSIMÉS

Ar skirsimés, nesitikėdami pasimatyt, 
Ar reiks mums savo širdyse
Šią viltį užgesyt?

Nors sakome dabar "sudie' 
Bet širdys plaks iš vien, 
Nors sakome dabar "sudie' 
Bet susitiksim vėl.

Kai, laužui gęstant, lupos mus 
"Sudie'7 tyliai šnabždės 
Tai skautiška tvirta viltis 
Vėl mus sujungi žadės.

Nors sakome dabar sudie..

Diena pranyksta naktyje
Ir ilsisi gamta
Iš rankomis nupinto meilės rato 
Kils malda.

Nors sakome dabar sudie..

Tu, Visagali, iš dangaus
Palaimos siųski mums

VAI KELKITĖS VAIKELIAI

Vai kelkitės vaikeliai 
Gamta jau atsigavo 
Saulutė linksmai šviečia 
Gegutė užkukavo:

' Ir Tavo meilė amžina
RAMIOS, MALONIOS VASAROS NAKTYS vėl kart^ mus sujungs.

Nors sakome dabar sudie..

Ku Ku Ku Ku

íS&íj-is»

a®

Ramios, malonios naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajonės;
Neša jos sielą, neša liūliuoja, 
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys ramios, malonios, 
Atilsiu liūdną širdį viliojat.
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo..
Jus tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios vienodos. Magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone. 
Kamgi nemigdot mano troškimų? 
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą aukščiausi 
Noris pasiekti amžiną grožį 
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?

ATEINA NAKTIS

Kol brolis Osvaldas laiko bambuką, o 
Hektoras — brolį Robertą Saldį — hava- 
jietiškų pietų metu linksma. (A. Siūlai
čio nuotr

Ateina naktis 
Saulė jau nuslinko 
Nuo kalnų 
Nuo laukų.» 
Saldžių sapnų 
Užmiki 
Dievs Yr4 čia.

SSS

Prie šv. Juozapo bažnyčios V. Zelinoje 1977 m.
Skautų Vyčių stovykla 5/3/1977: Butkus, Saldys, 
Greičius.

6



NR. 44 (1579) 1978.XI.9 ■ - M O S U L I E T U V A -į

skautu Šventes ir minėjimus
BESIARTINANT
(Tęsinys)

1973 metai Brazilijos lietuvių skautams yra labai reikšmingas atsi
tikimas. Tad šiandienę švenčiant kartu.visus Brazilijos skautų pergy - 
venimus yra labai džiaugsmingas, bet kartu ir liūdnokas.

Džiaugsmingas, kad, nežiūrint j visus sunkumus, Hetuvių skautų 
organizacija tebėra gyva, nes ši organizacija yra lyg negęstantis auku
ras, nes su tokiais gyvenimo užsibrėžtais tikslais, yra nejmanoma,kad 
skautai sustotų veikę. Tiesa, kliūčių jie savo gyvavime sutiko nemažai 
ir sunkius laikus tebepergyveaa ir dabar; ir jei ne pasišventėlė moky
toja p. E. Bacevičienė, vargiai ar jie bebūtų galėję pergyventi tas įvai
rias kliūtis, kurias reikalinga pašalinti be abejonės, o skautų organiza
cijai negalim leisti išnykti.

Gerbiamoji Sęjungos Valdyba ir gerbiamieji nariai, pagalvokite dar 
kartę: ar teisingas yra Jūsų nusistatymas skriausti ir toliau tę jaunimę, 
kuris veržte veržiasi j Iietuviškę darbę. o Jūs ir toliau nuduodate negir
di ir nematę, palikdami juos ir toliau skursti, vietoje, kad kaip tikri 
broliai lietuviai padavę rankę vienirkitiem, suteiktumėte galimybę dirt 
ti kaip skautų jžadai sako: DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI. Ar tai 
nebūtų gražu?

Vienintelis dalykas pagerėjo, kad ateinančiais metais jau neberei 
kės maldauti geros širdies tautiečių, kur surasti vasaros stovyklai tin 
kamę vietę. nes Lituanikoje visiems bus durys atidarytos, ten nebus 
privilegiuotų, nei nuskriaustųjų.

Turėkime vilt j, kad ateinantieji 1979 meteliai bus visiems šviesesni 
malonesni ir draugiškesni. Tad su ta viltimi, dalyvaukime visi skautų 
ruošiamoje šventėje. Jie yra verti mūsų pagarbos už jų I ietuviškę dar
bę.

Iki pasimatymo skautų šventėje šio mėnesio 11 d. 7 vai. vakaro.

Kapit. J. Čiuvinskas
1973 m. skautams atsikūrus, buvo jiems lengviau organizuotis ir 

veikti, nes tuo metu jų oriešakyje atsistojo du aukšto patyrimo ir pa
sišventę skautybei VADAI: Tėvas A. Saulaitis ir Salezietis Kun.H.Šul
cas. Tai buvo ypatingas supuolimas, kad kartu net du vadovai pradėjo 
skautų atgaivinimo darbę. Žmonės pasitikėjo ir sutiko leisti savo vai- KAS MAŽIAU TURI, TAS DOSNESNIS
kus j skautų gretas.

Poniai E. Bacevičienei irgi buvo begaliniai naudinga, kad ji galėjo 
jsigyti daug žinių nuo abiejų vadovų kurie neužilgo apleido São Pau
lo, palikdami visę skautų veiklę ant mokytojos p. E. Bacevičienės.Jai 
pasisekė keletę kartų nuvykti Š. Amerikon ir Kanadon j jvairius skau
tų didelio masto susirinkimus ir stovyklas, kur ji įgijo daug praktikos. 
Sugrjžusi ėmėsi sunkaus darbo ir šiandienę vadovauja skaitlingam skau 
tų ir skaučių sambūriui, kuris, tikime, kaskart augs ir didės. Visi turi
me padėti skautams šiame jų garbingame sąjūdyje sudaryti palankias 
sęlygas jų veikimui. Kiek man yra žinoma, skautų tėvai yra susipratę 
lietuviai ir daro viskę, kad skautizmas piėsrtjųsi ir bujotų.

Dabar antroji — liūdnoji dalis, nes, kaip pnatysime šventėje, skautų 
yra nemažas būrys ir jų būtų gal daug daugiau, jei jie turėtų tinkamas 
patalpas jų veikimui. Klebonas J. Šeškevičius padeda skautams suteik
damas saliukę susirinkimams, bet tai nėra patalpa skautų organizacijai. 
Jie privalo turėti nuolatinę ir erdvię patalpę, kur jie galėtų mokytojų 
ir vyresniųjų priežiūroje susirinkti nuolat, žaisti, mokintis įvairių žai
dimų, paišyti ir kit. Bet tam reikalinga stalai, kėdės, spintos jvairiems 
darbeliams sudėti ir apsaugoti. Reikalingas knygynas, kuris ir dabar 
jau yra nemažas, tai kur su visu tuom pasidėti?

Norint nenorint prisieina kalbėti ir apie tę labai nemalonų dalykę 
nes mintis veda tiesiog j mūsų kolonijos patalpas. Kam jos iki šiolei 
tarnauja? Manau, turėtų pirmoje eilėje tarnauti jaunajai kartai, nes jų 
tėvelių ir senelių dėka tie rūmai buvo jsigyti. Sęjunga tuojau atsakys: 
O ' Nemunas" ar neturi patalpas Mokoje? Tiesa, bet Sęjungos patal
pose privalėtų ir galėtų sutilpti visas jaunimas, nes jie j tę turtę turi 
100 °/o teises.

Rašo iš Manaus, misionierius kun. K. Bėkšta, salezietis
"Ačiū už misionieriškus sveikinimus ir už pridėtę kun. Urbaičio 

laiškę.
Su dideliu susidomėjimu seku Jūsų darbus São Paulo lietuvių tar

pe ir laikraščio leidime. Norėčiau kuo nors Jums padėti, ir todėl 
skubu rašyti Jums, kad NESIŲSTUMĖT MAN kun. Urbaičio paža
dėtus dolerius: juk seniai man siunčiat laikraštį ir niekuomet už jj 
neapsimokėjau. Tepalieka tas pinigas šioms senoms išlaidoms pa
dengti. Jeigu liktų kiek, po apsimokėjimo, prašyčiau, kad prisius 
tumėt man kokj leidinį apie Čiurlionį - taip ir likčiau Jums labai 
dėkingas.

Nors negaliu prisidėti prie Jūsų PAŠAUKIMU ieškojimo, bet gal 
vis kiek padės mano darbas "džiunglėse ir ant asfalto", kaip viena 
pašaukimų galimybė (nesakau "pavyzdys". ). Pusmetį dirbu su ci
vilizuotais, duodamas paskaitas mieste, kitę pusmetį einu j miškus. 
Jau užvakar atėjo naujas pakvietimas į RORAIMĄ, prie Catrimani 
upės, tenykščiams misionieriams (Consolata) padėti anų kalbos iš
mokti.

Daug lengviau yra dirbti su indėnais, negu su "baltaveidžiais"; 
šie pastarieji labiau laukiniai negu "'laukiniai''. Pastaruoju metu 
daug teko susitikti su indėnais mieste. Iš'sių susitikimų man kilo 
mintis pastudijuoti jų prisitaikymo - ir neprisitaikymo - priežas
tis; ir galvojau apie lietuvius dangoraižių džiunglėse. Gal susikrista
lizuos mano mintis, ir parašysiu, kę pastebėjau, pritaikydamas lie
tuviams išeivijoje".

Mailasquj, prie S. Roque, Lapės stovykloje 1974 m. sausio mėn. Palangos pirmųjų skautu įžodis su 
kun. H. Šulcu.
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE

UŽSIMOKĖJO SOLIDARUMO 
MOKESTI už 1977 78 metus 

po CrS. 250,00

Dar kartą skelbiamas pilnas 
jžsimokėjusiuju sąrašas betkokiam 
nesusipratimui išvengti.
Kpt. Juozas Čiuvinskas 
lonas Bratkauskas 
Juozas Masiulis 
Algirdas SIiesoraitis 
petras Šimonis

Angelą Jotei kaitė
Henrikas Guzikauskas
Liudvika A. Mošinskis Fernandes
Vladas Steponaitis
Antanas Majus
Algimantas Saldys
Jieva Kutkienė (Cr. 120,00)

Užsimokėjusieji solidarumo mo
Aleksandras Bumblis 
Evaldas H. Remenčius 
Henrikas Valavičius 
Algirdas Mošinskis 
Mečys Paleckis J r. 
Alfonsas D. Petraitis 
Algirdas idika
Bronė Kemeklytė-Merani 
Jonas Silickas 
Jonas Tatarūnas
Liuda Majienė 
Kun. Juozas Šeškevičius 
Kazimieras Skarupskas 
Aleksandras Vmkšnaitis

São Paulo moksleivių ateiti
ninkų susirinkime, įvykusiam spa- 
’to 28 dieną, buvo nutarta kalbė
li apie naują popiežių.

Susirinkime dalyvavo 8 moks- 
•eiviai ir 3 studentai.

l klausimą: kas yra popiežius? 
buvo atsakyta taip:

Bažnyčios Pirmininkas (Doug
hs). Kristaus Representantas (Fla
vijus) Katalikų Bažnyčios Vado
vas (Nida), Bažnyčios Orientato-L 
ius (Milda).

Antras klausimas buvo: ar tu 
esi patenkintas naujuoju popie- 

kestj tuo pačiu užsiprenumeruoja 
mėnesini PASAULIO LIETUVĄ 
kuris ateina j namus.

Užsibaigus kadencijai ir bai
giantis metams, dėl betkokios 
priežasties neužsimokėjusieji, pra
šomi užsimokėti solidarumo mo
kestį tuo būdu atliekant ir šią 
socialinę oareigą.

Galima užsimokėti per p. P. 
Šimonį ar p. J. Silicką, kurie iš
duoda ir atitinkamą kvitą, arba 
M L-vos redakcijoj.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
PAREIŠKIA SAVO MINTIS APIE 
POPIEŽIŲ

Sandra Saldytė

žium? ir kodėl?
Atsakymai:
Taip. Nes jis pažįsta už geleži

nės uždangos esančiu kraštų prob
lemas. Jis yra antikomunistas rr 
galės suprasti Pabaltijos kraštus 
ir jų pageidavimus, aspiracijas.

(Douglas, Saldys). Taip, nes jis . 
galės geriau padėti lietuviams.

(Rikardas Bendoraitis).Taip. 
Dėl tų pačių motyvų, kaip kiti ir 
dėlto, kad jis mėgsta alų.

(Flavijus Bacevičius). Taip.Ma
žai skaičiau, mažai pažjstu. Bet 
esu patenkintas, kad jis kalbėjo 

-r /
"i.: "< V

lietuviškai, kad yra neišdidus ir 
nemyli, luksuso.

(Robertas Saldys): Todėl, kad 
lenkas. Nors lenkai ir turi daugiau 
religinės laisvės, kaip lietuviai, jis 
geriau supras lietuvius. Turiu len
ką draugą. Jo šeima pažįsta popie
žių; jie tvirtina, kad popiežius ži
no kaip veikia rėžimas Lietuvoje. 
Gerai, kad popiežius ne italas, 
kaip iki šiol. Tai kiti katalikai gal 
daugiau domėsis katalikybe. Laik 
raščiai rašo, kad jis buvo išrinktas 
vadovaujantis širdim, ne politi- 
niais svarstymais. Gal jis galės ką 
nors mums padėti, o gal ir ne.

(Sofija Žūtautaitė): Popiežius 
yra visam pasauliui, bet kaip mū-
sų kaimynas, mums padės.

(Sandra Saldytė): Esu paten
kinta. Buvo pralaužta tradicija, 
kad popiežius visuomet turi būti 
italas. Gal padės lietuviams.

Kaip jis galėtų padėti paverg
tiems kraštams?

Robertas: Supažindindamas pa
saulį su šių kraštų problemomis.

Sofija: Ką nors apie mus pasa
kyti-.

Milda Remenčiūtė: Iš tų pa
stangų gali viskas atvirkščiai išei
ti ir^prasidėti dar didesni perse
kiojimai.

Butkus: Nežinau, ar kas nors 
drįs išeiti j kovą su sovietais. 
Bet gali atkreipti pasaulio dėme
sį į mus.

Diskutavom apie būsimus susi
rinkimus. Ir po pasisakymų, priė

jom išvados: Ateitininkas turi bū 
ti gerai informuotas žmogus. To
dėl kiekvienas paruoš vieną klau
simą, kurį susirinkime pristatys 
kitiem. Be to, kiekvienam susi
rinkime turi būti pagrindinė te
ma.

Rinkome valdybą. Pirmininke 
tapo išrinkta Sofija Žūtautaitė, 
sekretorium Rikardas Bendorai- 
tis, vice pirmininke ir iždininke 
Milda Remenžiūtė. Susirinkimą 
baigėme ledais, kurie labai tiko 
karštai dienai.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

NAVICKAS Antanas 200 C*
ANDRIUŠKA Pranas 150 "
RIBAČONKA Pranas 150"
MAKUŠKA Stasys 150'
NEMICKAS Mikalina 150'
SURVILA Magdalena 150 "
KUPSTAUIS Juozas 200 "
JURA Klemensas 250 "
BLASZKO Zosė 150 "
SEDLICKAS Kazys 150'
MIELIAUSKAS Balys

(už 1979 m.) 200 "
VASILIAUSKAS Olga 150 '
GRIČIŪNAS Aida 150 "
PRANEVIČIUS Juozas 150"
GALECKAS Valteris 150'
VALAVIČIUS Henrikas 800"

-•». s- .

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

crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Inscr. Estadual: 104.519.617
Vicente Vitor Banys Ltda.

C.FLC.80.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

Fones:274.0677 ■ (Res.274.1886) 
São Paulo
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MŪSŲ ŽINIOS

•I

Telilu vy»kupas 
Vincentas Borlaevliitu

üífwifna)

MIKAS MAGONÊ

Kaina Cr.45,00

Jau išėjo LKB Kronika portugališkai (32-ras numeris)

N É, gimusi Ukmergėj 1895 
m., atvykusi Brazilijon 1927 m.

Pavyzdinga katalikė, nuola
tinė ML skaitytoja. Mirė aprū
pinta paskutiniais sakramentais.

Spalio 30 dieną Cesario Lan
ge, netoli Tatui, SP. mirė a.a. 
URŠULĖ ŠJAUČIU A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS NA LÍTUÃNÍA

ML LOTERIJA

Jau platinami loterijos bilietai 
MŪSL| LIETUVAI paremti. Bilie
to kaina — Cr. 25,00. Kaina ma
ža, kad visi ir kiekvienas galėtų 
lengvai loterijoj dalyvauti.Su šiais 
bilietais bus galima laimėti per Lo 
reria Federal gruodžio (dezemb
ro) 23 dieną sekančias premijas, 
kurias taip dosniai šiam tikslui 
dovanojo du mūsų menininkai:

1. KORKOVADAS (o "Corco
vado" visto por um lituano) 
- inž. Kazio Audenio pa
veikslas (iš Rio de Janeiro);

2. GĖLĖS (Flores) - p. Stasės 
Steponaitienės paveikslas (iš 
Santos).

ML nuoširdžiai dėkoja mūsų 
dailininkams už šiuos augštos ko
kybės fantus, kurie kaip tik tiqka 
kultūriniam darbui paremti.

Tuo pačiu kviečia meno mėgė
jus ir visus lietuviškos spaudos 
mylėtojus nepraleisti šios retos 
progos savo namus papuošti nau
jais meno kūriniais.

Lietuviškai kalbanti

Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai.: 

Av. E ulina, 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

H

musu msrusiejb

■y■'■■■' 
■'■'S

MiŠiOS

už Anastaziją ir Juozą SASNĮSKŲS 
bus laikomos lapkričio 19 d. 8 vaL 
sv. Kazimiero parapijos koplyčioje.

Užprašė Romualdas Sasniskas.

Vilniaus arkivyskupas
Mečislovas Reinys 

mires kankiniu 
Vlodimiro kalėjime

CRÔNICA DA IGREJA CATÓLICA NA LITUANIA

4

©

KALĖDINĖS
KORTELES SU LIETUVIŠKU ĮRAŠU GALIMA PIRKTI
URMU - KAZIMIERO PARAPIJOJ
PASKIRAI - Sv. JUOZAPO PARAPIJOJ

SPAUDOS KIOSKUOSE: V.ZELINOJ 
.................... - prie PAŠTO

Šiandien visi kraštai kalba apie 
žmogaus teises. O kas darosi Lie
tuvoje? Ar ten nepažeidžiamos 
žmogaus teisės? Todėl yra labai 
svarbu įsigyti šią knygą ir pažinti 
tikrąją dabartinės Lietuvos padė
tį. Tai 124 puslapiai dokumentų, 
faktų ir įvykių. Ši knyga parašyta 
vietas kalba. Supažindinkime ir 
mūsų kaimynus ir draugus su mū 
sų tautos padėtimi.

Kaina Cr.50,00

Šios įdomios knygos autorius 
yra musu visų gerai pažįstamas 
kun. Pranas Gavėnas. Visiems la
bai prieinama kalba autorius pa
sakoja jaunojo Miko gyvenimą ir 
nuotykius. Iš puslapio j puslapį 
skaitytojas susipažįsta su salezie
čiu darbu, jaunimo auklėjime sun 
kūmais ir pasisekimais. Knyga 
tinka jaunimui, bet ir ‘ senimas' 
nesigailės ją perskaitęs.

Knyga priklauso saleziečiu bib
liotekos pedagoginės literatūros 
rinkiniui.

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS SJ
Kun. Bružiko gyvenimas gra

žiai aprašytas 180 puslapių kny 
goję. Turi gana daug iliustracijų. 
Visi, kas tik pažino Tėvą Bružiką 
-misijonierių, turėtų paskaityti 
tą knygą. Ypač įdomi jo jaunys
tė ir sunkus kelias į mokslą. Gra
žus pavyzdys jaunimui.

Kaina Cr.30,OO

CINQUENTENÁRIO - PENKIAS
DEŠIMTMETIS

Tai Brazilijos lietuvių istorija. 
Ši 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.Pasinau
dokite dar atlikusiais egzemplio
riais; jų daug nėra, greit baigsis, 
o sekanti laida dar nepramatyta 
leisti. Kaina Cr.60,00.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

TO '

mėty 197.81948

LITUANIKA

uanatanęa ms

RUOŠIA PIETUS

Mielas skaitytojau 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

Palijus sodyboje sodinamos pu
šelės. Jau keliolika žemės savinin
ku pasodino medžių ant savo skly

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

PAMALDOS LITUANIKOJE
PRIMENAME

IMIGRACIJĄ PRISIMINTI

Rua Lituania,67,Mooca 
1978-XI-26 13zoo vai.

Lapkričio (Novembro) 19 dieną

JAUNIMO MACUOSE
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

kad lapkričio mėnesio 12 die 
ną 11 vai. Lituanikoje bus lietu 
viškos pamaldos. Kas norėtu Ta 
dieną oraleisti gamtoje ir daiyvau 
ti šv. mišiose yra kviečiamas i Lj 
tuaniką. G. 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 
jnksto, paskambinant telefonu 
63-5975

Svečiu namas Lituanikoje jau 
uždengtas su ūbomis langais ir 
durimis Teliko nk jdėti grindis 
ir šviesos ir vandens įrengimai. Šią 
savaitę pradedami dažymo darbai.

Sodyboje nėra nė vieno nepar
duoto sklypo. O norinčių turėti 
nuosavą sklypą vis atsiranda.

Paskutinius sklypus nupirko 
mokytoja Angela Joteikaitė iš Vi
la Zelinos ir žurnalistė Eidi Bal- 
trušytė Simois Gomes iš Casa 
Verdės.

Artezijaninis šulinys jau turi 
200 metrų gylio. Jei bus užtekti
nai vandens, tai bus kasama tik 
iki 218 metrų gylio. Jei vandens 
kiekis bus per mažas, tai kasėjai, 
be jokio atskiro mokėjimo, kas 
giliau. Pagal sutartj šulinys turi 
duoti 70.000 litrų vandens per 
parą.

Feriadų proga j sodybą buvo 
atvažiavę Vincas Žukas su šeima 
ir Robertas Lunskis su visa gimi
ne ir draugais. Gal buvo kas nors 
ir daugiau, bet mums nėra žino
ma.

Piknikų name buvo apsistoję 
Dėdės Juozo draugai, kurie liko 
sužavėti tiek sodyba, tiek apylin
kėmis

NOSSA LITUÂNIA 

b Caixa Postal 4421
J 01000 São Paulo, SP.

į Diretor responsável
& VYTAUTAS BACEVIČIUS
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Administrador: Stanislao Šileika
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^PALANGOS SKAUTU V ! E T B N LN K 8 J A 
SB lietuviškos skautijos 60-mečio, Brazilijos lietuvių skautų jsi 
ĮSS| kūrimo 25-mečio ir Palangos vietininkijos veiklos 5-mečio 

minėjimo proga.
SX-' Palangos skautų vietininkijai gili padėka ir geriausi iinkė- 

iimai.
Administracija
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