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SPAUDOS LAISVĖS ATGAVIMO 75-METYJE

KNYGNEŠYSTĖ IŠEIVIJOJE
Miela lietuviško rašto Bičiuliai,

Šiemet — 1979 m. — suėjo 115 metų nuo lietuviškos spaudos
draudimo (1864-1904), ir 75 metai nuo jos laisvės atgavimo.
Tai ypatinga istorinės ir kultūrinės reikšmės sukaktis. Ji turi bū
ti iškelta laisvoj pasaulio lietuvių spaudoj. Kaip ranka ranką plauna,
taip ir spauda spaudą turi remti ir gaivinti.

Daug kas, net iš išeivijos jaunesniųjų, šiemet sužinojo, kad, po
nepavykusio 1863 metų sukilimo, Caras buvo pasiryžęs galutinai
surusinti Lietuvą. Ir kad tos užmačios geriau pavyktų — prie visų
kitų žiaurumų, trėmimų, žudynių - jis uždraudė dar ir lietuvišką
spaudą. Tiesa, pačioj draudimo pradžioj visais būdais rusai bruko
j rankas neva lietuviškas knygas, parašytas rusiškomis raidėmis —
"graždanka".

To mūsų tautos laisvių persekiojimo pasekbj kilo mūsuose tylus,
bet griežtas pasipriešinimas.Jis pasireiškė itin religinių knygų spaus
dinimu Rytprūsiuose ir slaptu jų gabenimu Lietuvon.
Toje pavojingoje akcijoje ypač pasižymėjo žemaičių Vyskupas
Motiejus Valančius. Jis pats daug rašė ir kitus ragino rašyti. Jis ra
gino mylėti savos kalbos knygas ir atmesti, net deginti, tas visur
lengvai gaunamas rusiškąsias.

Švęsdami tą prasmingą 75 metų spaudos laisvės atgavimo sukak
ti, turime prisiminti ir anų laikų knygnešius. Prisiminkime ir Lietu
vos moteris, kurios mokėjo kovoti su žiauria caro priespauda, slap
ta mokindamos vaikus lietuviško rašto.
Knygnešiai nėra senų laikų atgyveną. Toks apaštalavimas ir šian
dien yra ypač aktualus. Anie daug rizikavę knygnešiai yra ir tuo sek
tini, kad jie nešė knygas stačiai j namus, nuo durų prie durų, nuo
šeimos į šeimą.

Visi žinome, kad lietuviško rašto skaityme randasi ir tautos išli
kimo paslaptis. Kieno knygą skaitai, to ir galva galvoji, lygiai kaip
kieno kalba kalbi, to ir prekę perki. Ypač mūsų jaunimas turėtų
daugiau lietuviškai skaityti ir rašyti.
Geras dalykas tautinis šokis ir daina, tačiau ir betkoks svetim
tautis prie to lengvai prieina. Mūsų ideališkesnis jaunimas turėtų
ne tik noriai lankyti kursus ar savaitgalio lietuviškąsias mokyklas,
bet dar reikštis kaip apsiskaitęs ir mokąs tėvų kalbą^ir laišką ar net
straipsniuką į laikraštį parašyti.

Būtų gera, kad visi išvien eitume ir šioj srity prie gausesnių dar
bų - knygų rašyme, įsigijime, platinime; skaityme. Būti ar nebūti,
išlikti ar žūti — tai klausimas, kurinė vienam neturėtų likti be atsa
kymo.

Tas itin opu ir lemtinga mūsų ateičiai mūsų jaunimo atžvilgiu*
Reikia, kad ir pats jaunimas sąmoningai įeitų į knygnešystės misiją.
Iš tiesų, vienintelis tikras daug kieno ne vien pripažintas bet ir
ištirtas pasisekimo receptas yra sukelti naujų knygnešių -- nors po
vieną kitą kiekvienoj lietuviškoje gyvenvietėje - panašų j Vysk. Va
lančių, Jurgį Bielinį, Karoliną Lanevičaitę.

Seniau tarp pirmaujančių knygnešių buvo ir moterų Viena iš
jų - Karolina Lanevičaitė buvo net kalinta ir pagaliau ištremta j
Oloneco guberniją.
(Nukelta i 6 pusi.)

Ši yra visuotinės vilties diena. Diena, kurioje aplink Prisikėlusįjį spie
čiasi ir jungiasi visi žmonių skausmai, nusivylimai, kančios, užgautas
žmogaus orumas, priespauda, prievarta, visi šie dalykai saukia dide
liu balsu: Velykų Avinėliui šiandien tekyla gyrio giesmės. Prisikėlusis neatsitolina nuo musu. Prisikėlusis grįžta pas mus.
(Iš Pop. Jono Paulius II velykinės kalbos.)

BAŽNYČIOS NUOPELNAS KNYGNEŠYSTEI
Jau po 1831 sukilimo per „žaliąją" sieną iš užsienio Lietuvon
buvo gabenama slapta literatūra. Pats Valančius dar prieš spaudos
draudimu,būtent, 1860 Klaipėdoje su kun. Zabermano talka išlei
do "Apej brostwas blaivistes", nes Vilniaus cenzūra nebeleido tos
brošiūros Lietuvoje pakartoti.

Spaudos draudimui įsigalėjus, šiuo keliu plačiai pasinaudota.
Ypač didelį vaidmenį atliko vysk. Valančiaus M. Lietuvoj 1867-69
slaptai išspausdintos ir visame krašte plačiai pasklidusios kurstomo
sios brošiūros (Apie sielvartus bažnyčios šventos. Iš tamsybės ved
tiktai kelias teisybės. Perspėjimas^ Vargai Bažnyčios Katalikų Lietu
voj ir žemaičiuose ir kt.) kuriuose nurodyta, kaip priešintis rusini
mui ir tikybos persekiojimui: neatiduoti žandarams senųjų knygų,
iš jų slaptai mokyti vaikus liet rašto^ neimti knygų maskoliškomis
raidėmis, jas deginti, pirkti Tilžėje spausdinamas lietuviškas knygas
ir pn. Ryšium su tuo>1870 iškelta pirmoji didelė draudžiamosios
spaudos platintojų byla, kurioje nukentėjo eilė žemaičių kunigų ir
jų bendradarbiai. Per pirmuosius du spaudos draudimo dešimtme
čius kunigija, vykdydama savo įtakingojo ganytojo nurodymus, va
dovavo draudžiamosios spaudos platinimui ir sukūrė visą kraštą
apėmusį knygnešių sąjūdį. Vargiai kada istorijoj kontrabanda patar
navo kilnesniam reikalui, kaip šioje lietuvių tautos kultūros kovoje
už spaudos laisvę. Kun. Zabermanas už gautus iš vysk. Valančiaus
pinigus įtaisė pirmą liet, knygų leidyklą M. Lietuvoje rr ligi 1888
įvairiose vokiečių spaustuvėse-Tilžėje ir Karaliaučiuje spausdino
paties Valančiaus ir kt. paruoštas knygas, o taip pat kartojo prieš
spaudos draudimo išleistųjų knygų leidimus (V. Biržiška). Nuo
1875 liet, knygų frontą žymiai sustiprino užmezgusi JAV lietuvių
spauda. Dar labiau praplatėjo šis baras, 1883,pasirodžius Aušrai ir
pradėjus reikštis apie ją susitelkusiam naujosios šviesuomenės tau
tiniam sąjūdžiui. Tolydžio kišdama savo pobūdžiu ir apimtimi,
stiprėdama ir gilėdama, spaudos kova iki galo esmėje liko valančinis pasipriešinimas, vedamas visomis įmanomomis legaliomis ir ne
legaliomis priemonėmis.

. Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

(“Lietuvių Enciklopedija”. XXVIII, pusi. 336)
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Urugvajaus Lietuviu
Kultūros Draugija

LIETUVIAI

Gerb. Vytautas Bacevičius "Mūsų
Lietuvos” Direktorius

Argentinoje

Didž. Gerb. Pirmininke.

Urugvajuje

— Š.m. kovo 3, sulaukęs 81 me
tus amžiaus mirė Bs. Aires mies
te AU/po/a.s K limanskis, kun. Adol
fo Klimanskio tėvas. Veiklus ir
religingas lietuvis, apaštališkos
dvasios asmuo. Laidotuvių apei
gas atliko Mercedes vietovės vysk.
Tome.

50-mečio Urugv. Liet Kult Draugijos
Šventės, gegužės 23 dienos numatyta

PROGRAMA

- Nežiūrint didelio karščio, be
— Urugvajaus lietuvių informa
veik 37° C, argentinietės G' \faanu nė ir I G raž ulevičiene Adro- cinis biuletenis ŽINIOS jau pra
gue vietovėje pravedė gražius Už dėjo vartoti PLBendruomenės do
gavėnių blynų pietus. Tai naujie vaną naują IBM rašomąją mašinė
na lietuvių kolonijoj — pravesti lę. Šriftas įvairus, aiškus ir biule
su lietuviškais valgiais ir papro tenis atrodo gražesnis.
čiais užgavėnes. Susitikimas įvy
- "Mindaugo mylėtojai, Gedi
ko birutiečių namuose š.m. vasa mino ainiai ir Vytauto vyčiai dva
rio 25, kur šalia pietų dar buvo sioje, nenusiminkite ir nenusto
ir meninė dalis su eilėraščiais ir kite vilties. Po tamsiausios nak
paskaita-prisiminimas apie Lietu ties išaušta šviesus rytojus. Po
vą, paruošta 5. Derenčiaus
Didžiojo Penktadienio vis seka
linksmos Velykos; po žiemos
- Berisso "Mindaugo" veikėja
' t n ima Bukauskaitė de Pérsi šalčio ir sniego pavasario balsai
pažadina užmigusią gamtą” — kal
co grižo iš Šiaurės Amerikos, kur
turėjo progos susipažinti su lietu bėjo radijo bangomis pralotas
vių veikla. Grįžusi pradėjo eiti sa Juozas Neverauskas Montevideo
vo pareigas vietos gimnazijoje. lietuviams savo atsisveikinimo žo
dyje, kaip praneša ,,Žinių” nr. 6,
Ten ji yra mokyklos vicedirekto1979.
rė.
-- Vasario 16-tos minėjime gra
žiai pasirodė "Mindauge” A aru r
,s\ eiivtės paruoštas jaunųjų šo
kėjų ansamblis "Pumpurėliai” ir
\driana Jocvtė su dainomis.
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Turiu garbę pasveikinti Tams
tą ir Tamstos vadovaujamą orga Gegužės 20 d. — Vietinės SPAUDOS
KONFERENCIJA
nizaciją šv. Velykų švenčių proga.
Pasinaudoju šiuo laišku Jums Gegužės 27 d. - 13,30 v. Imigrantai,
jaunimas tautiniais rūbais, atstovaipranešti, kad šiais metais Urugva
svečiai sulipa į laivą tam numatytoj
jaus Lietuvių Kultūros Draugija,
vietoj.
švenčia savo Įkūrimo pirmąjį 50metį, auksinį jubiliejų.
15 v. Laivai įplaukia į uostą. "Ke
Tarp įvairių aktų, metų bėgyje, leivių" laukia jų "giminės", draugai ir
pagrindinis aktas įvyks, šių met. vietiniai urugvajiečiai su Urgvajaus vė
Gegužės mėn. 27 d. sekmadienį, liava. Laivyno orkestras groja maršus.
Visi žygiuoja į programai parengtą vie
Montevideo uoste.
tą uoste.
Urugvajaus Karo laivynas, suti
Griežiami Urugvajaus ir Lietuvos
ko bendradarbiauti toje šventėje
himnai. Trumpas pasveikinimo žodis ir
ir musų dispozicijai paveda vieną atliekama meninė programa
ar du laivu, pagal reikalą. Jais imi
Meninę programą išpildys: Urugv.
grantai įplauks | uostą, ir išlips Karo laivyno dainos vienetas, vietinės
toje pačioje vietoje, kurioje jie meno jėgos — dainų ir tautinių šokių
prieš 50 metų ar daugiau, išlipo vienetai ir lietuvių."Ąžuolynas" ir vy
Urugvajuje, atplaukę iš Lietuvos. resnieji "Rintukai". Kai kuriuose jų
Tame akte žada būti spaudos tautinius šokius palydės Karo laivyno
orkestras.
ir
TV
atstovai.
Tikime
kad
tai
Alina Eglė Macanskaite. Ana
įteikiama Lietuvos vaizdų albumai
bus puiki proga iškelti Lietuvos
Lilian Trakimaitė. Maria Sūri na
Imigracijos direktoriui, Laivyno admi
vardą, ir pabrėžti jos laisvės troš rolui ir kitiems pareigūnams.
Šapokailė ir Teresa Alda Dorelę
kimus ir pastangas ją atgauti.
Vainikų padėjimas (jei tai nebus at
tė sudarė naują merginų kvartetą,
Mums butų didelė garbė, jeigu likta anksčiau) prie Imigrantų pamink
kurį sukūrė muz. Ir/. Dorelis il
toje šventėje galėtumėt dalyvauti lo, Nepriklausomybės ir Lietuvos aikš
gametis choro "Aidas” vadovas.
Jūs, arba bent Jūsų organizacijos tėse.
Šis kvartetas buvo maloni staig
Valdžios radijo stočiai SODRE įtei
atstovai.
mena Montevideo lietuvių tarpe,
Norėdami supažindinti su tos kimas įvairių lietuv. dainų ir muzikos
piinint Vasario 16-tą.
šventės eiga, siunčiame Jums prog plokštelių. Ši stotis šiais metais irgi mi
— Argentinos lietuviai džiaugiasi,
ramos pramatytą programą. Ga ni savo 50-mėtį.
Toje šventėje yra pakviesti da
kad Buenos Aires miesto dalies Villa
lutinę nusiųsime vėliau, kai bus
lyvauti įvairūs žymūs svečiai, kaip
Lugano — Riachuelo pavasario karalie
galutinai sutvarkyta.
antai: PLB pirmininkas ir kaimyninių
ne buvo išrinkta (risiuui GurskailE.
Lauksime Jūsų skubaus atsaky kraštų liet organizacijų atstovai.
Didelis lietuvaitės laimėjimas prieš 18
mo.
21 vai. Iškilminga vakarienė Urug
viso Bueįvairių tautų konkursantes iš
nos Aires 6.000.000 gyventi )jų tarpo.

Su gilia pagarba

Vytautas Dorelis
U.L.K. Dr. 50-mečio minėjimų
oraanizavimo pirmininkas

vajaus Lietuvių Kultūros Draugijos rū
muose.
(Ši programa gali būti šiek tiek pa
keista).

Minint Vasario 16 d. Po pamaldų Bs. Aires katedroje dedamas vainikas
prie Laisvės paminklo, PL de Mayo aikštėje. Vainiką neša ALOST pirm.
R. Stalioraitis ir ALOST vicepirm. Julius Mičiūdas. Prie vėliavų — mūsų
jaunimas.
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MŪSŲ KALBA
KUN. TĄSIUS EREMINAS, IC,

Milano katalikų universitete asisten
to titulu vadovauja lietuvių kalbos
pratyboms, supažindina studentus su
letuvių kalbos apraiškomis. Šį litu
anistikos kursą lanko apie 10 italų
studentų.

Rasa Mažeikaitė

lituaniste
RASA MAŽEIKAITE
Lietuvių fondo stipendijų
skirstymo rūpestyje blykstelėjo
skaisti prošvaistė, nes yra bu
vę nemalonių nuvylimų iš kai
kurių studentų. Dabar pasida
rė šviesiau, kai Rasa Mažeikai
tė pateikė išsamiai aprašytą
savo lietuviškąją veiklą ir savo
lituanistines studijas. Ji nuo
1960 m. ėjo pradinius mokslus
Toronte, vėliau ten pat univer
sitete B. A. iš Lietuvos istori
jos dalyko, tą sritį plėtusi Du
blino ir Kento universitetuose,
kur gavo M. A. laipsnį. Nuo
1978 metų rudens įstojo į Ford
ham universitetą doktoratui
numatydama, disertacijai litua
nistinę temą.
Lituanistė Rasa Mažeikaitė
jau daug yra atlikusi savo lietu
viška veikla ir savo raštais,
pvz.j “Lietuvos praeitis nėra
pasaka”. “Tėviškės Žiburiuose”,
14, 1974. Jos disertacijos vei
kalas gali būti itin reikšmingas
mūsų tautai, remiantis didinga
Lietuvos praeitimi viduriniuose
amžiuose. Dabar derėtų nepra
leisti progos pamatyti spaudo
je (anglų kalba) Rasos Mažei
kaitės universitetinio darbo ra
šinį “Stačiatikybės įtaka Didžio
joje Lietuvos kunigaikštijoje”,
1219—1385, Apie 8000 žodžių
teksto nuorašas yra Lietuvių
fondo raštinėje.
Lietuvių fondo Skirstymo ko
misija Rasos Mažeikaitės lietu
višką idealizmą tikrai pažino ir
suprato, — paskyrė jai esamo
mis aplinkybėmis labai k’.iklip

MOKSLINĖMS STUDIJOMS
Archeologas Raimundas Vyte
nis Sidrys gavo JAV valstybi
nės mokslų akademijos (Natio
nal Academy of Science) stipen
diją studijuoti priešistorinius
gintaro radinius apie Baltijos
jūrą. Studijos apims laikotarpį
tarp 1-1100 metų po Kristaus
gimimo.
Dr. R. V. Sidrys jau išvyko į
Europą. Jis projektuoja aplan
kyti Bonos, Koelno, Hamburgo,
Kopenhagos, Varšuvos, Vilniaus
ir Rygos universitetus. Didžiau
sia studijų dalis bus skirta Lie
tuvos ir Latvijos archeologiniuo
se kapuose randamam gintarui
tyrinėti.
Stipendijatas pradėjo studi
juoti gintarą dar 1976 m. Šių
įžanginių studijų santrauka bu
vo skaityta ketvirtoje Lietuvių
mokslininkų akademijoj Chica
go!
Dr. R. V. Sidrys baigė aukš
tesniąją mokyklą Streator, Ill.,
bakalaureatą gavo Northwes
tern universitete 1971 m. Dak
taro laipsnį iš antropologijos
mokslo jis pasiekė 1976 m. Californijos universitete, Los An
geles. Jis dalyvavo keliose eks
pedicijose Gvatemaloj ir Hon
dūre. Daugiau kaip 20 jo
straipsnių
yra
išspausdinta
A merikos moksliniuose žurna
luose, kaip “Nature”, “Man”,
“American Antiquity” ir “Har
vard Peabody7 Museum Me
moirs”. ■ 1978 metais Califomijos universitetas išleido jo re
daguotą monografiją “Paper on
the Economy and Architekture
of the Ancient Maya”.
Paskutinių metų bėgy dr. R.
Sidrys darbavosi Pitzer College,
Pierce College ir UCLA Ass.
profesoriaus titulu.

Dr. R. V, Sidrys

i ėda Alfonsas D. Petraitis

Nervinė
įtampa
Įtampa bei nerimas yra nor
mali mūsų reakcija, ginantis
nuo grėsmės mūsų saugumui,
gerovei ir laimei. Nelaimingi at
sitikimai, prievarta, finansiniai
vargai, darbo problemos, šei
mos santykiai dažnai normaliai
didina nerimą ir Įtampą.
Tačiau kartais pasidarome
perdaug Įtempti ir neramūs, kai
nėra jokio tikro pavojaus. Per
daug susijaudiname ir nekant
raujame, nepajėgdami protauti
ar kontroliuoti savo jausmų. Ta
da yra laikas budėti.
Žemiau dėstomi 11 žingsnių
padės Jums veiksmingai tvarky
ti savo įtampą. Jums reikės bū
ti užsispyrusiam ir pasiryžu
siam, bet pasekmės yra to ver
tos.
Atsiminkite, kad sveikatos
reikalais Jūsų šeimos gydytojas
yra geriausias vadovas. Rūpes
tingai vykdykite jo nurodymus.
1. Išsikalbėkite
Kai kas nors slegia Jus, išsi
kalbėkite. Atsisėskite su ramiu
asmeniu, kuriuo Jūs pasitikite
— vyru ar žmona, tėvu ar moti
na. geru draugu, dvasininku,
šeimos gydytoju, mokyklos pata
rėju. Pasikalbėjimas padės su
mažinti Įtampą ir įgalins Jus
aiškiau matyti problemą.
2. Pasprukite valandėlei
Pasitraukimas dažnai padeda
pabėgti trumpam laikui nuo
problemos: užsimirškite filme
ar knygoje, pasivažinėkite pro
vincijoje. Patartina pasitraukti
nuo problemos, kol atgausite
kvapą ir pusiausvyrą. Bet būki
te pasiruošę sugrįžti ir spręsti
problemą, kai būsite ramesnis.

3. Išsivaduokite nuo pykčio
darbu
Pyktis gali sukelti Jums lai
kinį teisingumo ar net jėgos
jausmą, bet Vėliau galbūt kvai
lai jausitės. Jeigu Jūs jaučiate
spaudimą prapliuti keiksmais,
palaukite iki rytdienos. Daryki
te ką nors naudingo ta sukaup
ta energija: dirbkite darže, iš
valykite garažą, žaiskite tenisą,
ilgai vaikščiokite. Po dienos ar
dviejų būsite geriau pasiruošę
spręsti problemą.
4. Kartais nusileiskite
Jeigu dažnai susibarate ir iš
šaukiančiai elgiatės, atsiminki
te; kad labai nusivylę vaikai taip
elgiasi. Nepasiduokite, bet da• rykite tai ramiai ir atsiminkite,
kad galite būti klaidingas. Net
ir tada, kai esate visiškai teisus,
bus lengviau Jūsų organizmui

kartais nusileisti. Tuo būdu at
palaiduosite Įtampą ir būsite
patenkintas.
5. Ką nors darykite kitiems
Jeigu visą laiką rūpinatės sa
vimi, bandykite ką nors daryti
kitiems. Jūsų pačių rūpesčiai
neatrodys tokie dideli ir gerai
jausitės.
6. Atlikite vieną darbą.
Įtemptiem žmonėm paprasto
darbo našta gali atrodyti nepa
keliama. Užduotis atrodo tokia
didelė, kad sunku pradėti. Pasi
rinkite keletą svarbiausių dar
bų ir energingai juos atlikite.
Visa kita palikite nuošaliai. At
likus keletą darbų, kiti neatro
dys tokie baisūs. Tuo būdu Įei
site Į darbo ritmą ir toliau bus
lengviau.
7. Venkite “antžmogio”
vaidmens
Kaikurie žmonės perdaug ti
kisi iš savęs — siekia tobulai at
likti visus savo darbus. Dėl ne
pasisekimų j i e nuolat yra
Įtempti ir neramūs. Nuspręski
te, ką gerai darote, ir daugiau
stenkitės veikti šia kryptimi.
Matyt, tai mėgstate daryti ir
dėlto jaučiate pasitenkinimą. Po
to, galbūt imkitės tų darbų, ku
rių taip gerai neatliekate. Sten
kitės atlikti juos kuo geriausiai
ir nebarkite savęs, jei negalite
pasiekti negalimo.
8. Nebūkite aštriu kritiku
Negalima perdaug tikėtis iš
kitų — tai gali vesti į nusivyli
mą. Kiekvienas turi gerų savy
bių, silpnybių, vertybių ir teisę
būti individualiu žmogumi.
Užuot kritikavę, jieškokite
kitame gerų savybių ir padėki
te jas ugdyti. Tai teiks abiem pa
sitenkinimą ir padės geriau sa
ve matyti.
9. Nelenktyniaukite
Žmonės, jaučią emocinę Įtam
pą, dažnai mano, kad “turi būti
pirmi” — išstumti kitą asmenį.
Tai dažnas reiškinys, kaip pvz.
lenktyniavimas važiuojant plen
tu.
Konkurencija yra užkrečia
mas dalykas, bet taip pat ir ben
dradarbiavimas. Kai nesudaro
te grėsmės kitam asmeniui, daž
nai Jums patiems yra lengviau.
Kai kitas nebejaučia, kad Jūs
esate jam grėsmingas,, nustoja
būti grėsmingu ir Jums.
10 Būkite prieinamas
Daugelis mūsų manome, kad
esame paniekinti, apleisti, at
mesti. Dažnai tik Įsivaizduoja
me, kad kiti žmonės taip galvo
ja apie mus. Galbūt jie laukia
pirmo mūsų žingsnio.
Užuot vengus žmonių, daug
sveikiau “būti prieinamu”. Ži
noma, priešinga laikysena —•
kiekviena proga veržimasis pir
myn yra lygiai nenaudinga. Ji
gali būti blogai suprasta ir pri
vesti prie tikro atmetimo. Yra
vidurio kelias. Bandykite ji.
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BESĄLYGINE PAREIGA
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Neužtenka tik gairių, reikia tinkamų priemonių
PRANAS RAZMINAS
Mūsų lituanistinis švietimas įeina į labai kritišką periodą. Iki
šiol mos labiausiai buvome susi
rūpinę mokinių kiekybe, mažai
kreipdami dėmesio į švietimo ko
kybinę pusę. Skundžiamės grei
tesniu lietuviškų šeimų telkinio
nykimu ir tuo pačiu tose vietose
lit. mokyklų mokinių mažėjimu.
Bet ir pasiliekančiais didesniuose
telkiniuose menkai tesirūpiname
Reikėtų užbaigti kiekybinę dai
nelę, nes mūsų šnekos apie moki
nių skaičiaus padidinimą lit. mo
kyklose yra beviltiškos-.

dvi k'ases.
Kiekvienas skyrius ar klasė sa
vo rašto darbuose susiduria su
vienokiomis ar kitokiomis rašy
mo problemomis,kurios reikalau

ja momentinio sprendimo.atsaky-

neturėtų būti, ko nebuvo dauge
lį metų. Gal čia ir piniginis rei
kalas, kurio nesugebame tikslin
gai panaudoti, jeigu jsu reikia
privačių fondų naujoms vadovė
lių laidoms leisti Naiviai galvo
Raibo* mokymasis
jama, kad laikas išlygins atsira
Gilesniam kalbos
pažinimui dusius netikslumuSi Lit. švieti
nedaug tegali padėti nei stovyk mas toks aktualus, .toks mūsų rei
kalui Subtilus, kad kiekvienas ap
loj praleistos kelios savaitės, nei
kiti trumpalaikiai kurseliai. Kal dairesnis sKubėtų kliūtis pašalin
bai išmokti reikia kelerių metų ti, žinoma, jei tam yra autorite
įtempto darbo, turint po ranka tingas,, jei supranta lietuviško
tinkamas kalbai mokytis priemo švietimo prasmę ir esmę. Kiek
vienas leidinys, leidinėlis ar kita
nes. O jomis dar negalime pasi
lietuvių kalbos mokslo priemonė
girti, nors ir giriamės. Labiausiai
turi padėti pakelti Ht mokyklo
mums -trūksta laiko, apie kurį
mes neprisiverčiam pagalvoti, nė se lietuvių kalbos kokybinį lygį.
jo paieškoti. Mus užbūrę laiko
Viendienįskas darbas
vado
šeštadienių priešpiečiai.
Visai vėlis su minkštais viršeliais. Juk
lit. mokyklai kitą laiką sunku jis nė vienerius metus netarnaus,
būtų rasti, bet geriems, pažan
kai vaikams ir kieti viršeliai nė
giems mokiniams, iš kurių mes
ra pakankamai atsparūs. Ar tuo
tikimės sulaukti sau pagelbininsiekiama greitesnės
apyvartos,
kų, rasti pats laikas, jeigu jau ne
kad, greičiau vadovėliui susidėvė
pavėluota. Iki šiol, kad ir į ma
jus, mokinys kitą pirktų. Reikia
no užuominas, tylima. Vadinas,
nėra mums laiko giliau pa galvoti, kad tai paprastas neap
dairumas.
žinti, išmokti lietuvių kalbą. Ne

švietimo institucijų .turėtų pasi
traukti. O teigdami, kad lietuvių
kalba tėra mūsų vaikams antri
nė kalba, sujaukiant savo visus
švietimo principus.

mo Pagal einamąjį kursą jis raš
tų čia pat. sąsiuvinio paraštėje
arba specialiame puslapy reikia
mą atsakymą. Darbas būtų nesu
trukdytas ir be mokytojo pagal
bos, kuri yra tam tikru momen
tu negalima ir trukdytų kitiems
dirbantiems mokiniams. Dabar
sąsiuvinių vidiniai viršelių pusla
piai tušti, o išviršiniuose pusla
Reikėtų stvertis kokybės reika
piuose kurio nors musų tautai
'o, ieškant lituanistikai laiko ii
brangaus asmens atvaizdas ir
tobulinant mokslo
priemones.
Lietuvos žemėlapis.
Kol kas laiko nesugebam rasti, o
Ar nebūtų geriau, kad atvaiz bus lietuvių kalbą mokančio jau
tobulesnių mokslo priemonių nebeišgalvojam. Tačiau dar turime das teužimtų tik ketvirtį pusla nimo, nebus žodinės kūrybos,
daug ką padaryti, nesierzelioda- pio, o trys ketvirčiai būtų skirti nebus knygų, žurnalų ir laikraš
mi dėl 'savo veiklos tobulumo. paties atvaizdo apibūdinimui ar čių. Svarbiausias dalykas tauti
Reikėtų giliau
panagrinėti kad ba kalbinėms žinioms, kurios vai nę sąmonę išsaugoti ir ją ugdyti
ir tokius mokyklose vykstančius kams įsimintinos. Žemėlapinę są yra gimtoji kalba. Tad ieškoki
reiškinius: kodėl mūsų mokiniai siuvinio viršelio pusę taip pat me kelių į gilesnį gimtosios kal
nesugeba (90 proc.) savo dar reikėtų pertvarkyti: ne ant kiek bos pažinimą.
buose net labai ryškių klaidų pa vieno viršelio spausdinti, o bent
Kaip ten yra, kad jau ir vadovė
stebėti; kodėl jie atpasakojimą pusę sąsiuvinių panaudoti lietu liai pasirodo be Švietimo tarybos
parašo per 10-15 minučių, kai vių kalbos reikalui, priderinant rekomendacijų. Gal koks ginčas
toks darbas reikalauja geros va prie klasių ar skyrių einamojo dėl kai kurių nesutarimų? Gin
landos. Jie rašo greitai, parašo kurso. Kalbinės ir literatūrinės čas dėl autoriteto? Ginčas dėl
ir neša mokytojui. Kodėl jie ne gairės prilaikytų krintantį koky gautų pašalpų paskirstymo? Gin
nori net mokytojo kartojamo dik- binį gimtosios kalbos auklėjimą. čas dėl pajėgumo vadovauti švie
tantėlio pasekti ir ką nors patai Tai jau reikėtų pradėti dar šiais timui? Jau pasirodę vadovėliai sa
syti? Jų jau viskas "tobulai” pa mokslo metais. Tai pareiga mū ko, kad mūsuose per daug dūmų,
daryta. Net pirštu duriamos klai- sų visų: svetimo vadovybės, tėvų. kurie dirbantiesiems, ne vadodos jie nemato. Tik neskubėkime
į tuos klausimus paviršutiniškai
atsakyti.
Neskubėkime kaltinti
mokinių, pirma savęs nepakaltf*

Lietuviškai nekalbantieji
Per maža rūpinamasi lietuviš
kai nekalbančiuoju
jaunimu,
konkrečiai, lietuviškai nekalban
čiais skyriais. Švietimo tarybos rū
pestis turėtų būti šiems skyriams
mokslo priemones parengti. Gir
dėti, kad vadovėlis spaustuvei
Tik dabar, kai jau kelerius me
tus mokytojai kankinasi, neturė
dami po ranka reikalingų moky
ti priemonių. Kiti dėl to ir į mo
kyklą nebegrįžta- Mes mėgstame
pakalbėti apie mišrias šeimas ir
jų nenaudą lietuviškam reika
lui. Tačiau tuo mūsų rūpestis ir
pasibaigėjNeangažuokim tam rei-

nę

Vaizdinės priemonės

Lit. mokykloms labai reikia pa
yeikslų, paveikslėlių, kuriuos mo
kiniai galėtų aprašyti arba su
galvoti pasakojimą. Reikėtų pa
kviesti ne taip jau labai užsipra
šantį piešėją, kad pagamintų ke
liasdešimt vaidų, kurie leistų
mokiniams sugalvoti pasakojimą.
Juos reikėtų spaustuvėj atspaus
dinti ir išdalinti mokykloms,
kaip moksle oriemonę. Bet tai
reikia padaryti ne pelno požiū
ri’:.
Mokyklinius sąsiuvinius taip
pat reikėtų paįvairinti. Jie turė
tų būti tarsi mažieji pratimai —
pratimėiiai ir ne vienodi visiems
skyriams ar klasėms. Jeigu jau bū
tų sunkiau pagaminti kiekvie
nam skyriui ar klasei atskirai, tai
bent sujungti po du skyrius ar

!

Mes laukiame šeštadienio, nes lietuvių mokykloje yra linksma ir smagu. Iš kairės I eilėje: Stankevičiūtė, Kličiūtė, Niedvaraitė; II eilėje: Lukoševičiūtė, Piečaitis, Jonelis; III eilėje: Staškevičius, Bernotas; IV eilėje: Polišaitis,
Adamonytė. Užpakalyje — mokytoja St. Ališauskienė. Visa tai — Montrealio mieste
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IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
EUROPA

IV
IV

WeltkongreB der Litauischen Jugend
LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

Jaunimo kongreso žinios
IV PLJK Komitetas buvo paskelbęs 7 ekskursijas po Europa, ku
rios turėjo vykti kongreso studijų dienų metu ir po kongreso. Dėl
permažo užsiregistravusiųjų skaičiaus pagal paskelbta sąrašą neįvyks
ekskursijos b, c, f, ir g. Likusios ekskursijos (a, d ir e) įvyks. Joms už
siregistravusieji netrukus gaus smulkesnių nurodymų.
Kaip jau anksčiau paskelbta kongreso būstinė Vokietijoje veiks
nuo Liepos 1 iki rugpiučio 12 lietuvių Vasario 16 gimnazijos patal
pose. Kongreso proga atvykusieji svečiai iš užsienio šiame laike galės
atvykti į gimnazija ir apsistoti. Pragyvenimas ir nakvynė kainuos j pa
ra apie 25 DM. Vien nakvynė kainuos 8 DM už naktį. Už patalynę
reikės sumokėti 5 DM ( nesvarbu kiek naktų) ir už pusryčius 3,5DM.
Svečiais rūpinsis gimnazijos personalas ir Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkės Eugenijos Liucienės vadovaujamos talki
ninkės.

IV PLJK uždarymo koncertas liepos 28 d. 3 vai. po pietų įvyks
Koenigsteine "Haus der Begegnung" didžioje salėje. Ten pat liepos
27 d. 8 vai. vakare įvyks Jaunų Kūrėjų Vakaras, o liepos 28 d. 11.
vai. ryte oficialus kongreso uždarymas. Užbaigos balius įvyks Frank
furte "Palmengarten" (palmių sode) restorane liepos 28 d. 8 vai. va
kare. ’
«
IV PLJK studijų dienose, kiekvienos veikimo srities(politinės - vi
suomeninės - kultūrinės) svarstymams skiriamos dvi pilnos dienos.
Prieš pradedant svarstyti vienos srities veikimo gaires, studijų dienu'
dalyviai (atstovai) įvedami j problematiką: a) dvejomis paskaitomis
rr b) simpoziumu, kuriame dalyvauja abudu paskaitininkai ir trys ki
ti asmenys (pasiruošę specialiais klausimais).
Politinės srities paskaitininkai bus1—
1 Dr. Kajetonas Čeginskas - (Vokietija) lietuviškos politinės sąmo
nės pagrindai.
2 Stasys Lozoraitis Jr. - (Italija) - Politinio sąmoningumo reiškia
masis Iietuviškoję veikloje. Simpoziume šalia paskaitininkų daly
vaus:
a) Linas Kojelis — (JAV) - užsienio lietuvių jaunimo santykis su Lie
tuva.
b) Viktoras Nakas -r (JAV) - lietuvių jaunimo dalyvavimas politinė
je veikloje.
c) Australijos atstovas - pasaulinis žmogaus teisių sąjūdis ir lietuvių
vaidmuo jame. t
Visuomeninės srities paskaitininkai bus:
1 Dr. Algis Norvilą — (JAV) — Dvikalbiškumas: prakeikimas ar palai
ma.
?
2. Rasa Lukoševičiūtė - (Kanada) — Bendruomenės elementai ir jų
santykiavimas.
Simpoziume, šalia paskaitininkų, dalyvaus:
a. Rimgaudas Jūraitis — Brazilija) — mišrios šeimos lietuvių bendruo
menėj.
b. Dr. Gerardas Bauras — (Vokietija) — jaunimo draugavimo formos:
šeima, bendruomeninis gyvenimas, alternatyviniai bendravimo bū
dai.
c. Violeta Arbariute — (JAV) - vidurinės kartos problema.
Kultūrinės srities paskaitininkai bus:
1. Tomas Veclova — (JAV) — Ar įmanoma kurti lietuviška kultūra
už Lietuvos ribų?
2. Marija Stankuvienė-Saulaitytė — (Vokietija) - Kalba ir lietuviškos
kultūros kūrimas.
Simpoziume, šalia paskaitininkų, dalyvaus:
a. Emilija Sakadolskienė - (JAV — lietuviškos kūrybos skatinimo ir
skleidimo būdai.
b. Sigita Kondrataitė — Prancūzija) — lietuvių literatų, menininkų ir
mokslininkų problema išeivijoj.
c. Aleksandras Valavičius - (Brazilija) — kultūrinio bendradarbiavi
mo tarp kraštų užduotis.

Brazilijos atstovai ruošiantys j IV PLJK pasidalino ir paruošė simpoziju temas. Kiekviename sekmadienį jie susirenka 6 vai. popiet
diskutuoti savo paruoštas temas. Jau paruošė savo temas: Beatrice
Bacevičiūtė, Aleksandras Valavičius ir Sandra Saldytė. Temos bus iš
spausdintos laiko bėgyje, Musų Lietuvoj.
Sandra Saldytė

Buvo rašyta, kad IV PLJK
proga organizuojamos keturios
ekskursijos studijų dienų metu
ir trys ekskursijos po kongreso.
Pirmos keturios ekskursijos
(pagal paskelbtus maršrutus a,
b, c, d) prasidės Ostendėje,
Belgijoje, liepos 19 d. Tikslus
laikas bus paskelbtas pasibai
gus registracijai ir užsakius lai
vą, plaukianti per kanalą. Visos
keturios ekskursijos baigsis lie
pos 27 d. Frankfurte bus parū
pinti ekskursantams viešbučiai,
už kuriuos patys turės užsimo
kėti. Maistu ekskursantai rūpi
nasi patys.
Likusios trys ekskursijos (pa
gal paskelbtus maršrutus e, f,
g) prasidės liepos 30 d. Frank
furte. Visos baigsis numatytą
dieną, paskelbtą kelionių marš
rutuose (kelionės e ir f — rug
pjūčio 10. o ekskursija g — rug
pjūčio 7). Šios trys ekskursijos
baigsis Frankfurte. Norintiems
. iš Frankfurto skristi patariama
rezervuoti skrydi sekančiai die
nai iš ryto ir pernakvoti Frank
furte.
Frankfuto viešbučių kainos
labai Įvairios. Pigiausi kamba
riai vienam asmeniui be atskiro
dušo ir prausyklos — 30 DM, su
dušu arba prausykla maždaug
20DM daugiau. Dvigubi kamba
riai kainuoja 50DM. Šiaip at
vykstantys Į kongresą turistai
gali kreiptis Frankfurto pagrin
dinėje stotyje i “Zimmervermittlung”, kur bus nurodyti tin
kamiausi viešbučiai. Bus galima
ir angliškai susikalbėti.
Atstovų ir dalyvių registraci
jos anketose buvo išspausdintas
klaidingas stovyklos telefono
numeris. Pranešam, kad stovyk
los raštinės telefono numeris
bus <01)891-2020. Raštinė veiks
nuo liepos 9 d.
Sausio pradžioje buvo išsiun
tinėti laiškai lietuvišku laikraš
čių, žurnalų ir radijo valandė
lių
redaktoriams,
kuriuose
prašoma paskirti atstovus į IV
PLJK. Į ši prašymą atsiliepė šie
redaktoriai: “Draugo”, “Darbi
ninko”, “Ateities”, “Skautų Ai
do”, “Europos Lietuvio”, Romos
ir Vatikano radijų lietuviškų
valandėlių, “Pasaulio Lietuvio”
ir “Amerikos Balso”. “Europos
Lietuviui” atstovaus Jonas Podvoiskis iš Anglijos, “Ateičiai”
Petras Kisielius iš Čikagos,

“Skautų Aidui” — Raminta Je
lionytė iš Čikagos. Petras ir Ra
minta abu yra IV PLJK atsto
vai. Romas Sakadolskis, PLB
valdybos vicepirmininkas ir
“Pasaulio Lietuvio” redakcijos
narys, dalyvaus IV PLJK-se, at
stovaudamas “Pasaulio Lietu
viui” ir “Amerikos Balsui”.
Primename turistams, kad
Vokietijoje iš anksto užsakius
viešbutyje kambarį, paprastai
atvykimo dieną reikia iki 7 v.
vakaro prisistatyti arba viešbu
čiui aiškiai pranešti kada at
vyksta!. Išvykimo dieną reikia
išsikraustyti iki 11 v.r.
IV PLJK prezidiumo reika
lų vedėjas Kęstutis Ivinskis
užmezgė ryšį su vokiečių spau
dos ir radijo atstovais, infor
muodamas juos apie IV PLJK.
Jis ruošia trumpas informacijas
vokiečių kalba apie Lietuvą,
lietuvius išeivius ir lietuvių jau
nimą. Informacijas įteiks vo
kiečiams žurnalistams.
IV PLJK Vokietijos atstovų
suvažiavimas įvyko kovo 10-11
d.d. Pirmininkavo VLJS pirm,
ir IV PLJK prezidiumo sekr.
Rainis Valiūnas. Atstovai buvo
supažindinti su praėjusiais trim
kongresais ir IV PLJK pasiruo
šimo eiga. Vincas Bartusevi
čius, studijinės programos ko
misijos pirm., kalbėjo apie stu
dijų dienų programą. Atstovai
pasirinko būrelius, kuriuose jie
norėtų dalyvauti kongreso me
tu. Jie pasižadėjo paruošti dis
kusinę^ medžiagą pagal savo pa
sirinktas temas ir gegužės mė
nesį vėl susirinkti diskusijoms.
Gitos Kupčinskienės vadovau
jamas Bostono Etnografinis An
samblis atliks meninę progra
mą IV PLJK uždarymo koncer
te Frankfurte liepos 28 d. Šis
ansamblis yra pasižymėjęs lie
tuviškų vestuvinių papročių
vaidinimu.
Pagal informacijas, gautas iš
Š. Amerikos, ir pagal užsiregist
ravusiųjų IV PLJK būstinėje
skaičių, atrodo, kad norinčių da
lyvauti stovykloje yra daugiau,
negu bus galima sutalpinti. Sto
vykloje galės dalyvauti daugiau
sia 450 jaunuolių.
Rūta-Ona Šiūlytė
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4. Auguslaitis

Moterys, ypač jų organizacijų dėka, ir šiais sunkiais išeivijos
laikais gali ir turi tapti Tautos ir Bažnyčios pirmųjų eilių frontininkės.
x
Spaudos draudimo kova ne tik lietuvių tautos istorijoje užima
reikšmingą vietą. Visuotinei tautų ir žmonių istorijai jos indėlis tuo
svarbus, kad akivaizdžiai pademonstravo dorinės jėgos pergalę prieš
brutalią prievartą.

PAMILAI]

Pamilau tą griucią,
po langu tolima mėlyne,
Pamilau dainų seklyčią,
tėviškės — gamtą gelumbine.

Tai yra įrodymas to fakto, kad kiekviena prievarta neatsiekia
savo tikslo ir suteikia net priešingų išdavų, jei jai sugebama pasi
priešinti ir nesusidemoralizuojama oportunistiškam servilizme"
(St. Šalkauskis).

Pamilau brolius, seseles,
kurie dabina mano sali.
Mergaitės kaišo gėlėms kaseles. .
o broliai nemarina praeiti.

Žinome, kad seniau Lietuvoje knyga pergyveno fizinio sunaiki
nimo 40 metų, gi dabar, išeivijoj, tai pačiai knygai grąsia dvasinis
sunykimas ar net visiškas išnykimas. Tai atsitinka svetimos aplin
kos ir įtakos pasėkoj, privedančioj daugelį prie savo knygų abejin
gumo, jų nuvertinimo ir galutinio svetimo krašto žodyje ir rašte
nuskendimo.

Pamilau pievas, ežerus, klonius,
spindancią aušrą, kristaline rasa.
Žaliuosius miškus, gimtinės kelius,
pasaulio grožybės ženklą rasta.

Pamilau tą griucią
po langu tolimą mėlyne.
Taip pamilęs, visur kaip tyčia,
matau, kaip gėle savo gimtine.

Ko mums reikia kovoje prieš visa paveikiančią ir malančią mus
priglaudusio krašto įtaką - tai mažiau pesimizmo, daugiau konkre
čių pastangų. Reikia naujų metodų, didesnio vieningumo, reikia
naujo išradingumo ir atsinaujinimo dvasioje, kaip matome žydus
darant.

Pamilau gimtąją kalbą,
Ç
kaip paukštis neužmiršta dainos.
Širdi paveldėjo toji gamta.
dabar verkia, kad toli nuo jos...

Mes bendrai permažai tikimės, dėl to permažai ir ryžtamės. Ko
tad stebėtis, jeigu permažai ar beveik nieko nepasiekiame?

Jurgis Bielinis tiek už pavežimus, tiek už nakvynes savo žmo
nėms atsilygindavo knygomis. Jo nuomone — tai geresnis užmokes
tis negu pinigai. Sakydavo: ,.Jei duosiu pinigu, juos išleis, gal ir vi

sai be naudos. Knyga gi atneša nauda. - vis tiek bus piesta šviesos
kibirkštėlė. Žmonės bus pastūmėti prie skaitymo ir galvojimo "
V

Iš išeivijos knygnešystės problemose nereikia nusivilti ir kaltinin
kų sąrašus sudarinėti.Nieko čia nepadės dejonės ir kalbos.Svarbi tik
pozityvi, gerai išplanuota, kapilarinė, sistematiška sujungtų jėgų
veikla.
I

Daugiausia čia nulems ne tiek rašinėjimai, reklamos, kiek asme
niški kontaktai lietuvio su lietuviu. Ne kitaip ir Bielinis darė.
Iš viso prieš mūsų stojasi liūdnoka, net žiauri tikrovė. Jei mūsų
tarpe nepriaugs tautiškai susipratusių naujos kartos lietuvių, jei
neatsiras daugiau dvasinių — į kunigus ar seseles.— pašaukimų, mū
sų parapijos, vienuolijos, mokyklos, klubai, tautiniai namai, biblio
tekos ir visa kita neišvengiamai išslys iš mūsų rankų.

Tautinės gyvybės pratesimas - sakykim, bent porai generacijų
prisidės gal ir prie galutinio Lietuvos laisvės atgavimo, kaip kadaise
įvyko 40 metu tarpe spaudos atgavimo belaukiant. O gi tautinės gy
vybės džiaugsmas ar pražūties liūdesys yra mums visiems vienas ir
tas pats.

Tiesa, išeivijos žmogus, net ir inteligentas, dažnai tampa abejin
gas ir nejaustrus viskam kas yra lietuviška. Tačiau, jei jis susiduria
su kuo nors entuziastiškai jaučiamo ir įtikimai siūlančio, jis tada pa
sijunta matomas ir galįs pasirodyti. Tą psichologinį veiksnį reikėtų
turėti giliau galvoje ir išeivijos knygnešystėje.
Iš kitos pusės visiems yra gana aišku, kad silpnėjant tautinei
spaudai susviruotų visas kultūrinis bei religinis išeivių gyvenimas.
Būtina, tad, išnaudoti knygnešystei betkokią palankią situaciją.
Reikia pasinaudoti įvairių subuvimų, vestuvių, vardinių, gimtadie
nių, premiacijų progomis, kad įteikus kur it kam galima tinkamą
knygą.

Turėtų tam ypač pasitarnaut Spaudos mėnuo, Kalėdų ir Velykų
bei kitos tautinės ar religinės šventės ir sukaktys.

O jeigu kada kas nors viena kita tu knygų Jums i namus
už
neš. tebūnie sutiktas su lietuviška šypsena, kaip tautinės šviesos ir
kultūros ambasadorius.
Atsiminkime, kad mūsų knygos ir laikraščio dalia ar nedalia yra
visų mūsų bendras reikalas ir atsakomybė. Taip pat, Tautai dirban
tiems ir knygą priimantiems, vienodas nuopelnas ir garbė. Tauta ir
Tėvynė to laukia iš kiekvieno mūsų.
Kalbame apie praeitį — gyvą, judrią, nuopelningą. Susirūpinkime
daugiau dabartimi, ir ne tik vienokiu ar kitokiu rytojumi.

Kun. Petras Urbaitis

dirbančiųjų neklaidingumą, vi
sus švietimo plyšius bandy
čia pareigos laiku pasiimtą dar
damas užtušuoti, o patį švieti
bą padaryti ar atspausdinti. Bu
mo darbą pavaizduodamas, pa
vo jau pavasarį minimos vadovė
traukliomis spalvomis. Kitas, gy
lio rengėjų pavardės, bet darbo
vendamas tolokai nuo visų švie
rezultatų nematyti. Žodžiu, mo
timo negerovių, bet, būdamas pe
kyklų vedėjai ir mokytojai gyvai
dagogas, pedagoginių mokslo vei
jaučia, kad švietimas pakliuvo į
kalų autorius ir aiškiai žinoda
nepajėgias švietimo reikalus tvar
kyti rankas. Reikia daugiau ap mas švietimo institucijose atsi
dairumo, orientacijos. Ir taip jau radusią trintį, skilimą arba skal
mus graužia įvairios bėdos. Kar dymą, parašė, kad mūsų švieti
tais mes užkliudom asmenis, ku me atsiradęs skilimas. Tačiau į
rie tikrai sielojasi lietuvišku švie skilimo žodį . reagavo tik tvar
timu, kad jie ne taip žiūri į švie kančioji pusė, kai anas iš peri
timą, kaip švietimo rikiuotojai. ferijos visai nereagavo, taigi pasi
Labausiai nepakenčiame kritikos. likdamas prie savo pareikštos
Jeigu tas ar kitas ne taip sam nuomonės.
Tačiau netvarkos reiškiniai vis
protauja, kaip nustatoma švieti
mo linija, tai jau švietimo ken labiau ryškėja. Jau praeitais
mokslo metais buvo pareikšta,
kėjas.

BESĄLYGINĖ PAREIGA . . .

kad iš švietimą tvarkančios ins
titucijos gaus paramą tik tos mo
kyklos, kurios užpildys tam tikrą
anketą. Tai jau tam tikras žongbiau švietimo mokslo priemonių,
leravimas, tarsi mokykloms skir
negu skystėjančių “Švietimo gai ti pinigai priklausytų nuo švieti
rių”, kurios iŠ tikrųjų labai toli mo institucijos malonės. Taigi jos
stovi nuo esminių švietimo gai
užmačios siauros ir. miglotos. To
rių. Mums reikia sulaikyti lit kių dalykų nebūtų verta ir minėti,
švietimo smukimą.
jei minimi nesklandumai būtų
pasikeitę gerojon pusėn. Nors
Susirūpinti švietimu
švietiman įsimetęs kirminas dar
Švietimo reikalais besirūpinan neišgydytas, bet turime vilčių,
tiems atsitinka ir tokių dalykų. kad, laikui slenkant,
švietimo
Prieš kurį laiką vienas gynė ne reikalai pagerės.
nRAnGAS
Išleisti šablonišką
vadovėlį,
sąsiuvinį — dar nereiškia paliesti
švietimo esmę. Mums reikia la

tiek lit. mokyklų esmę, kiek ten

I
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Curitiba. 8 dr abril de 1979

LIETUV8A8 PARE6GÜNAI
MŪSŲ KALBA

Comu nidade Lil nario Brasileira
Sao Paulo

Matau iškart, kad jau siųs i kaimus, kad bus trėmimai. Atrodo, vi
(i e rbia mas Reda k l o na u
si jaučia, kad ties musu galvomis kabo rusiškas kardas. Dar ateina
Saudação, paz. felicidade, bem
vyru. Visi stoviniuojame nesavyje. Atvyksta drg. Šendrikov, polkoskaičiau naujoje Jūsų antraštėje -estar humano e espirituaf
mo galva. Tokiais atvejais visi dirbantieji buvo jo žinioje. Pavardėm
Ml s(. /\
idomu aprašymų
Recebí a "Crônica du Igreja Ca
iššaukia po kelioliką. Enkavedistai paduoda sąrašus ir liepia visiems
apie Lietuviu kalbos dėstymą I iitólica na Lituânia" Estou interes
eiti i milicija ginklu. Ragina dar, kad viską atliktume ramiai, kad
ii iaus universitete. Rodos, viską
žmones mums nepabėgtu. Vieni paskiriami i sunkvežimius ir tie tuo alvdziai perskaičiau. bet niekur ne sado em receber periodicamente
esta publicação para nossos estu
jau išvyksta,, kiti pėsti, kuriems arčiau, turi nueiti kartu su enkave radau straipsnio autoriaus.
dantes de filosofia da ()rdem dos
distais, ir kaimuose turėjo apimti seniūnu paruoštas pastotis žmo
Malonėkite patenkinti si mano
Carmelitas Descalços de Curitiba,
nėms sutalpinti. Einame ginklu ir paskui — i kaimus saviškiu drasky
teisėta žingeidumų.
conforme o endereço acima.
ti.
:
Išvaro iš raštinės. Einu su brigada j miliciją bet dėl kojos tyčia atsi
seku. Enkavedistas nervinosi, kad neinu lygiai.

Skaitytojas iš
Parque das Xacóes
«•«««*

- Čto tebe. - šaukia jis.
- Koją man skauda, aš negaliu taip greit eiti, - sakau jam rusiš
kai.
- Tu simuliuoji. — šaukia jis man. Ir visaip pradeda koliotis. Jau
visi mūsiškiai j mane pradeda žiūrėti. Esame keturi lietuviai, su mu
mis eina ir devyni
enkavedistai.
t
'

- Bystrej, - rėkia jis man ir, kai aš vis nesusiimu iš viso kūno, iis
iš paskos mane barasi:

•

Atsiprašau už musu neapdairumą.
Straipsnis buvo paimtas iŠ Lietuvoje lei
džiamo žurnalo KULTŪROS BARAI
(1^78 m. nr. 7) ir įo autorius yra Eu
genija Ulčinaitė.
Straipsnyje buvo patiekia gausi bib
liografija. bet mes ja neatspausdinome.

Penso que todas estas informa
ções sao de grande utilidade para
fomentar em nossos candidatos o
amor a Igreja. Esta Igreja da Lituâ
nia que nos da exemplo de fideli
dade no meio do sofrimento.
Com os votos de uma Feliz Ras
cou e desde ja-muito agradecido
por tudo.
Er. Aloysios Ufredo Haas

Red.

- Tu fašistas. Tave pati reikia išvežti, jei tu neini. Pamatysi, kaip
tave oirmą ; vagoną pakrausime. Tu busi jų vadas j Sibirą.
♦

- Gerai, aš važiuotas galiu, bet eiti man sunku, buk žmogus, ma
tai, kad nepaeinu, - bandau aiškintis.
Nieko

nepadeda.

Jis

keikiasi

ir grąso,

man

busią blogai.

- Vakar koją susižeidžiau. Gili žaizda. Kraujuoja, - aiškinu.
- Ak ty čiort. - šaukia jis. O brigada jau ruošiasi išeiti.
-- -Ką mes čia dabar su juo darysime? - milicininkas galvoja gar
šiai, greitai jbruka man šautuvą j rankas ir stumia su kitais per duris.
Paploja dar liniuote man per nugarą ir sako:

- Chorošo. Chorošo. Pavaikščiosi, !r išgis tavo koja.
Išeiname visi. O man jau koja iš tikro pradeda skaudėti, minu ir
jaučiu. Aš vėl atsilieku. Enkavedistai jau ne juokais kalba:

- Ar tu pats Sibiro nori?
- Tikėk, kad negaliu paeiti. Pačiu rėk, iei nori, - !r aš jau lenkiuo
si prie kelnių, norėdamas jam tą aprišimą oarodyti. Bet tamsu, jis
mane stveria už alkūnės ir, netekąs kantrybės, grąžina atgal j milici
jos punktą

Atėmė šautuvą. Pastatė j kampą, ir žiūri j mane nuo kojų ;ki gal
vos.
- Dokumenty. — surinka vedėjo padėjėjas.

Išimu ir paduodu jam.
- Ak tu, biaurybe, tu fašistų gaili.
Aiškinu, kad man koją skaudą, bet jis neklauso. Tik lyg stabteri,
kai vėl traukiu kelnes nuo apačios ir ruošiuos jam rodyti žaizdą.

ir štai, mane jau veda j daboklę - Dabar tai jau įkišau uodegą
galvoju sau ir velku koją, tartum jau ne ji tenai būtų, o koks šienojis.

Dabar jau Sibiras tikrai, - manau sau, kai pajutau, log trinktelė
jo durys, palikusios mane tarp keturių sienų ir kai milicininkas, už
rakinęs ir ištraukęs raktą, nuėjo.

Čia tuo tarpu vis sujudimas. Vyrai ateina ginklų. Suskaitau astuo
nias brigadas išeinant. Jei visur yra po tiek, kiek buvo mūsiškėje, tai
jau iš viso didelis būrys.

Vaikštau neramus viduje, o koja, kaip tyčia, ima vis labiau skau
dėti. Jau ir nuovargis apima, prisėdu ant šalia numesto čiužinio,
kažkada turėjusio šiaudų viduje, dabar jaučiu, lyg tas maišus būtų
oripiltas smėlio.
Jau aušo, kai išgirdau triukšmą Atrodė, lyg būtų vykęs koks ka
riuomenės dalinys. Tiek čia bildesio paties ryto tylumoje. Daboklės
langas vedė tiesiai j gatvės pusę todėl susivokiau, kas dedasi Tai bu
vo jau iš nakties darbo grįžtantieji. Burzgė sunkvežimiai, dundėjo
vežimai. Žmones gabeno stoties linkui.

Juo labiau švito, tub daugiau jų buvo. Ir taip traukė miestelin iš
visų pusių. Aš vis tebesėdžiu, >r manimi niekas nesirūpina. Jau ir pie
tų laikas. Punkte judėjimas. Darinėja duris, kalbasi, bet niekas pas
mane neateina, nieko nesako. Aš jau ir valgyti noriu.

Noriu baladotis ir klausti, ką darys su manimi, bet nedrįstu. 0
jeigu ir mane išveš, tai ar ne geriau čia pat ramiai pasėdėti, nors trum
pą valandą, kad nematyčiau tokių pat kitų O keliais vis veža. Ir
taip ir vėl sutemsta. Tik rytą kitądien mane tepaleidžia.

Net nustembu. Teškia dokumentus tiesiai į veidą.
-- Valsčiun prisistatyk, -- sako man vedėjas.

Svyrinėju, lyg viščiukas, nevalgęs ir išvargęs, kojoje jaučiu skaus
mą, bet skubu
- Pasiruošti j kaimus grudų išpilti. Suvežti čia viską.-- koman
duoja drg. Šendrikov.

Lengviau atsidustu. Išvykstame tuojau pat. Mūsų devyni vežimai,
pakinkyti po porą arklių, po du vyrus ir enkavedistų brigada iš pas
kos - mums lydėti ir įsakinėti. Tik pavažiavę jau matome, gyvu
lius varo. Arkliai, karvės, kiaulės, avys. Iš paskos seka raiti enkave
distai, iš šonų eina miestelėnai, "talkininkai' .
Prasilenkiame be žodžių Visi galvojame vieną ir tą patj Geriau,
kad nesutinkame vežamųjų žmonių. Bet ir j jų gyvulius sunku žiū
rėti. Ligi pasiekiame Kalnų Grikštę. kur turėjome vykti. Jie visi mi
na dar neužaušusiomis savo šeimininkų pėdomis. Tik tas skirtumas,
kad žmones sugrūdo į stotį ir kemša j gyvulinius vagonus, tartum
banda, o galvijus varo j valsčių, ir ten nuspręs jų likimą

‘(bus daugiau)
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LITERATŪROS BŪRELIO SUSI
RINKIMAS
Kovo mėnesio Literatūros Ratelio su1 sirinkimas jvyko p.H. ir J. Valavičių bu
te i m. kovo 31d., dalyvaujant šalia ra
telio narių dar virš 13 "Volungės” cho
ristų. Buvo svarstyta ir analizuota dvie
jų lietuvių, PEN klubo narių — Alg. Lan
dsbergio ir Tomo Venclovos — kūrybą.
Apie juos kalbėjo rašyt Halina Mošinskienė, o jų kūrybos ištraukų paskaitė
Janina Valavičienė, Arūnas Steponaitis
ir Alt D. Petraitis.
Numatyta šiais metais paminėti Vil
niaus universiteto įkūrimo 400-metį.
Tam gauta medžiagos iš kun. Bagdona
vičiaus per P. Babicką. H. Mošinskienė
visą tą medžiagą jau gavo ir greitu laiku
ji bus duota išversti j portugalų kalbą ir
vėliau atitinkama proga bus įteikta
į
vietos spaudą.
Platesnis pasikalbėjimas vyko su "Vo
lungės" choristais. Jie kartu su vadove
Kristina Valavičiūte susipažino su Lit
Ratelio veikla Ratelio nariai turėjo pro
gos susipažinti, kaip vyko choro organi
zavimas, kokie buvo pirmieji sunkumai,
kokie ateities pianai Choro vadovė pa
demonstravo kaip vyksta choro repetici
jos ir BLB*Lit Ratelio nariams padaina
vo kelias daineles. Pasikalbėjime dalyva
vo šalia "Volungės" vadovės Krist Va
lavičiūtės dar sekantieji choristar.Aleks.
Valavičius, Douglas Saldys, Elizabeth
Vazgauskaitė, Edvardas Greičius, Nida
Remenčiūtė, Paulius Jurgiias, Robertas
Saldys, Sofija Žūtautaitė, Suely Vazgaus
kaitė, Edvardas Umaras ir Vitas Bara
nauskas.
Jaunųjų kūrybos bandyme pasirodė
Irutė Petraitytė. Ji paskaitė savo du pro
zos rašinėlius, po kurių ratelio nariai da
vė įvairių klausimų apie girdėtas temas.
Šiais metais numatoma kviesti į kiek

RUSU. LAIKRAŠTIS AME LKB
KROKI KĄ
Paryžiaus rusų laikraštis "Russkaja mysl" kovo 1 d. laidoje davė
plačią "LKB Kronikos" apžvalgą.
"Lietuviai turi didelę patirtį
pogrindinės spaudos leidime nuo
pat carinės Rusijos lietuviškos
spaudos lotyniškom raidėm už
draudimo", - rašo laikraštis. Tas
draudimas davė pradžią „Aušrai",
sukėlusiai lietuviško patriotizmo
naują bangą.
Vokiečių okupacijos laikais Lie
tuvoje pasirodę bent keli slapti
pogrindiniai periodiniai leidiniai.
1972 m. Romui Kalantai susi
deginus, pasipylus masinėms de
monstracijoms į gatves ir į laido
tuves, Sovietai metę specialius
„parašiutininkų" dalinius joms
sukontroliuoti. Po to išėjo pir
moji „LKB Kronika", 40 psl.,
kukli, atspausta rašomąja maši
nėle, bet su didele misija, kad to
kie įvykiai nebūtų nuslėpti ir nu
tylėti.
„Kronika" pasifekė laisvąjį pa
saulį. Prie anuo metu viešpatavu
sio teroro tai buvo stebuklas.
Buvo susidariusi tragiška pa
dėtis, kad žmogaus persekiojimus
iki tol gaubė tyla, diplomatinė vakaruose pas draugus, cenzūrinė
— rytuose pas priešininkus. Tai
sudarė Lietuvoje naują beteisių
piliečių kastą — tikinčiųjų.
Visa tai buvo gyvai pavaizduo
ta išleistuose 4-iuose „Kronikos"
tomuose lietuviškai, angliškai ir,
dabar, Brazilijoje, portugališkai,
„Kronika" atskleidžia vad. klus
niųjų dvasininkų užmačias ir skel
bia būtiną apsigynimo šūkj vaka
rams.— rašykite, rašykite ir skelb
kite ko daugiau apie persekioji
mo faktus Lietuvoje, jokiomis
aplinkybėmis netylėkite.
Katalikų tikėjimas ir tautinis
sąmoningumas Lietuvoje niekad
nebus sunaikinti, — baigia straips
nio autorius „Kronikos" teiginiu,
— kol bus gyvų režimui nepatai
kaujančių žmonių.
To plataus straipsnio rusų laik
raštyje apie katalikų bažnyčios
padėtį Lietuvoje autorius yra J.
Gliaudą. - Puiku.

ATSISVEIKINANT
Š. m. balandžio m. 1 d. po trumpos ligos staiga pasimirė Prano Ziezio našlė Anastazija Ziezienė, p. Anelės Dutkienės teta. Paguldyta li
goninėn prieš savaitę, buvo operuota ir jautėsi gerai, jokių komplika
cijų nebuvo pramatyta, kai staiga mirtis nutraukė gyvybės siūlą - tą
saulėtą ramų sekmadienio rytmetį. Sunku buvo patikėti, lyg tai būtų
toks makabriškas "primapriliaus" pokštas. Deja, pašarvota St. Hele
nos ligoninės koplyčioje, jinai nebenusišypsojo susirinkusiems, nebeištiesė šiltos rankos...
Anastazija Skučaitė Ziezienė buvo gimusi Lietuvoje, Garliavoje
prieš 75 metus. Brazilijon atvyko prieš 50 metų. Čia ištekėjo už Pra
no Ziezio ir gyveno Rio de Janeire. Zieziai buvo nuolatiniai lietuvių
veiklos rėmėjai, dosnūs savo išgalėmis ir vaišingumu. Kaip visų imi
grantų kelias į gerbūvį nebuvo lengvas, bet sumanumo ir darbštumo
dėka pasisekė užtikrint saugią ateitį, tik neilgai teko ja džiaugtis pa
lūžus Prano Ziezio sveikatai, kai teko likviduoti stambią medžio pre
kybą, persikelti į S. Paulo ir čia 1968 m. Pranas pasimirė.
Likusi našlauti, Anastazija apsigyveno seserėčios Anelės Dutkie
nės šeimoje.

' Ji buvo labai malonaus ir kilnaus būdo moteris. Prigimtas santū
rumas elgesy, lietuviškų tradicijų išlaikymas, malonus švelnus bū
das, nuteikdavo pagarbiai kas ją pažinojo ir su ja bendravo. Gal To
dėl, kai lydėjome velionę j kapus, ne vienas pagalvojo. Kodėl Apvaiz
da pasišaukia pas save tuos geruosius? ...
| laidotuves susirinko nemažas būrys žmonių, iš Rio specialiai at
vyko jos krikštasūnis Edmundas Dubauskas su žmona atsisveikinti
su jo mamytės Anelės Dubauskienės - pasimirusios prieš pusmetį —
geriausia drauge. Anastazija, kiek leido sveikata ilgesnį-laiką globo
jo sunkiai sergančią draugę Rio de Janeire, ir dabar susirgusi pati,
vis ją prisimindavo...
Palaidota Araçá kapinėse greta savo vyro ir sesers Marijonos Uckus.
t

Ramus ir švelnių debesėlių, saulėlydžio nuspalvintų, dangus gau
bė „mirusiųjų miestą", alpo vainikų spalvingos gėlės, liūdesys buvo
draugas visų atsisveikinant su miela gerąją kelionės drauge.
Ilsėkis ramybėje, aukštajam kalnely, S. Paulo dangoraižių apsup
ta, mūsų širdyse palikusi šviesią, nesudrumstą atmintį.
Halina Mošinskienė

vieną lit narių susitikimą bent po vieną i
iš jaunųjų, kurie mėgino plunksnos dar
bą. Jiems bus duota progos pasireikšti,
nors ir rašytų vietos kalboje. Yra daug
jaunųjų, kurie tai vienoje, tai kitoje sri
tyje pasirodo savo kūrybą. Vieni pasiro
do raštu, kiti tapyba, dar kiti muzika
Mintis pasukti jų kūrybos taką j lietuviš
ką aplinką, kuri galėtų papildyti jų įkvė
pimo šaltinius.
Sekantis B LB Lit Ratelio susirinki
mas įvyks p. Alg. ir H. Mošinskų bute
š. m. balandžio 28 dieną 20 vai. Rua
Prof. João Arruda, 176 apt 12 Perdizes.
Pasikalbėjimus ir susirinkimą prave
dė šių metų ratelio pirm. Alt D. Petrai
tis. Jis dar patiekė siu metų veiklos dar
bo programą. Tarp įvairių minčių pažy
mėtina, kad ratelio nariai šiais metais
taip pat numato toliau tęsti vertimų dar
bą, duodant tuo vis daugiau informaci
CARAGUATATUBA
jos apie lietuvius ir jų problemas Brazi
lijos publikai. Pramatoma taip pat susi
Didįjį Penktadienį Pp A. ir M.
rinkimų metu pasikalbėjimai su žymes
Bambliai, važiuodami į savo vasar
niais vietos lietuviais, kurių mintys bus
skelbiamos ir užsienio lietuvių spaudoje. namį prie jūros, aplankė kun. Pr.

Alf. D. Petraitis

Gavėną Caraguatatuboj. Kun. Ga
vėnas atsidėkodamas už vizitą ap
lankė p.p. Bumblius jų vasarnamy
je ir iš ten'paskambino, kad laiko
si gerai. Sveikina visus ir laukia
daugiau svečių — lankytojų.

Svečiuose pas kun. Pr. Gavėną Caraguatatuboj.
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IŠ "BOM RETIRO" PADANGĖS

koja, galėtu nors kambaryje pa
vaikščioti.
Gražus mūsų didmiesčio dale
Buvo ir antroji šventės dalis,
lytės vardas - Bom Retiro.
su dosniai ir rūpestingai pareng
Čia pirmieji S. Paulo lietuviai
tais pietumis. Ten visi pasistipri
turėjo savo „Centrą" - "Šviesos
no, pasišnekučiavo, sutartines su
Parką" "Parque da Luz", centri
ne susisiekimo stoti Gražiai už  dainavo.
Tegul Dievas laimina mūsų ku
laikomas apylinkes parkas sutrauk
nigus, o Tau Sofija, linkime visodavo tada (1926 1936 m.), ir iš
geriausio sveikatoje ir profesijos
arti ir iš toli, sekmadieniniams
darbe.
laisviems susitikimams pulkus bi
Dalyvis
čiulių.
Žydai tada buvo pagrindimai
šios „geros apylinkės" gyventojai.
Šiandien, jau praturtėję siuvyk
lų ir verpyklų savininkaitžydai,
BALTIJOS VALSTYBIŲ KOMI
daugumoje kitur išsikraustė.
Nebedaug čia liko ir mūsų tau TETO VEIKLA
tiečių. Vieni iškeliavo kitur su vi
Kapitonas J. Čiuvinskas, Balti
su kraičiu, o dar gausesni grjžo j
jos Komiteto Pirmininkas, yra ga
Tėvo manius, palikdami kraitj ne
vęs iš S.E.P.E.S (SOCIEDADE
žinia kam.
DE ESTUDOS POLITICOS,ECODabartinis tikresnis lietuvių su
NOMICOS E SOCIAIS) Pirminin
buvimas įvyksta kas antrą mėne
ko pranešimą, kad nuo š. m. ba
sio sekmadieni kada iš Moocos
atvyksta čia kunigas bairro ir apy landžio mėn. 22 iki 27 d. įvyksta
XII Pasaulinės Antikomunistinės
linkių tautiečių Mišioms.
Sąjungos (W.A.C.L.) Kongresas.
Norint pagyvinti pamaldas Jame dalyvaus apie 400 atstovų
su giesme ir dalyvių skaičium atstovaujančių 60 valstybių ir 30
Mišios paprastai laikomos kieno
tarptautinių organizacijų, kurių
nors ypatinga intencija.
tarpe žymūs įvairių Valstybių ofi
Praeitą Verbų sekmadienį,
cialūs atstovai, žurnalistai ir kit.
Šv. Agnietės Seselių Saleziečių
Šis Kongresas yra remiamas
kolegijoje, buvo gana įspūdingos
Paragvajaus valdžios, nes Prezi
„Padėkos Mišios", mokytojos dentas
Generolas ALFREDO
modistės Sofijos Misiukaitės in
STROSSNER, šį Kongresą atida
tencija.
rys ir Pirmininkaus.
Buvo kviestų ir nekviestų mal
S. E.P. E. S.organizacija dalyvaus
dininkų. Giesmes ir kai kuriuos
kaipo Brazilijos oficialus atstovas
skaitymus pravedė mokytoja Ele
ir jos Pirmininkas,Dr. Carlo Bar
na Buitvydaitė, kilimu iš Moinho
bieri Filho.kaipo didelis draugas
Velho bairro, ne taip tolimo
Pabaltijos Valstybių Komiteto,
Buvo m'jau beveik įprastų mal
pažįsta puikiai dabartinę Pabal
dininkų iš Bras'o, kur seniau ku
tijos Valstybių padėtį bolševikų
nigas Valaitis ir kun. Sugintas tu
okupacijoje, tad ir Pabaltijos Vals
rėjo savo veiklos centrą. Netrūko
tybių klausimas nebus pamirštas.
bičiulių iš Casa Verde, iš Vila Ze—- linos ir kitur.
Grįžęs iš kelionių, kun. Petras
lietuviškai kalbanti
Urbaitis pravedė Verbų šventini
Vyrų - moterų - vaikų
mo, procesijos ir šv. Mišių pamal
das.
gydytoja
Po viskam, buvo aplankyti vie
DRA. HELGA HERING
tos ligoniai ir seneliai ir pašven
médica
tį ntom verbom bei "margučiais"

apdovanoti. Ir čia atsirado bendradarbis-vėžintojas: p. Alfonsas
Kublickas, kuris pavėžino kunigą
ir apylinkės "Labdaros ratelio" at
stovę: p-lę Marijoną Rudžiūtę.
Svarbu ir prasminga turėti kiek
vienoje apylinkėje savanorių "ge
rųjų samariečių", pasišventusių
saviesiems ir dvasiniai ir medžia
giniai pagelbėti.
Kun. Stasys Šileika, spėjęs ap
tarnauti São Cristóvão ligoninę ir
kitur dar laikęs pamaldas, atvyko
su savotiška dovana - su ramen
tais (kriukiais) taip, kad parapiįietė Paulina, su neseniai nupjauta

MIŠIOS
Ateinanti šeštadieni, 21 bal. 16 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos koplyčioje bus laikomos 30 d. Mišios už a.a. Vik
toro Saukos vėlę. Šeima, Walteris, Danutė, Natalija ir
Markus, maloniai kviečia gimines ir pažjstamus tose Mi
šiose daly va»»*» ir iš anksto «fotams dėkoja.

Ateinanti sekmadieni, balandžio 22 d. bus lietuviškos
pamaldos AGUA RASOJ. Mišiosf įprasta, valandą) bus
už Pranę ir Onę Cypus, Julę Juknevičienę, Emiliję Pupienienę , Kazį ir Barborę Gudonius ir Emiliję Vasilytę
Gudoniene

SKLEISKIME TARP KITATAUČIŲ LKB KRONIKĄ IŠĖ
JUSIĄ PORTUGALIŠKAI. PLATINAMA NEMOKAMAI. GA
LIMA GAUTI ABIEJOSE KLEBONIJOSE.

X

BUTRIMAVIČIUS

ALEKSAS
PAULO

KALINAUSKAS
KALINAUSKAS

ADVOGADOS
Inventário, Despejo, Desquite, Divórcio, Processo
Crime, Processo Trabalhista, etc.
Rua XV de Novembro, 244 - 4o and. conj. 9
Tel. 37-8958

HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai
Av Eulma, 99 - V Sta.
Mana (skersgatvis ties nr
2214, A v. Deputado Emi
lío Carlos - B do Limão)

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS

nuo 14 iki 18 vai
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis onibus
VilaSantista
Bairro do
v
Limão)
Tel 265 7590

Vicente Vítor Banys Ltda.

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

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

LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1C
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MŪSŲ ŽINIOS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sį ML numerį išleidžia

GARBES

Tradicinį Motinos Dienos mi- NEPRALEISKITE ŠITOS PR
nėjimą rr šiais metais ruošia LIE
Balandžio mén. 28 d. šeštadie
TUVIŲ SĄJUNGA ALIANÇA Ge
gužės mėn. 13 dieną, sekmadienį, nį nuo 9 — 12 vai. Jaunimo Na
13 valandą, su įvairia programa ir muose pradės veikti, įvairiausių
rankdarbių kursai mergaitėms ir
iškilmingais pietumis. Nepraleis
moterims.
kite šios dienos - Gegužės 13.
Suinteresuotos smulkesnių in
Visi ) Motinos Dienos šventę Są
jungoje, Rua Lituânia, 67 - Mo- formacijų gausite užsiregistruo
jant.
óca.

DANUTE IR WALTER GRUNAOER

a.a. Danutes Tėvelio, Viktoro Saukos, 30 dienos Mišių
proga.
Jiems ir visai p. Saukų seimai gili užuojauta ir didi pa
dėka iš ML Administracijos pusės.

sęsgssse

Visi lietuviukai į
lietuviu mokyklą
K A D A - Kas šeštadienį 15 vai. pradedant balandžio
21 d.

Dėmesio
0 0o0g

po o o o
0

K U R - V. Zelinoj JAUNIMO NAMUOSE

Mokiniai bus suskirstyti j klases sulig kalbos
pažinimu ir amžiumi.

ML Administracija, autorizavo
' si p. Antaniną Gudavičienę, V.
Zelinos klebonijos sekretorę ir
p. Kazimierą Rimkevičių, Šv. Juo
zapo Vyrų Brolijos sekretorių,
rinkti ML prenumeratas ir išrašy
ti kvitus, dabar autorizuoja tajai
talkai dar vieną malonų skaityto
ją. p. Petrą ŠIMON j.

i

jaunimo

LITERATŪROS BŪRELIS

Sekantis Literatūros Būrelio susi
rinkimas bus balandžio 28 d. 20 vai.
pas ponus Algirdą ir Haliną Mošinskius, rua Prof. Joao Arruda, 176
apto 12 - V. Pompeia.
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LIETUV,

Reikia būti geru žmogum,
kad galėtum būti geru valdovu.

/Iš vaidinimo)

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti jaunimo šventės meninėje^
^programoje, gegužės mėnesio 20 dieną 15 valySeselių Pranciškie-Z?
Bičių salėje.

Bus suvaidinta trijų veiksmų vaidinimas "ILGESIO PASAKA"^;
(vaidinimas jau buvo pastatytas du kartu Urugvajuje ir vieną kartąjį
& Argentinoje).
{>?

Kartu bus ir Motinų pagerbimas.
’
Be artistų programoje dalyvaus "VOLUNGĖS" choras ir "RŪ-^
1/TELES" šokėjai.
5

