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Su dideliu džiaugsmu, su en-® 
tuziazmu sutikom© popfežiaw.if 
J«mo Pauliaus II lietuviškus žo-H 
džius. Juos kartojo radijo v«lan-R 
dėlės ir spauda. Bet čia dar neg 
4ftkas. Už savo lietuvišką žodįll

kad jis tą padarė savo paties 
ųiatyva. Didžiausią padėką JonuidggF 
Pauliui II parodysim^, jeigd mes Mr 
į tuos jo lietuviškus pagdddvi- iMi

Ūma stengsimės įgyvendinti, y« 
pač, kad tie Jo linkėjimai yra nu» 
kreipti mūšy pačiu tautos gero» 
vai. Jis skatino likti ištikimais^ 
Kristui ir Bažnyčiai ir kilniom^ 
savo tautos uadlcijofiis. Tai pri- 
silnirrias mitam glaudžiau savo> 
gyvenimą sieti su religiniais Me
dais.

Pop. Jonas Paulius n šv. Mišiose Grant Parke, Chicagoje

Šioje srityje viâu pirma Iškyla si psichologinė nuotaika nuo o- ti tautinėj ir kultūrinėj srity. Ne 
kai kurių rūpesčiu. Už kekrių kupacijos metų, nuo bėgimo, ka-1 būdamas apsunkintas šeimos i: 
metų mes psjwstetó ypatingai di- da kunigui buvo daugiau pavo-. pragyvenimo rūpesčiais, jis gal 
dedį lietuviu kunigų trūkumu. Jau ju> negu kitam, kada praktiškos plačiai pasitarnauti savo žmo 
ir dabar kai kuriose lietuvių.. pa- profesijos atrodė patogiausios bū- nėms, ta linkme kreipdamas dal 
rupijose vadovais pastatyti ne 11®- nant bet kur nublokštam j pa- mūsų jaunimo. Tai būtų dideli 
ftlviai kunigai. Taip mūrų tėvų šaulį. Bet dabar sąlygos norma- palaima tautai ir išpildymas Jo
statytos bažnyčios, mokykite, liós ir mumyse turėtu atgimti tos no Pauliaus II linkėjimas.
klebonijos pereina kitas rankas, kilnios tautos tradicijos, kada lie- Trūkstant kunigų parapijose 
ÍT dabartinė slinktis pranašauja tuvių šeima norėjo iš savo tarpo dar sunkiau ju surasti dvasios va 
Sums blogėjimą, o n® gerėjimą, turėti dvasios vadovų. Geras ku- dais organizacijose. Susidaro ne

i nesusilauksime pašaukimų, nigas gali labai daug pasidarbuo- lengvai nugalimų kliūčių surast 
susilpnės mūsų . vienuolijos, ku- (nukelta j 4-tą psl.)

kultūros darbą, leisdamos žuma- j® 
lūs, savaitraštį,' dienraštį. Skintos 
atliktų didelį uždavinį, ugdyda® (S) 
mos naujus religinius pašauki- || 
mus. ■ Si

Kartais atrodo, kad . išeivijos

M.Mažvydo biblioteka 
-1 .................. , . i

Sv® i
Kleboną kun. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ 

VARDINIŲ PROGA
ir linkime geros sveikatos bei gausios Viešpaties 
palaimos nelengvam apaštalavimo darbe.

B.L. Kunigų Vienybė
bei sv.Kazimiero p-jos kunigai ir parapieciai
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Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “STANISLAO ŠILEIKA" vardu.

Atskiro numerio fcąina CrS 8.00
Į P. Ameriką oro paštu: 20 DoL 
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Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr. 1.500,00

Vilniuj buvo suimtas^ 
prol» V. Skuodis

Š. m. sausio 14 d. Vilniuje buvo su
imtas profesorius Vytautas Skuodis. 
Apie jo suėmimą žurnalistams Mask 
voje pranešė Andrei D.Sakharovas, 
žinomas fizikas ir kovotojas dėl žmc 
gaus teisių.

Prof. Vytautas Skuodis Vilniaus uri 
versitete dėstė geologiją. Valdžia vi
są laiką jį persekiojo,nes jis praeitų 
metų rugpiūčio mėnesį pasirašė atsi 
šaukimą,kad būtų panaikintas 1939 
metų Hitlerio-Stalino sudarytas ak
tas, kad iŠ Baltijos kraštų būtų išves 
ta svetima kariuomenė ir kad Balti 
jos kraštams būtų suteikta nepriklau 
somybė.Tokį atsišaukimą pasirašė 
45 Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstc 
vai.

Naujai įsteigta Informacijos tarny^ 
ba New Yorke sužinojo,kad Vytautas 
Skuodis yra gimęs Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse. Aušros Vartų para
pijos Chicagoj metrikų knygoj rasta 
kad Vytautas Skuodis gimė 1929 m. 
kovo 21 d. Chicagoj ir buvo pakrikštyk 
tas Benediktu Vytautu Skodžiu. Doku
mentai įrodo,kad jo motina buvusi . 
Elizabeth Markevičius, tėvas -Peter 
Scott-Skodžius.

Vytautas Skuodis yra geologas.Nuc 
1963-69 metų dirbo geologu visasą
junginiame ’’Hidroproj ekto ’’institute, 
o nuo 1969 metų Vilniaus universite
to dėstytojas. Pasižymėjo mokslu 
niąis darbais.

NAUJAS SAVILAIDOS ŽURNALAS 
„VYTIS“

Neseniai Vakarus pasiekęs- madkvilšlkės 
, .Einamų jų įvykių kronikos“ 53 nr-is 
(1979 nu ruigp. 1) praneša, kad birželio 
mėnesį -Lietuvoje pasirodė naiujas savdlai- 
dos žurnalas ,,Vytis“. Pirmasis numeris 
105 psl., išleidimo vieta nurodoma '„oku
puota Lietuva“. Įžanginiame straipsnyje 
,,priešu numeris pirmas“ vadinama „oku
pacinė adminii'Straicija“. Spausdinamos iš
traukos iš Aušros ir Jono Jurašų straips
nių „Metmenyse“ apie kultūrinės inteli- 
genJtijos laikyseną Lietuvoje. Du straips
niai apie lietuvių komunistų partijos po
ziciją tautiniu klausimu. 1949 metų 
straipsnis aptaria partizanų sąjūdį. Apra
šomas kraštotyrininko Untulio nužudy
mas. Buvusio politk alini o Brukštaus 1964 
metų pareiškimas, kur jis įsipareigoja 
dirbti KGB. Kiltame straipsnyje kritikuo
jamos savitai dimes ,,Perspéktyvds£\ kad 
įsileido į savo puslapius ,.lietuvių komu
nistų sąjungą“.

Antras „Vyties“ numeris (46 psl.) išėjo 
liepos mėnesį. Čia spauisdmamas skundas 
LTSR Aukščiausiai Tarybai dėl Viktoro 
Petkaus bylos (150 parašų), Manto Nik- 
laus straipsnis „Procesas Vilniuje esto 
akimis“ ir Antano Terlecko .„Atviras 
laiškas Viktorui Kaflninšui“. (Taip pat 
pranešama, kad išėjo Perspektyvų“ 12- 
tas numeris). (EITA)

POGRINDINIS ŽURNALAS 
„MOTERYS IR RUSIJA“

,JCeston News Service“ raišo, kad Sov. 
Sąjungoje pradėtas leisti leningradietės 
Tatjanos Goričevos redaguojamas po
grindinis žurnalas ^Moterys ir Rusija“, 
kuriame nagrinėjamos tokios temos kaip: 
,,Moterys ir Bažnyčia“, ,,Moterys ir šei
ma“, Moterys kalėjime“, »,Auksinė vai
kystė“.

Acsssôísão® PARA AP»

são caetÀKio do sul FONE: 441-4766A V. GOIÀS, 3324

TOCA FITAS — RODAS — PNEUS •—RADIOS AM, FM. 
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS.

PALIVANAS

Savaitei bėgant-.
AH D Petraitis

Retai kur randu Lietuvos vardo 
dabartiniuose žemėlapiuose. Vis tai 
“didžiojo brolio“ prieglobstyje, kaip 
paprasta kokios tai valstybės provin
cija. Dar mažiau ir rečiau pamatau Lie
tuvos vardo istoriniuose leidiniuose. 
Todėl buvo maloni staigmena pamaty 
ti pavadinimą MEC—Fundação Nacio
nal de Material Escolar leidinyje “AT
LAS HISTORIÇO ESCOLAR“ Jis iš
leistas 1979 metais, jau 7 laida, pakar 
totą tris kartus. Tai švietimo ir kultū
ros ministerijos leidinys. Autoriai Ma
noel Mauricio de Albuquerque, Arthur
Cezar Ferreira Reis ir Carlos Delgado 
de Can/alho. Sis paskutinis autorius 
pateikia kaip tik bendrosios istorios ap
žvalgą. Pažiurėjus j tą leidinį, gausų že
mėlapiais, visur randame Lietuvos vardą 
Pradedant pusi. 93 — viduramžiai - 
matome istorijos eigą kur ir musų tau 
ta dalyvavo jos išsivystyme. Kas svar 
blausia, kad musų vaikų vaikai jau ga
lės pamatyti jų kilmės krašto vardą, ne 
kažin kaip staiga atsiradusi, bet kaip 
ir kitus kraštus, buvusius to meto isto
rijoje.

Gal tikbūtųverta paskirti pasimaty 
mą su autorium ir paaiškinti, kad dabar 
nesirašo Vilna, o Vilnius, nesirašo Grod
no, o Gardinas. Reikėtų jam įteikti dau 
giau medžiagos, nes ir tai kas čia sura
šyta turi kai kurjųjįetikslumų. Grei
čiausia, tai dėl musų istorijos medžią 
gos trūkumo. Vis tik Carlos de Carva
lho vertas prisiminti, kaip irTherezi- 
nha de Castro ir Carlos Goldenberg,ku 
rie pasirašo ant žemėlapių.

Knyga parsiduoda MEC autobusiu 
kuose, visur mieste ir kainuoja tiktai 
Cr. 60,00, taigi eilinio žurnalo kaina 

Per nepaprastai smarkųi lietų šuva 
žiavo į, vakarinius lietuvių kalbos kur 
sus jaunimas. Tiksliau butų pasakyti 
suplaukė, nes tą naktį ketvirtadienį 
kovo 6 , buvo toks smarkus lietus, kad 
už kelių metrų nebuvo galima nieko 
matyti. Nežiūrint to prasidėjo pamo 
kos. Šiais metais pradėta susipažinti 
šiek tiek su musų literatūros praeitimi 
Kuomet atsirado pirmoji knyga lietu 
vių kalba? Kas buvo jos autorius? Ko 
kiais metais tai įvyko? Kas buvo pir
mieji lietuvių rašytojai? Šalia tų naujų 
žinių, dar bus pakartota daugiau grama
tikos ir sintaksės, ypač daugiau prati 
mų. Šių metų gale kurso dalyviai jau tu 
rėš mokėti kaip nors suremti rašinėlį, 
žinutę ar parašyti laišką lietuviškai.

Nors knygos yra PLBendruomenės 
dovana, tačiau mokiniai turi užsimokė
ti už persiuntimo išlaidas. Pamokos yra 

nemokamos. Šiuo metu dar yra vietos 2- 
—3 mokiniams, tačiau gali lankyti kursą 
tiktai kas jau kalba lietuviškaDMusų 
Lietuvoje“ įdėta tvarkaraščiai ir kitos 
informacijos. Tai gera proga, paskiriant 
vieną vakarą savaitėje, pramokti kiek 
daugiau lietuvių kalbos ir susipažinti 
su Lietuvos rašytojais.
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Urugvajaus tautinių šokių grupė “Ąžuolynas"

"Ąžuolynas" užkar i a vo i r
PAVERGĖ CHICAGOS LIETUVIU

Širdis
Ažuolyniečiai pakeliui siuntė at

virutės, džiaugdamiesi gražia kelione, 
jau pradeda ateiti jų atvirutės ir laiš
kai iš Chicagos. Praėjusį pirmadienį 
6 vai. ryto Vyt. Evovlockas skambino 
savo žmonai, sakydamas, kad visi jų 
spetakliai praėjo labai gerai. Tą patvir
tino vėliau Marcelė ir Povilas Mockevi
čiai kalbėdami pirmadienį telefonu su 
savo tėvais.

Ketvirtadienj'kun. Saulaitis, S.J. 
Jaunimo Centro direktorius, pranešė 
’š Chicagos, kad mūsų jaunimas laiko
si gerai ir skina didelius laurus. Jau ke- 
ieri metai, kaip Chicagos lietuviai ne
buvo parodą tokį didelį dėmesį ten 
mykusiems eiliniams meniniams pasiro
dymams. Rengėjai neriasi iš kailio iš

didelio džiaugsmo, ypač Kultūrinės 
Talkos komiteto pirm. dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. po kievieno spetaklio publika 
atsistojusi ilgai ir audringai jiems plojo,, 
tuo parodydama savo pasitenkinimą. 
Lietuviams programa vyko Jaunimo 
Centre : šeštadienį dalyvavo apie 750 
žmonių, sekmadienį apie 800 ir ekstra 
programoje, trečiadienį, vidury savaitės 
kas nėra įprasta, irgi apie 800 . Miesto 
savivaldybės rūmų salėje, “Rotušėje“ 
nuolatinių dalyvių buvo irgi apie 800, 
o tų, kurie galėjo tik dalį programos 
pamatyti, buvo gal porą tūkstančių

Š. Amerikoje yra labai daug ir įvai
rių dainos ir tautinių šokių ansamblių. 
Didesniuose miestuose- liet, kolonijo
se yra net po kelis. Todėl Š. Amerikos 
lietuviams tokia programa nėra naujie
na. T a č i a u:

“Žibučių“ ir “Ąžuolyno“ pasirody-

massukėledidelį dėmesį Chicagos lietu
vių tarpe. Buvo suorganizuotas, greito
mis, trečias spektaklis lietuviams j kurį, 
nors vidury savaitės, susirinko apie 800 
dalyvių pasigrožėti mūsų jaunimo menu. 
Kai kurie atejoantrą ar net trečią kartą 
į '"Bananų“ respublikų (taip mūsų kraš
tus pavadino Chicagos liet, laikraštis 
“Naujienos“ rugsėjo mėn.) liet, kolonijų 
surengtą programą. Matyt, norėjo tikrai 
jsitikinti,kad jie nesapnuoja. Greičiausiai 
tikėjosi pamatyti laukinius, šokančius 
pusnuogius su plunksnomis ir gyvatėmis 
rankoje, kaip sakytų mūsų kolonijos pa
sakorius, o čia pasirodė visai padorus ir 
kultūringas jaunimas, nesiskiriąs iš kitų, 
gal daug kuo pralenkiąs daugel/ pačios 
S.Amerikos lietuvių panašius meno vie
netus.

Choreografijoj, rūmuose ir pačia
me išpildyme buvo kažkas naujo, ža
vinančio ir patraukiančio, neįprasto. 
Mes sakytume ažuolynietiško. “Ąžuo
lyno“ vadovas dr. ALfr. Stanevičius 
su visu ansambliu pagaliau susilaukė 
tinkamo dėmesio ir įvertinimoPublika 
priėmė “Ažuolynė“ ir “Žibutes“ su di-' 
deliu susižavėjimu. Žiūrėsime ką meno 
kritikai parašys spaudoje

Tik vienintelis dalyvis pareiškė sa
vu -'^pasitenkinimą. Luis Alberto Moc 
kevičius rašo, kad kai jis šoko “Ažuoly 
ne“, niekad neturėjo mokėti, o dabar 
turėjo net du kartus pirkti bilietą j tą 
patį pasirodymą. Kai degė jo gyvenamas 
namas, sudegė jo visi daiktai ir kartu 
jo bilietas. Turėjo pirkti kitą, naują. 
Mes galime tik j j paguosti, kad pasau
lyje teisybės nebuvo ir nebus. Kai kas 
turi ir nukentėti.

Mes, Urugvajaus lietuviai, džiaugia 
mes ir didžiuojamės savo jaunimu ir lin
kime jam sėkmingai atlikti jam patikė
tą uždavinį ir laimingai sugrįžti j savo 
namus ir tęsti toliau tą gražų ir svarbų 
lietuvišką kultūrinį darbą.

Ketvirtadienį mūsų jaunimas išvy
ko j Detroitą. Kovo 8 koncertuos To
ronte, kovo 9-Hamiltone ir kovo 15 
Clevelande.

ŽINIOS Nr.9(974) 
Urugvajaus 

f Lietuviu Kat.
Informacinis 

k- B iu lėti n is

"Žibučių" 
vokalinis vienetas 
iš Buenos Aires: 
S. Stankevičiūte, 
A Bacanskytė, 
D. Deveikienė, 
A. M. Callegaris— 
Paserskytė, 
L Si manau skaitė, 
I. Bačanskyte, 
C. Mačiūdaitė.
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lev© lietuviams ir

ikybos dėstytojų lituanistinėse 
nokyklosė. Reiktų tikėtis, kad ta 
radėtis pagerės, bet nenuma- 
oma, kad tai galėtų būti greitai. 
Todėl, ruošiant mūsų lituanisti- 
lėms mokykloms mokytojus, rei
dą jvesti parinktų pasauliečių 
■uošimą tikybai dėstyti. Tas jau 
seniai praktikuojama šio krašto 
nokyklosė, pakviečiant pasiau
kojusių religinių žmonių dėstyti 
žadinamose CCD klasėse, i ku
rias ateina mokiniai iš miesto 
mokyklų j religines pamokas prie 
parapijų, kur daugiausia dirba 
pasauliečiai. Dabar, kai net gau
ta lėšų mokytojams paruošti, 
verta pasvarstyti ir ruošimą pa
sauliečių tikybos mokytojų, nors 
tuose miestuose, kur be jų jau yra 
tanku apsieti.

Svarstant mūsų išeivijos religi- 
lius reikalus, verta prisiminti ir 
ai, kad mes dar neturime lietu-. 
dško kiekvienai dienai reikiamo 
nišiolo. Bažnyčios centras ne 
ik leido, bet ir skatino Mišių 
maldas ne vien sekmadieniais,

NR.ll (1646) 1980,111.20

kia galimybė bent dali egzemp
liorių perkelti ir | tėvynę. Taigi 
parama šioj srityje svarbi ir rel 
kalinga.

Besirūpindami ugdyti išeivlįos 
religini gyvenimą, mes niekada 
neturime pamiršti ir savo brolių 
vergijoje. Beveik vienintelė prie
monė dabar jiems padėti yra 
sklebti jų skriaudas po visą pa 
šaulį, kad viešosios nuomonės 
spaudimas, blaškydamas oku
panto propagandą užsienyje, pa 
rodytų, kokiose dvasinėse skriau
dose mūsų žmonės tėvynėje gy
vena. Malonu, kad mes šioje sri
tyje susulaukiame talkininkų net 
ir iš kitataučių. Jų atsiranda ne
mažai. Yra įsteigta Society for 
the Study of Religion and Com 
munism. Pagrindinis jos padali
nys yra Keston kolegijoje D. Bri
tanijoje, bet ta kolegija turi savo 
padalirų ir Wheatone, III. Jie ne
seniai paskelbė, kad Vilniaus u bet ir kiekvieną dieną atlikti sa

vo gimtąja kalba. Lietuviai turi niversitete okupantai nuplėšė pa- 
pllną teisę kiekvieną dieną ture- ™nkKnes Jokūbo Vijūko ir Pet-pilną teisę kiekvieną dieną ture- rinkimės Jokūbo Vijūko ir Pet
ti tai dienai skirtas Mišias lietu- ™ Skargos lentas. Ta religijos ir 
viŠkai, bot dar vis nėra mišiolo,'komunizmo stucjijų sąjunga lei- 
tėnka kartoti sekmadieniais Mi
šias ar kitaip verstis, nutolstant 
nuo galimybių kasdien turėti tur
tingesnę liturgiją sava kalba.

Šiuo reikalu susirūpino Kunigų 
vienybė; Paruošimo darbas jau 
baigiamas. Tą uždavinį, Kunigų 
vienybės paskatintas, baigia at
likti kun. Vytautas Zakaras, ku
ris parūpina tekstus dabar lei
džiamiems sekmadieniniams mi
šiolėliams. Jau ir su lėšomis su
sidarė gera pradžia. Įvairūs as
menys ir parapijos tam reikalui 
jau suaukoja apie 26,000 dol. Ap
skaičiuojama, kad pilno lietuviš
ko mišiolo išleidimas kainuos a- 
Oie 60,000 dol., kiekvienas mišio- 
as kainuos maždaug 100 dol. 

Jau artėjama prie pusės visos su
mos ir, paramai dar sustiprėjus, 
finansinis reikalas nebus proble
ma mišiolui išleisti, o jis lietu
viams tikrai reikalingas, ne tik 
išeivijoje, bet gal susidarytų ko-

džia savo laikrašti - biuletenį 
"The Right to Believe”, kurio 
specialus leidinys pirmo puslapio 
centre turi paveikslą ir duome 
nis apie nuteisimą lietuvio kan- 

■kinio Viktoro Petkaus. Kita< 
“The Right to Believe” šių metų 
numeris (3) net visą pirmą pus 
lap| paskyręs Lietuvai. Plačiai ei 
tuoja faktus iš “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos”, deda 
Kryžių kalno nuotrauką ir garsi
na vadovaujančio šio sąjūdžio 
asmens — kun. Michael Bour 
deaux knygą apie Lietuvos tra
gediją "Land of Crosses”.

Šitokie mūsų kitataučių drau
gų darbai turi susilaukti mūsų 
dėmesio ir paramos. Ugdydami 
naujus savo dvasinio gyvenim. 
vadus, palaikydami ryšius su sa
vais ir kitų tautų kovotojais dėl 
Lietuvos religinės laisvės, mes at
liksime misiją išeivijoja

DRAUGAS, /. Pr.
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GAVĖNIOS RIMTIS

GAVĖNIA
Rašo Marija Eivaitė. 12 metu amžiaus

«.avenia mes vadiname septynių savai- 
ib laikotarpį prieš Velykas. Gavėnia 
įtums primena gerojo Jėzaus kančią

Iš šv Rašto žinome, kad Jėzus, sulau
kės 30 metu amžiaus, paliko Nazareto 
miesteli kuriame užaugo ir išėjo mokyti 
'ruoniu Jis mokė žmones apie Dievą, Jo 
karalyste ir apie visa tai, kaip būti ge- 
> lis ir mirus patekti pas Viešpati Dievą.

Jis darė stebuklus ir gydė ligonius. Ge-
• žmonės mylėjo Jėzų ir garbino. Bet 

blogiems Jis nepatiko. Jie suėmė Ji Aly- 
s u kalne ir kankino. Jie Jį plakė, kalė 
prie kryžiaus ir perdūrė šoną.

Ta Kristaus kančią mums primena ga
vėnios laikas. O Jojo mirtį — Didysis 
Penkiadienis. Todėl mes per gavėnią baž
nyčioje susirinkimuose ir namuose gie
dame

Kurs kentėjai už mus kaltus,
Jėzau Kristau, Viešpatie mūsų. 
Pasigailėk musu.

Gavėnioje mes nevalgome mėsos Pe
lenu dienoje ir visais penktadieniais. Ma
no mamytė pasakojo, kad Lietuvoje žmo
nės nevalgydavo mėsos per visą gavėnią. 
Tik seneliai ir vaikučiai galėjo valgyti 
mėsą, o visi kiti valgydavo ją tik sekma
dieni

Ir dabar visi žmonės gavėnioje sten
giasi nesilinksminti, daugiau susikaupti, 
pasninkauti, kad atėjus Velykoms, Kris
taus prisikėlimo šventėms, visu sielos bū
tu skaisčios ir geros. Ir mes vaikučiai tu
rime atsiminti, kaip Kristus kentėjo ir 
mirė dėl mūsų ant kryžiaus. Todėl mes 
turime būti tvarkingi, drausmingi, mels
tis už tėvynę, gerai mokytis, klausyti tė
veliu. padėti kitiems, kad Velykų rytui 
išaušus sveikintumėm atsikėlusi Išgany
toją su geromis ir tyromis širdelėmis.

MUSŲ LIETUVA
i^gtnsgarrarTgsa^^ r..;r.TTO *acu .x*^... i

Aleksandra Vaisiūnienė

NEIGIAMOS SAVYBĖS, KURIOS 
MENKINA MŪSUj GYVENIMĄ.

Žmogaus gyvenimą turi užvaldžiusios 
nekurios kenksmingos savybės, kurios 
lyg neperskiriamos gyvenimo palydovės, 
lydi mus visur Tai yra, Melas, pasigyri
mas apkalbėjimas ir pavydas, kurie mu
myse auga lyg piktžolės blogai prižiūri
moje dirvoje.

Augindami ateinančią kartą, perspėji
mu norime apsaugoti nuo kenksmingų 
ir žalingų ydų ir įpročių. Mažus vaikus 
net baudžiame reikalaudami, kad visur 
sakytų tiesą. Tai kodėl mes, būdami jau 
suaugę, reikalaudami iš savo vaikų, kad 
jie prisilaikytų tiesos dėsnių, patys ne
prisilaikome šių nurodymų ir elgiamės 
priešinga kryptimi. Šis netiesos išreiški
mas mums atrodo kaip normalus reiški
nys ir pastebimas veik visur, tai vienoje 
tai kitoje išsireiškimo formoje.

Jei mano pažįstamas sakosi uždirbąs 
tiek, tai aš jau būtinai turiu uždirbti dvi
gubai negu jis. Jei pirkau kokj nors dide
snį daiktą, užklausus kiek už jį sumokė
jau, būtinai turiu uždėti daugiau negu 
jis kainavo. Jei mano kaimynui namas 
kainavo tiek pastatyti, tai mano namas 
būtinai turi būti brangesnis.

Tokių kalbų klausantis, labai nejauki
ai pasijunti,nes mes paprastai savo kolo
nijoje vieni kitus pažįstame (čia kalbu 
apie mažų kolonijų ratelį) ir žinome, ki
ek kiekvienas maždaug uždirba, kokį da
rbą jis atlieka ir kaip toks darbas yra atly
ginamas. Antra, aiškiai pastebime aukų 
rinkimo lapuose bendruomenės reika
lams, kas kiek duoda ir kiek gali duoti. 
Kada tūlas tautietis nenori ar negali duo
ti, paprastai pas jj atsiranda visokie neįti
kinami atsikalbinėjimai, kurie jokiu bū
du nejtikina aukų rinkėjo.

Iš tokio mūsų pasielgimo atrodo, lyg 
mes būtume smulkaus "melo ir pasigyri
mo" perkupčiais". Perkame tiesą už tiek 
ir parduodame kitiems už daug aukštes
nę kainą ir toji melo ir pasigyrimo vilksti
nė keliauja ir braunasi net visokiuose ne- 
asmeniškos naudos pabūdžiuose, kaip 
bendruomenės veikioje, jei primetama 
mūsų veiksnių neveikia. Teisindami savo 
elgesį dėl neatliktų bendruomenės darbų, 
stengiamės įrodinėti nesąmonę. Prisiklau
sęs tokių pareiškimų, tik pakraipai galvą 
ir nutyli nieko nepasakęs, tačiau būtų 
naudingiau, jei perspėtume tokį kalbė
toją, kad jis bent ateityje būtų santūres
nis pasisakymuose. -

Toks tiesos vengimo ir pasigyrimo ja
usmas, mus nuveda dar ir toliau, prade
dame kitus nepagrįstai apkalbėti. Si te
ma mūsų tarpe turbūt bus pati įdomia
usia ir mėgiamoji, bet labiausiai neigia-

__t. 5

ma, nes vis norime išgirsti ką nors naujo 
iš kitų gyvenimo, bet dažniausia neigia
mo ir intriguojančio. O.tas "naujas" bū 
na ar grynas išmislas, ar nesuprastas rei 
kalas. Daugelių atvejų užgauna mus vi
sai nekaltai.

Dažnai tenka susipykti net su geriau 
siais proteliais, išgirdę, kad mūsų pie
telius mus apkalbėjo. Gerai jei turima 
taikų būdą, čia užpykai ir čia vėl atsilei- 
dai, bet yra kerštingų charakterių kurie 
tokius pasisakymus panaudoja blogam

Prie šių neigiamų savybių pridėkime 
dar vieną, tai yra pavydo savybę, kada 
žmogus nuliūsta dėl kito pasisekimo. 
Pavyduolė pasidaro sergantis žmogus, 
kurio sveikatai pakenkia jo paties sukur 
tas pavydas. Pavyduolis rūpinasi visu 
kuom, netik nesėkmėmis jei jį turi užgu 
lusios, bet ir kitų pasisekimai jį kankina 
ir daro ligoniu. Suteikta garbė kitiems 
atrodo, lyg būtų nuimta dalis iš jo pati 
es garbės.

Šios žalingos sąvokos, dažnai sumen
kina mūsų pačiu vardą, nes žmonės pra- 
dedamūmlš tebepasitikėti ir dažnai gir 
dime kitus išsireiškiant, kad jis visur sa
ko netiesą, esąs pagirų puodas, mėgsta ki 
tus apkalbėti ir didelis pavyduolis.

Aišku, kad jaunoji karta augdama su 
mumis kartu po tuo pačiu stogu, nors ir 

iš mažens buvo mokoma sakyti tiesą, bet 
prisiklausę iš tėvų priešingų pokalbių , 
ateityje jau patys pradeda "kombinuo
ti" pirmoje eilėje prieš savo draugus ir 

vėliau net išdrįsta pasakyti netiesą savo 
tėvams. Jei pasiseki ir tėvai nepastebė
jo, toliau vaikas jau šią melo "doutriną" 
stengiasi jgv vendini i visur ten kur reika
linga buvo.

Melas prasideda nuo tos ribos, kada 
meluodami norime jrodyti tiesą. Bet 
deja, nėra tokio asmens, kad jis galėtų 
atsiminti viską, ką jis ankščiau buvo 
kalbėjęs. Išvadoje toks netiesos "tavy 
ruotojas" turi 'tik vieną pelną iš to, 
kaip tam "Mikei Melagėliui", kada jam 
niekas nebenorejo tikėti net tada, ka
da jis tiesą sakė.

Moralinis žmogaus gyvenimas reika
lauja susilaikymo ir susivaldymo dauge
lio mūsų gyvenimo veiksmuose, negali 
me leistis, kad kiekviena bloga yda mus 
užvaldytų ir žemintų mūsų vardą. Jei 
patikėsime dorovingumui, tai išveng
sime daug daromų klaidų.

Gyvenimo metų tėkmėje, daug kas 
keičiasi: papročiai, mados, meno ir 

muzikos kūrimo stilius, tik vieninte
lis kas negali keistis, tai žmogaus kelias, 
kuris turi būti pagrįstas tiesa ir dorybė* 
mis, kad gyventume taip, kad būtume 
kitų vertinami ir gerbiami.
"Teisingumas — tai vienintelis pinigas, 

kuris imamas visam pasauly" ( kinų pa 
tarlė).

Caracas, 29.1.1980 m.
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LITHUANIAN WRIT
ERS IN THE WEST. An 
Anthology. Foreword by 
Michael Novak. Introduction 
by Rimvydas Šilbajoris. 
Edited by Alina. Skrupske- 
lienė. Prints by M. Giedrė 
žumbakis. Lithuanian Lib
rary Press, Inc. and Lovola 
University Press, Chicago, 
Ill. 1979 m., 387 psi., kaina 
$20.00.

Tai mūsų išeivijos kūry
bos — dailiojo žodžio — al
bumas, pasigėrėtinai me
niškai išleistas, tiesiog re
prezentacinis mūsų tautos 
leidinys."Apima plačiai — ' i A.
net 66 autorius.' Duodama 
30-ties poetų parinkti eilė
raščiai originaliame lietuvių 
tekste ir šalia — vertimai.

LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST
AN ANTHOLOGY

Čia randami poetai: J. Ais-*- 
tis, V. Ališas, L. Andrie- 
kus, J. Vaičiūnienė, J. Balt
rušaitis, J. Blekaitis, V. Bo- 
gutaitė, K. B radimas, B. 
Brazdžionis, A. Gustaitis, 
A. Jasmantas, Kl. Jurgelio
nis, J. Kėkštas, F. Kirša, 
Alg. Mackus, J. Mekas, H. 
Nagys, Ali. Nyka-Niliūnas, 
H. Radauskas, D. Sadūnai- 
tė,. St. Santvaras, M. Šau- 
laitytė, L. Sutema, VIa. šlai
tas, J. švabaitė, Gr. Tulaus- 
kaitė, M. Vaitkus, T. Venc
lova, Pr. Visvydas, L. Žit
kevičius.

Dramaturgų paimti ketu
ri atstovai: A. Kairys su 
ištrauka Curriculum Vitae, 
A. Landsbergis — ištr. Pas
kutinis piknikas, K. Ost
rauskas — Duobkasiai, A. 
Škėma — šv. Inga. Jei poe-. 
tu duodami ir lietuviški «
tekstai, tai dramaturgų — 
tik ištraukų vertimai. Tas 
pats ir su prozos autoriais, 
kurių čia esama net 32: V. 
Alantas, K, Almenas, P. 
Andriušis, K. Barėnas, A. 
Baronas, E. Cinzas, L. Do
vydėnas, J. Gliaudą, K. Gri- 
gaitytė, č. Grincevičius, J. 
Jankus, P. Jurkus. M. Ka
tiliškis, J. Kaupas, J. Kra-

Landsbergis, A. Lukšytė,
N. Mazalaitė, I. Meras, P. 
Orintaitė, B. Pūkelevičiūtė, 
V. Ramonas, A. Rūta, J. 
Savickis, I. šeinius. A. Škė
ma, J. švaistas.. A. Tulys. 
A. Vaičiulaitis, V. Voler- 

, tas, St. Zobarskas.
Taigi, duodamas gana pil

nas mūsų išeivijos dailiosios 
kūrybos skerspjūvis. Jeigu 
poeziją iš viso sunku iš
versti, jeigu draminių vei
kalų iškarpos sunkiau gali 
pavaizduoti pačio veikalo 
visumą, tai beletristikos iš
traukos ir trumpos novelės 
bene bus skaitytojui dau
giausia pasakančioji dalis, 
nors ir poezijos mėgėjai tu
rės progos įsiskaityti ir s il
simasi vti.

Duodama autoriaus nuo
trauka, suglausta biografi
ja ir paskiau vienas ar dau
giau (poezijoje) kūrybos 
pavyzdžių. Nemažai pasidar
buota šios antologijos re
daktorės — Alinos Skrups- 
kelienės. Ivesdama mūsų 
autorius į šią knygą — al
bumą ji laikėsi didelio-at
sargumo ne vien parinkda

ma kūrybą, bet ir sudėsty- 
dama pagal autorių vardų 
alfabetą, kad nei vienas ne
sijaustų toliau nustumtas. 
Jai pavyko sumobilizuoti di
delį būrį vertėjų — net 30, 
■įskaitant ir tuos, kurie ver
timus buvo atlikę-anksčiau. 
Miela įžiūrėti, kad redakto
rei pasisekė įtraukti gražų 
būrį mūsų jauniausių stu- 
diozų, jau baigusiu univer
sitetus, ar dar tebestuden- 
tau jaučių, kurie parodė 
daug sugebėjimo atlikdami 
nelengvus dailiojo žodžio 
vertimus. Redaktorė, ruoš
dama šį leidinį, kaip įžan
goje pasisako, turėjo tiks
lą supažindinti amerikiečius 
skaitytojus su lietuvių imi
grantų kūrybos menu. Ir 
jai tai pavyko, ypač kad dar 
įstengė įvesti ir kitas vaiz
dines priemones; dramos 
kūrinių ištraukos papuoštos 
j ų pa s t a t y m ų n u o t ra u k o- 
mis, o beletristinė dalis or
namentuota Giedrės žum- 
bakienės avangardine gra
fika.

Daug patrauklumo Įnešė 
meniškas viso leidinio api
pavidalinimas, ką atliko du 
mūsų dailininkai: Petras 

Aleksa ir Vincas Lukas, 
talkinant fotografinio sky
riaus direktoriui Algiman
tui Keziui, S. J., šios leidyk
los sumanytojui ir vadovui. 
Taigi visas leidinys yra ne 
vien dailiojo žodžio, bet ir 
meno albumas, kuri galima 
statyti i pasaulines parodas 
ir kuri negėda įvesti į aukš
čiausio rango bibliotekas. 
Būtų labai gerai, kad lietu
viai pasistengtų šią knyga 
kuo gausiau padovanoti 
miestų, universitetų, kolegi
jų mokykloms. Vargiai ar 
kuri kita etninė grupė JAV- 
se įstengia tokius liuksusi
nius leidinius parūpinti. 
Neveltui Michael Novak, 
buvęs Harvardo ir Sta n for
do, o dabar Syracuse uni
versiteto profesorius, savo 
parašytoje įžangoje užsime
na, kad šiuo leidiniu atlieka
mas didelis uždavinys savai 
tautai ir Amerikai, nes kū
rėjai tai tautos antenos, 
pro kurias spinduliuoja žo
dis visam pasauliui. Prof. R. 
Šilbajoris savo įvade duoda 
labai suglaustą lietuviu kū
rybos apžvalgą, užsiminda-

(Tęs . 9 psl. )
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PLANTAS ASSOCIADAS CüM SíMbolOS
CELESTES

Uma planta brotante è fecunda. Parece discerni 
nar a fartura da terra É sagrada; é a "árvore da vida' 
Os litu anos e os povos da Europa em geral represen 
tam a árvore da vida junto com perfis de gêmeos 
:omo guardiães ou cabeças dê animais masculinos 
como por exemplo cervos, bodes, touros, gara
nhões, cisnes. A árvore da vida se encontra tam- 
béjn cercada de solzinhos, estrelas, margaridas ou 
círculos; ou um pássaro se encontra pousado nela 
{Figs. 88 a 113). Nas canções folclóricas encontra
mos plantas com botões de ouro e prata e aquele 
constante oráculo do destino humano, o cuco, se 
encontra pousado no topo da árvore:

Kožnoj sakaitei
Aukso spurgaite
Ant viršūnėlės
Rymi gegutė

Em cada rammhc
Botão douradinho
No raminho de cima
Um cuco a ctsmar

A associação na arte de motivos de planta e fi
guras da deusa-mãe com os símbolos da divindade 
do céu tem suas raízes já na pré-história da Europa 
e Ásia. Os desenhos primitivos de pinheiro encon
tram-se geralmente rodeados de pontos, círculos, 
rodas, sóis, suásticas e cobras. Nos desenhos grava
dos em rocha, na Escandinávia, podemos discernir 
pinheiros associados com pássaros (Fig. 114).

\las navalhas de bronze encontradas na Europa se
tentrional, datando do último período da Era de 
Bronze, a árvore da vida se encontra muitas vezes 
acompanhada de figuras humanas masoulinas, ca
valos estilizados, cisnes, serpentes, pássaros, ima
gens do sol e círculos concêntricos* (Fig. 115). Na

8



«

arte dos Villanovenses na Itália, e de Hallstatt, na 
Europa Central, dos séculos 8 a 6 A.C., encontra
mos o chamado "grupo heráldico": uma deusa cer
cada de animais masculinos ou pássaros, na sua 
maioria — pares de figuras gêmeas. Na arte de Cre
ta e de Micenas, especíaímente do último período 
Minoano (segunda metade do segundo milênio a.c). 
encontramos dois bodes, touros oupássaros junto 
de uma planta ou deusa-mãe.

Rosetas e um par de machados abençoam as 
flores em crescimento (Fig. 118). Na arte do anti
go Egito podemos observar desenhos de botões en
cimados por rosetas. Muitas vezes uma roda, rose
ta ou solzinho aparecem retratados na haste do

►< i* ao ► g ‘ 9
Cornbinacoes de símbolo* semelhantes ou )h.• 

idênticas são encontradas na arte folclorn.- 
tuana, como podemos ver nas Figs. 88,89,95 a 97 
a outras. Símbolos de natureza análoga são tam 
bém encontrados nos monumentos de arte do Im 
pério Hitita. A figura 120 reproduz a árvote da vi 
da guardada por dois bodes, trata-s de um baixo 
relevo do portão de entrada do palácio de Senshu 
li. Na arte do Oriente Médio, principal mente da 
região da Mesopotamia, a árvore da vida é um dos 
temas mais largamente difundidos. Nos cilindros 
caldeus, ela aparece como uma haste encimada por 
uma bifurcação ou um crescente, ou ela se trans
forma em palma, romã, cipreste, parreira, etc. 
Nos períodos posteriores, as árvores se tornaram 
mais complexas. Nos baixos-relevos dos assírios a 
haste se desdobra em palma. Dos lados aparecem 
ramos em disposição simétrica, terminando em

frutos cônicos ou folhas em forma de leque (Figs. 
121 e 122). Acima da árvore misteriosa aparece 
suspenso o círculo alado, que personifica a divin
dade suprema, e quase sempre entre duas figuras 
uma em frente da outra, que são sacerdotes ou 
reis, leões, bodes, esfinges, grifos, unicórnios, tou
ros alados, homens ou gênios com cabeça de águia 
e assim por diante (Figs. 123).
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S JĖGA VIENYBĖJE 0Â
• VILA PRUDENTĖ

"A FORÇA DA NAÇÃO ESTÁ NA UNIÃO
A sentença acima, es- esposa, local onde prosse- Comunidade Lituana sob

crita em pura língua li-
tuana estava reproduzida 
numa faixa que abrangia 
toda a largura do palco 
do auditório do salão de 
festas do Colégio São 
Miguel Arcanjo, de Vila 
Zelina, ali colocada na 
tarde de domingo, dia 24.

Fomos convidados; 
pois, já estamos ligados à 
comunidade lituana da
quele bairro através da 
homenagem que tributa
mos a esse povo, publi
cando parte da sua histó
ria neste jornal, cuja pu
blicação nos credenciou 
como amigos dos lituanos 
e da sua longínqua pátria. 
Representamos inclusive, 
a Gazeta de Vila Pruden- 
te nessas festividades.

Estivemos à Missa na 
Igreja São José de Vila 
Zelina por volta das 15 
horas. Gostamos do ri- 
tual e da liturgia, muito .Estávamos num deserto, 
embora, igual às demais apenas com os nossos no-
missas do Rito Católico 
Universal, temos que con
fessar, não entendemos 
uma única palavra, pois? 
ela foi rezada inteiramen
te em lituano.

Chamou-nos a atenção, 
logo na entrada, o respei
to e a veneração à ban
deira brasileira, colocada] 
certinha à direita da ban
deira lituana. ■

I

Terminada a missa, fo-1 
mos ao Colégio São Mi
guel Arcanjo, eu e minha

guiria os festejos em ho- a batuta do Maestro
menagem à Festa Nacio
nal Lituana.

Ao adentrar aquele Co
légio, verificamos estar 
colocada em ponto estra
tégico uma grande faixa, 
na qual se saudavam co
nhecidos próçeres que mi- 
litam ou ocupam posições 
de destaque no cenário 
político partidário e go-, 
vernamental do nosso Es
tado.

O salão regorgitava de 
pessoas, o loiro, os olhos/ 
azuis, tez claras predo-’ 
minavam, eram os litua
nos, era a sua festa.; 
Crianças, jovens, homens 
maduros e velhas matro
nas abrilhantavam a fes-; 
ta. Sentíamo-nos cozno 
“nhambú em festa dè ta-? 
tú'\ sozinhos, eu e minha 
esposa em terra estranha.

bres pensamentos, portan
to, esta vamos em boa; 
companhia, conosco pró
prios isolados pelo idioma.

Falavam, comentavam, 
riam uns, outros ainda 
mais circunspectos. Os 
padres que ministraram 
o ofício religioso tambérr 
estavam lá, conversavam 
animadamente com os 
seus paroquianos; tudo 
em lituano. Mas, eis que 
a cerimônia vai começar:

Posta-se o Coral da

Tatar unas. Com os porta- 
bandeiras dão entrada Į I 
os pavilhões do Brasil e 
da Lituânia. Uma linda 
jovem, de origem báltica 
naturalmente, fala algu
mas palavras em lituano 
e logo após, um rapaz, 
em português, pede pa
ra que todos fiquem de 
pé. Vamos ouvir música, j 
quem ouve música ouve a ' 
voz dos anjos, assim a ; 
nossa solidão ficará ime- i 
diatamente povoada. j 

Nos primeiros acordas 
percebemos que se esta
va executando o Hino Na
cional Brasileiro. O Co
ral esmerou-se em cantá- 
lo do princípio ao fim: 
com profundo respeito 
toda a assistência reve
renciou e cantou o “Ouvi
ram do Ipiranga às mar
gens plácidas”. Foi a
abertura do programa 
dessa brilhante festa.

Houve saudações do 
presidente da Comunidade 
Lituana Brasileira; do 
presidente do Conselho 
dessa mesma Sociedade, 
sr. Algirdas Sliesoraitis 
que historiou a Lituânia, 
falando em português. 
Um deputado estadual pre 
sente, representando os 
demais políticos sauda
dos, que não comparece
ram, também fez uso da 
palavra e por fim o soció
logo Vaclovas Kleiza, da

Comunidade Mundial Li
tuana, sediada nos Esta
dos Unidos, discursou em 
lituano, fazendo a seguir 
entrega de uma medalha 
ao seu colega do Brasil, 
sr. João Tatar unas.

Na segunda parte, mais 
uma vez o Conjunto Coral 
cantou com muito senti
mento e harmonia “Ora- 
ção à Pátria”, Minha Li
tuânia, e, Longe, bem 
longe, de autores litua
nos. Com muito requinte 
e estilo salientou-se ó 
Maestro V. Tatarunas e 
ao piano o Maestro Gir- 
dauskas.

O conjunto de danças 
folclóricas “Rūtelė” tam
bém se exibiu o mesmo 
acontecendo com o con
junto “Nemunas” que no$ 
proporcionaram um espe
táculo de rara beleza. A 
direção foi de Cláudio 
Butkus para o Rūtelė e 
Silvia Bendoraitis Ma
chado para o “Nemunas”. 
Esses conjuntos estão fa
dados a grandes sucessos, 
pois se apresentam mui
to bem, vale a pena vê- 
los. O Coral Jovem Vo
lunge também se exibiu 
sob a direção da Maestri- 
na Cristina Valavičius.

Todos foram muito 
aplaudidos, encerrando- 
se essa belíssima festa 
com a execução do Hino 
Nacional da Lituânia.. ... . i..

João Sartorelío
- r. . . - . ■ - | ,, uni .11...   i un ■ 1  1 II : I II r: - limn i I.IIII.  -r--«n«.i m ; i ii—nan ,t_

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDÉJPCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitąs cassettes

Para maiores informações
Paira Postal 4421 Rua-Jualindibn, 28

i O/OOO 'ao Paulo 'P Fone 2 "3-0338 03124 Sao Paulo, SP
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Išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom.
Ak! kieksyk aš. rūpesčių visų neminėdams.

q Ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą.
r Ak! kad būt elgiaus žiema pas mus pasilikus.

Ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta!
Ogi dabar, želėk dieve! jau vasara randas 
Ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis. 
Ak! man ašaros į akis jau pradeda trauktis;
O mano motė (žinot juk. koks moterų būdas)
Vis susiraukus ir, rankas grąžydama, verkia.
Aš, vaitodams vis ir tokią bėdą matydams,
„Ak, močiute", tanu. „bensyk ir verkusi liaukis: v 
Juk dar čėso yr. ir mes atliksime darbus.
Žinom juk. kad ratas sens, pamaži besisukdams, 
Tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šokdams;
O kieksyk sutrūksta jis. permier besisukdams!
Kuinas taipojau ramboks. vis žingine žergdams.
Kartais dar toliaus uždėtą nuneša naštą. 
Kaip tūls žirgs, durnuodams ir piestu šokinėdams.
O kiek sykių dar iškadą sau pasidaro!"
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Rayo JONAS BUTKUS, 15-metis, 
• ' v Alpinos. Jis yra vienintelis iš ketu
rių taunučiu, keliauninku, kalbantis ir 
rašantis lietuviškai. Jam ir jo šeimai 
- pagirimas. o kitiems padrasinimas gi- 
imtis savo tėvelių kalboje.

Kad ir kiek pavėluotai, pagal paža- 
dąjesiame “Penkių dienų kelionės“ ap 
rašymą.

“M L “ red akcija.

NEUŽMIRŠTAMA KELIONĖ

Keliauti smagu. Jaunimas mėgsta 
Keliauti. Kas keliauja daug ko naujo pa
mato ir išmoksta.

1980 metų sausio 11—15 dienomis 
mes šešiese daug apkeliavom. Padarėm 
apie 800 km kelionę. Aplankėm 12 sa
leziečių veiklos centrų.

Kun. Petras Urbaitis kelionei vado
vavo. Leonas Kazokas vairavo. O mes 
keturiese — Stasys Rinkevičius, Jonas 
Grigucevičius, Mauras Cesaris Sabonas LAVRINHAS - saleziečių šventovėje Petro Perkumo vitražas
ir aš, linksmai keliavom.

Musų 1961 metų Volkswagenas 
mus tempė gerai. Tačiau dėl svorio ir se
numo padangos nukentėjo — keturis kar
tus sprogo.

Mums vistiek viskas gerai išėjo. Dvi 
naujas padangas nusipirkome, o kitas su- 
taisėm pakeitimui. Nuotykiai kelionę 
padaro dar įdomesnę ir neužmirštamą.

Esame dėkingi Šv. Antano salezie
čių klebonui už mums iškeltą "Vynuo
gių šventę", Jundiai mieste.

"Cidade dos meninos", prie Jundiai, 
mus pirmąją naktį pernakvydino. Ten 
žaidėme, maudėmės, matėm filmą ir tu
rėjom gražias su kitais berniukais — pa
maldas.

Pietavome kelionės draugo —Mauro 
šeimoje. Atrodė, kad buvome tos vienos 
pačios šeimos vaikai.

Atvykę j S.Pauljzaplankėm V.Anasta- 
cip lietuvių kultūros rūmus. Po to, sku
binom aplankyti man jau pažįstamą sale
ziečių Teologatą,Lapoje.

Po to, buvo įspūdinga lankytis mil
žiniškose saleziečių mokyklose — Šv. 
Jėzaus Širdies Gimnazijoje, Institute 
Dom Bosco ir S V. Agnietės Kolegijoje. 
Našlaitis Jonas Grigucevičius, iš Itapevį, 
buvo priimtas j Dom Bosco technikos 
institutą.

Iš Bom Retiro vykom į Mooką. Sus
tojom aplankyti "Dom Bosco Editorial' 
Toje spaustuvėje dirba 500 profesionalai 
Ten yra dar ir mokykla ir parapijos baž
nyčia.

ALIANÇA 1M0VE1S 
Of / 

v
yra visuomet pasiruošiusi patarnauti lietuviškajai kolonijai 
nekilnojamo turto — nuomos — pardavimo — dokumentų 
legalizacijos ir kituose administracijos reikaluose.

Av. Želi na, 500 - Tel. 272.86.21 - Vila Zelina

Mano draugams buvo įdomu susipa
žinti su Sv. Kazimiero, lietuvių salezie
čių parapijos centru. Kaip ki'tu £ taip ir 
čiazgražiai priėmė ir pavaišino. Čia ir per 
nakvojome.

ANTROJI KELIONĖS DALIS

Ant rytojaus prasidėjo antroji, il
goji kelionės dalis. Laimingai pribuvom 
j Pindamonhangabą — pietums. Ten ra
dome apie 50 jaunuolių norinčių būti 
saleziečiais.

Po pietų pasiekėm Campos do Jor
dão, kur Vila Dom Bosco mus priėmė 
ir pernakvydino.

Turėjome stebėtinai gražias sek
madienio mišias su kitais jaunuoliais, 
ten atostogaujančiais.

Po gerų pietų ir iškilmingų išleistu
vių išvykom j Lavrinhas, kur matėme 

Petro Perkumo vitražą. Daug lietuvių ' 
nori pamatyti tą vitražą.

Lavrinhas praleidome ketvirtą ir 
paskutinę kelionės naktį.

Po tvirtų pusryčių pradėjom sun
kiausią kelionės dieną. Aplankėm Cru
zeiro saleziečių mokyklą;parapiją. Lo- 
renos mieste yra kelios saleziečių mo
kyklos; yra ir du fakultetai.

Kelionės prasmingam užbaigimui
— turėjo m jaad ė kos Mišias Aparecidos 
tautinėje Šventėje. Čia meldėmės už 
Lietuvą ir už dvasinius pašaukimus tarp 
lietuvių, išeivijoje.

'fine
Kas mus kitaip nustebino tai 

sipažinimas su São José dos Campos 
saleziečiu Oratorija ir ten laikomoms 
švento kun i go-'Pad re Rudolfo Komo 
rėk — relikvijomis.

Skubėjom namo. Sugrįžę i S Paul; 
vakarieniavom Kiniečių restorane

Išsiskirimas buvo skaudus, Kai kan 
net ašaros akyse pasirodė.

Saleziečių šeimyniškas gyvenimas 
linksmumas, vaišingumas mus visur su 
žavėjo. Kaip būtų gera, kad ir kitais me 
tais turėtume tokia pamokinančią neuž 
mirštamą kelionę. z

Jonas B utkus

Knygą galima gauti ML redakcijoj. 
Kaina Cr$ 500,00.

am
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trepsiu viršuje, ir jis, kaip pele, bėga atgal. Pro 
bures ir tinklus skverbiasi dūmai. Rūko apačio
je.

Bet, štai, žiūrėk, po tam tikro laiko, kaip 
velniukas iš raisto — išdygsta Miša ant laiptų. 
Tačiau Palauskas, kad suriks iš visų plaučių:

Jau brėško. Tariamės su Ltatgtai. Iš stie
bo buvome išjungę šviesą, paikame tiktai ma
šinų skyriuje ir prie komp&so.

— Duokim, gal, tegu žiūri vkms į kitą, ir 
linksminasi, — sutariame ir jų kajutėje įjungia
me.

Tik, galvoju, jie kažkaip ten perdaug ra

inei, kompaso ap^sttaą. Vkos kitos šviesos 
perdegė. Jie ten, matyt, teip nors sukombina
vo trumpą sajimgimą, mane, kad, perdegus 
šviesai, nematysime, km"p-plwML

T&msofe. Girdžiu, tad balsas kei
čiasi. Juntu, kad reikia tepalo. Nueinu nuo lan
gų tyliai, kaip šešėlis, kad nepajuntu, jog esu pa
sitraukęs ir kad vėl nepradėtų lįsti laukan.

Paduodu tepalo. Grįžtu. Nagi, mechanikas, 
jau bemėginąs -žiūrėti per laiptus.

— Miegok, — sakau, — kai reikės, paža
dinsiu, — jis p^üwilda ir pasišalina.

Aprimo visiškai. Matyt, išsėmė jėgas. Tik, 
staiga, vėl girdžiu, kažkoks ciksėjimas. Jau tie 
vėl ką nors kombinuoja, manau, ir išjungiu vi
sus laidtis iš radijo kabinos.

Pirma valanda nakties. Kaip prabėgo tas 
laikas nuorakar dienos pusės penkių — vėl gal
voju. Ir kiek dar praeis. Kažkaip darosi nekant
ru, noris jau greičiau būti krante, nebematyti 
šito vergijos laivo, nejausti, kad turiu budėti, 
klausytis kiekvieno krebštelėjimo iš apačios. 
Juk vistiek dar nežinome, kaip baigsis. Visokios 
mintys lenda.

O laivas plaukia sau ramiai. Bet jau taip 
greitai, kiek tik gali. Staiga, matae, iš prieša
kio — laivas! Neria stačiai į miis. Nutirpstame. 
“Gaudo!” —■ pirma mmtis. Laivas plaukia su 
šviesom, mes be. Bet štai, ir už horizonto iš
slenka kitas, ir dar kitas, keli, aišku, žvejai. 
Mes sakome, kad pasuksime truputį į šoną. Ge
riau jau tegu nesikryžiuoja keliai Ir vėl skui- 
čiame tolyn.

Ir vėl trimituoja iš apačios. Iš tikrųjų, to
je tyloje, atrodo; jie taip rėkia, kad kiti laivai 
gali juos išgirsti. Taip ir norėtųsi įgrūsti gerk- 
lėn kokią menkę.

— Ar ilgai jūs čia dar plauksite? — tai 
šaša šaukia. — Duokit mums valtį, mes plauk
sime sau, o jūs su laivu eikite sau po velnių!

— Valties negausite, — sakome. — Po ke
turių valandų mums jau nebereikės jūsų laivo, 

. tai jūs galėsite eiti su juo po velnių.
Vėl tylu.
Dabar mechanikas sunerimsta. Girdi, jis 

tik nori pasižiūrėti, kur esame. Bet aš tiktai su-

— O ko tau! žiūrėk!
— Čto tam — žiūrėk. Ja pasmotriu i u j du, 

— sako tas, įsižeidęs, ir sugrįžta į apačią.
Taip, kaip kokie potvyniai ir atoslūgiai — 

su tais mūsų ruseliais, bet jau baisiai įkyrėjo. 
O, štai, ir vėl pamatome šviesulį — laivas. Toli, 
su kaminu, atrodo. Lionginas žiūri per žiūro
nus, bet jie tokie jau netikę, neką priartina. 
Tiktai, atrodo, kad plaukia tiesiai į mus.

Vėl mūsų kojos linksta. Bet, kaip bus, taip. 
Nutariame iš kurso nesukti. Greitai pamatome, 
kad nė mes jam rūpime, nė ką. Tas laivas sau 
plaukia savo keliu, ir mes traukiame savuoju.

Aušta. Staiga priešais mus baisiai didelis 
laivas. Su raudona šviesa. Bet ji labai aukštai.

— Koks čia kerėpla, — sako Lionginas, ir 
aš sakau:

— Ar tik ne iš baimės mes jį matome — 
kaip pinigus kasant velniai, taip ir jie čia mus 
gąsdina, aš net akis prasitrinu.

Dėl viso ko pasukame iš kurso į dešinę. Ir 
vėl šveičiame tolyn. Per tą laiką aš nulupu nuo 
šono lentas, ir rusišką ir lietuvišką “Samum”. 
Bet nemetu, paguldau ant denio. Laivas plau
kia. Lionginas nusileido pas mašinas. Grįžta te- 
palotomis rankomis, ieško skuduro nusišluosty
ti. Ir čia pasimaišo laivo raudonoji vėliava, ku
rią buvome nutraukę nuo stiebo. Nusišluosto 
rankas ir vėl meta atgal.

— Vandenin! — sakau, ir abudu juokia
mės.

— Teisybė, — ir sviėdžiam į jūrą skarma
lą, kurio spalvą mums amžiams rusai padarė 
nepakenčiamą. Jau taip esame įsitikinę ir nu- 

* siraminę, kad mes ją galime išmesti, kad ji ne
bereikalinga jokiai reklamai — ir staiga — 
siaubas nukrėtė: du laivai! Vienas iš vienos, ki
tas iš kitos pusės.

— Supa, — sakome, baigta su mumis. Aiš
ku, rusai. Pirma vienas iš užpakalio atsiliko, bet 
dabar tie du iš priekio, tai jau riesta.

v ‘ ~ (bus daugiau)
DAILIOJO ŽODŽIO ALBU 

mas apie šį leidinį ir apskri
tai apie lietuvių kūrybą — 
kaip apie testamentą, lite
ratūros keliu paliekant išei
vijos palikimą busimosioms 
kartoms.

Ši knyga tai reprezenta
cinis mūsų literatūros leidi
nys, su kuriuo kiekvienas 
lietuvis turi susipažinti ir 
kuo plačiau angliškai skai
tančiai kitatąučius supažin
dinti.

• LITHUANIAN WRITERS 
IN THE WEST. An Anthology. 
Foreword by Michael Novak. In
troduction by Rimvydas Šilbajo
ris. Edited by ALINA SKRUPS-

KELIS* Prints by M. Giedrė ?xxm- 
bakis. Lithuanian Library Press, 
life. and Loyola University 
Press, Chicago, Illinois, 1979. 
of Congress Catalog Card Num
ber 79-83800. ISBN 0-932042- 
-05-3. Published by Lithuanian 
Library Press, Inc., 3001 West 
59th Street, Chicago, IL 60629, 
USA and Loyola University Press, 
3441 North Ashland Ave.. Chi
cago, IL 60657, USA. First prin
ting 1,400 copies. Printed by 
Morkūnas Press. Chicago. Bound 
by Zonne BookbindersJnc., Chi
cago. Art Directors: Petras Alek
sa, Vincas Lukas. Director of 
Photography Algimantas Kezys, 
S.J. Technical Editor ■■ ««4 Petras 
Aleksa. Assistant Editor — Hen- 
rietą Vepstas. Proofreader — Al
gis Avižienis. DIRVA
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1980 m SV KAZIMÍERAS

Gerbiami , malonūs M.Lietuvos Redak
toriai,

Š i a nd i e n gav au J üsų J a i k rase i o va
sario 28 dienos numerį ir išsižiojau. Vi
sas pirmas puslapis, h priedo dar sep
tintame, skirtas vargšu? kidykėliui paš
lovinti. Mandagus žmogus mažių ma
žiausiai turėtų už tai bent padėkoti. Dar 
geresnė padėka butų pridėt šimtinukę 
doleriu kų. Deja, aš vienuolis, nė šimto 
centų savo neturiu. Tai-pasitenkinkite 
mano nuoširdžia padėka ir malda.

Pasitaiko, jog ir stiklo šukelė kur 
nors laukuose taip blizga, žvilga, tartum 
deimantas saulės spindulius mėtytų, kai 
j tą šukelę atsimuša saulės spinduliai. 
Tik arti priėjęs, iš kito kampo pažiūrė
jęs, pamatai, jog tai tiktai stiklo šukė. 
Taip ir su manim atsitiko. Geri draugai, 
iš tolo žiūrėdami, prisigalvojo visokių 
d e i m a n č i u k ų i r m a n j u os p r i sagstė. A r 
jie nežinojo, ar tik.nudavė nežiną , jog 
tie deimančiukai tai tik stiklo šukelės. 
O jei žiba, tai tik kad Dievo malonė j 
juos atsimuša, ne kidykėlio spinduliai, 
nei jo nuopelnai, Jis yra tik “dulkė ir 
neilgai trukus j dulkę pavirs“, jo nė žy
mės šioje žemelėje nebeliks.

Ta pačia proga dėkoju visiems, ku • 
rie prisimena mano mylimą a. a. Joną 
Bružiką. Laiks nuo laiko vis regiu M. 
Lietuvoje skelbimą, kad už j j bus auko
jama mišių auka. Ačiū.

Sveikinimai visam Jūsų štabui, ben
dradarbiams ir visiems , kurie peržen
gia Jūsų namų slenkstį ir gal dar mane 
prisimena.

Jūsų Kristuje, 
K u n. Jonas Kudykas.

JUOZAS LAUČKA, naujasis 
Ateitininkų Federacijos Vadas at
siuntė laišką. Sveikina visu Brazi
lijos ateitininkus ir žada atsiųsti 
vadovą Jubiliejinei stovyklai.

MUSŲ LIETUVA NR.ll (1646) 1980.111.20

30 -TO DUELOS MŠ80S
už a.a. ONĄ ŽALTAUSKAITĘ - VASILIAUSKIENĘ 
bus atlaikytos šeštadienj , kovo 29 d. 19 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Kviečia šeima ir Aušros Choras

PRISIMINĖ T.JONĄ BRUŽIKĄ
Kovo 16 d., 8 vai., Šv. Kazimiero pa - 

rapijos koplyčioje buvo atlaikytos Mi
šios už a.a. T.JONĄ BRUZIKĄ, sep
tintų mirties metinių proga. Mišias 
užprašė Moókos Maldos Ap-mas.
Pamaldose dalyvavo pagarbųjį Velio

nį atmenantieji apylinkės ir iš toliau su
sirinką gausus tautiečiai.
Planuojama savaitės bėgyje aplankyti 

Tėvo Bruziko kapą ar net ir vietovę kur 
jis buvo tragiškai traukinio sužeistas.
To paties sekmadienio popietėj buvo 

atmintas ir a.a. VIKTORAS SAUKA, 
dalyvaujant gausiam giminių bei tau
tiečių skaičiui.

Abejas pamaldas laikė vos prieš porą 
dienų iš Europos grįžęs šv.Kazimiero 
parapijos klebonas, kun.Pr. Gavėnas.

SU

Į»® M

Senė Tomarienė, LAPĖ SNAPė,Jau
nimo Bibliotekos leidinys. Iliustravo Ni
jolė Jatulytk Eiliuotos pasakot apie la
pę smpę ir ps gudrumą. Čia lapė kamin
krėtys, čia Išpyta pataikūnė.

Vakariniai lietuvių kalbos kursai 
pradės Šių metų L- ą pusmetį kovo pra
džioje. Juos gali lankyti tiktai lietuviškai 
kalbantieji mokiniai, nes tai nėra p radi ■ 
nis kalbos kursas. Šiais metais šalia gra
matikos ir sintaksės, bus susipažinta 
pagrindiniais lietuvių rašytojais.

Kursų kalendorius: 
kovo mėn. 6, 13, 20, ir 27 
balandžio m. 3, 10, 17, ir 24 
gegužės m. 8, 15, 22, ir 29 
birželio m. 5, 12, 19, ir 26.

Laikas: ketvirtadieniais 
20 iki 22 vai.

Vieta: Rua Nova York, 
apto. 32, Su mare' - São Paulo.

Informacija: tel. 65- 3286 
/Alfonsas D.Petraitis/.

Vadovėlis: Elvyros Narutie- 
nės “Lietuvių kalbos pratimai“. Literatū
ros ištraukos išdalintos laike pamokų.

Alf. D. Petraitis.

nuo

SonéTomarienė, KARALAITIS IR 
LELIJĄ Jaummo Bibliotekos leidinys, 
iliustruotas Juozo Kibura. įdomi pasa
ka apie karsfeitj, kalvi, pilis r leliją. 
Gražias spalvuotos iliustmijo^ Nesun
ki lietuviška kalba,

Kaina Cr. 40. oo

Grasė Petronienė, VAIKUČIO 
DŽIAUGSMAI, išleista Petro Petrėno 
Kalėdoje. Gražios spalvuotos autorės 
iliustracijos. Tai pasakų ir gražių eilių 
rinkinys. Knygos pradžioje rašoma: 
"Prašau jūsų, paskaitykit, mano mintis 
pasvarstykit Kas šioj knygoj parašyta 
tai jums yra pasakyta. Noriu laimės 
jums ir gero palinkėti aš be gsio. Aukit 
smeiki ir laimingi, bukit tautai pavyzd i n-
81 ’ Kains Ct. 6O.00

Sonė Tommenė, UGNIES ŽIRGAS, 
itiustrasijos Danutės Švedienės Tai virš 
W0 puslapių gražių pasiskaitymų kny
ga gpb ugn&st žirgą, tingini kurmi, dar
žovių karą, vaisius ir kitokius re>- 
kate Mis knygos yra eiliuota. Kalba 
pmmaata imhu Jaunimui.

J. Narūną MIŠKO VIEŠNIĄ Vinco 
Aleksandr  smičiaus iliustruotas Jaunimo 
bibliotekos leidinys Pasaka apie sniegą, 
svečius ir Kūčių vakarą. Labai graži pro
ga tą knygelę paskaityti Kalėdų proga

Kaina Cr. $40,00

~&IÜSU LIETUVOS" REDAKCIJOJ

ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Do^jo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Irs^ssto c& Renda. ICM, IPI

Hlua Barão de 212 - 4o êíuí.s/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
• Homio das 9áM) ès 11 £0 e d&s 14$0 às 18300

Rua Campos Novos, 590 - V. Zeíim - Horárm das 194)0 às 21 OO

KALBAMA LIETUVIŠKAI
i. ■■   u« m  riBinwiaiiiii—>—8BW*
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Už A.A. MONIKĄ KLEIZIENĘ 
bus kovo 26 d. 8 vai. vakaro 
V.Zelinos bažnyčioje.

Visus pažįstamus ir draugus 
kviečia mirusiosios vaikai — šeimos.

MUSŲ LIETUVA

šv. Juozapo Vyrų Brolijos globėją ir V. Zelinos parapijos 
kleboną KUN. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ vardiniu proga ir 
linkėdami daug laimės ir ištvermės lietuviškame darbe.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija ir Valdyba.

šv. Kazimiero parapijos kleboną KUNx PRANĄ GAVĖNĄ 
sėkmingai sugrįžusį iš tolimos kelionės po Europos kraštus 
ir jau pramintus takus.

SvJuozapo Vyrų Brolija ir Valdyba.

APIE ŠOKIŲ GRUPĘ "NEMUNAS"
Perskaičius kun. J. Šeškevičiaus ir p. 

A. Vinkšnaičio pasisakymus "Musų Lie
tuvoje" apie Nemuniečius, norime paro
dyti teisybę, kaip buvo.

Tautinių šokių grupė "Nemunas" 
• uošiasi važiuoti j Tautinių Šokių Šven
tę Chicagoje birželio mėnesį. Kadangi 
didesnė šokėjų dalis dar mokosi, ir kaip- 
žinoma, mokslas nepigus, nutarė suruoš
ti keletą pasirodymų ir balių, kad visi 
turėtų galimybę važiuoti.

Jau sausio mėnesj kreipėsi į Lietuvių 
Sąjungos valdybą, dėl salės išnuomavy*-- 
(no. Sąjunga jiems nemokamai nustatė 
kovo 15 dieną, kuri kaip tik yra Nemu
no 9 metų įkūrimo diena, ir nori pami- 
mėti. Kada salė buvo rezervuota, visai
lebuvo atsiminta, kad ta diena bus Ga- , 
'ėnioj, nes salė yra normaliai išnuomo-

FESTEJE COM VODKA 

40'CU.

jama vestuvių baliams, ir jau keletą me
tų bažnyčia jas teikia Gavėnios metu.

Gale vasario mėnesio susirinko Ne— 
muniečių grupė mūsų namuose, nes 
mūsų 4 vaikai ir žentas, brazilas, jai 
priklauso (grupei priklauso 3 brazilai, 
kurie neveda grupės, bet uoliai ją lan
ko). Kaip išgirdom apie balių, tuojau 
prisiminėm Gavėnią. Daug buvo kalbų. 
Vieni, kad atidėti, kiti, kad ne, atsižvek 
giant j tai, kad darosi visokie paminėji
mai su pietais ir gėrimais ir dainomis, 
vestuvės ir tt. Galutinai išsiaiškinti bu
vo paskambinta į Lietuvių Asmeniną 
Šv. Kazimiero Parapiją. Leista ruošti 
balių.

V. Zelinos klebonas, sužinojęs apie 
šj rengimą, perspėjo jaunimą, kad tas 
neturėtų būti ruošiama Gavėnios metu.

Skaitantis su kunigų nuomonių skir
tingumu, teko kreiptis i S. Paulo Kuri-L 
ją, kuri pasveikino jaunimą jų rūpesčiu 
dėl bažnyčios pasisakymo. Paaiškino, 
kad Gavėnia yra penitencijos laikas, 
bet priklauso nuo kiekvieno žmogaus 
sąžinės, kokia turi būti jo penitencija.

Kadangi buvo nemažai išparduotų 
pakvietimų, nutarė tęsti programą.

Jaunimas pergyvenasiuos įvykius, 
bet ieško teisybės.

Liudvikas ir Emilija Bendoraičiai

PETRONĖLĖ KATILIENĖ, nuo se
niau širdies ir plaučių negalavimų ka
muojama, mirė kovo 16 d., 19,30 v. 
Leono XIII ligoninėje, Ipirangoj, vos 
priėmusi Ligonių Patepimą.

Velione gimė 1906 m. liepos 11 d. 
Marijampolėj. Brazilijon atvyko 1926 
metais ir visą laiką gyveno Mookoje, 
rua Guaimbe 683.

Liūdesy paliko vyrą Karminą, se
sers ir brolių vaikus Vytautą Joną Ja
saitį, Marytą Amilevičiūtą Mendes, 
Juliją ir Olgą Jačinskaites.

Petronėle buvo pastovi Maldos Apaš
talavimo nare. Ji reiškėsi ir labdaros 
darbuose ir reme lietuvišką spaudą.

Kovo 17 d., 14 vai., po Mišių šv.Ka
zimiero parapijos saleje, kur buvo pa
šarvota, kun. Petro Urbaičio, giminių 
ir Maldos Ap-mo narių buvo palydėta 
į Araęa kapines.

7-tos dienos Mišios bus kovo (mar
ço) 22 d., 19,30 vai., šv.Kazimiero pa
rapijos koplyčioj.

Ilsėkis ramybėje, Sesute Petronėle, 
savo žmonių ir Maldos Ap-mo narių 
atminta! Gerieji Tavo darbai bus šim
teriopai įvertinti ir atlyginti Amžiny
bėje!

■S*'*

de Víktor
Rua CieíTtcnis Ferreira.. 14 2 S-feo Pauto - SP 

Reg. M.A. n* S5L000.3Z - fe^KA-V.S.
C.G.C.MF. fí1? 43.870.551/001 - indústria B»sttííJ®íra

PEDIDOS PELO FONE: 266-4680

GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Míni-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas.104 • V. Prudente • Fone: 274-067 7 Res.: 274-1886

Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-----------------—------------------------------ ADVOGADOS —-------------------- -----------------------

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Conj. 9 • Fone: 37-8958
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PABALDOS BOQUEIRÃO

PRABA GRANDE
Gavėnios susikaupimo dvasioje, tiks

lu geriau pasiruošti Prisikėlimo Šventei 
— sekmadienį, kovo men. 23 dieną, 10, 
30val. bus lietuviškos Mišios Boquei
rão parapijos bažnyčioje.Susikaupimą 
praves kun. Stasys Šileika.

Daug kam bus proga susitikti su se
niai matytais, gyvenančiais pajūriuose 
ar iš S.Paulo ten besilankančiais.

PAVERGTŲJŲ KRAŠTU ATSTOVU 
SVARBUS PASITARIMAI

Ryšium su Popiežiaus Jono Pau
liaus II atsilankymu S.Pauly, eina pa
sitarimai atskiram su Jo Šventenybe su
sitikimui.

Sekantis organizacinis posėdis bus 
São Bento Kolegijoje (Centre), kovo 
29 dieną (šeštadienį) 9 vai. ryto.

Lietuviai kviečiami gausiai dalyvau
ti — ir toli ir arti gyvenantieji.

GRIŽO IŠ TOLIMU KELIONIŲ

Kovo 11 grjžo iš tolimos kelionės 
KUN. PRANAS GAVĖNAS, šv. Kazi
miero parapijos klebonas bei ML—vos 
vyr.redaktorius. Apsukęs Kolombiją ir 
Venezuelą, pabuvojo ne tik Italijoj, o 
lankėsi taip pat Lenkijoj ir pačioj Lietu
voj.

Parvežė visą glėbį sveikinimu iš Lie
tuvos ( ypač iš Vilniaus), iš Lenkijos (iš 
Krokuvos, Varšuvos ir ypač iš Seinų), iš 
įvairiausiu lietuviu veikėjų Italijoj, Ro-
moję.

Džiaugiasi ypač galėdamas perduoti 
iš Romos kardinolo ANTONIO SAMO- 
RÉ bei kardinolo DOM AGNELO RO
SSI sveikinimus, prisiminimą bei "sau
dades", ir dar daugiau — paties Popie
žiaus JONO PAULIAUS apaštalinį pa
laiminimą. Popiežius teikdamas audien
cijoj palaiminimą, prašė ir įgaliojo jį per
duoti visiems " turimiems širdyje", ypač 
ligoniams, tremtiniams, beturčiams, dau
giau reikalingiems Viešpaties palaimos ir 
paguodos. "Aš stengiausi sudėti j savo, 
nors sulopytą, širdį kiek galima daugiau 
tautiečiu — parapiečių...." , pasakoja su
grįžęs kun, Gavėnas.

r padėka _ A
OSVALDUI VILARES BARBARO 

mirus
nuoširdžiai dėkojame tėvams sa
leziečiams, Aušros chorui, Casa 
Verde lietuviams ir visiems bičiu
liams už dalyvavimąjsidotuvėse, 
užuojautas ir maldas.

V Barbaro ir Matelionių šeima. J

Šio ML numerio

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

Br. Liet B- nés Valdyba kovo mėn. 14 d. savo posėdį skyrė apsvarstymui Lituanistinės 
mokyklos reikalo Sanpaulyje.

Posėdyje nutarta, kad Vila Zelinoje liet pamokos prasidės šeštadienį prieš atvelyki, t y. 
balandžio 12 d. 15 vai. Jaunimo Namuose. Prašome tai neužmiršti ir kitiems pranešti.

Iki šiol Sanpaulyje nebuvo trukumo lietuvių mokytojų, kurie pasiaukotų Švietimo dar 
bui, tašiau mokinių skaičiumi negalima džiaugtis. Palyginus, kiek čia turime lietuviškų šei
mų, Lituanistinėje mokykloje mokinių turėtų būti keleriopai daugiau. Reikia, kad tėvai kreip
tų j tą reikalą daugiau dėmesio ir nuoširdžiau rūpintųsi savo vaikus siųsti į lietuviškas pai 
mokas, kur jiems yra galimybė geriau pažinti ne vien lietuvišką žodį ir raštą, bet taip pat 
susipažinti su musų tautos papročiais, istorija, literatūra, liaudies menu ir kt

Džiaugiamės, kad jaunimas priklauso dainų ir šokių grupei arba kuriai jaunimo organi
zacijai. Bet dar yra reikalinga, kad lankytų taip pat ir lietuviškas pamokas, nes organizacijos 
ar kultūriniai vienetai sujungia į būrį tiktai vienu kuriuo nors tikslu, bet ne visų lituanisti
kos dalykų pažinimui, kuris yra labai svarbus bendram tautiniam nusiteikimui suformuoti.

Ateinantį sekmadienį, kovo 23 d. 17 vai. Jaunimo Namuose yra Kviečiamas bendras 
mokytojų, tėvų ir visų tų , kuriems šis klausimas rūpi, susirinkimas, kuri tikslas yra kuo 
geriau apsvarstyti visiems bendrai Lituanistinės mokyklos Sanpaulyje veikimą.

Negailėkite pašvęsti valandą ar kiek daugiau laiko taip svarbiam ir aktualiam musų tau-
...... -itmiam reikalus.

Iš savo pusės jis dėkoja ypatingai 
savo bendrabrol jams, kurie jį pavadavo 
ir visiems, kurie kelionėse jį lydėjo mal
da ir gera širdimi.

Tikimės, kad kelionės įspūdžiais pa
sidalins ir su ML skaitytojais.

PAGERBTAS
ML-VOS DARBUOTOJAS

Kovo 12 buvo Algio Savicko gim
tadienis. Sis ilgametis spaudos darbinin
kas, ML-vos puslapiu rinkėjas, skaitytoju 
adresu tvarkytojas ir paties laikraščio eks 
pedicionierius ir daugeliu atveju jo išne
šiotojas, buvo pagerbtas viso ML-vos 
"štabo". Per pietus, šv. Kazimiero para
pijos klebonijoj, Algiui buvo sugiedota 
"Ilgiausių metu", gi pats solemnizantas 
ant stalo pastatė šampano butelį.

ML-vos redakcija, administracija bei 
laikraščio skaitytojai jaučiasi mielam'Al
giui labai dėkingi. Ir jam linki gausios 
Viešpaties palaimos šiame modernios lie
tuviškos "Knygnešystės" darbe.

Br. Liet B—nes Valdyba

L.K. ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENES 
NARIU DĖMESIUI

Kovo mėnesio 30 diena/Verbu Sekma 
dieni/ 16 vai. , Jaunimo namuose, šaukia 
mas metinis narių susirinkimas.
PROGRAMOJE: Praėjusių metu veiklos 

apžvalga, 
iždo apyskaita, 

einamieji reikalai.
Kunigas Juozas Šeškevičius 
Bendruomenės pirmininkas

LITERATŪROS RATELIO SUEIGA

Kaip įprasta, paskutinį kovo-šešta
dienį, 29 dieną, Literatūros Ratelis turės 
savo mėnesinį susirinkimą, kuris šiuo kar 
tu bus Rua Juatindiba, 28, Mookoj, šv. 
Kazimiero parapijos patalpose, 20 vai.. 
Tarp kita ko, kun. Pranas Gavėnas, grį- 
ęs iš Europos, pasidalins pergyventais 
įspūdžiais.

16


	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00140
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00141
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00142
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00143
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00144
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00145
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00146
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00147
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00148
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00149
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00150
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00151
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00152
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00153
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00154
	1980-07-19-nr11-MUSU-LIETUVA-00155

