
MU Li I SsETT
NR. 1’2 (1647) SEMANÁRIO - 1980 M. ' KOVO - MARÇO 27 d. 8,00 Cr. • Rua. Juatindiba, 20(28) Caixa Postal 4421 - 01000 São Paulo, tei. 273-0338 ~

Didieji pavojai
Kiekvienai tautai vergija yra varžtai, kliudantys jai 

pilnai išsiskleisti. Lietuviai tai yra aiškiai pergyvenę cari
nėje vergijoje, o dabar — sovietinėje. Jie matė ir dabar 
vėl mato, kad tie vergijos varžtai nėra tik pasyvus geleži
nis lankas, neleidžiąs tautai laisvai judėti, bet ir aktyvus 
bizūnas, plakantis ją didžiausiais pavojais, būtent, nureli- 
ginimu. nudorinimu ir nutautinimu. Nureliginimas sovie
tinėje vergijoje yra kirvis tautos-šaknims. Lietuvių tauta 
nuo amžių, kiek siekia istorija, buvo religinga. Dar nebuvo 
krikščionybės, o lietuviai jau gyveno savitu, galima sakyti, 
krikščionišku humaniškumu. Dėlto ir kronikų autoriai juos 
pavadino “homines humanissimi” — humaniškiausiais žmo
nėmis. Su krikščionybės atėjimu religinis lietuvio polėkis 
dar labiau išryškėjo bei pagilėjo. Tauta, kaip visuma, j ieš
kojo dvasinės atramos religijoje, jos šviesoje matė savo 
gyvenimo prasmę bei paskirti. Vergijos laikotarpiais lietu
viai rado joje stiprybės šaltini, teikiantį ištvermę. O ir da
bar religija tebėra didele dalimi tylusis ištvermės šaltinis 
kovoje už tautos išlikimą, kaip tai matyti iš pogrindžio 
spaudos. Pavergėjai tai mato ir dėlto visais jiems prieina
mais būdais stengiasi pakirsti giliąsias tautos šaknis. Mark
sizmas iš tikrųjų tėra patogi priedanga nureliginti tautai, 
rodant neva augštesnį idealą, kuris iš tikrųjų toks nėra..

NURELIGINIMO procesas sovietų pavergtoje Lietuvo
je per beveik 40 metų, be abejonės, paliko žymius 
pėdsakus. Užaugo nauja karta, gerokai atsieta nuo 

religinių tradicijų, neturėjusi galimybės giliau pažinti re
liginio gyvenimo pagrindų, nuolat bombarduojama anti
religinės propagandos. Toji karta, jeigu ir netapo antireli- 
j’ne. marksistine, tai jos dvasioje liko antireliginiai pėd
sakai. atsipalaidavo religinės gairės, tvarkančios dorinį gy
venimą. Tai reiškinys, pastebimas visoje žmonijos istori
joje: kur tik nusilpsta religinis gyvenimas, smunka ir dori
nis. Tai nuoseklus kelias, kuriuo eiti yra verčiama ir lietu
vių tauta. Pasekmės jau dabar yra labai akivaizdžios. Dar 
prieš 20 metų šeimų gyvenimas Liętuvoje buvo žymiai 
pastovesnis, skyrybos bei ištuokos buvo gerokai retesnės. 
Pagal sovietinę statistiką. 1960 m. šimtui santuokų teko 
V i ištuoka. r-. vgTfMfr. šhfltJk jau
kų. Pagrindinė priežastis aiški: religinėje lietuvių tradici
joje šeima buvo šventas dalykas, o dabar, kai ta tradicija 
naikinama, griūva šeimos pastovumas. Namas juk negali 
laikytis ant suardytų pamatų. Panašiai yra su kitomis blo
gybėmis — girtuokliavimu, vogimu, žudymu . .. Net sovie
tinė .spauda šaukia į kovą su tomis ydomis. Bet tai tuščias 
šauksmas, lygus praeivio šūktelėjimui virstančiam medžiui 
“laikykis”! Kaip jis galt laikytis, jeigu nebėra šaknų, tiesa, 
nematomų, bet teikiančių pagrindinę stiprybę.

NUTAUTIMO pavojus dabartinei Lietuvai, sakoma, yra 
mažiausias, nes tautinė sąmonė esanti pakankamai 
stipri, nebereikia Basanavičiaus, Kudirkos Mairo

nio . . . Bet perdaug nesiguoskime. Tautinis lietuvių atgi
mimas buvo idealizmo reiškinys. Jis iškilo daugelio idea
listų pastangų bei ilgos kovos dėka; Lietuviai suprato, kad 
tautinis sąmoningumas yra dvasinė žmogaus vertybė, kuri 
gali pilnai išsiskleisti laisvame tautos gyvenime. Sovietinė 
gi vergija, grindžiama marksistine ideologija, tautinio są
moningumo nevertina, jį dažnai plaka, vadina “buržuazine 
atgyvena ir skelbia internacionalizmą. Tokioje atmesi e...

AugŠtaičiai, apsirėdę šventadieniniais drabužiais
Iš Tamošaičių leidinio “LITHUANIAN NATIONAL COSTUME”

roje nėra sąlygų bręsti tautiniam sąmoningumui. Lietuviai, 
kurie palinksta į sovietiškai marksistinę ideologiją, nu
tolsta ir nuo gyvo tautinio sąmoningumo, kuris krikščio
niškoje atmosferoje turi iškilią, organišką vietą. Be to. 
prisideda ir oportunizmas bei praktinis savanaudiškumas, 
paisantis daugiau asmeninių reikalų nei tautos gerovės 
Visa tai veda į sovietų peršamą internacionalizmą, siekianti 
išauginti “sovietinę tautą”. Taigi tokioje atmosferoje ir 
nutautimas yra gana realus pavojus, juoba, kad rusinimo 
pastangos yra nemažos, jaučiamos nuo pat vaikų darželio. 
Nutautinimo pavojaus tiek išvengiama, kiek pavyksta ne
utralizuoti pavojingąsias tendencijas, bei išlikti ant tvir
tųjų tautos pagrindų. Ir aplamai pavergta tauta išeina nu
galėtoja. jei pajėgia atsispirti gyvybiniams pavojams. Pr. G.

Tėviškės žiburiai
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka
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TIKRASIS TEISINGUMAS
Marijus BLYNAS

” Justitia Ėst Fundamentum Regno 
rum” - Teisingumas yra valstybių 
pamatas-skelbė didelėmis raidėmis 
užrašas Kaune,ant Teisingumo Minis 
te rijos rūmų. Labai teisingas posakis 
bet teisingumas yra tikras tada,kada 
jis visiems lygiai taikomas. Jei jis 
taikomas tik vieniems ir netaikomas 
kitiems,tai jau ne ” teisingumas”,bet 
kerštas.

Romėnai sakydavo ” Vargas nuga
lėtiems”. Deja, tuo principu iki šiol 
yra tebesivadovaujama pasaulio poli
tikos arenoje. Toks ” Niurnbergo Tei 
smas” istorijoje liks tiktai ’’teisingu
mo parodija”,nes ten teisėjų sąstate 
sėdėjo ir sovietai,kurie buvo niekuo 
nemažesni žudikai,kaip ir kaltina - 
mieji naciai.

Katyno skerdynių kaltininkai, išžu- 
dę apie 10,000 lenkų karininkų,dabar 
virto ” teisėjais”,kurie kaltino naciu 
karo sukėlimu.

Niekas iš Niurnbergo Teismo teisė 
jų nenorėjo prisiminti 1939 metų Hit- 
lerio-Stalino pakto,kuriuo už Baltijo 
valstybių atidavimą sovietams vokie
čių naciai užsitikrino sau saugumą iš 
rytų- ir pradėjo karą. Antrojo pasauli
nio karo sukėlimu Sovietai yra lygiai 
tiek kalti,kiek naciai,nes jie padėjo 
jį sukelti.

Amerikos Kongresas savo viešu ty. • 
rinėj imu-apklausinėj imu aiškiai nu
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statė, kad Katyno žudynes pravedė So' 
vietai. Ar kas nors pareikalavo kalti
ninkus nubausti?O kur dar masinės 
žudynės Lietuvoje(Pravieniškėse, Pa
nevėžyje, Rainių miškelyje), Ukraino
je, Červenėje ir taip be galo?

Amerikos Teisingumo Departamen
to atstovai dabar vyksta į Maskvą tar 
tis dėl ”karo nusikaltėlių’’išdavimo, į- 
rodymų-dokumentų gavimo ir pan. Ir 
su kuo jie tariasi? Su sovietiniais 
’’prokurorais”,kaip Rudenko ir kitais 
kurių pačių rankos yra kruvinos jų 
aukų krauju. Jie Maskvoje atstovauja 
sovietinę ”teisę”.Ką toji ’’sovietinė 
teisė” reiškia gerai atvaizdavo Chnė- 
čiovas iškeldamas Stalino terorą 
prieš visus,net prieš tuos pačius so
vietų partiečius - bolševikus.

Ar amerikiečiai nemato kaip dar ir 
dabar veikia ’’sovietinė teisė”?Disi
dentų s lėmimai, tautų persekiojimai, 
netikri liūdi j imai, išgalvoti apkaltini
mai, žiaurios bausmės - liudija tikrą
jį ” sovietinės teisės” pobūdį.

Ar Amerikos juristai yra akli,jei 
to nemato,nežino? Sovietams ne ’’tei
sė” rūpi,bet komunistų partijos dik
tatūros išlaikymas. Milijonai dėlto li
ko sunaikinti. Ar tai irgi lieka sovie
tų ’’vidaus reikalas”?

Amerikos Atstovų Rūmai 1980 m. 
vasario 5 d. priėmė rezoliuciją prieš 
garsaus mokslininko Sacharovo ištrėr 

mimą ir žmogaus teisių laužymą,vi- ■ 
sai nesilaikant Helsinkio Akto susita 
rimų. Amerikos juristai turėtų atsi
minti kaip Maskvoje buvo ’’teisiami’’ 
žymieji bolševikų vadai. Jie visi pri
sipažino buvę šnipais, agentais, išda
vikais. .. Buvę revoliucijos vadai .kai] 
Kamenevas, Žino j ievas ir kiti buvo 
apkaltinti nebūtais dalykais ir pasme
rkti ir sušaudyti. Komunizmo šulas 
Trockis nužudytas vėliau Maskvoje.

Ir pas tokius ” sovietinio teisingu
mo specialistus” važiuoja J. A. V.Tei 
singumo atstovai...

Kiekvienas, kas žudė nekaltus žmo
nes yra kaltas dr vokiškas nacis ir 
sovietinis bolševikas ir kiekvienas 
kuris prie to prisidėjo. Tikrasis tei- 
singumas reikalauja visiems ir tei
singo atpildo visiems už padarytas 
skriaudas. Teisė ir teisingumas turi 
būti visuotini, o ne vienšališki.

Dabar vėl eina teroro banga po vi
są Sovietų imperiją. Naujieji raudo
nieji sovietai naciai žudo žmones nuc 
Baltijos iki Afganistanę. Jie net pabė
gusius į kitas valstybe $ sugaudo. pa
grobia ir nukankina. Kokia ’’teise” 
remiantis tas yra daroma?
Reikalaukime, kad Amerikos- Kong 

resas ištirtų sovietų kruvinų dąrbų 
Baltijos valstybėse, y patingai Lietu
voje. Neskaitant jau minėtų žudynių, 
ar ištrėmimas virš 300,000 lietuvių 
į Sibiro taigas nėra neapsakomas nu
sikaltimas? Tai genocidas prieš pa
vergtą tautą!

Teisinga,kad Amerikos juristai 
rūpinasi nacių aukomis, bet veidmai
niška, kad jie nemato sovietinio tero
ro aukų,nemato raudonųjų nacių ka- 
cetų,sovietinių ”bepročių namus”, 
kuriuose sovietai kankina nepatinka
mus asmenis, siekiančius papras - 
čiausių žmogaus teisių.

Atvirai sakant,net ir bendradar
biavimas su tokiais tautų žudikais . 
kaip sovietai,daro gėdą visai Ameri
kos juridinei sistemai. Dorasis bend
radarbiauja su žmogžudžiu,norėda
mas įgyvendinti ’’teisingumą”. Jis 
mato nacių kacetus, bet nemato so 
vietinių-raudonųjų nacių koncentra
cijos lagerių,nemato tūkstančiųlais 
vės siekėju,kurie pūva sovietiniuo- 
s e kalėjimuose.

Kaip toli šiais laikais yra pažengi 
si veidmainystė’ LAISVOJI LI E TUVA

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni 
me, antros pagoniškos visuomen 
niuose ir valstybiniuose reikaluose 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynes 
vaikai stoja vienas prieš kitą.

VYSK. K. PALTAROKAS
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ŽIBUTES
Vasario 21 d. į Šiaurės Ameriką 

.iįskrido du meniniai P. Amerikos lietu
viško jaunimo vienetai: tautinių Šokių 
grupė “Ąžuolynas“, vadovaujama dr. Al
fredo Stanevičiaus iš Urugvajaus ir voka
linis vienetas “Žibutės“, vadovaujamas dr. 
lono Simanausko iš Argentinos. Šis jung
tinis meninis vienetas koncertavo: Čika
goje vasario 23 d. ir 24 d., Detroite 

kovo 2 d., Toronte kovo 8 d., Ha
miltone kovo 9 d., Klevelande — ko
vo 15 d. St. Petersburge - kovo 16 
d Svečiai išskrenda atgal į Pietų Ameri
ka kovo P d. iŠ Miami, Fla.

IZOLDA E. SIMANAUSKAITÉ, mokosi 
aukštesniojoje mokykloje, skautė, dabar
tinė ALJS ryšininkė. Mokosi muzikos ir 
groja arfa. Kalba lietuviškai ir prancūziš
kai

DANA BLAUZDŽIŪNAITĖ-DEVEIKIE- 
NE. gimusi ir augusi Montrealy, Kanado
je, baigusi McGill universitetą, sūkurusi 
šeimą, gyvena Argentinoje ir priklauso 
"Žibučių“ vienetui. Ji puikiai kalba lietu
viškai. prancūziškai ir ispaniškai.

DR. JONAS SIMANAUSKAS, Argentinos 
lietuvaičių vokalinio vieneto “Žibutės“ 
muzikinis vadovas ir dirigentas. Jis yra 
chirurgas, bet studijavęs ir muziką, gie
dojęs choruose, lavinęs balsą konservato
rijose. Puikus organizatorius, nuo jaunys
tės reiškiasi lietuviškoje veikloje.

CELIJA MIČIŪDAITĖ, baigusi aukštes
niąją mokyklą, dirbanti atsakingose parei
gose vienoje bendrovėje, dėstanti pianino 
pamokas ir anglų kalbą. Ji yra Argenti
nos lietuvių veikėjų A.Mičiūdų duktė, įsi
jungusi nuo mažų dienų į tautinių šokių 
grupę bei dainininkų eiles.

INZ. VILHELMAS K. KLIAUGA, turįs 
atsakingas pareigas Argentinos “Ford Mo
tor“ bendrovėje, akordeonistas, grojęs įvai
riems lietuvių ansambliams, dabar nuoia- 
tinis muzikinis “Žibučių“ grupės palydo
vas.

ONA BACANSKYTĖ, ketvirtų metų me
no mokyklos studentė, dirbanti kaip se
kretorė. Ji yra veikli Argentinos lietuvai
tė, dalyvavusi P.Amerikos lietuvių kongre
se, kalba gražiai lietuviškai.

SILVIJA STANKEVIČIŪTĖ, penktųjų me- 
tų Buenos Aires universiteto biochemi
jos studentė ir anglų kalbos mokytoja, 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, skambina 
gitara, gerai moka lietuviškai, nors jau 
yra trečios kartos lietuvaitė.

3



4 MŪS(J LIETUVA NR.12 (1847) 1980,111.27
-,wlWll<llaiWPB^į«»Į,wrw.ww.Wyt«ByTT1,OTwr->nf- .«.-wwy»-,t. ■■ ■ -   -^-r^T^WWAT,-,..TffĮĮBmTfcw^Įyp<li»l»

LIETUVIAI .ĮDAJAĮIĮ-YJE Kanada
<zsas®£335SS23SasHSEEH5SSElĮ®B®®®*®2Si3raaE3CS3SffinnS2ssiiiS2a2O3cas0KssoB8S5S8Ss^®£ssz®ts£3z^sss2SEi.

ÍFOíFIEBOS LAIKO WWA?

Roma, 1980 m. vasario l7 d

GERBIAMIEJI IR BRANGŪS TĖVELIAI

Siunčiu Jums iš Vatikano radijo lietu
vių skyriaus gautą kopiją apie Šv Tėvo 
atsilankymą stotyje. Pas lietuvius popiežius 
buvo įėjės i jų skyriaus kambarį, su dauguma 
kitų radijo darbuotojų jis pasikalbėjo korido
riuj, prie kambario durų.

Aš maniau, kad kun. Gavėnas Jums jau 
buvo pasiuntęs šį aprašymą, bet vakar jį bu
vau sutikės Vasario 16-sios minėjime lietuvių 
kolegijoje, ir jis sakė, jog dar nesuspėjęs, žada 
greit grįžti ir visą papasakoti

Taigi, vakar buvo Vasario 16-ji.Šv Mišias 
Šv Kazimiero kolegijoje buvo pažadėjęs atlai
kyti lietuvių draugas kardinolas Samorė. bei 
sunegaliojo ir jo vieton buvo pakviestas Mons 
Algis Bakšys. Pasakė labai gražų pamokslą. 
Paskui buvo trumpas minėjimas salėj Visus 
pasveikino Mons. Mincevičius, paskui kalbėjo 
Stasys Lozoraitis Jnr. Lozoraitis Sr irgi buvo 
su žmona, bet jie abu jau senukai. Buvo ten 
lietuviai pasauliečiai, kurių nepažįstu, buvo 
vienas lietuvis iš Australijos, kitas neseniai at 
važiavęs iš Lietuvos (gal žydas) - už savaitės 
išvyksta i USA.

Jeigu Jūs norėtumėt siųsti ‘‘Mūsų Lietu
vą’' i Vatikano radiją (Radio Vatikana, Pro
grama lituano. 00120 Città del Vatikano), 
kai kurias žinias iš Brazilijos būtų galima 
transliuoti i Lietuvą. O radijas Jums atsiųstu 
kai kuriuos savo žinių biuletenius

Su sveikinimais - ir Christo
Vincas Pupinis 

vos žemėlapį, jam buvo išreikštas senas 
Seinų lietuviu prašymas, kad butu leis
tos Šv. Mišios lietuviu kalba monumen- 
talinėje Seinų basilikoje. Atrodė, kad 
Jonui Pauliui H yra gerai žinoma Sei
nų lietuviu padėtis. Jis trumpai pasakė: 
"Tai yra būtina, tai yra būtina"

Buvo dėkojama už neseniai pradė
tas transliuoti kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį radijo Mišias lietuviu kalba 
ir prašoma, kad pats Šv. Tėvas kuria 
nors proga jas atlaikytų. Popiežius šj 
prašymą priėmė su rimtu dėmesiu, Dar 
buvo primintos vis stiprėjančios Lietu
vos kataliku viltys, kad Šv.Tėvas kada 
nors "pabučiuos" ir Lietuvos žemę. 
"Toks yra ir mano troškimas", - atsa
kė popiežius. Šv, Tėvas atskirai pakai 
bino visus lietuviu skyriaus bendradar
bius.

Kalbėdamas visiems Vatikano ra
dijo stoties darbuotojams, Jonas Pau
lius H pažymėjo, kad radijas yra galin
ga Kristaus Evangelijos skleidimo prie 
monė. Radijo pagalba popiežius gali 
kreiptis j tolimiausiu pasaulio kraštu, 
tikinčiuosius ir visus geros valios žmo
nes. Vatikano radijas šiuo metu kalba 
trisdešimt trimis kalbomis. Jo progra
mose bendradarbiauja 43-jų tautu atsto
vai. Galima pasakyti, kad čia atsispindi 
visuotinės bažnyčios veidas. Šv. Tėvas 
prisiminė ir didžiąją Vatikano radijo 
klausytojų šeimą, pasklidusią visame 
pasaulyje. Kaip tik šiuos nesuskaitomus 
klausytojus turint prieš akis, Vatikano 
radijas mobilizuoja visas geriausias savo 
jėgas - nuo redaktorių iki technikų - 
ypač didžiųjų Bažnyčios gyvenimo įvy
kių proga.

SOL, GINA ČAPKAUSKIENĖ. 
viešnia iš Montrealio, savo dainomis 
praskaidrino Vasario 16 minėjimus 
Britanijoje, Pirmiausia ji lankėsi 
Škotijoje ir dalyvavo vasario 10 d' 
Beilshillio Lietuvių Institute sureng 
tame Vasario 16 minėjime Dalyviu 
šioje tolimoje lietuvių kolonijoje su 
silaukta apie 100. J savo koncerti 
nius pasirodymus Vasario 16 mine 
jimuose sol. G. čapkauskiene buvo 
įtraukusi B. Budriūno Dainos gi 
mimą”, V. Jakubėno ’ Mėlynus var 
pelius’ ir “Gėles iš šieno’’ keturias 
torontiškio muz J. Govėdo dainas 
— “Nebaigta daina”. Laimes n 
tas”, “Liepsnelė” ir Serenada 
operoms dažniausiai atstovavo arija 
iš G. Donizetti “Lucia di Lammer 
moor” Vasario 13 d. sol G Cap 
kauskienė įsijungė į Škotijos lietu 
vių surengtą “Lietuvišką vakara 
Motherwell savivaldybės centre kur 
buvo atidaryta lietuvių tautodailės 
ir meninių nuotraukų paroda, rodo 
mos skaidrės iš lietuviu įsikururu 
laiku Škotijoje. Sol. G čapkauskie 
nė padainavo H. Bishopo “Vieverse 
lį”, J. Govėdo “Serenadą”. V Kup 
revičiaus “Lakštingalos giesmę" J 
Strausso valsą “Pavasario balsai“ 
Koncerte taipgi dalyvavo Mossendo 
lietuvių Šv. Cecilijos choras Šis 
koncertas ir parodos atidarymas su 
traukė apie 200 dalyvių. Vasario 16 
d. sol. G. Čapkauskiene dalyvavo 

(nukelta j 6 pi

Vatikano radijui šiandien šventė. 
Savo radijo stotį aplankė popiežius 
Jonas Paulius ILŠis vizitas jau seniai 
buvo laukiamas. Pats Šv.Tėvas buvo 
išreiškęs norą susitikti su Vatikano ra
dijo darbuotojais. Vizitas užtruko apie 
pusantros valandos.

Pradėjęs nuo Radijo dienraščio re
dakcijos, popiežius aplankė techninius 
įrengimus ir techninį personalą, centri
nę redakciją ir atskirai trisdešimties et 
niniu grupių redakcijas, išviso apie šim 
tą kambariu bei studijų.

Asmeniškai pasveikino daugiau ne
gu du šimtus penkiasdešimt asmenų - 
savo radijo bendradarbių Šv.Tėvas ap
lankė ir Vatikano radijo lietuvių skyrių

Jonas Paulius II čia užtruko gal 
būt ilgiau negu kituose skyriuose, gy
vai besidomėdamas lietuviškos redak
cijos darbu ir Bažnyčios Lietuvoje pro
blemomis. Redakcijos ir klausytoju var
du skyriaus vedėjas padėkojo Šv.Tėvui 
už jo rūpestį Lietuvos reikalais, už pa
drąsinančius ir viltį žadinančius žodžius 
ginant pagrindines žmogaus teises ir re
liginę laisvę. Kai Šventasis Tėvas su dė
mesiu žvelgė ant sienos kabantį Lietu-

ONA M. CALLEGARIS—PASERBSKYTE, 
veikli skaute, dalyvavusi P Amerikos lietu
viu kongrese Urugvajuje, gabi sportininke 
ir gera dainininkę.

IRENA BÁCANSKYTE, neseniai baigusi 
aukstesniaja mokykla ir dirbanti kaip se 
kretore vienoje ištaigoje. Ji yra veikli P 
Amerikos lietuvaite, jau du kartus dah 
vavusi P. Amerikos lietuviu kongresuose
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GAVĖNIOS RIMTIS

KRISTAUS

KANČIA. MIRTIS IR MES

Šventosios Savaitės dienomis vie
ni dalyvaudami tų dienų pamaldose,ki
ti gal tik kasdieninio darbo vaiando - 
mis prisimename Kristaus žemiško gy
venimo paskutines dienas, kančią, mir
tį, pi sikėl imą. Kiekvienam yra naudin
ga įsijausti giliau j šių dienų turinį, nes 
tai, kas tomis dienomis įvyko, įvyko 
dėl musų. Kristus žinojo savo kančios 
ir mirties ir tikslą ir to pasėkas. Tie, 
kurie buvo atsakingi už Kristaus mirtį, 
nieko nesuprato ir nepramatė savo el
gesio pasėkų. Jie tikėjosi, kad nukry - 
žiuodami Jėzų Nazarietį, baigs jo įtaką 
minioms. Kaltieji jo mirties,kurie buvo 
liudininkais jo paskutinių minučių, pas
kutinių žodžių: "Į tavo rankas atiduo
du mano sielą. Išsipildė.../7, tikėjosi pa
siekę savo tikslo. Jie net tyčiojosi saky
dami: “ Jeigu esi Dievo sūnus, tai nu - 
ženk nuo kryžiaus. “ 0 tačiau kareivių 
šimtininkas, kuris nebuvo girdėjęs Kris
taus nė vieno pamokslo, nematęs nė 
vieno jo stebuklų, jau čia pat ištarė?Ti-

MUSŲ LIETUVA

Telesforo Valiaus iliustr.

Krai, tas buvo Dievu búnus/Tas įspūdis, 
tas žodis taip sklido žmonių tarpe, kad 
nė tada, nė iki dabar niekas nepajėgė ir 
nepajėgia to sustabdyti.

Mąstydami apie žmones, jų elgesį, 
elgesio pasėkas, grįžkime į Palmių sek
madienį. Evangelijų autoriai nepaminė
jo, kas buvo savininkas to asilo, ant ku
rio Kristus jojo ) Jeruzalę pradėdamas 
visą tos savaitės istoriją. Nežimome, ar 
tas žmogus tapo krikščioniu, bet jis pa
klausė Kristaus vardu jam sakyto žodžio 
ir jo gyvulėlis tapo įrankiu neužmiršta
mo įvykio. Jokis žmogus negali prama
tyti savo veiksmų, žodžių, net minties 
visų pasėkų. Butų galima paminėti daug 
visokių pavyzdžių.Prisiminkime kelis 
mums savus žmones. Šiaurės Sibiro ver
gų stovykloje lietuvaitės užrašė ranka ant 
prasto popierio gabalėlių keletą savų 
maldų. Jos tai rašė savo asmeniniam rei
kalui. Pasaulis nežino jų nė pavardžių, 
nė kur jos šiandien., tačiau tie jų žodžiai 
lieka žmonijos istorijoje, išversti j kelio- 
liką kalbų,pasklidę milijonais egzem
pliorių. Jeigu skaičiusiu tas maldas nors 
Halis asmenų užrašytų savo vidinius per
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gyvenimus, mintis, stebėtumės tų maldų 
žodžių pasėkomis. Panašiai yra su Nijolės 
Sadunaitės, kunigų Šeškevičiaus, Zdebs- 
kio ir eilės kitų žodžiais, skirtais jų teisė
jams. Kiti, kaip vyskupai Borisevičius, 
Reinys, Matulionis, Ramanauskas, prof. 
Dovydaitis ir eilė kitų kunigų bei pasau
liečių paliko gyvenimo faktus, po jų kal
bančių žodžių.

Šiuo musų gyvenamu laiku yra vie
nas faktas vertas visų dėmesio. Kas tik 
nori, gali kasdien pasiklausyti per ra
diją labai pozityvių religinio—moralinio 
turinio kalbų—pamokslų. Tokio turinio 
temomis gausi yra spauda. Ne kartą net 
spaudoje keliamas klausimas, kodėl iš 
to nesimato visuomenėje tokios įtakos, 
kokios derėtų tikėtis. To priežasčių 
yra daugiau., o šia proga atkreipkime J 
dėmesį Tdvi: viena, kad nemaža dalis 
subrendusių ir jaunimo anais religiniais 
—doriniais klausimais nieko neskaito ir 
neklauso. Jų visa išmintis ir gyvenimo 
mokykla yra TV ir radijo tokios pro
gramos, kurių ne viena gal ir sukurta 
tik žmonių gadinimo tikslu. Yra ir an
tra priežastis, apie kurią retai kalbam® 
ir galvojama. Tai pavyzdys daugelio to
kių, kurie viešai žinomi formaliai pri
klausą kuriai nors religijai, savų švenčių 
metu lanką maldos namus, bet eidami 
savas pareigas, savo privačiame gyveni
me nepaiso savo religijos reikalavimų. 
Kai asmuo viešai pademonstravęs savo 
religiją paskui nesąžiningai elgiasi savo 
pareigose, kasdieniniame privačiame gy
venime, tai savo elgesiu padaro daugiau 
blogo negu gero, ypatingai jaunimo aky
se. Jauni žmonės negerbia ne tik ano as
mens, bet jų akyse diskredituojama pa
ti religija. Tiesa, kad yra daug tokių, gi
liau galvojančių , kurie kelią į religiją ir 
teisingą gyvenimą suranda ne per kitų 
pavyzdžius, o patys ieškodami tiesos, ta
čiau vargiai mažiau yra ir tokių, ypatin
gai jaunuolių, kurie tiesą ar klaidą pase
ka iš kitų elgesio.

Kristaus gyvenimas, kančia, mirtis 
buvo Dievo parinktas kelias žmonijos 
gelbėjimui. Tiesa, kad ne visi tai supran
ta, ne visi tuo pasinaudoja. Žemėje ne-' 
buvo, nėra ir nebus nė vieno žmogaus, 
kuris butų galėjęs apsieiti savo gyveni
me be pagalbos, be santykių su kitais 
žmonėmis. Taip yra su žmonių elgesiu, 
su žmonijos dvasia ir net su sielos išga
nymu. Visi žmonės kartu kuria visuome
nės dvasią ir elgesį, visi yra vienaip ar ki
taip atsakingi už viską—gerą ar blogą, už 
vienas kito sielos išganymą. Kas manytų, 
kad jo gyvenimas yra jo vieno gyvenimas, 
tas gyventų labai žalinga iliuzija. Net ir 
tas, kuriam kiti žmonės visai nerūpi, ne
gali žinoti, kas gali sekti gero ar blogo 
iš jo žodžių, elgesio, gyvenimo. Kristus 
mirė už kiekvieną iš musų, bet ir už vi
sus. Kiekvienas žmogus turi pareigą pa
dėti vienas kitam tuo pasinaudoti.

Vysk. V. Brizgys
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 

ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybų posėdis įvyko 1980.111.5. Jau
nimo Centre Čikagoje. Dalyvavo abiejų 
valdybų primininkai (V. Kamantas ir 
G. Aukštuolis), valdybų nariai (PLB 
A. Juodvalkis, D. Kojelytė, S. Kuprys, 
A. Paulius, R. Sakadolskis, M. Silkaitis, 
Z. Žiupsnys; PLJS: S. Čyvas, V. Muso- 
nytė, L. Rimkus, E. Sakadolskienė, S. 
Valiulis), PLB Kultūrinės Talkos komi
sijos pirm. L. Kriaučeliūnas, L. Rasla- 
vičius (įgaliotinis lituanistinės kate
dros reikalais), "Pasaulio lietuvio" re
daktorius R. Kasparas, bei reikalų ve
dėjais. Girnius ir D. Korzonienė. Po
sėdžio tikslas — bendrai pasiinformuo
ti ir aptarti reikalus liečiančius abi val
dybas.

L. Raslavičius pranešė apie litua • 
nistinės katedros reikalus. Lituanisti 
nes katedros mintis kilo paskutiniaja
me PLB seime Toronte, kai buvo tuo 
klausimu priimtas nutarimas. O JAV 
LB Taryba savo paskutinioje sesijoje 
parėmė šį nutarimą ir įpareigojo JAV 
LB Krašto Valdyba bei Švietimo Tary
bą talkinti PLB-ei. Lietuvių spaudoje 
yra buvę visa eilė viešų pasisakymų, ta
čiau dar likę daug klausimu. Ponas Ras
lavičius renka duomenis—žinias apie 
galimybes įsteigti lituanistinę katedrą 
kuriame nors universitete. Jo surink
tos žinios bus perduotos PLB-ei toli - 
mesniam svarstymui. Katedros steigi
mo klausimas yra nelengvas. Reikia nu
tarti kokioje srityje katedra veiks— kal
botyroje, istorijoje, literatūroje; rupi ir 
tinkama vieta bei finansinė atsakomybė. 
Ukrainiečiai, pavyzdžiui, parašė 340. 
000 laiškų ir 1000 straipsnių, padarė 
230 organizaciniu kelionių, aplankė 
1700 numatytų stambesniu aukotoju 
ir surengė virš 40 parengimu sukeldami 
3,8 milionus doleriu įsteigiant savo ka
tedrą Harvardo universitete. Valstybi
niame universitete tai kainuotų mažiau 
— apytikriai 750.000 dol., kurių dalį 
duotų pats universitetas. Šiuo metu dau
giau dėmesio kreipiama j šiuos univer
sitetus: University of California (Los 
Angeles), University of Illinois (Čika
goje), Kent State University ir Ohio Sta
te University (Columbus). L. Raslavičius 
yra asmeniškai aplankęs kai kuriuos 
universitetus, o likusius žada aplankyti 
ateityje. Lituanistinės katedros klausi
mas yra sudėtingas ir dar teks daug kal
bėti bei rašyti kol bus nutarta kuriuo 
keliu eiti.

Vienas iš svarbiausiu PLB valdy
bos darbu yra kultūriniai ryšiai su kraš
tais. Šiuo klausimu rūpinosi ir PLB Sei-
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mas, kurio metu buvo visa eilė nutari
mu kultūriniasi reikalais. PLB valdyba 
nutarimus vykdo, tačiau, vicepirm. V. 
Kleizos žodžiais, jaučiama, kad darbas 
vyksta proginiai, be aiškios krypties. 
Norint aiškiau suformuluoti kultūrinę 
kryptį—planą, PLB vaidyba žada rude
nį sukviesti kultūrininku konferenciją 
tai nuodugniai aptarti.

PLB valdybos kultūriniams dar - 
bams talkinti buvo pakviesta Kultūri
nės Talkos Komisija, kuriai sumaniai 
pirmininkauja .daug patyrimo turintis 
dr. L. Kriaučeliūnas. Dr. Kriaučeliihas 
trumpai aptarė Argentinos "Žibučių" 
ir Urugvajaus "Ąžuolyno'" sėkminga 
viešnagę Šiaurės Amerikoje. Šių viene
tų koncertai, ju atlikėjams negalint 
dalyvauti liepos mėn. įvykstančioje Šo
kių Šventėje, yra lyg įžanga didžiajai 
Šokiu Šventei ir be abejo sužadins jai 
didesnį susidomėjimą. Čikagoje suruoš
ti koncertai taip sužavėjo publiką, kad 
teko suruošti trečia "atsisveikinimo" 
koncertą sutalpinti negalinčius anksčiau 
patekti. Tačiau, kaip žinia, kelionė riša- 
si su didelėm išlaidom. Ypač apsunrkino 
smarkus lėktuvu kelionių kainos paki
limas — beveik dvigubai brangiau negu 
galvota. Brangios kelionės gali sutruk
dyti kitus planus. KT komisija lėšas su
kelia iš parengimų bei paskirų aukų. Da
lį lėšų parūpina ir PLB. PLJS vakdyba 
paskyrė 4.000 dol. iš savo iždo, o taip 
pat perdavė 853 dol. pelnę iš susitiki
mo šokių Čikagoje, šokių išlaidas ap
mokėdama pati. PLJSòs atstovė KT ko
misijoje paskirta L.Stončiūtė. Dr. Kriau
čeliūnas užbaidamas savo pranešimą pa
sakė, kad Pietų Amerikos jaunimo at
vykimas parodė naudą ir reikšmę tokių1 
kultūrinių apsikeitimų ir, kad jo nuo
mone, labiau naudinga ribotis jaunųjų 
kultūriniais pasikeitimais.
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saitytės ir P. Odino koncertai S. Ameri 
koje, G. Breichmanienės apsilankymas 
Australijoje pravesti tautinių šokių kur 
sus ir daugiau. O, PLJS valdyba prane
šė, kad vasaros metu Los Angele jauni 
mas pasirodys su savo veikalu "Viva Eu 
ropa" Čikagoje, Clevelande ir New Yor 
ke; taip pat bandoma pakviesti A. Vino- 
kūrą iš Švedijos atlikti pantomino kon
certą.

Kovo ,ėn. 22—23 d.d. Detroite 
įvyks PLB, PLJS, JAV ir Kanados LB 
Krašto Valdybų ir JAV ir Kanados LJS 
Krašto Valdybų bendras posėdis. Daly 
vaus taip pat ir PLB komisijų pirmi
ninkai. Šio posėdžio metu bus daromi 
pranešimai apie kultūrinius, lituanisti 
nes katedros, švietimo, finansinius, vi
suomeninius bei jaunimo reikalus, "Pa 
šaulio lietuvį", V Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongresą ir Pasaulio Lietuvių Die 
nas. Prieš šį plačios apimties posėdį ■ 
PLB valdyba susirinks dar vieną kartą, 
kovo mėn. 14 d. Čikagoje.

dk

Nepriklausomybės šventės iškilmė
je Londone, pakartodama Bellshillio 
minėjime atliktas lietuvių kompozi
torių dainas, virš programos atlikda
ma F. Flotowb “Paskutinę rožę“ ir 
V. Kuprevičiaus “Lakštingalos gies
mę”. Vasario 16 koncerte Londone 
taipgi dalyvavo ir vietinės ipeno pa
jėgos — Londono lietuvių choras, 
vyrų oktetas, dvi tautinių šokių gru
pės — “Lietuva” ir debiutuojantis 
“Žaibas”. Sol. G. čapkauskienė taip
gi giedojo Vasario 16 skirtose pa
maldose Šv. Kazimiero šventovėje, 
dainavo svečių priėmime Lietuvių 
Namuose.
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ik. žiopK' eik ->ei kiekviena seiamą daiktą. 
Sėk miežius, pupas. grikius su didele sauja 
Ir avižų neužmiršk. kad sėdams išberi grūdus. 
Nes kisieliaus tu. o kuinai pašaro laukia. 
Žirnių sau pasisėk zopostui didelį plotą;
Juk žinai, kaip skanūs jie, kad šiupinį valgai.
Ai' kaip daug jie mums per metą skalsina duonos!
]r kanapėms duok ben koki sklypgalį lauko: 
Gėdėkis šykštuot! ir tokio reikalo reikia. • z
Ar ne gerai, kad pats sau grečną nuveji virvę.
O- pinigėlį delmone kytnai pakavoii'?
Sėk linų, kiek Gryta norės: minau. nesivaidyk! «r
Juk žinai, kaip vis daugiaus nor moterų būdas.
Kad jos pradeda verpt ir jau prisiverpusios audžia.
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KAS YRA LITUANIKA?
Kiekvieną dieną stovyklautojai ką 

nors rašė. Dažniausia rašymo tema buvo 
paimta iš diskusijų. Bet vieną dieną gavo 
temą visai be jokių diskusijų. Tema bu
vo: Kas yra Lituanika? Žemiau talpina
me stovyklautojų pasisakymus. Iš to 
skaitytojas matys, kas yra Lituanika 
musų jaunimui. Kai kurie jaunimo pa
minėti faktai neatitinka istorinei tiesai. 
Pav. Kai kuriems atrodo, kad tik Dėdė 
Juozas rūpinosi sodybos įsteigimu.

Lituanika yra centras , kur mes ga
lime stovyklauti, pasivaikščioti, daryti 
pikniką ir kt.

Man Lituanika yra kaip maža Lie
tuva. Mes čia darom piknikus, stovyk
las ir ateinam pabūti kelias dienas vieš
butyje. Aš myliu atvažiuoti čia , nes 
yra labai graži gamta ir tik dvi valandos 
kelio iš Vila Zelina. Mūsų parapijos ku
nigas Dėdė Juozas nupirko daug žemės 
ir padarė daug sklypų; kas norėjo galėjo 
nusipirkę. Jau yra pastatyti trys namai 
ir vienas baigiamas statyti. Taip pat yra 
pastatytas piknikų namas, viešbutis ir 
senelių namukas. Man Lituanika atrodo 
taip.

> Ona Paula Tatarūnaitė

Aš pirma manydavau, kad Lituam 
ka yra žemės gabalas, kur nėra ko veikti 
Apsirikau. Lituanika yra nemažas žemes 
plotas, kur daug Lietuvių turi savo skl\ 
pus. Yra namas, kur mes stovyklaujam 
ir mažas ežeras,kur kartais pasimaudom 
Lituanika yra maža vieta, kuri primena 
Lietuvą. Visi kada čia atvažiuojam, jau 
čiamės daugiau lietuviai. Lituanika yia 
graži vieta, kurią visi myli ir jaučia 
si gerai. Čia žaidžiam ir daug naujų 
dalyku išmokstami. Po kelių metų 
čia jau visi turės pasistatę savo na 
mus ir čia bus lietuviškas kaimas.

Milda Remenčiūtė

Lituanika yra vieta, kur dar daug 
metų galės susirinkti jaunimas ir seni
mas ir bendrauti—kurti vienybę.
Jeigu mes laikysim vienybę, vieną dieną 
matysim mūsų tėvynę Lietuvą laisvą.

Flavijus Bacevičius

Kada Dėdė Juozas įsteigė /rašo pa
darė/ Lituaniką, aš negalvojau, kad bū
tų didelis ir gražus daiktas. Šiandien 
man atrodo, kad tai bus lietuviškas 
miestelis. Jau pastatyti keli namai. Ne
tolimoje ateityje Lituanika bus pilna 
namų. Dabar čia yra stovykla.Mes su
prantam, kaip yra gera, kad susirenka 
jaunimas. Kalbam, žaidžiam ir dainuo
jam. Lituanikoje, stovykloje man yra 
geriau už bet kokią vietą, kur galima 
praleisti atostogas.

Stasys Žutautas. Ateitininkų stovyKios vėliavos pakėlimas Lituanikoj (bus daugiam
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Nesuksime iš kurso, gal neįtars, — mano
me, — tiktai sulėtinant greitį, kad patys neuž
šoktume ant jų. Ar mes baigsime kada rūpes
čius, manau.

Tikrai, kai žmogus turi ko bijoti, tai bijai 
ir muses lėkimo. Kokios pusantros mylios at
stume, prieš mūsų nosis, laivai prasilenkė ir pa
prasčiausiai nušliaužė, kur katram reikia.

— Greičiausia, prekiniai, — sakau, ir ka
pitonas šypso.

— Prekinis ir mūsų. Ne bet kas veža tokį 
surūgstantį krovinį.

MUSU LIETUVA 
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Halina Didziulyté Mosinskiené
RAUDA . ..
/Mano tėvo mirties 20 metinėms/
Tėveli, brangiausias
Tėveli, mylimas '
Kodėl tu taip nepasiekiamai toli?
Kodėl išskubėjai ir mus palikai?

Jau dvidešimt metų aš laukiu Tavo sparnuoto žode
lio — tų tokių dailiai apvalių raidelių — tėviškos širdies 
meilės ir ilgesio spindulėlių.

Jau dvidešimt metų kai atgulei po aukštuoju kleve
liu, greta sunaus, o Tavo šviesi vėlė išskrido į dausas - 
Praamžiaus menes amžinų žvaigždynų sietynais išpuoštas.

- Ten Tu priglaudei Jurgiuko vaikišką galvele, ir Liuduko 
peršautą širdelę... jų vienišas ašarėles surinkęs padėjai kaip 
auką Praamžiaus sosto papėdėn, kad skaisčiais deimantais 
ir kruvinais rubinais žėrėtų žemės kančių vainikas — gy
venimo aukų didžiajame Aukure.—

Apačioje mūsų tas krovinys tyli. Tur būt, 
nusprendė nebesibaldyti, tai vėl galima atsi
kvėptu Bet, girdžiu, kaip motoras dirba, atrodo, 
užkaitęs — ir jis yra išvargęs, kaip mūsų širdys.

Ir staiga — papučia lyg vėjelis, lyg miško 
kvapas, rodos, prieš mus, lyg sužaliavo. Pasižiū- 

1 rime vienas į kitą, ir bijome džiaugtis garsiai. 
Bet abu galvojame, kad tūrėtų būti krantas ne- 
pertoliausiai. Ir, galvoju, niekas gardžiau ne
kvepia, kaip žemė.

O jau išaušo. Dieną tai viskas geriau atro
do. Bet mums atrodė, kad labai daug laiko bu
vo tiktai naktis ir naktis, ir kad be galo dienų 
ir savaičių praėjo nuo išvykimo. Gal į šitą naktį 
mums buvo atgal sugrįžę tie metai, kaip mes 
pradėjome nuo pat pradžios planuoti tai, ką 
dabar įvykdėme. Taigi, visokios mintys tik plau
kia per galvą. Ir dar nepraslinko kokia valan
da, kai Lionginas man moja:

— Krantas!
-Paspaudžiame vienas kitam rankas. Nie

kas tenai mūsų nelaukia, nepažįstame nė to 
kranto, nė to krašto. Bet, kas bus — tas. Juk 
mums to vieno tik reikėjo — laisvės, o ją tai 
tikrai rasime.

Kad nepasirodytam, jog mums graudu, mė
giname juokauti:

— Atrodo, nė Kristupas Kolumbas taip ne
sidžiaugė, pamatęs žemę, — sakau, — o juk il
giau plaukė.

— Bet jis nevežė rusų, — sako Lionginas
Ir dabar aš jau pradedu žiūrinėtis valties. 

Aptariame, kaip arti kranto mes turim pri
plaukti.

— Atrodo, krantas labai akmenuotas, arti 
negalėsim priplaukti, — sako kapitonas.

Aš atsisėdu ant laivo nosies ir, stebėdamas 
dugną, vedu laivą. Koks kilometras nuo kran
to, bet jau negilu. Sustojame. Metam inkarą. 
Atkabinau. Laukiame geležies kliuktelėjimo į 
vandenį. Nėra.

Kapitonas tik žvilgteria į mane. Aš iškart 
perpranta reikalą. Tai tie azijatai sugalvojo 
perkišti geležį per inkaro grandį, iš jų kajutės 
ties inkaru ėjo tokia anga. Negi pirmą kartą aš 
leidžiu inkarą! — tik prišokau prie kajutės ir 
kad suriksiu:

Tavęs nebėra, Tėveli,
Veltui tas mano laukimas.
Veltui tas mano ilgesys.

Nebeatskrisi sparnuotų žodeliu... Nebepriglausi duk
ters galvelės—nebepažvelgsi meilės pilnomis akimis man j 
akis, ir saulėta šypsena nebenudžiovinsi gilaus liūdesio 
ašarų.—

Veltui aš ieškau Tavęs lėtai plaukiančių debesų lai- i 
vėliuose, vakarosna nulinkusios saulės žaroje, vienišo paukš
čio liūdname švilpime, ar okeano didingoj oratorijoj. -

Tu niekada nebeateisi, Tėveli,
Niekada.— _ .

Tik juodai nakčiai ištiesus savo aksominę skraistę, 
vieniša žvaigždutė spinksėsi man j langę iš Praamžiaus 
menės sietynų — iš taip toli, nepasiekiamai toli...

Tik jos mirgėjimas siekia dugną gyvenimo perpildytos 
taurės—

Širdj vienišos dukters labai išvargusios gyvenimo ke
lionėje—

Tik sapne galiu priglausti prie Tavo kapelio po aukš
tuoju kleveliu—

Tik sapne padėti ilgesio gėlę ir ašaromis nulaistyti 
žolynėliais apgaubtą gauburėlj.

Tik sapne, tik sapne.—
P.S. - Siu dienu jaunimas skuba issiverzti is tėvo globos. Tik 
“apsiplunksnavo”, jau žiuri i tęva kaip i “pasenusi, kvadratini, ne
nuvokianti dabarties”, nepagalvoję, kad tėvo gyvenimo patirtis, sei
mai atiduotos jėgos nusipelno pagarbos ir atatinkamo dėmesio. 
Tėvas yra seimos kamienas — ?o “plačiu saku pavėsyje” saugu. Jis 
nėra nei “kvadratinis” nei “atsilikęs”, tik savo patirtimi jis nesidi- 
dziuoja. Jei kartais prilaiko isisiubavusia vaiko vaizduote, tai vien to
dėl, kad apsaugotu, ji nuo skaudžiu nusivylimu. Jei kartais tėvas rodosi 
“despotiskas”, tai jau nuo seno lietuviu patarle kartoja — Uz viena muš
ta, duoda dešimt nemuštu”.

Kaip ir kas bebutu, kiek besididžiuotum savo laimėjimais, PIRMASIS 
laimėjimas gyvenime, buvo pasiektas TĖVO DEKA. Ar as klystu? ...

—^111 ■■ ............

— Liaukitės, ką čia įsigalvojate, mašiną 
sugadinsime, tai Stalinas jus lieps pakarti!

— Kakóje delo? — sako Miša nekaltu bal-

— Nėra ko žiūrėti! — sakau, — tiktai grei
čiau paleiskit inkaro grandį!

Matydami, kad jų gudrybė negelbsti, jie 
paleidžia grandį. Kokį dvyliką metrų nuleidžiu 
į vandenį, o, rodos, kad tai mes atsiplėšiame pa- 
tys nuo grandžių. (busdaugiau)
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SKAITYTOJAI RAŠO...

MUSŲ LIETUVA NR.12 (1647) 1980.lll.27

30 - TOS DIENOS MIŠIOS
už a.a. ONĄ ŽALTAUSKAJTĘ — VASILIAUSKIENĘ 
bus atlaikytos šeštadienį , kovo 29 d. 19 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Kviečia šeima ir Aušros Choras

QUOD LICET JOVI WOW LICET
BOVI

Prieš mane "M. Lietuvos" nr.7 
1980.2.21 Paskutiniame puslapyje di
džiulis kvietimas ) Vasario 16-tosios , 
Minėjimą, vasario 24 d. V.Zelinoje - 
Seselių salėje. Programoje: Mišios ir 
minėjimas su menine programa.

Toje programoje "Rūtelės" ansam
blis scenoje šoko tautinius šokius, cho
rai dainavo linksmas dainas, bet ne 
graudulingas Gavėnios giesmes.

Juk Gavėnios metas!
Kodėl Vasario 16—toji nebuvo su

ruošta 16—tą^šeštadienį, tikrąją datą? - 
Nes buvo karnavalo metas. Ką bendro 
turi LIETUVIAI su Brazilijos karnava
lu7 Kas svarbiau - poilsiavimas pato
gaus savaitgalio proga gamtoje, "nuo
galių" raitymasis gatvėse, ar nostalgiš
kas Nepriklausomybės tradicinis minėji 
mas?

"ML" nr. 9 1980.3.6. Paskutinia
me puslapyje ir vėl didžiulis skelbimas: 
Šv. Kazimieras iškilmingai švenčiamas 
kovo 9 dieną. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje. Programoje: Mišios, minėjimas, 
suneštinės vaišės...Kazimieru tortas su 
šampanu ir sveikinimais. Abejoju, kad 
susirinkę atsisakė nuo skanėstu ir sma
giu "Aušros" choristu dainų.

Juk Gavėnios metas.
"ML" 10 nr. 1980.3.13. Vėl pasku

tiniame puslapyje didžiulis skelbimas : 
Sv. Juozapo Šventės proga, kovo mėn. 
16 d, L.K.Šv. Juozapo B—nė rengia 
TRADICINIUS PIETUS Jaunimo -na
muose. Aišku tie pietūs bus tam, kad 
pavalgytum ir atsigertum, negi veltui, 
turėsi užsimokėti? Bus be abejo ir yar- 
duvinis tortas su kremais ir saldumy
nais, nes gi sveikins parapijos kleboną. 
Dainuos ir ilgiausiu metu, kitas gal ir 
smagią dainą užtrauks? ....

Juk Gavėnios metas.
Visa tai turint dėmesy, man atrodo 

labai keisti išpuoliai kun. Juozo Šeške
vičiaus /ML.nr.9/ ir Alekso Vinkšnaičio 
/ML.nr. 10/, prieš "Nemuno" tautiniu 
šokiu ansamblio metinį minėjimą kovo 

f Bra. HELGA HERING ' 
MEDIC A GYDYTOJ A

HOMENS CRIANÇAS

99 - V.SttJáMS das Sí» u (2 h.
da& Foss: 2^7590

15 d. L.Sąjungos - Aliança salėje. Pro
gramoje — ŠOKIAI ir vaišės.

Kodėl tik šiuo atveju prisiminta se
nosios LIETUVIŲ TRADICIJOS? -Be 
jokiu ginču Gavėnios tradicijos BUVO. 
40 dienu žmonės nevalgė jokios mėsos, 
nei kiaušiniuįjokio pieno, jokiu saldu 
myny - sūdyta silkė, rūgštūs kopūstai 
su saulėgražu alyva ir bulvės su druska 
buvo Gavėnios valgis. Tai buvo tikrai 
sveika dieta "svoriui numesti" - Mal
doje ir graudžiu verksmu atgailoje pra
eidavo tamsūs vakarai, - Šiandien jie 
pralaeidžiami spoksant į TV rodomas 
beprasmes, vulgarias "Novelas" , ar fil
mus iš kuriu "sunkiasi kraujas". -

Jeigu privalome laikytis tradicijų, 
kuriomis mus graudenama, tai pirmiau
sia reikalinga išaiškinti šeimoje ir auklė
tiniuose tradicijos sąvoką, kodėl tradi
cijas reikalinga išsaugoti išeivijoje. Svar
biausia paaiškinti, kodėl galima Gavė
nios metu ruošti viešas pramogas su įvai
riais skanėstais, "minėjimus" su šokiais 
scenoje, su dainomis ir 1.1, bet negalima 
patiems šokti. -

Kodėl taip ne tėviškai elgiamasi su 
mūsų jaunimu? - Gal todėl, kad ju tar
pe turime simpati zuojančių "nelietuviš
kos kilmės jaunuoliu", kurie nuoširdžiai 
prisideda savo dalyvavimu prie vieninte
lio tikrai rimto lietuvybės vieneto "Ne
muno".

Jeigu kam nepatiko, kad lietuviai 
Gavėnioje šoka, tai būtu daug sveikiau . 
tą reikalą išsiaiškinti privačiai, pasikalbę* 
ti, išdiskutuoti, bet ne "drožti" tuojau 
pat per spaudą, kad visas pasaulis skai
tytų "kokie nepaklusnūs musu vaikai../ 
tuo pačiu užkertant kelią bet kokiam 
dialogui senimo su jaunimu.

Tradicijos išlaikomos ne policiniu 
prievartavimo būdu. Jos perduodamos 
iš kartos į kartą , kaip brangi dovana iš 
močiutės rankų j «gležnas anūkėlių rieš- 
^utes‘ Halina Mošinskienė

S.Paulo 1980.3.17. _______ __

fJ. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Irwosto be Renda. ICM, IPI

Kua Bario de iguspe, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade Fone: 279-593'7
- Horário das 9:00 às 114X) e das 14:00 às 18ÍN)

| R.ua Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 19:00 às 21 á)0

V_ - KA1BAMA LIETUVIŠKĄI

iš Rio...
E. Petraitis

Rio lietuvių kolonija susilaukė mie 
lo svečio: Aleksandro ATUČIO, a.a. 
aviacijos ats. kapitono Klemo MAR 
TINKAUS brolio. Svečias, kuris at 
skrido iš Pleasant Hill, Kalifornijoje 
(netoli San Francisco), atvyko padėt' 
marmurinę lentą Lietuvių Mauzoliejuje 
Katumbf kapuose, su savo brolio gimt 
mo ir mirties datomis. Kovo 22 dieną 
jis išskrido į Montevideo, kur tikisi 
kad kun.Giedrys, atlaikys Mišias už 
jo brolio vėlę. Svečią globojo Rio 
mieste adv.Antanas Gaulia, dipl.eko 
nomistas Kazimieras Gaulia ir J.E.Pe 
traitis, kuriuos visus jis savo laiku pa 
globojo Amerikoje, kai jie lankėsi Ci 
kagoje, kur jisai tada gyveno.

VAKARINIAI LIETUVIU KALBOS 
KURSAI

Pusmečio pamokos pradėtos kovo pra 
džioje. Juos gali lankyti tiktai lietuviškai 
kalbantieji mokiniai, nes tai nėra pradi 
nis kalbos kursas. Šiais metais salia gra 
matikos ir sintaksės, bus susipažinta su 
pagrindiniais lietuvių rašytojais.

Kursų kalendorius: 
balandžio m. 3, 10, 17, ir 24 
gegužės m. 8, 15, 22, ir 29 
birželio m. 5, 12, 19, ir 26.

Laikas: ketvirtadieniais nuo 
20 iki 22 vai.

Vieta: Rua Nova York 28 
apto. 32, Sumaré - São Paulo

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

Vadovėlis: Elvyros Narui «e 
nes "Lietuvių kalbos pratimai" Literatu 
ros ištraukos išdalintos laike pamoku 

Alf. D. Petraitis
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NR.12 (1647) 1980.111.27MŪSŲ ŽINIOS
Sv. KAZIMIERO ATLAIDAI

Kovo 9 šv. Kazimiero asmeninė lie 
tuviu parapija atšventė savo dangiško 
Globėjo šventę ir parapijos 11-tuosius 
veiklos metus.

Kai kas pastebėjo, kad šv. Kazimie
ras yra ir "lietaus mėgėjas", nes ir šie
met šventė buvo atžymėta gausoku po
piečio lietumi.

Tarp įvairiu patarimu ateinantiems 
metams buvo ir toks: nebedaryti popie
tiniu pamaldų, o jas atkelti j priešpie
čius, j 11 valandą, taip, kad visa šven
tės programa ( ir vaišės) užsibaigtu po
pietiniam "vasaros lietui" dar neprasi
dėjus.

Tačiau' žvelgiant iš kitos pusės, iš 
šv Kazimiero gyvenimo aprašymo ži
nome, kad Šventasis nei sniego, nei van
dens nebijojęs.... Net vidurnaktį jį at- 
rasdavę klūpant ant sniego ar ant šlapios 
žemės prie dar uždaru Vilniaus kate
dros duru.

Pasirodė, kad ir tikresnieji šv. Kazi
miero gerbėjai — tiek jaunučiai, kiek jau 
pagyvenę — ir jie turėjo drąsos atvykti 
j atlaidus ir per lietu, ir per užlietus as
faltus.

Vistik reikėjo pamaldas nukelti vi
su pusvalandžiu vėliau.

Kaip tik tuo tarpu lietus kiek ap
stojo ir bežiūrint parapijos salė prisipil
dė žmonėmis.

Pati salė buvo skoningai paruošta 
su šv. Kazimiero didžiuoju paveikslu, 
jau ant scenos užkeltu, gėlių ir vėliavų 
supamu.

FESTEJE COM VODKA

Dor- Socostna de Bebras • SPuTWíK 
de Vífrtor Prakocowitsch

Rua Cteówrte Ferrera.. 14 2 Sá© Paufej - S?
Req MA n<? 35LOOO.325 -

C.G.CMF- rP 43.670.595/001 - indústria Swrsdeira

MUSŲ LIETUVA

Garbės sargyba buvo musu skautu 
-skaučių puikiai pravesta.

Jaunimas dar buvo paruošęs Šven
tei ir Tautos bei skautu Globotojui ata
tinkamas invokacijas "Tikinčiųjų Mal
dai".

Iškilmingos sudėtinio choro giedo
tinės Mišios buvo koncelebruotos trijų 
pačios parapijos kunigu saleziečiu. Mat 
taip išėjoikunigui Klebonui - Pranui 
Gavėnui nespėjus grįžti, o kitiems São 
Paulo lietuviams kunigams būnant ki
tur įsipareigojusiems.

Ypatinga pagarba ir padėka Choris
tams už tikrai gausu pribuvimą ir pui
ku giedojimą.

Klebono pavaduotojas ir pagrindi
nis Šventės rengėjas - kun. Stasys Ši
leika pasakė ir pritaikintą pamokslą, o 
po Mišių, — dar per gerą pusvalandį, 
Šviesos paveikslus apie Šventąjį rodė ir 
aiškino.

Buvo pastebėta, kad kai kuriu šven
čiu parengimui ir pravedimui reikia įdė
ti daug darbo ir rūpesčio. Dėl to svarbu 
turėti sumanu ir pajėgu ir savanorišką 
"Švenčių Komitetą"

Žinia, kad musu kunigai turi visuo
met pramatytu ir nepramatytu reikalu 
bei patarnavimu ir su sveikais, ir su li
goniais; pasitaiko net laidotuvių pačios 
šventės dienoje.

Meninėje šventės programoje pui
kiai įsiterpė sk. p. Eugenijos Bacevičie
nės paruoštas jaunučiu skautu—skaučių 
oktetas, jaunutei Klarisei Bacevičiūtei 
akompanuojant gitara.

Dar kitas prasmingas numeris — 
"Dailaus lietuviško skaitymo konkur 
so" premijos įteikimas; ką atliko kun 
P. Urbaitis. Tie tikrai nusipelnę laimė
tojai, tai Onutė Paula ir Audris Paulius 
Tatarūnai, maestro Viktoro ir Angeli
nes Dirsytės - Tatarūnu visur besireiš- 
kiantys vaikučiai.

"Dulcis in fundo',' sakoma. Taip, po 
visko kito, įkyko "turtingos suneštinės 
vaišė". Matyt,išradingosios ir dosnios 
lietuvišku šeimų močiutės - mamytės- 
sesutės jau iš anksto tai tą, tai kitką 
planavo ir gamino. Ačiū joms ir ju
šeimoms.

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças. 

Minr-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua C oelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
é 11 1,11    -- 1 J -1» ■■■■■■■■"■■  —  - m- -

......... .. ........................mi ■ ■■ ■■ iv i irmã hitu

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

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

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

30-TOS DIENOS MIŠIOS

Už A.A. MONIKĄ KLEIZIENĘ 
bus kovo 26 d. 8 vai. vakaro 
V.Zelinos bažnyčioje.

Visus pažįstamus ir draugus 
kviečia mirusiosios vaikai — šeimos.

Nestigo ir alučio bei įvairiu "van
denėliu", taiprkad buvo lengviau ir vai 
šintis, ir sutartines pravesti. ..

Bet, štai dar ir trijų Kazimieru - 
Bacevičiaus, Rimkevičiaus ir Važgaus- 
ko pagerbimas su "Ilgiausiu metu" lin
kėjimais ir šventišku šampanu.

Kiek kas norėjo ir vaišinosi, ir pa
buvojo, o ant galo atsirado, kas net ir 
pačią salę patvarkė.

Viską krūvon sudėjus — ATLAIDAI 
praėjo, nors ir su kai kuriais nesklandu
mais, su bendru, rengėju ir dalyviu pasi
tenkinimu.

Šv Kazimieras telaimina visus mu
su tautiečius.
Jis gi yra lietuviu Tautos ir jaunimo 
taip pat ir Jo paties vardo Brazilijos 
lietuviu parapijos Globėjas.

(KPU)

30 - TOS DIENOS MlSlOS 
už

ONA VILARES BARBARO ir 
OSVALDO VILARES BARBARO

BUS ATLAIKYTOS VE LY KLUSE K- 
MADIENĮ, BALANDŽIO 6 D. 16,15 
VAL CAŠA VERDE, M S. DAS DO
RES BAŽNYČIOJE.
Tautiečiai ir bičiuliai prašomi dalyvauti.
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SPAUDOS VAJUS
"Su geriausiais linkėjimais is Amazonės 
džiunglių siunčiu Jums čekį 5.000 kru
zeirų spaudos masina i", rašo 
vienas tautietis, net prašydamas jo var
do neskelbti.

Dosniajam aukotojui nuoširdus ačiū 
visu M L-vos darbuotojų vardu.

Dar taip pat gili padėka pp. Bendo - 
raičiams, kurie išlaikė savo pažada,baig
dami išsimokėti taipogi 5.000 kruzeirų 
už spaudos mašina.
Kol turėsim tokių,tautiečių, galėsim 

tikėti, kad mūsų lietuviška spauda dar 
ilgai laikysis.

PRANEŠIMAI
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

REIKALU

BLB-nės sukviesteme posėdyje,sek
madieni, dalyvavo 10 asmenų, kuri
ems rupi lituanistinio švietimo reika
lai Sanpaulyje.

Posėdžiui vadovavo BLB-nės pir
mininkasJonas Tatarūnas. Visi da
lyvavusieji pareiškė savo nuomonę 

apie lituanistinio švietimo reikalą ir 
sunkumus.

Jau 5 mokytojai pasižadėjo šiais 
metais dirbti lituanistinėje mokyklo
je, bet tikimasi, kad jų skaičius dar 
padidės, nes šiemet yra susidomėji
mas ir suaugusiųjų vakariniais liet, 
kalbos kursais, kurie veiks V.Zelino- 
je ir V.Anastazijoj.

Todėl visi — vaikai, jaunimas ir 
suaugusieji - yra prašomi nedelsi
ant užsiregistruoti lietuviškose para
pijose (galima per telefoną).

V.Zelinos jaunimui ir vaikams pa
mokos prasidės balandžio 12 d.,15 
vai., o vakarinių kursų lankytojai 
balandžio 10 d., 20 vai. JAUNIMO 
NAMUOSE.

D. SAVAITĖS PAMALDOS
Sv. Kazimiero parapijoj

Kovo 30 d. , 8 vaL: Verbų šventinimas
Balandžio 3 d., 20 vai:

Paskutinės Vakarienės apeigos 
Balandžio 4 d., 16 vai.-.

Didžiojo Penktadienio apeigos 
Balandžio 5 d., 20 vai.

Prisikėlimo Vigilijos apeigos 
Balandžio 6 d., 8 vai.

Velykų ryto Mišios.

Išpažinčių klausoma valanda prieš 
pamaldas.

MŪSŲ LIETUVA
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

H ■
Šio ML numerio

GARBĖS L E I D Ė

RAFAEL ir OLGA VASILIAUSKAITĖ - PINEDA MARCOS

A. A. ONOS VASILIAUSKIENĖS 
nrisiminimui

Jiedviem gili padėka ir geriausi linkėjimai.
Redakcija ir administracija

ATEITININKŲ PASITARIMAS

Kovo antrą dieną Vila Zelinos Kle
bonijoje įvyko ateitininkų pasitarimas 
Jubiliejaus reikalu. Kaip jau buvo rašy
ta šiemet ateitininkai švenčia 70 metų 
jsisteigimo sukakti, Brazilijos ateitinin
kai dvigubą sukaktį, nes šįmet sueina 
30 metų nuo ateitininkų jsisteigimo
Brazilijoje.

Posėdyje dalyvavo moksleivių atei
tininkų Valdyba: Milda Remenčiūtė / 
pirm./, Doglas Saldys /vice-pirm./ ir 
Stasys Žutautas Zsekret./, moksleivių 
ateitininkų globėja dr. Sandra Saldytė, 
studentai Robertas Saldys ir Nilza 
zikauskaitė, sendraugiai kun. Šeškevi
čius, Magdelena Vinkšnaitieną , Juozas 
Vaikšnoras, Irena Tubelienė, Lucija Bu- 
trimavičienė ir Vanda ir Julius Stanke
vičiai.

Po ilgesnio pasitarimo buvo sutar
ti šie parengimai jubiliejui atžymėti:

Birželio 14 dieną jubiliejinė vaka
rienė.

Liepos 11, 12 ir 13 susitelimo die
nos Lituanikoje — sendraugiams ir jų 
šeimoms.

Liepos 19—28 jubiliejinė stovykla 
jaunimui.

Rugpiūčio 3 jaunimo Šventė ir su
kakties minėjimas.

Gruodžio 6 Ateitininkų Mišios ir 
agapė.

Be to nutarta tartis su "Musų Lie- 
tovos " leidėjais išleisti vieną numerį Ju
biliejui atžymėti ir studijuojama galimy
bė pastatyti vaidinimą visuomenei.

Jubiliejaus reikalu bus siuntinėja - 
mas laiškas / aplinkraštis / 30 prabėgu
sių ir ateitininkus gerokai išblaškė, ren
gimo komisija ne visų antrašus turi, to
dėl prašo visų, kurie kada nors perėjo 
per ateitininkų eiles atsiųsti antrašus. 
Siunčiant antrašus taip pat įrašyti ant
rašus draugų, su kuriais palaikoma ry - 
šys. Ateitininkams šis jubiliejus yra svar
bus ir tuo, kad čia musų Kolonijoje, San- 
Paulyje gyvena Dr.Eliziejus Draugelis, : 
kuris prieš70 metų buvo vienas iš ateiti
ninku steigėjų. Šiandien turbūt vienin
telis likęs gyvas.

MŪSŲ LIGONIAI

Savanoris Kūrėjas STEPAS LIO 
BÉ, gyvenęs Bom Retire, su pusiau 
nupjauta viena pėda, buvo perkeltas 
j Monte Ararat ligoninę, V.Mariana.

Atrodo, kad bus dar kartą perkel 
tas j Jaęana rajoną.

IZABELA ELZA N.N., po skau 
džių pergyvenimų, iš lėto atsigauna, 
įprasti gatvių žulikai Santo'e ne tik ją 
apipiešė ir primušė, bet ir nusinešė jos 
pasą, darbo atestatus ir gimimo metri
kus; todėl dabar tikrai nelengva suras 
ti jai vietą tiek tolimesniam gydymui 
si ar kokiam darbui.

Pirmoji, kuri, per kun. P.Urbaitj. 
vargdienei Izabelai sušelpti paaukojo 
100 kruzeirų — tai kovo 16 d. pasimi 
rusi PETRONĖLĖ KATILIENĖ.Dieve 
atlygink jai šimteriopai.'

Mūsų organizacijoms ir pavieniams 
geriems tautiečiams žinotina, kad tame 
reikale LABDAROS RATELIS jau tu 
rėjo virš 12.000 kruzeirų išlaidų.

Tikimės, kad atsiras ir kitų labda
ringų lietuvių, norinčių ir galinčių ne 
laimės ištiktajai ištiesti pagalbos ranką, 
su šimtu ar daugiau kruzeirų.

Rašyti ar skambinti į šv. Kazimiero 
parapijos būstinę: Rua Juatindiba, 28, 
Pque da Mooca, 03124 São Paulo, SP 
(tel. 273.0338).
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