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Išeiviams, gyvenantiems lyg ir salose, grebia pavojinga
Kultūrinė stagnacija. Juk jie yra Įsikūrę viena nuo kitos to
limose gyvenvietėse. Vienos jų yra Europoje, kitos Aust
rijoje. trečios — Pietų Amerikoje, ketvirtos — šiaurės
X menkoj e. Jau vien iš paviršutiniško žvilgsnio matyti, kad
is salas slegia kultūrinė izoliacija, gresianti išsisėmimu,
nuoboduliu, abejingumu. Net ir didesnėse lietuvių gyven
vietėse. kur yra įmanoma sudaryti kultūrinius sambūrius,
turimos jėgos yra labai ribotos, greitai išsisemia, 'pasidaro
nebeįdomios, nepatrauklios. Pvz. tautinių šokių grupė, kad
•r labai gera, negali perdaug dažnai rodytis tai pačiai vi
suomenei. Choras ar kuris kitas dainos vienetas taip pat
negali dažnai koncertuoti savoje gyvenvietėje. Kyla būti
nas reikalas dinaminės apytakos: kultūrinis mūsų gyveni
mas turi tekėti po visą išeivijos organizmą, kaip ir fizinio
organizmo kraujas. Kai toji kraujo apytaka sustoja, orga
nizmas miršta. Panašiai yra ir kultūriniame gyvenime —
reikia nuolatinės apytakos, atnaujinančios viso organizmo
gyvatą Tai labiausiai jaučia meno sambūriai, kuriems stag
nacija reiškia mirtį. O ir visuomenė taip pat vis ryškiau
>ma jausti reikalą pamatyti kitų vietovių meno sambūrius,
nesitenkinti vien savaisiais.
OKIA išeivijos būklė buvo pastebėta jau ir seniau, bet
vis niekas nesiryžo užsimoti y tačiau. Paskiros grupės,
sutelkusios įvairiais būdais lėšas, savo iniciatyva ėmė
lankyti tolimas lietuvių gyvenvietes kituose žemynuose. Pas
taraisiais metais šis užmojis pradėjo įsisiūbuoti. Daininin
kai, solistai, šokėjai išdrįso leistis net ir įTalhnuusias kelio
nes. Prie to prisidėjo ir jaunimo kongresą^ rengiami vis ki
tuose žemynuose. Visa tai padvelkė pozityvia kultūrine at
Urugvąjaus u Ąžuolyno” šokėjai, atlikę vestuvinį šokį Toronte
gaiva. o meninės pajėgos ėmė gyviau judėti bei reikštis. Ka
Nuotr. S. Daukaus
daise bene silpniausiai reiškęsi kultūrinėje veikloje Pietų
■ O ESTADO DE S. PAULO — 18-4-80
Amerikos lietuviai taip pat sujudo. Ne tik sujudo, bet ir
kaikuriomis pastangomis pralenkė neviezfv&iauriečių gy
venvietę. Tai matyti pvz. iš Urugvajaus tautinių šokių gru
pės •‘Ąžuolyno” ir Argentinos dainos vienete “Žibučių”,
afirmam que, se eles “fos
Reunidos em frente ao
kurie savo gastrolėmis Kanadoje ir JAV-se parodė; kad net
sem realmente amantes da
Othon Palace Hotel na pra
ir trečios bei ketvirtos kartos -tetuYjU.
būti
ça do Patriarca. onde estão
paz, não necessitariam de
hospedados alguns deputa
įjungtas į bendrą kultūrinę apytaką, jei atsiranda tuicrgingi
130 mil homens, tanques, fo
dos
do
Soviet
Supremo
que
guetes, etc. para ‘salvar’ o
vadovai, kaip dr. A. Stanevičius ir dr. J^SHaanąu&kas. Šią
visitam o Brasil, integran
Afeganistão”. Encerrando,
kultūrinę linkmę verta ne tiktai tęsti, bet ir stiprinti. PLB
tes do Comitê para Liberta
afirmam: "Porque somos
kultūrinės talkos komisija, užsimojusi veikti šia Makme,
ção dos Povos fizeram on
simples, em noasa simplici
atlieka reikšmingą darbą visai lietuvių išeivijai. Ji, rem
tem uma manifestação, du
dade temos psz. E4 deseja
rante a qual leram carta
damasi mažais meno vienetais, gali savo veiklą išplėsti ir
mos continuar assim. Pedi
aberta
endereçada
aos
visi

pasiekti vis platesnius sluogsnius.
mos pois a W. Sas. que nos
tantes e na qual pedem que

T

Protesto contra deputados

deixem. De imediato e em
eles deixem o País. No docu
MINĖTĄ kultūrinę apytaką derėtų jungti ne tik meno,
paz”.
mento, os manifestantes
bet ir visuomenines bei pedagogines institucijas. Paskirų visuomenės veikėjų lankymasis lietuvių salose veikia
Daugiau žinių apie šj jvykj 11 - tam psi.
gaivinančiai ir drąsinančiai, išjudina apsnūdusias, šią linkmę taip pat reikėtų plėsti, juoba, kad ji jau daugiau ar ma
atgarsio. Galbūt pries keliolika nitrtų dar newi/o jaučia
žiau vykdoma. Bet visai užmirštas dalykas yra lituanistinės
mas toks gyvas reikalas dalyvauti tarpžemyninėje apyta
mokyklos. Jos veda gana izoliuotą gyvenimą, ribojasi vien
koje. Dabar šis reikalas jaučiamas žymiai stipriau. Galimas
sava gyvenviete. Rengti mokyklai koncertines išvykas nėra
dalykas ši mintis rastų dabar jau didesnį atgarsį tiek mo
įmanoma. Nebent lituanistinės mokyklos, jei leidžia nuoto
kytojuose, tiek mokiniuose. Iniciatyvos ir praktinio šio už
liai, galėtų rengti konkursinius pasirodymus įvairiose srity
mojo vykdymo turėtų imtis PLB švietimo komisija, sudary
se, parodas ir pan. Yrs betgi dar viena galimybe, platesniu
dama konkretų planą. Tai būtų naujas įnašas į globalinę
mastu dar neišbandyta, būtent, mokinių susirašinėjimas
kultūrinę lietuvių išeivijos apytaką. Jis išjudintų ne tik
lietuvių kalba su tolimų kraįtų lietuviais mokiniais, ši min
mokyklas, bet vėliau ir paaugusį jaunimą.
tis buvo keliama “T. žiburiuose” ir seniau, bet nerač ° Liet 11 vos nacional i n ė
Tėviškės žiburiai
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Okupuotos Lietuvos tikintieji protestuoja prieš komunistus, I
Nugriovusius kryžių
atacijos darbų vykdytojas Bro-!
nius Rasiukevičius, prašydamas
Tikinčiųjų Teisių Gynimo Katalikų
nuversti kryžių. Jis skundėsi,
Komitetui, Lietuva.
jog jei kryžiaus nenuversimė,
Nuorašai: J. E. vysk. L. POVILOtai valdytojas Juozas Svedaravv
NIUI, LTSR KP CK sekretoriui P.
čius jį pašalins iš darbo. Neaiš
GRIŠKEVIČIUI.
ku, kūo kliudo ramiai stovintis
Petrašiūnų parapijiečių
mūsų brangus tėvij palikimas —
kryžius, kad dėl jo J. SvedaraviPAREIŠKIMAS
Prie Amalių, Petrašiūnų — čius neleidžia darbų vykdytojui j
Palemono pakelėje, stovėjo eiti savo pareigų.
Atsisakius nugriauti šį kry
Petrašiūnų parapijiečių dar
prieš antrąjį pasaulinį karą pa žių, darbų vykdytojas Br. Ra
statytas Taikos kryžius. 1979 m. siukevičius su meistru Alfonsu
to kelio pakraščiu buvo tiesia Juškiu surežisavo įdomų spek
ma šiluminė trasa, kurios pra- taklį. Jie sukvietė brigados dar- bininkus, sakydami, kad važiuos
vedimui užkliuvo šis kryžius.
Tik vėliau po susidariusios į Palemoną kasti duobės, bet at
situacijos darosi aišku, kad kry vežė prie kryžiaus ir liepė jį
žiaus nuvertimui šiluminė tra versti. Tačiau nė vienas briga
dos darbininkas neišdrįso šio
sa buvo tik priedanga. Po ja,
’kaip ir daugelių atvejų po pana- juodo darbo atlikti. Meistras pa
šiomis priedangomis, norėta pa siūlė grynais pinigais, bet ir tai
slėpti rankas, išnaikinusias mū nė vienas nesusigundė. Tada jis
sų Tėvynėje jau daug ne tik me didelių sunkumų ir jieškojimų
ninių kryžių, koplytstulpių, bet dėka surado du prasigėrusius
ir brangių architektūrinių pa vyrus, kurių vienas rusas. Dar
bininkų žodžiais tariant, jie par
minklų.
Mums dėl kryžiaus nuvertimo sidavė už 100 rub.
1978. XI. 22 14,30 vai. tie du
protestavus buvo paaiškinta, kad
baigus darbus jis bus vėl pasta papirkti žmonės, kuriems padė
tytas. Pasitikėjome, tačiau bu jo ir pats meistras, vogčiomis
išlaužė kryžių, ir nuvežę prie
vome, skaudžiai apvilti. Tada
kelių-tiltų eksploatacijos tresto
kryžių pasistatėme patys trijų
tvoros, numetė bei apmetė dėžė
metrų nuotolyje nuo pravestos
mis.
šiluminės trasos. Džiaugėmės,
kad mūsų ir mūsų tėvų statytas
Taip naikinamos mūsų neį
kainojamos vertybės.
kryžius vėl gražiai puoš pakelę
ir teiks mūsų sielai dvasinių ir
Mes esame labai įskaudinti,
fizinių jėgų bei ištverihės.
kad taip piktavališkai yra pasiTačiau džiaugtis teko neilgai,
tyčiojama iš tarybinėje visuo
š. m., t. y. 1978 m. rudenį pramenėje gyvenančių darbo žmodėjd lankytis kelių-tiltų eksplo- r nių, kurių rankomis yra kuriąi
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mos visos materialinės gėrybės.
Visur aiškinama, kad . darbo
žmonių valdžia, o taip su jais
nesiskaitoma, naikinama kas
jiems brangiausia arba “klasta,
arba prievarta arba parduoda
ma už pinigus, nors nauja-TS_RS konstitucija garantuoja ir
įstatymiškai užtikrina piliečių
lygiateisiškumą ir sąžinės lais
vę. Kodėl fabrikų ir gamyklų
kiemuose, miestų aikštėse ir pa
kelėse statomi Įvairūs tarybiniai
plakatai, skulptūros bei dekora
tyviniai stogastulpiai, o tikin
čios visuomenės didžioji dalis
negali net kryžįąus ar koplyt
stulpio pakelėje pasistatyti?
Kodėl naikinami mūsų tau
tos praeitį atspindintys gražūs
ir originalūs meno dirbiniai?
Kodėl laužomi ir išniekinami
meniški kryžiai ir koplytstul
piai, kurie nuo amžių puošė mū
sų lietuvių tautos veidą kaip vil
ties ir ištikimybės savo tikėji
mui simbolis?
Sis kryžiaus nuvertimas pada
rė mums įvairiapusišką žalą
dvasiniu ir kultūriniu požiūriu,
neįskaitant materialinių išlaidų.
Ar pagalvoja tie tautos sūnūs,
išniekinę kryžius, kad tokių kul
tūrinių ir dvasinių vertybių nai
kinimu jie duoda pirmąjį impul
są mūsų jaunajai kartai neįver
tinti ne tik materialinių, kitų
rankomis sukurtų gėrybių, bet
ir pesugrąžinamai išplėšiamą iŠ
jų širdžių gėrio ir grožio pa
jutimą, meilę ir pagarbą savo
tautos per ištisus šimtmečius
sukurtam ir išpuoselėtam me
nui. Tas įteisintas chuliganizmas
laužyti ir naikinti neįkainojamas
vertybes yra pavyzdžiu mūsų
jaunajai kartai tapti griaunamą
ja jėga.
Prašome Tikinčiųjų 'Teisių
Gynimo Katalikų Komitetą pa
dėti apginti mūsų teises.
1979. I. 11
Po pareiškimu yra 235 para
šai, kurie beveik visi išskaitomi,
® BLOGA yra tik tada, jei tauta
j visą jai daromą žalą ncbereaguoja,
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS
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Lietuviškai veiklai paskirta netoli 100.000 dolerių ♦ "Talkos"
nariams išmokėta dividendo ir palūkanų per penkis milijonus

TALKOS bankelio nuosavi namai Hamiltone

Hamiltono Lietuvių ,Kredito , rūpintis formaliu kooperatyvo
Kooperatyvas “Talka”, įsteigtas
steigimu.
1955 m. vasario 13 d., mini sa
Steigėjų komitetas, per tris
vo veiklos 25 metų sukaktį. Jo
savaites atlikęs paruošiamuosius
įsteigimas buvo padiktuotas pa 'darbus, sušaukė Aušros Vartų
ties gyvenimo, nes naujiems
parapijos salėje steigiamąjį su
ateiviams apsigyvenus šiame
sirinkimą, kuriame nariais įsi
krašte pradžioje visas dėmesys
rašė 31 asmuo. Naujai įsteigtam
buvo nukreiptas tik Į visuome kredito kooperatyvui nariai pa
ninių bei kultūrinių organizaci sirinko vardą “Talka”. Išrinko
ir pirmąją valdybą: pirm. J;
jų steigimą, paliekant nuošalyje
ekonominius reikalus. Tačiau Giedrutis, vicepirm. A. Vai
nevisi tuos ūkiškus reikalus pa nauskas, sekr. P. Vaitonis, ižd.
miršo, nes buvusieji Lietuvoje E. Lengnikas, narys A. V. Repekonominių ir kooperatinių čys. Kredito komitetas: J. Mikįstaigų darbuotojai įieško jo bū •\ šys, K. Stanaitis, A. Sukaitis.
dų savo tautiečiams padėti tvar- Revizijos komisija: A. Jankū
nas, P. Lukošius, P. Savickas.
kvti finansinius reikalus.
Gera pradžia buvo padaryta
Gavusi iš klebono pre!. dr. J.
Toronte, kur buvo įsteigtas ‘Ta Tadarausko leidimą nemokamai
ramos” kredito kooperatyvas. naudotis parapijos bibliotekos
Sėkminga jo veikla skatino ha- kambariu, valdyba, nelaukdama
miltoniečius irgi subrusti. Pra nė čarterio patvirtinimo, pradė
sidėję pavienių asmenų pasikal jo darbą. Čia buvo dirbama tik
bėjimai vedė į informacinį vi vieną kartą į savaitę, būtent,
suomenės susirinkimą, kuriame sekmadieniais po pamaldų. Pir
buvo plačiau išgvildentas koope masis darbo mėnuo vasaris bu-»
ratinės kredito įstaigos steigi vo užbaigtas su 43 nariais ir
mo reikalas. Buvo išrinktas tri $350.25 indėliu.
Pradžia buvo sunki, kapita
jų asmenų steigėjų komitetas iš
J. Kšivickio, E. Lengniko ir E. las labai lėtai augo. Tais laikais
Sudiko, kuriems buvo pavesta nariai buvo dar neturtingi, apK.’

—>AK. D. Petraitis

Beveik kiekviena proga, kai susitinku
su lietuviais, vis išgirstu šiokių tokių priekaiš
tų. Ypač apie spaudą, kad laikraštis netoks
koks turėtų būti, kad žinios ar tai pasenusios
ar tai neįdomios. Paskutiniu metu dar girdė
jau priekaištų, liečiančių ir laikraščio išorinę
formą. G irdi, korektūros nėra, daug klaidų
praeina . . T rumpai sakant, blogiau jau ne
galima, kaip dabar.
Pasakysiu, kad yra gana daug tiesos
tuose kaltinimuose. Žinoma, vien tik kriti
ka nieko nelaimėsime ir laikraštis dėlto ne
pagerės. Šiandien man atėjo j galvą tokia
mintis. Noriu su ja pasidalinti ir su skaityto
jais. Pasakysiu, kad neatradau aš vienas tą
mintį, girdėjau, kad kur tai Amerikoje kas
panašaus jau daroma.
“Smegenų bankas“ — keistas žodis ir
ką jis turi bendro sú šia tema? Pradėkime
iš pradžios. Mes turime trūkumą specialistų
spaudoje. T iesa, jų visur trūksta, tai ką jau
bekalbėti apie musų kuklų laikraštį. Samdy
ti tokius specialistus neįmanoma ir nevien
dėl pinigo stokos. Jų mūsų tarpe gal iš viso
neperdaug.G ai net ir su pinigu nerastume.
Kita tiesa, kad daugelis iš mūsų vienu
ar kitu būdu išmoko spaudos darbo, gerai ra
šo lietuviškai, pažįsta kablelius ir nosines, at
seit, galėtų padėti . . .jeigu tik noro būtų.
Kas iš mūsų gali palikti savo darbą ir
eiti veltui į redakciją? Niekas, visi turime
rūpintis ir žemiškais reikalais. G ai daugiau
turi galimybių ir laiko tie, kurie jau pen
sijose. Mažiausia, jie turi daugiau laiko.
O kad taip mes sudarytume “smegenų
banką“, atseit, paskolintume savo gabumus
įr patirtį, kad ir vienai valandai savaitėje?
Kas moka gerai raštyi lietuviškai, gal nebūtų
perdaug atvykti ir ištaisyti iškritusias raides
ar ženklelius. Vienas-vieną valandą, kitas-kitą.
G i mūsų laikraštis ne koks dienraštis. Visą
savaitę turime laika Kad ir straipsnių atrin
kime reikia smegenų, reikia peržiūrėjimą
T as darbas ne vieno redaktoriaus. Jeigu atsi
rastų du-trys savanoriai ir vienas atvyktų \
vienos dienos vakare, kitas-kitos, kad ir iš ry
to, tai sekančiame numeryje jau reikalai ki
taip atsistotų;mažiau klaidų, įdomesni straips
niai, labiau patenkinti skaitytojai. . D gal
net ir kritikų skaičius kiek sumažėtų. . .

sunkinti skolomis. Dauguma
Įnešdavo tik privalomą $5.00
šėrą. Nebuvo tiek daug, kaip
dabar, stambių taupytojų. Ta
čiau steigėjai turėjo tvirtą pasi
ryžimą ir viltį, kad pradiniai
sunkumai bus nugalėti, kad bus
laimėtas lietuvių pasitikėjimas,
ir koopėratinis kredito koopera-tyvas išaugs į tvirtą finansinę’
įstaigą.
Čarterio patvirtinimas iš On
tario provincijos valdžios gau
tas 1955 kovo 21 d., ir darbas
(Nukelta j sekantį psl.)
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Įėjo į pastovias vėžes. Ižd. E.
Lengnikas ir kiti valdybos na
riai pasikeisdami sekmadieniais
budėdavo ir priiminėdavo na
rius. Steigimosi pradžioje nebu
vo galima nė svajoti apie nuo
savą raštinę bei apmokamą nuo
latini tarnautoją, kuris pasto
viai rūpintųsi visais reikalais.
Kredito komitetas pirmąją pas
kolą $300 leido išduoti 1955 m.
balandžio 3 d. Neturint pakan
kamai pinigų, paskolos buvo iš
duodamos tik po $500 vienam
nariui. Už paskolas buvo imama
12% arba- 1U mėnesinių palū
kanų.
Pirmieji darbo metai buvo
baigti su 95 nariais ir $10,177.31
balansu. Kredito komitetas per
tą laiką leido išduoti 24 nariams
paskolų $9,179.10. Nariams už
šėrus buvo paskirta 4% divi
dendo.
Stoka kapitalo ir narių truko
ilgoką laiką. Narių įnašai ir ba
lansas didėjo pamažu. 1958 m.
pradedama dirbti tris kartus į
savaitę, prisiglaudus notaro A.
Liūdžiaus kontoros patalpose.
Po trejų metų darbo ‘ Talkos’'
balansas pasiekė $100,000, o mi
nint Įsteigimo penkmetį
$215,753 su 389 nariais.
Susilpnėjus sveikatai, iš pir
mininko pareigų pasitraukė pik.
J. Giedraitis, atlikęs sunkiausią -

įsteigimo ir visuomenėje {teisi- j
nimo naštą. Pirmininko parei
gas perėmė A. Vainauskas iki
penkmečio minėjimo. O po to
ilgiausią laikotarpį pirmininko
pareigose išbuvo E. Sudikas —
daugiau kaip 13 metų.
Pagaliau po šešerių metų
darbo bankelis išaugo iki tokio
dydžio, kad jau pajėgė turėti
samdomą • tarnautoją, kuriuo
buvo ižd. E. Lengnikas. “Tal
kos” raštinei patalpos buvo dar
vis pas notarą A. Liūdžiu, bet
jau atskirame kambarėlyje. Pasamdžius tarnautoją, visas dar
bas sunormalėjo, balansas pra
dėjo greičiau augti ir operaci
jos didėti.. 1961 m. Įvesti nuosa
vi čekiai, pasipuošę Gadiriiino
stulpais.
Kas metai kooperatinis ban
kelis augo ir stiprėjo, įgydamas
vis didesni pasitikėjimą lietuvių
visuomenėje. Jis jau galėjo ge
riau ir patogesnėmis sąlygomis
negu kitos finansinės Įstaigos
aptarnauti narius, mokėdamas
didesnes palūkanas už indėlius
ir skolindamas mažesniu nuo
šimčiu Taipgi iš gauto pelno
ėmė skirti paramą visuomeni
nei lietuvių veiklai. Pirmieji do
leriai tam tikslui buvo paskirti
1957 m. Vėliau tos sumos didė
jo pagal metinį finansinį pajė
gumą.

Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvo "Tab
ka" vaidybos ir komi
sijų nariai. Sėdi is’ kai
rės: revizijos komisijos
pirm. A. Patamsis, vicepirm. J. Stankus, pirm.
J. Krištolaitis, kredito
komisijos pirm. A. Sta
nevičius, ižd. S.J. Da
lius; stovi: J. Sadaus
kas, K. Mileris, J. Ba
joraitis, J.G. Skaistys,
J. Pleinys, sekr. R. Kontenis.
Nuotr. J. Miltenio

Pirmas darbo dešimtmetis už
baigtas $804,908 balansu su 811
narių. Paskolom naudojosi 268
nariai $646,554 suma. Lietuviš
kiems reikalams paremti per de
šimtmetį buvo paskirta $4,791
“Talkos” veiklos dešimtmečio
paminėjimas ir metinis narių
susirinkimas Įvyko 1965 m. va
sario 20 d. “Hillcrest” salėje su
vaišėmis pakilioje nuotaikoje,
jaučiant, kad sunkiausias įsikū
rimo laikotarpis nugalėtas.
Bankeliui augant, buvo pa
siektas žymus laimėjimas, kai
balansas 1966 m. pasiekė ir per
žengė vieną milijoną dolerių.
Tai įvyko po vienuolikos metų
kieto ir intensyvaus darbo.
Buvo susirūpinta nuosavų na
mų raštinei įsigijimu. Namų
pirkimo klausimas iškildavo per
metinius narių susirinkimus ir
buvo svarstomas valdybos po
sėdžiuose. Galutinis posūkis
įvyko 1969 m., kai metinis narių
susirinkimas išrinko namų pir
kime komisiją ir tvirtai įparei
gojo valdybą tuo rūpintis Pra
slinko dar porą metų, kol tinka
mas pirkinys buvo surastas ir
1971 m. nupirktas. Atlikus re
montą ir pritaikymą patalpų
bankelio raštinės reikalams,
“Taikos” būstinė buvo iškilmin
gai atidaryta ir pręl dr J Ta( Pabaiga sekančiame pslJ
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kunigaikštis—šėtonas yra išmestas lau
DALYVAVIMAS VELYKŲ
kan — Kristaus nugalėtas, jis negali ne
DŽIAUGSME IR PASLAPTYJE
pritariančiam, nenorinčiam tikinčiajam;
Esame pavasario pradžioje, kai toks
kenkti. Jis gali tik vilioti, gundyti, gąs
jaunas, žieduotas pavasaris kélés."Esadinti, širsti, kaip pririštas piktas šuo.
me Velykų
laikotarpyje, Rodos, dar
Dalyvaujame Kristaus triumfe virš
V
lyg pries porą dienu Velykų rytą "ma
mirties, nes eucharistinė duona, pri
imama šventoje Komunijoje, teikia
čiau mergaičių akyse linų žydėjimą,
dievišką mirties nugalėjimo garantiją:
kada jos kunigui po kojų bėrė — pra
"Kas valgo mano kūną ir geria mano
žydusių palazdžių pirmus žiedus. Var
kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir
pų skambėjime pakilę paukščiai — kė
aš jj prikelsiu paskutiniąją dieną...tas
lė saulę iš miškų platybės, kaštanų
pasilieka manyje ir aš jame. Kaip ma
šakose maištavo vėjas. — Jie šaukė
ne yra siuntęs gyvasis Tėvas, ir aš gy
žemei, dangui — kad prisikėlė, kad
venu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane
prisikėlė".1
valgo, gyvens per mane, gyvens per
Tada ir dabar mes, lietuviai katalikai
amžius0.
džiaugėmės prisikėlusiu Kristumi, jo
Užtat Velykų proga daugybė tikin
čiųjų atlieka gerą velykinę išpažintį ir
džiaugsmu ir laime, jo spindinčia gar
priima gyvybės Viešpatį šventoje Ko
be ir triumfališka pergale: — Kėlės
munijoje. Dėl tų pačių motyvų mūsų
Kristus, mirtis krito, aleliuja, aleliuja,
Todėl mes, tikintieji žmonės, Vely
Motina, Katalikų Bažnyčia, ragina ir
kų laikotarpiu minime Kristaus prisi
aleliuja.'
kėlimą ne vien, kaip istorinį faktą,įvy liepia visus tikinčiuosius atlikti velyki
Su Kristumi ir mes kada nors kelsi
nę išpažintį ir priimti Velykinę komu
mės iš mirties laimei, džiugiam amžina kusį beveik prieš 2.000 metų; bet ir
niją.
mes patys dalyvaujame Velykų
jam gyvenimui.
Velykiniais sakramentais — krikštu
paslaptyje — Kristaus kančios, mirties
Mes, krikscionys tikimą j prisikėlusį
ar jo atnaujinimu krikšto įžadų, atgai
ir prisikėlimo nuopelnuose, Kristaus
Kristų, nors kiti žmonės netiki j Kris
laujančia išpažintimi tikintysis miršta
nuostabiojo mirties, nuodėmės, blogio
taus prisikėlimą . Mes tikime, remda
nuodėmei, senajam, kūniškajam žmo
ir velnio pergalėje. '
miesi apaštalų ir kitų Kristaus moki
Dalyvaujame Kristaus triumfe virš gui ir draug su Kristumi prisikelia at
nių tikėjimu ir liudijimu. Kiti netiki jų
nuodėmės ir blogio, nes Kristus Vely naujintu, nauju žmogumi, šventoje
liudijimu — būk jų liudijimas esąs en
kų vakarą, įsteigdamas Atgailos sakra Komunijoje susijungia su Kristumi,
tuziastiška Kristaus propaganda, besi
mentą,davė apaštalams ir jų įpėdiniams dieviškuoju vynmedžiu, dieviškojo gy
remianti susižavėjusiu mokinių vizijo
galią jo vardu atleisti nuodėmes. Tada venimo srove ir amžinąją gyvybe. .
mis, regėjimais, apie Kristų susikurtais
Lietuviai savo pamėgtais suspigu
mitais.
ir dabar visiems tikintiesiems nuošir
siais karklų pumpurais, susprogusiom
Tačiau jų susižavėjimas buvo atsilie
džiai besigailintiems ir nuolankiai iš
ar išpuoštom verbom, kiaušiniais—mar
pimas j istorinį įvykį, į tikrą asmenį, o
pažįstantiems jo įgaliotiniams, kuni
gučiais išreikšt vis bando tuos velyki
gams savo kaltes, garantuotai
ne kokią šmėklą ar pasakų, mitų hero
nius dalykus — turėti gyvybę, išsiristi,
jų. Tas faktas buvo prisikėlimas, tas
jos atleidžiamos — Dievas susitaikina
prisikelti gyvenimui, prisikelti amži
asmuo buvo Kristus, kurio prisikėlu
su žmonėmis. Gi padarytasis blogis
nam gyvenimui, prisikelti su pavasariu
sio gynenimą jie skelbė lygiai taip pat
Dievui ir žmonėms atitasomas Dievo
kaip ir ankstyvesni Kristaus gyvenimą
galybe, žmonių vienų kitoms atlaidu gyventi, džiaugtis, dainuoti, giedoti
Viešpačiui. Verta paklausti savęs: —Ar
ir mirtį ant Kryžiaus.
mu, atgaila, meile ir gerai*’ darbais.
dalyvauju prisikėlusio Kristaus trium
Apaštalai ir jų mokiniai yra prisikė
Netvarkingą, nuodėmingą kūnišku
lusio Kristaus liudininkai ne dėl to,
fe, ar mano ° ir tavo širdis kartoja vis
mą, į blogį viliojantį, trauk antį pasau
kad jie tikėjo, bet dėl to, kad jie
lyg maldą tik Tam, kuris prikelia, veda
lį ir velnią-tikintysis, su Kristaus ma
matė, girdėjo, apčiupinėjo jį — ir tai
ir valdo — pavasarį jauną, ir žmogų ir
lonės galia, nugali >savo ištikimybe, nupaliudijo kitiems ir mums Evangelijų
lapą, ir amžiną meilę prikėlęs iš kapo'
sigalėjimu, susivaldymu, kasdiene ir
knygose:
Pavasaris".
didžiadvasiška meile. Juk šio pasaulio
P. Daugintis. SJ
— Mes matėme jo tuščią kapą ir suvy
—
niotas drobules, mes matėme prisikė
lusį Viešpatį Kristų, kaip jis valgė žuvį
ir medų, mes kalbėjomės su juo, mes
\ ... para desperdiçá-lo com inquilinos, fiadores, contratos, informações, etc.
Mas agora v. s cê vai ter tempo de sobra para os negócios
vaikščiojome kartu su juo"...
mais importantes e lucrativos, confiando>a administração ou venda
Už tat mes tikime j prisikėlusį Kris- ,
dos seus imóveis aos nossos 20 anos de tradição,
tų, remdamiesi jų liudijimu, kaip kad t
representados por idoneidade e presteza.
mes ir kiti tiki kitų žmonių liudijimu, ■
; Garantimos o pagamefo do aluguel com ABSOLUTA PONTUALIDADE,
apie įvairius atsitikusius įvykius ir fak
e a As.Vstência Jurídica é GRATUITA
E tem mais: você nao precisa usar seu capital para reformar seu imóvel.
tus.
Nós financiamos ú reforma necessário para locação do mesmo,
Gi prisikėlimu Kristaus remiasi visa
SE!\ NENHUM ACRÉSCIMO
krikščionybė: Jėzaus Kristaus dieviš
kumas, jo nuostabusis mokslas, žmo
nių atpirkimas, nes jo kaip Dievo ir
žmogaus kančia buvo begalinės, oakankamos vertės permaldauti Dievą ir
dieviškai atsiteisti begaliniam Jo Msingumu. Jo prisikėlimu remiasi it?
ir Kristaus išganomojo darbo tęsėja t|ažnvčia.
I
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
À

SKAUDI LIETUVOS OKUPACIJOS

SUKAKTIS
Siu metų birželio mėnesį sueina 40
metų nuo Lietuvos nepriklausomybės
praradimo. Šią skaudžią Lietuvos oku
pacijos sukaktį privalome paminėti
primindami pasauliui apie mūsų tautai
padarytą ir daromą skriaudą,pažymint
tebevykstančią tautos kovą už žmo
gaus teises ir valstybinę nepriklauso
mybę.
Minėdama šią sukaktį, P LB valdyba
skelbia birželio 15 dieną pasaulio lie
tuviu susikaupimo ir maldos diena.
Kraštu valdybos yra raginamos jau da
bar kreiptis į savo kraštu bažnytines
vadovybes, prašant birželio 15 dieną
skelbti maldos už Lietuvą diena.
P LB valdyba ruošia attitinkamą de
klaraciją, kuri bus pasiusta ir kraštų
valdyboms.

SIMAS KUDIRKA VYKSTA
| AUSTRALIJĄ
PLB sinčiamas, Simas Kudirka birže
lio mėnesį vyksta į Australiją, kur įsi
jungs į ruošiamus 40 metų Lietuvos
nepriklausomybės praradimo minėji
mus. Praėjusią vasarą, lydimas Pasau
lio Lietuvio redaktoriaus Romo Kas
paro, Simas Kudirka lankėsi Pietų A-

LIETUVIU INFORMACIJOS

TARNYBA
Su Pasaulio Lietuvių Bendruome
PLB-nės pirmininkas
VYTAUTAS
nės, Kanados LB ir Pasaulio Lietuvių
KAMANTAS
Jaunimo Sąjungos parama savo darbą
Nuotr. O. Burdžiaus
pradėjo Lietuvių Informacijos Tarny
ba. Informacijos Tarnybai vadovauja
NAŠAUS
DARBO
VAISIAI
kun. Kazimieras Pugevičius, talkinadarausko?,pašventinta 1972 m.
Gintes Damušytės, kuri taip pat yra Jau
sausio 15 d.
nimo Sąjungos atstovė P LB Visuomeni
Įsikūrus nuosavuose namuo
nių Reikalų komisijoje. Vasario mėne
se patogioje miesto dalyje su pa
sį kun. Pugevičius lankėsi Genevoje,
kankamai didele aikšte narių
Svecarijoje, kur vyko Jungtinių Tau
automobiliams pastatyti, prasi
tų Žmogaus Teisių komisijos posė
dėjo ir spartesnis “Talkos” au
džiai. Čia suvažiavusius delegatus su
gimas. Penkioliktieji darbo me
pažindino su Lietuvos byla.

JAV ARCHEOLOGU DRAUGIJA
PROTESTUOJA V. SKUODŽIO

SUĖMIMĄ

Sausio mėnesį P LB valdyba telegra
momis informavo tarptautines ir JAV
archeologų organizacijas apie Vytauto
Skuodžio suėmimą Lietuvoje. Ameri
can Institute of Professional Geolo
gists direktorius Stuart P.Hughes para
šė laišką Sovietų ambasadoriui Anato
liy F.Dobryninui, kuriame griežtai
protestuojamas V. Skuodžio suėmi
mas ir bendrai žmogaus teisių pažei
dimai Sovietų Sąjungije. Laiške taip
pat reikalaujama, kad V. Skuodis bu
tų paleistas iš kalėjimo.

tai užbaigti su' 1205 nariais ir
$1,849,815 balansu, o dvidešim
tieji — 1974 su 1750 narių ir
$5,480,783 balansu. Lietuviš
kiems reikalams per tą laiką iš
mokėta $44,601.
Neapsėjo “Talkos” koopera
tyvas ir be skaudesnių momentų, kai po dvidešimtmečio minė
jimo mirtis nusinešė į kapus

valdybos pirmininką A. Vai
nauską, o sekančiais 1976 m. ir
kitą pirmininką -— J. Bulioni
1977 m. pirmininku buvo iš
rinktas V. Leparskas, o nuo
1978 m. pareigas perėmė J
Krištolaitis.
Pastaraj ame
penkmetyje
“Talka” gan stipriai augo, taip
kad dabar 25-rių metų balansas
rodo $14,345,591 ir 2,205 na
rius. Per 25 metus i “Talkos”
narius įstojo 3,226 asmenys, mi
rė 160 ir išstojo 861. Kredito ko
mitetas per tą laikotarpį leido
išduoti nariams paskolų $31.
171,882. Nariams už laikomus
pinigus bankelyje išmokėta di
videndo ir palūkanų už indėlius
$5,233,187. Lietuviškiems reika
lams išmokėta $98,561.00. “Tai
kos” valdyba daugiausia para
mos skyrė mokyklų išlaikymui
ir jaunimo organižacijoms. Tuo
būdu iš paskirtų pinigų Vysk
M. Valančiaus lituanistinė mo
kykla Hamiltone gavo $33,633.00 ir Vasario 16 gimnazija
Vokietijoje $20,660.00. Stam
biomis sumomis buvo paremtas
sporto klubas “Kovas”, tautinių
šokių grupė “Gyvataras” teat
ras “Aukuras”, mergaičių choras “Aidas” ir kitos organizacijos.
Metus žvilgsni į nueitą “Tai
kos” kelią, matyti didelis jos
įnašas į Hamiltono lietuvių g\
venimą per 25 metus. Tai nuo
pelnas bankelio steigėjų ir kitų
darbuotojų, kurie savo nuošir
džiu darbu bei rūpesčiu pajėgė
išugdyti iki dabartinio lygio
Dalis tų kooperatininku nebesu
laukė šios sukakties: tai a a J
Giedraitis, A. Vainauskas. K
Stanaitis, P. Savickas, J Buko
nis. Ju4 šviesus atminimas bei atliktas darbas yra nepamirštamas
ir su pagarba visų “Talkos” na
rių prisimenamas.
Tėviškės Žiburiai

©y MLAOSimi

SKAITYTOJUI:

1.

AR ATNAUJINOTE ML PFĘNUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI
?
•t
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veikėjai, o atsakingas redaktorius yra
‘aktyvus kariuomenės pulkininkas, An
tonio Barcellos Borges. Jis ir įvairių et
ninių manifestacijų organizatorius. Per
APIE MUS RAŠO
susidariusias pažintis (kas Brazilijoj tu
ri lemiamos reikšmės) jis ne tik lietu
VILNIUS "IMIGRANTU ŽURNALE" viams padeda, o ir prašo jų iniciatyvos
bei pagalbos. Ir, kur tik gali, lietu
Brazilija yra stambus tautu tirp
vius favorizuoja. Ypač IMIGRANTO
dymo katilas. Mat Brazilija — jauna
LAIKRAŠTY.
valstybė, kurią sudaro įvairiu kraštu
Paskutinis JORNAL
DO IMIateiviai — imigrantai. Jų vaikai, gimę
grante numeris turi, kaip specialų ar
Brazilijoj, griežtai skaitomi brazilais,
gumentą, Vilniaus universitetą. Pir
stengiantis galimai užmiršti savo tėvu
mam puslapy, kur pristatytas numerio
gimtąją žemą, ar nors mažiausiai ją
turinys, tris ketvirtadalius vietos uži
prisiminti.
ma “Ketvirtas šimtmetis — Vilniaus
Reikšmingas vieno musu jauno
universitetas, Lietuvos kultūros cen
tautiečio atvejis. Jonukas N., seselių
tras“ ir dvi didelės nuotraukos. O laik
mokykloj turi prisistatyti su savo as
raščio vidury beveik visą dvigubą pus
mens dokumentais. “Aš, Jonas toks ir
lapį — septynias skiltis — užima ryškus
toks, lietuvis“. —“ Kur gimęs? “ —
užvardinimas “Lietuvos kultūros cen
'Gimęs Brazilioj“. - “Tai tu brazi
tras — Vilniaus universitetas švenčia
las“, tvirtina mokyklos sekretorė.—
savo 4-tą šimtmetį ir didelės fotogra
'Ne, aš lietuvis.“, trypia kojom ir verk fijos. •
Pati informacija, kurią paruošė
damas šaukia berniukas. Tačiau vėliau
Rymantė Steponaitytė, trumpai apž
turi nusileisti, nes visi tokie rašomi
velgia Lietuvos geografinę padėtį, jos
brazilais, ir baigta.
istoriją, kalbą, kultūrą. Kaip tik šioj
Betgi šiais pastaraisiais keleriais
pastarojoj srity įsiterpia Vilniaus uni
metais ir Brazilijoj, ypač São Paule,
versitetas, jo istorija, veikla, svarba
atgimsta kitatautiškumas — įvertini
Lietuvai ir kitom artimom valstybėm.
mas ir prisiminimas tėvų ir protėviu
Straipsnis duoda gan pilną vaiz
tėvynės. Manau, kad prie šio proceso
dą, kurią universitetas amžių bėgy nu
nemažai prisidėjo ir lietuviu tautinis
veikė ir tęsia lig šiol.
susipratimas.
JORNAL DO IMIGRANTE eina
Šio “atgimimo“ bei įvertinimo
j visų “imigrantų“ rankas — nuo prezi
reiškiniai — tai šiemet jau IV-toji Kul
dentūros stalo bei ministerių kabinetų
tūrinė Imigrantų Paroda“, “V-toji Imi
iki paskutinio imigranto, jau pramo
grantų Olimpiada“ ir, kas mums čia
kusio portugališkai skaityti. .
įdomiau, jau antri metai išeinantis ofi
cialus “Imigrantų Laikraštis — JORNAL
įdomu — ir svarbu, kad ir mes,
DO IMIGRANTE“, kur “brazilai“
lietuviai, galim šiuo mėnesiniu infor
kviečiami rašyti temomis apie savo tė
macijos įrankiu gan plačiai pasinaudo
vų bei senelių tėvynes.
ti. Ir per jį supažindinti plačias kitatau
Jau nuo seniau kasmet rengiama
čių mases su jvaisiašakia lietuvių kultū
Pabaitiečių meno ir kultūros paroda,
rine veikla.
paįvairinama tautiniais šokiais bei dai
Tarp kitko, JORNAL DO IMI
nų ansambliais, kas atkriepia nemaža
GRANTE nurodo, “kur São Paule ge
dėmesio j Pabaltijo tautas, ypač Lie
riausia valgykla“, su tautinėm virtu
tuvą. Tačiau tik dabar tokia įvairių
vėm bei patiekalais. Visur viršų užima
tautų kultūrinė paroda, imigrantų oitalai; yra tačiau ir vokiečių, pracūzų,
limpiada bei sporto rungtynės, dainų
kiniečių, argentiniečių, anglų baianų
bei šokių festivalissu renkama iš įvairių
virtuvių.
tautų atstovių gražuole arba, kaip čia
Gaila, kad lietuviai šioj srity ne
sako, karaliene, yra organizuojama
pasireiškia. O tarpusavy giriasi “lietu
viškais patiekalais.“
aukštų valdžios sluoksnių, kviečiant
Laikrašty kaip tik ir yra skyrius
įvairias tautas per oficialius konsulus
“Tipiškos virtuvės“, kur kiekviena tau
bei atstovybes. Į lietuvius, kurie netu
rim oficialios savo atstovybės nei kon
tybė gali pristatyti vieną savo “patieka
sulo, kreipiamasi per Brazilijos Lietu
lą.“ Ir čia lietuviams yra vietos. Ypač
vių Bendruomenę, kuri ir tuo yra pri
musų “gaspadinėms“.
pažinta lietuviu kolonijos atstove.
P.G.
Ryškiausias šio tautybių įvertini
mo reiškinys — IMIGRANTU LAIK
RAŠTIS. Jį leidžia įžymūs vietiniai

/ •

....
E Gytis

ŽYDĖJO ROZES
•S

• .

✓,

Žydėjo rožės ten pas taką,
Kvepėjo balti jazminai.
Vėjas prabėgdamas pasakė;
— Nuskinki rožes mylimai

Nuskyniau rausvą rožes žiedą —
Nuskyniau rožių visą krūmą.
Ėjau tenai, kur paukščiai gieda —
Ėjau stačiai į tavo rūmą.
Bet tu piktai tildai žiūrėjau
Ir drebančiomis lūpomis tarei:
—
tavęs niekad nemylėjau...
Ir rūmo langą uždarei

Ilgai stovėjau... Vyto rožės
Byrėjo lapai is žiedų.
Ne mielas buvo ryto grobis,
Man buvo liūdna ir graudu.

Isplesėi mano jauną širdį,
Pavergei man jautrią sielą.
Kratinę sopančią pravirkdei,
Uz meilę suteikei man gėlą ...

ŠYPSENOS
Literatūros žinovė

— Ką tamta taip rašai dienomis
ir naktimis?
— Juk esu literatas ir rašau apy
saką.
— Tai bereikalingas laiko eikvo
jimas! Juk apysaką gali nusipirkti
krautuvėje jau atspausdintą už dole
rį, — įtikinėjo žmona.
Modernus jaunuolis

Algiukas sulaukė 18 metų. Jį pa
sišaukė tėvas ir sakė:
— Algiau, dabar tu esi jau vyras
ir gali kaip toks elgtis. Leidžiu tau
rūkyti ir štai imk mano cigaretes.
— Dėkui, tėveli. Geriau tu jas
rūkyk. Aš jau prieš tris metus me
čiau rūkyti.. .
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STOVYKLAUTOJAI RASO APIE
STOVYKLĄ
Stovykla pradėjo sausio 30. Is pra
džių man nelabai patiko. Vėliau pasi
darė geresnė. Buvo trys grupės.: "Ber
žai" , "Pusys" ir "Eglės".
Sporto šventėj mes "Pušys" laimėjo
me pirmą vietą. Buvo taip pat stalo te
niso rungtynės, ir teatras. Savaitgaliui
atvažiavo naujų žmonių ir stovykla pa
didėjo.

Audra Remenčiutė.

Si stovykla man labai patiko. Buvo
daug dalykų linksmų ir juokingų . Sto
vyklai vadovavo Milda. Stovyklautojai
buvo suskirstyti j tris būrelius. Aš pri
klausiau "Pušų" grupei. Tikiuosi, kad
ši stovykla, nebus paskutinė stovykla
šių metų. Manau, kad liepos mėnesį bus
žiemos stovykla. Penktadienį atvažiavo
daugiau žmonių. Pasikalbėjimai buvo '
pravesti dviejuose grupėse. Viena grupė
nemokančių lietuviškai, antra mokančių
Pasikalbėjimus pravedė Dėdė Juozas.
Apsimokėjo važiuoti j stovyklą.

Ana Paula Tatarünaité
Pirmą dieną sutvarkém kambarius ir
visą stovykląvietę. Milda, stovyklos va
dove, paskirstė stovyklautojus j "Beržus'
"Pušis" ir "Egles".
Aš priklausiau"Pušims". Kėlėm vėlia
vas, turėjom sporto šventę ir pasikalbėji
mus. Rengėm teatrąj’enktadienį atva —
žiavo daugiau berniukų ir margaičių.
Man labai patiko stovykla ir maistas
kurį gamino šeimininkės. Tik nepatiko
"suco".

Stasiukas Žutautas
Trečiadienį nuvažiavom 11 vai. Sutvarkėm viską ir pietavom. Vakare buvo
"Ginkana". Mano grupė laimėjo. Pre —
mija buvo pusė bonkos guarana.
Ketvirtadienį buvo sporto šventė. Kiek
viena grupė turėjo pasidaryti uniformą,
geometrinę figūrą vėliavą ir paruošti šo
kį. Be to sugalvoti žodžius ir muziką him
nui ir jj pagiedoti?Pušys" laimėjo.
Penktadieni buvo stalo teniso rungty
nės. Laimėjo Flavijus ir Augustas. Vaka
re buvo teatras, labai linksma ir juokin
ga naktis. Laimėjo "Egles".
Šeštadienį bus piknikas. Manau, kad
bus labai smagu. Man labai patiko šį
stovykla. Norėčiau padėkoti šeiminin
kėms ir Dėdei Juozub už viską.

Nida Remenčiutė

Lituanika šitua—se a poucos km.
de Atibaia num local imenso com muiMan patiko dainavimas, sportas ir ki- tas árvores, passaros, vacas, etc. A estan
ti dalykai. Ašį priklausiau "Eglių" grupei cia e dotada da grande beleza. Lituanos
e seus decendentes tem terrenos. Neste
Susidraugavau su kitais vaikais ir išmo
kau daug žaidimų. Lošėm ping-pong ir lugar de lazer, serão construídos qua
krepšinį. Kiekvieną vakarą buvo pasiruo dras, pisinas, etc.
šimas ir vakarinė programa. Turėjom pa
Augustas Zaluba
sikalbėjimus apie LietuvĄBažnyčią^i—
tuaniką ir kt,
A Lituanika é uma casa grande, que
Audrius Tatarunas
fica num lugar alto, onde podemos ver
quase tudo ao redor.Ela é uma comuni
dade lituanâ. Aqui são realizados diver
sos acampamentos e oomemorações.
ACAMPAMENTO DESCRITO POR
Tudo aqui é muito livre ė verde e nós
PARTICIPANTES
se esforsamos para organizar programas
lituanas.
O nosso acampamento está sendo
Esteia Belapetraviciüté
muito bom, porque tivemos vários di
vertimentos. Os nomes dos grupos fo
Lituanika é uma Estancia onde va
ram escolhidos quarta-feira: "Beržai",
rios lituanos possuem terrenos e preten
"Pušys", "Egles". Na quarta-feira a
dem construir casa para passar as férias.
noite fizemos uma gincana.
Lá também nos fazemos acampamentos
No dia dos esportes tivemos mui
de escoteitos e outros grupes. Existe
tas competições: como corrida, voley,
também muitos passaros e árvores.
futebol e outras. A noite "Pušys" ga
nharam em orginalidade em uniforme,
Jonas Butkus
musica, figura geomettica e bandeira.
Uma das coisas mais interesante, foi
Dotada de uma beleza natural a pou
um campeonato de ping-pong, realizado
cos quilômetros da Atibaia situa-se a Li
sexta-feira, cujos campeões foram Fla
tuanika. Uma pequena e unida comu
vio e Augusto.
nidade onde todos fazem para todos e
Neste acampamento apareceram
todos recebem de todos. Todos possu
algumas revelações no campo das artes
em direito de manifestarem na elabora
teatrais. Audra apresentou uma bruxi—
ção do programa. Do mesmo modo que
nha muito engraçada.
são designados a fazerem suas tarefas
Também gostaria agradecer as co
nos devidos horários.
zinheiras pelas deliciosas comidas que
Essa pequena comunidade ė abriga
elas nos fizeram.
da apenas por uma simples casa com
Sandra Belapetraviciüté
dois dormitories, dois banheiros e co
zinha e uma enorme veranda. Lugar on
O acampamento foi bom. Achei que o
de se realizam maior parte de programa
mais importante foi a divisão em tres
Desta mesma veranda avista—se uma
grupos, pois assim todos teriam uma ta
paisagem, indescritível de tão bela.
refa à cumprir. A cooperação não foi
Assim é Lituanika: pequena e reti
das melhores. Alimentação tive seus
rada, nos dá enorme destaque na lem
altos e baixos, pois todos tem seu gosto.
Tivemos muitas brincadeiras, que to brança de quem a visita pela menos uma
vez.
?
dos gostam muito.
Todas as manhãs tivemos hastamen
Rosangela Henrique
to da bandeira. Tivemos palestras liga
Rosangela yra ne lietuviu kilmės, daly
das a religião, cantamos muito, fizemos
vauja Volungės chore.
teatro e falamos e escrevemos sobre Li
tuânia e Lituanika.
SKAITYK IR PLATINK
Herbertas Jurgis Rechioni
"MŪSŲ LIETUVĄ "

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

_ .. CORRESPONDÊNCIA
POR
Facihdade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes

< atįra Postal 112 I
it lp/io \(íll Paulo \p

Para maiores informações

Pone 273-0338

Juatindiba. 2R
03121 Sao Paulo, >P
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MŪSŲ

PADANGIŲ
Pr. Gavėnas
KELIONES
(tęsinys iš praeito numerio)

TUOJAU IR BOGOTOJ

Is Manaus lėktuvas pakyla 14,45
ir, atsukus atgal dar vieną valandą ,
15,30 nusileidžia Bogotoj, Kolombijoj,
kaip tik pavakariams.Taigi, 6,30 paval
gęs Mooko; p.Marcelės paruostus pus
ryčius, pietus sudorojęs ore virš Amazonijos mišku, pirmus pavakarius vos
išskridus iš Manaus, antriem pavakariam
jau Bogotoj, pas saleziečius.
Bogota — Kolombijos sostinė, su
3 milionais gyventojų. Stovi 2.600 m
aukštumoj, apsupta amžinai žaliuojan
čių kalnu. Taigi, nors netoli pusiaujo,
klimatas vėsus.
Vietiniai saleziečiai, nors tik pirmą
kartę sutikti ir matomi, maloniai priima.
Ryte (rugsėjo 22 d.) laikau bendruome
nės Mišias pirmą (ir vienintelį) kartą is
paniškai, improvizuodamas. Paskui pats
kun. Provinciolas palydi j aerodromą, iš
kur skrendu j Calj, tikslu susitikti su kun.
N.Salduku, Tulua parapijos klebonu.
Saleziečiai Kolombijoj turi dvi pro
vincijas: Bogota — su 31 namu ir, misi
jose, 13 parapijų su mokyklom; ir Me
dellin — su 15 namų. Ten ir keturi lie
tuviai saleziečiai: du Barranquilloj —
kun. St. Matutis su kun. Vacį. Dubinsku, kun. Myk. Tamošiūnas Medelline ir
kun. Nik. Saldukas Tulua.
Bendrai lietuvių Kolombijoj priskaitoma apie 300. Bogotoj'1 jų 38, Mede
lline — 12, Cali — 14 ir Barranquilloj —
4. Kiti jų — ūkiuose.

LIETUVA

reikalauja ir įstengia sukurti šioj zonoj
pirmą BALTĄ lAŠKĄ: sukuria šv.
Roko vardo mokyklą. Čia, moderniose
patalpose, pradeda eiti mokslus tūks tantis vaikų - berniukų ir mergaičių.
Paskui pradeda statyti Don Bosco cen- trą, kuris tampa vienu gražiausių ir
praktiškiausių visoj P.Amerikoj: api
ma 40.000 m2 žemės plotą, kuriame
iškilo pradžios mokyklos 2.000 vaikų,
techninis institutas 1.000-čiui vaikų,
amato mokykla 200 auklėtinių ama
v ienas kunigas, STASYS MATUTIS, tininkų: baseinas ir įvairūs sporto įren
salezietis, kuris įėjo j Kolombiją prieš gimai. Dar prisideda didelė biblioteka,
įdomi saleziečių oratorija, jaunimo
30 metų ir dabar yra Barranquilloj,
klubas, didelė užkandinė ir valgyklos
virš 25 metai šv. Roko parapijos klevaikams, moksleiviams ir > darbinio blonas. Jis gimė Lietuvoj, Kuliuose,
kams. Dar nemokamas mediciniškas
1913 m. liepos 13 d.
aptarnavimas centro moksleiviams ir
Vyresniųjų pasiųstas dirbti j tikrai
apylinkės žmonėms; valgomųjų reik
tamsią ir nejaukią aplinką, vadinama menų krautuvės mokytojams, aptar Zona Negra, kupinas žmogiškos ir
krikščioniškos meilės, tampa šios tam nautojams ir darbininkams. Moder
nios ir gerai aprūpintos dirbtuvės
sios zonos gyventojų vėliavnešys: dir(Nukelta j sekantį pis.)
ba, kovoja, aukojasi, prašo, meldžia,

OŠ KUR TIEK RYŽTO?
Dėl šio paskutinio fakto noriu pasi-.
naudoti žiniomjsjr išsireiškimu, kurj
paduoda pirmasis šių metų numeris
NOTICIERO de los PAISES BALTICOS (Argentina). Jame rašoma: Kolombijoj lietuvių bendruomenė maža,
bet gana veikli. Joje išsiskiria ypač

Kun. Stasys Matutis tarp kunigų Pr.Gavėno ir Vacl.Dubinsko.

ŪI BUTRIMAVIČIUS
MEDICA.

ADVOCACIA

^'GYDYTOJA

ROMOS

■
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centro mokyklas baigusiems arnatiru,.
kams, maisto produktu kooperatyvą
vietos gyventojams.
Už visus šiuos ir dar.kitus darbus
kun. St. Matutis gavo pagyrimu iš tri
jų Kolombijos respublikų prezidentų
ir įvairiu kitu tautiniu institucijų. Ir
gavo daugybę oficialių pažymėjimų,
tarp kurių tenka pabrėžti ypač "Dydisis Boyacá Kryžius“, kurį Kolombijos
valdžia jam suteikė “kaip pripažinimą
didelių darbų ir tarnybos Barranquillos
varguomenei“.
Minint sidabrinę kun. St. Matučio
klebonavimo sukaktį šv. Roko para
pijos bendruomenė išleido 146 pusla
pių leidinį — žurnalą “San Roque, su
pasado y su presente“, kur surinkti vi
si šios veiklos duomenys, dokumen
tuoti nuotraukomis.
Jei pa klaustu m, iš kur kun. Matučiui
tiek darbų ir ryžto, jis atsakytų; Tai
Dievo Motinos Marijos Krikščionių Pa
galbininkės, ir parapijos globėjo, šv.
Roko, įkvėpimas. . .
Leidiny taikliai pastebėta, kad kun.
St. Matutis^nors jsipilietinęs kolombietis, jo širdis visuomet krypsta j sa
vo Motiną Tėvynę — Lietuvą, ypač da
bar, kai ji taip skaudžiai kenčia. Ir jo
darbas, nors skirtas kitataučiams, vistiek atliekamas, kaip kad nurodo Lie
tuvių Tautos Himno žodžiai:
Tegul tavo vaikai eina vien takais
dorybės,
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių
gėrybei.
_
(bus daugiau) .
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Kun. Stasio Matučio SDB statytas “CENTRO SOCIAL DON BOSCO“ jau
nimui Barranquilloj - Kolumbijoj.

Kolumbijos Kasyklų ministers J.B.Fernandez Prezidento
vardu įteikia musų kun. St. Matučiui “Cruz de Boyaca“
ordiną. Stebi Barranquillá Arkivyskupas.
FÁBRICA

D E

G U A R D A - CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os finos, para homens. senhoras e crianças.

Mtni-sombnnhas. tipo Italiano e V lenui o.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente

Fone: 274-06"'“

Res.: 2744886
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MŪSŲ ŽINIOS
"SUTIKTI" SOVIETU DELEGATAI
I Othon Palace Hotel, São Paulo,
balandžio 17 atvyko Sovietų delegatai,
atsiųsti užmegzti glaudesnių santykių
su Brazilija ir, aišku, vis plačiau berti
savo raudoną sėklą neprityrusioj bra
zilų dirvoj.
Delegatams "sutikti" Praça Pa
triarca aikštėje 18 vai. susirinko būrys
komunizmo pavergtų tautų atstovų ,
su Šukiais ir plakatais. Ypač gyvai pa
sireiškė grupė studentų — vaikštinėjo
ir šaukė: Abaixo o comunismo! Fora
a Russia! Abaixo a cortina de Ferro!
Liberdade para os povos oprimidos!...
Itin ryškus buvo lietuvių parū
pintas plakatas:"LIBERDADE para os
Paises Balticos: LITUANIA - LĖTONIA - ESTÔNIA."
Manifestacijoj matėsi ir spaudos
atstovų.
Deja, buvo mažai lietuvių; ypač
truko jaunimo.

MOTINOS DIENA BOM RETIRE
Antrąjį gegužės sekmadienį per
lietuviškas pamaldas bus paminėta Mo
tinos diena ir pasimelsta už gyvas ir
mirusias motinas.
Tos pačios Mišios bus skiriamos
Antano ir Genės GIRČKIJ padėkai
Dievui už teikiama^ palaimą.
Girčkai Bom Retire turi didelę
siuvyklą - GIRCKUS CONFEÇÕES
su 90 darbininkų, kurių tarpe yra ir
keletas lietuvių.

MUSŲ

TARPTAUTINĖS VESTUVĖS
Šeštadienj, 12 balandžio, šv. Kazi
miero koplyčioje susituokė Beatričė
Bacevičiūtė ir Steponas Alfredas Ko
sėk.
Jaunasis yra gimęs Vokietijoj, ne
toli nuo lietuviškos "16 Vasario" gim
nazijos, Jo ’tėvas — lenkų kilmės o
motina vokietė.Jaunieji susikalba tarp
savęs tik angliškai, ant tiek kiek yra
išmokę mokykloje, nors jaunoji, pa
buvusi keletą mėnesių Vokietijoj, su
pranta šiek tiek ir vokiškai. Išvada: ne
žiūrint kad dalyvavo tik lietuviškai ir
portugališkai kalbą žmonės, kad abu
jaunieji suprastų, kun. S.Šileika kuris
juos tuokė, turėjo vartoti keletą kalbų:
sutuoktuvių apeigas atliko vokiškai, o
paaiškinimus lietuviškai ir portugališ
kai. Sutuoktuves filmavo kitas iš "16
Vasario" atvažiavęs lietuvis studentas,
Petras Chapas.
Po šliūbo dalyviai susirinko Sv. Ka
zimiero parapijos salėje j pobūvį, kur
vaišinosi ir šoko iki vidurnakčio.
Pa vestuvių jaunieji važiuos kuriam
laikui j Vokietiją, o vėliau tikisi su
grįžti ir apsigyventi Brazilijoje. Dieve
duok jiems darnaus sugyvenimo ir
sėkmės, gi jaunajam, kuris perėjo Išprotestantų j katalikų tikėjimą ir pir
mą kartą per vestuves priėjo prie iš
pažinties ir Komunijos, nuoširdaus at
sivertimo!

IŠKILMINGOS

FESTEJE COM VODKA

EtebOíswa por.- Sxiúétna Oa Sebt&a' sWIMKl
Cie VUrčCsRua Clemarrt* Periewa.. 14 2
Reg. M.A, n» S5LO0O.33 i* 462-8
C.G.CMF- r<° AXSTÍLSSyO® - fecKwi/ia
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vyksta aplankyti Lietuvos, kurion "tra
ukia noras susitikti su žmonėmis, su
kuriais teko dirbti dar pačioj jaunystėj,
ypač su jaunais ateitininkais. Daug to
jaunimo paaukojo savo gyvybę už Lie
tuvą; kitiems šiandien ant pečių uždė
tas Lietuvos ateities likimas ..."
Iš rengėjų ir dalyvių pusės buvo
Prelatui įteikta nedidelė auka — para
ma kelionei "su geriausiais linkėji
mais" adresu "atgal','
Pageidaujantiems, susipažinimui
buvo įteikta Tomo Venclovos brošiūra
LITERATURA LITUANA.

it Rio...
T
E. Petraitis

Buvusioj Brazilijos sostinėj nuo
1953 metų veikia "Laisvos Europos
Centras" Brazilijoje (Centro Brasilei
ro da Europa Livre — CBEL), apie ku
rį spiečiasi Bulgarijos, Vengrijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos
ir Čekoslovakijos tremtinių atstovai.
Centras stengiasi ne tik palaikyti savo
narių tarpe, bet ir plėsti gyvenamoj
aplinkoj ir visoj brazilų tautoj tas isto
rines, dorines, mokslines ir kultūrines
vertybes, dėl kurių jie kaip tik turė
jo apleisti savo gimtines.
Centras CBEL kaip tik šiuo metu
mato didesnį reikalą jungti kiek gali
ma tvirčiau tremtinių ir išeivių grupes,
kad sujungtom jėgom būtų galima
lengviau pasiekti bendrą pagrindinį
tikslą — būtent, "kad mūsų tautose
būtų tikrai gerbiamos žmogaus teisės"
Dėl to reikia sujungtom jėgom kovoti,
"kad būtų pašalinti visi kliudymai
laisvai išpažinti savo tikėjimą; kad
valdžios organai patys laikytųsi savo
išleistų įstatymų: kad būtu leista iš į
sklaidytom šeimom laisvai susijungti.

Balandžio 17 dienos vakarą "Por
tal" restorane buvo pagerbtas prel. PI
JUS RAGAŽINSKAS, išvykstantis il
gesnei kelionei. Išleistuvių vakarienėj,
kurią surengė "seni bičiuliai ir drau
gai", dalyvavo apie 50 tautiečių, susi
rinkusių iš įvairių didmiesčio rajonų,
simpatiškų ir gražiai nusiteikusių. Val
Šiuo tikslu CBEL išleido atsišauki
gant "pizza" ir gurkšnojaiiL gaivinan- mą — APELO, kuriuo kviečia ypač
tį gėrimą ,savaime plito kalbos — vie
nos privačios, kitos viešos, oficialios.
jaunimą stoti j Centro Brasileiro da
Oficialiai kalbėjo p. Jonas Tatarūnas,
Europa Livre eiles.
ir kpt. J. Ciuvinskas. Tiek vienas, kiek
Neseniai įvykusiuose CBEL valdy
antras prisiminė Prelato darbus São
bos rinkimuose, pirmininku buvo iš
Paulo lietuvių kolonijoj, ir linkėjo lai
rinktas kaip tiktai lietuvis dr. Antanas
mingos kelionės. Kiti primygtinai pa
brėžė, kad perdaug nesusižavėtų sve
Gaulia greta inž. Kazio Audenio, ku
tur esančiu pasauliu ir neužmirštų
ris dėl sveikatos nesutiko būti efekty
Brazilijos.
viu organizacijos pirmininku.
Pats Prelatas, dėkodamas už tokį
gausų dalyvavimą, viešai pareiškė, kad
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

—---------------------------------------------- ADVOGADOS —------------------------------------------ -

Inventário, Despejo, Desquita, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trebel hista, Etc.
Rus 15 de Novembro. 244 - 4 and. - Conj. 9 • Fone: 37-3958
««QawaMiSUEQtt.
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SPAUDOS VAJUS
šv. Kazimiero parapijos koply
Antanas GAULIA rašo iš Rio, kad
nežiūrint keblios finannsinés situacijos
siunčia pusantro tūkstančio čekį už šių
metų ML prenumeratą ir, vos reikalams
sunormalėjus, žada paremti spaudą, pri
sidėdamas prie mašinos išmokėjimo.
Taip pat JAKUTIS Jonas, per savo
sūnų taip pat Joną, skiria spaudos maši
nai Cr$ 500,00.
Jiedviem, padėka iš anksto.

čioje balandžio 27 d., sekmadie
nį, 8 vai. šv. Mišios už A. A. kun

BENEDIKTĄ SUGINTĄ
8-tų jo metinių mirties proga

ML Administracija

PRANElIMAI

LIGO N I A J

mitetis, kuris taip pat rūpinsis parodos
įrengimo ir kitais reikalais.
paskutiniame "Musų Lietuvos" nu
LITUANISTINĖ MOKYKLA
ANTANAS RUDYS. Šv. Juozapo Vy
meryje, Sandra Saldytė- rašo, kad Imi
grantę Olimpiados Kultūrinė paroda įvy- rų Brolijos pirmininkas, praeitą antra
Primenama, kad balandžio 26,
dienį turėjo sėkmingą vidurių operacišeštadienį, po pietų yra lietuvių kalbos ,ks LIEPOS mėnesyje ir toje parodoje
jąjernia do esofago) ir sekmadienį jau
pamokos. Tėvai prašomi neužmiršti ^folklorinėje dalyje, dalyvaus tik "Rūte
galėjo grįžti namo, kur, meiliai
žmo
atsiųsti savo vaikus j mokyklą.
les" ansamblis, nes "Nemunas" būsiąs
nos Anelės prižiūrimas,sveiksta.
išvažiavęs. Tuo tarpu^kaip jau rašiau ankŠį pirmadienį ligonį aplankė Šv.
sčiaUjKultūrinė
Paroda
prasidės
6
d.
(ju

Lietuvių Katalikų Moterų Draugijos
Juozapo Brolijos iždininkas Kazimie
nho)
jr
kaip
tik
šokių
grupė
"Nemunas"
SUSI RINKIMAS — Balandžio, 27 dieną
ras Rimkevičius ir Juozas Skurkevičijau
pasižadėjo
atstovauti
lietuvių
koloni

us.
16 valandą Jaunimo namuose (apatinėje
ją,
nes
"Rūtelės"
ansamblis,
lig
šiolei,
salėje) V.Želinoje.
Maloniai kviečiame VISAS lietuves t dar nėra davęs atsakymo prašyto per po SAVANORIS KŪRĖJAS STEPAS Llniac E.Bacevičiene.
moteris, dalyvauti šiame susirinkime.
OBÉ, po nelabai gerai pavykusios ko
Kap. J.Ciuvinskas
Svarstysime lietuviškus artimiausi
jos pėdos nupjovimo operacijos, yra
us parapijos reikalus.
gydomas ASILO DO JAÇANÃ ligoniAnna Dirsytė Coralof PAKEITĖ AUTOBUSU LINIJAS
nėj-prieglaudoj. Jis dar negali remti tą
koją; bet puikiai moka vartoti kėdę-veMOKOJ
L. K. Moterų Valdyba 1980 metams
žimėlj. Jis net į ligoninės bažnyčią tuo
Elektrinių autobusų įvedimas tarp
pirmininkė: Anna Dirsytė Coralot
"automatišku" vežimu atvyksta.
Parque D.Pedro II ir V.Prudente sukė
vice-pirmin.: Apęlonija i Baltaduoniene
Balandžio 17 d., ligonį aplankė
lė rytų S.Paulo gyventojuose pasipikti
1a. Sekretorė: Danutė Silickaitė Jones
nimą ir nepasitenkinimą. Dėl vienos Tro- kartu penki asmenys: ONA KRIUKAS,
2a. Sekr.: Angelina Dirsytė Tatarūnienė
pas kurią STEPAS pastoviai gyveno,Oliebusų linijos iš Paes de Barros buvo iš
iždininkė: Anna Guzikauskienė
NA RUDŽIŪTĖ ir aviacijos karininkas
mesta 12 kitų linijų apsunkinant Mokos
Kultūros Reikalų Vedėja: Magdalena
SIMAS PLUNDZIULAITIS, iš Bom Re
gyventojų
susisiekimą
su
kitom
dalim.
Vinkšnaitienė
Juos lydėjo KUN.P.URB AITIS su
Vykstantiems j Šv.Kazimiero para tiro.
šoferiu
LEONÜ KAZOKU.
Valdybos Narės: Vanda Vosylienė ir Al
piją
autobusų
sustojimo
vieta
priartėjo.
bina Saldienė.
Lankytojai,«kaip galėdami, drąsino
V.Alpinos, V.Zeiinos, S.Caetano-Santaligonį ir jį apdovanojo,. Ligonis skundė
na, Penha-Sacoma, Pq.S.Lucas-Luz au
si prastu maistu, dėl kurio sumažėjo jau
V-SIOS IMIGRANTŲ OLIMPIADOStobusai dabar sustoja apačioj prie moir taip menkas jo svoris.
kyklos (Rua Celso de Azevedo Marques)
PARODOS REIKALU
Ligoninėj, kuri taip pat vadinama
ir
prieš
policiją
(
Rua
Juatindiba).
422A
Kad išvengtus netikslumų prieš ske
"Casa da Misericórdia", randasi virš
lbiant spaudoje, visais parodos reikala važiuodamas iš Penha j Sacomã pravaži 900 panašių į Stepą ligonių. Tai tikras
uoja pro parapijos duris.
is, prašoma pasiinformuoti pas parodos
kančios miestukas.
organizatorius: Kultūrinės parodos rei
Grįžtant į Bom Retiro ONA RUDkalais, pas kap. J.Ciuvinską ir Sportinės
ŽIŪTĖ, kuri per 25 metus slaugė sa
Olimpiados reikalais pas p.V.Tumą.
vo parahžuotą tėvą, o po to dar ir mo
LITERATŪROS
RATELIS
Be to, parodom rūpinasi B r. L.Bęntiną, padarė šią gilią ir prasmingą pasta
Balandžio mėnesio Literatūros
druomenė, nes ji yra abiejų įvykių globo
bą: "Šitoje kančios vietoje būnantiems'
toja. Vėliau bus paskelbtas sudarytas ko- Ratelio susirinkimas bus šeštadienį,
ir besilankantiems sumažėja ar visai din
gsta žmogiškos puikybės jausmai. Čia
26 dieną pas Rimgaudą ir Emantę Juvisi jaučia koks yra trumpas, į netikras
MIŠIOS UŽ BROLIUKUS
raičius CAMPINAS mieste /Avenida
mūsų gyvenimas ir kokia žmogaus men
kystė."
Modesto Fernandes, 127/.
Sekmadienį, gegužės 4 d.
11 vai. Vila Zelinoj bus Mišios
iš šv. Kazimiero parapijos va
už mirusius Šv. Juozapo Vyrų
žiuos kombi 14:00 vai. /14:30 pas
UŽSIMOKĖJO UŽ ML:
Brolijos narius per paskuti
A. ir R. Petraičius/, kurioje dar yra
niuosius 39 metų.
KULIEŠIUS Vincas ir Ona
50 d oi.
Brolijos nariai ir tautie
keletą vietų. Skambinti tel.:273.0338
GAULIA Antanas
1.500 Cr.
čiai prašomi dalyvauti. Iš anks
ŠKĖMIENĖ Poderytė Kotryna 300 Cr.
to visiems dėkojame.
PAULIUKONIENE Salome
300 Cr.
Šv.Jisozapo Vyrų Brolijos Valdyba J

