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• . a. v. -1 ‘Motina šiandieną
Psichologai, norėdami patirti jausminę žmogaus būklę, 

pažeria eilę žodžių, į kuriuos reikia greitai atsakyti, kokias 
asociacijas tas žodis sukelia. Jei būtų ištartas žodis “MO
TINA”, dauguma mūsų tuojau tartume: meilė, pasiaukoji
mas, kantrybė, atlaidumas, kančia ... Prie šių dienų moti
nos žodžių asociacijos reiktų pridėti: sumišimas, nusivyli
mas, baimė. . .

ŪSŲ MOTINOS sėmėsi sau stiprybės iš Dievo Moti
nos. Malda ir pasidavimas Dievo valiai buvo di
džiausia jų atrama bei kelrodis varguose. Vaikų

auklėjime nebuvo vaikų auklėjimo žinovų, bet jos, turė
damos prieš akis tą vieną didelę tiesą — religiją, ne
turėjo sunkumų atskirti kas gera, kas bloga, kas leistina, 
kas neleistina.

Su padidėjusiu išsilavinimu atsirado ir daugiau pro
blemų. Daugybė žinovų pradėjo mokyti, kaip auklėti vai
kus nuo lopšio iki subrendimo. Dauguma jų skleidė ir te
beskleidžia “permissiveness” — leidimo laisvai reikštis 
teorijas. Pasak jų, vaikai turi teisę pasirinkti ką, jie nori 
mokytis mokyklose. Kad nebūtų nuslopintas vaiko “kūry
bingumas”, yra skatinama leisti vaikui elgtis, kaip jis iš
mano. Niekur čia mokyklose nebus padaryta pastaba, jei 
vaikas rūkys, nieks nesudraus, jei vaikas keiksis negra
žiausiais žodžiais. Aišku, šitoks auklėjimas privedė prie vi
siško vaikų pakrikimo. Dėlto dabar mokyklos ir visuomenė 
atsisuko į tėvus, ypač motinas, su kaltinimais, kad jie ne
suvaldo savo vaikų. Deja, motinai vienai kovoti prieš vi
sus žinovus, prieš visą mokslo sistemą yra persunku.

ŠITOKIOJE aplinkoje ir motinų, ir vaikų ateitis atrodo 
gana liūdnai. Nors visi pabrėžia, kad vaiko auklėjimas 
priklauso nuo namų ir šeimos, bet daug didesnę reikš

mę jo auklėjime turi mokykla, draugai ir visa aplinka. 
Motina, kuri stengiasi vaikus auklėti “senoviškai”, lieka 
vaikų akyse Don Kichotu, kovojančiu su vėjo malūnais.

JAUNOS MOTINOS'RŪPESTIS

Kaikurios, ypač jaunos, motinos pasiduoda moterų 
judėjimo įtikinėjimams: daryk karjerą, stenkis pasinaudoti 
ir išgaut iš gyvenimo kuo daugiau malonumo sau. Šiomis 
dienomis pasiaukojimas yra ne m ado j. Šių dienų. šūkū — 
maloii cim-a-s varhmaą

T IETUVÈ motina randa šiokią tokią atramą jaunimo or- 
I ganizacijose, parapijose. Bet ir šios yra nepajėgios 

arba permažai skiria dėmesio jaunimo auklėjimui. 
Jaunimo pramogom — taip, bet auklėjimui — ne. Ir čia 
jaunimas dažnai mato tik materializmą ir abejingumą 
krikščioniškoms dorybėms. Todėl nenuostabu, kad moti
nos, pergyvenusios vieną nusivylmią po kito, praradu
sios vaikus mišriom šeimom arba dai? blogiau -ė užsidarė 
savyje. Joms nieko kito neliko, kaip tyliai kentėti ir tikėtis, 
kad Dievo Apvaizda nukreips vaikus geru keliu, arba pasi
daryti cinikėm ir laukti, kol mūsų anūkai dar didesniu ne
paklusnumu nubaus mūsų vaikus už dabartinį jų nepa
klusnumą. B. M. ~

Tėviškės Žiburiai

M O T IN O S V E l D A S

Toli kalnu viršūnėje reidai
Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai
Nei girių giesmės, nei upelių srovės.

Išsilgę žiūri ; rytų kraštus,
Kur saulė keldamasi žaižaruoja.
Jų skruostus nu plieskia — kantrius, gerus.
O skurdžiuos vėjai lėkdami dainuoja.

Nors tu mirei, bet man gražiau švieti 
Nei užburti gūdžių kalnynų seniai. 
O Tavo žodžių skiemenys Šventi.
Lyg vieversiai, ties manimi plevena.

M.Mažvydo biblioteka

Aplink nutviskusi. skaidri erdvė —
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa giesmė.
Stebi iš saldės mėlynųjų rūmų.

ANTANAS VAIČIULAITIS

1



MUSŲ LIETUVA NR.18 (1653) 1980. V.8

Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS.300.00
Prenumerata paprastu paštu it užsieni; 18 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 25 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 3.000,oo

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunėios) mokami už skilties (Colunai centimetrą po Cr.50.oo 
Uz skelbimu kalbą ir tunnį Redakcija neatsako Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant.
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
čekius. Perlaidas u administracinius Laiškus rašyti “STANISLAO ŠILEIKA" vardu.

Rua Juatindiba. 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo Brasil Caixa Postal. 44 21 - CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador STANISLAO ŠILEIKA 
Redige Equipe Editorial Fone: 273-0338

Atskiro numeno kaina CrS 8.00
Į P. Ameriką oro paštu: 20 DoL 
(tolimus kraštus 30 DoL

Vieno Numeno GARBĖS LEIDĖJAS Cr. 1.500,00 

ir Adventistų komitetus, veikiančią psi
chių iri jos piktna.udži avimo komisiją ir 
invalidų Iniciatyvinę 'grupę, Ruošdamas
šį leidinį. Kongreso komitetas naudojosi 
eilės organizacijų ir leidinių informacija 
Jų sąraše yra ELTA, JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Lietuvių Katalikų Re’liginė 
Šalpa. (Elta)
ARVYDO ČECHANAVIČIAUS TEISMAS

'Briuselyje leidžiamo ,,USSR News 
Brief“ (Nr. 1, 1980) žiniomis, sausio 4 d, 
Kaune buvo nuteistas Arvydas Čechana- 
vičius. Jis buvo suimtas pernai lapkričio 
6 d. ir nugabentas į Naująją Vilnią psi
chiatriniam tyrimui. Per kratas pas jį bu
vę rastan partijos ir medicinos įstaigų 
blankų, aparatūros ir medikamentų. Ôe-, 
chanavičių kvotė Kauno vidaus reikalų 
ministerijos tardytojas Vladas Maskolių-

Kratos ir suėmimai Lietuvoje
Apie kratas ir suėmimus Lietuvoje ra

šoma Briuselyje išeinančiam bių|Let€|nyje 
USSR News Brief“ (Nr. 2, 1980). Pas 

sausio 14 d. suimtą geologą Vytautą Skuo
dį buvo padaryta krata jau lapkričio 24 
d Majorui Vilimui vadovaujant, buvo pa
imta savilaidos dokumentų, rašomoji ma
šinėlė. magnetofonai ir 40'0 psi. rankraštis 
..Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Tą pačią 
dieną papulkininkis Liniauskas vadovavo 
kratai pas mokytojų Petrą Pečiulionį: 
konfiskuota savilaidos, užrašų knygeCė ir 
archyvas Skuodis ir Pečiuliopis buvo su
imt'

Lapkričio 24 d. krata įvyko ir Kultūros 
ministerijos tarnautojos Danutės Keršiū- 
tės bute. Paimta rašomoji mašinėlė ir ang
lims popierius. Po poros dienų Keršiūtė 
buvo tardoma ir raginama savo noru pa
sitraukti iš darbo Jai nesutikus, ji buvo 
atleista už ,,amoralių elgesį“. Keršiūtė 
kreipėsi i teismą, protestuodama dėl ne
teisėto atleidimo.

Sausio pradžioje pakartotinai padaryta 
krata pas Helsinkio grupės narį gydytoją 
Algirdą Statkevičių, kratytą jau 'spalio 
mėnesį Visos kratos ir suėmimai susiję 
su byla Nr 58. Pirmosios kratos ryšium 
su šia byla įvyko pernai rugsėjo mėnesį 
pas matematiką Algį Patacką ir vyresnįjį 
itermoizoiLiac'.jos .instituto mokslYnį bend
radarbį Juozą Propecką.

(Eelta)
HELSINKIO GRUPIŲ NARIŲ PROFILAI

JAV Kongreso komitetas Europos sau
gumo ir 'bendradarbiavimo klausimams 
pairuose leidinį Profiles. ,,The Helsinki Mo 
nitons“, kuriame pateikiamos trumpos
Helsinkio grupių narių biografijos. Lietu
vių grupei skirtuose puslapiuose randame 
Finkelšteino, Gajausko, Jurevičiaus, kun. 
Laurinavičiaus, • (Lukauskaitės-Poškienės, 
Petkaus, Statkevičiaus ir Venclovos bio
grafinius profilius. Taip pat aprašomi Ka- testais.

S

ACESSÓRIOS PARA AWTCS

PNEUS

SAO CAETANO DO SUL AV. GOIÁS, 3324 FONE: 4414766.

PALI VAN A Si
TOCA FITAS — RODAS
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. 

taiikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti 
nariai, kunigai Kauneckas, Svarinskas, 
Tamkevičius, Velavičius ir Zdebskis.

Leidinyje rašoma, kad šiuo metu 66 
vyrai ir moterys priklauso Helsinkio gru
pėms Maskvoje, Ukrainoje, Lietuvoje, 
Gruzijoje ir Armėnijoje. Taip pat 26 as
menys įsijungė į Krikščionių, Katalikų 

Vengrijos kardinolas LASZLO LEKAI, lydimas Kauno ir Vilkaviškio apaš
talinio administratoriaus vyskupo LIUDO POVILONIO, lankosi Kauno ku
nigų seminarijoje 1979 m. spalio 12 d. Už kardinolo — seminarijos dėstyto
jai kun. dr. PR. VAIČEKONIS ir prefektas kun. ST. BRAZDEIKIS, o juos 
lydi ortodoksų atstovai — vyskupai, vengrų delegacijas kvietėjai

RADIOS AM, FM.
FACILITAMOS PAGAMENTOS.

nas. Teismas, kuriam pirmininkavo teisė
jas Tumas, apkaltino Čechanavičių doku
mentų grobstymu ir padirbimu pagal bau
džiamojo kodekso 2'05, 207 ir 208 straips
nius. Buvo apklausta 11 liudininkų, čecha
navičius taip pat buvo kaltinamas „z ne
teisėtą įstaigų blankų bei receptų panau
dojimą ir už telefono įrengimą savo bute 
svetima pavarde prieš 8 metus.Remdama-

vi su cme-

gydymui

si.s Naujojoj Vilnioj padarytu psichiatriniu 
tyrimu (skyriaus vedėjas Jovatas). nūs.li
čius, kad čechanavičius sergąs ..šizoidme 
ipsicopatija' ir esąs „pavojingas
nei“, teismas nusprendė išsiųsti j,į ; spe
cialią ligoninę prievartiniam
Šiuo metu čechanavičius jau ,.gydomas" 
Černiachovskio
Jis yra vienas 
memo r and urną, 
Stalino paktą.

specialioje psichiatrinėje 
iš 45-ių baltų, pasirašusių

pasmerkiantį Hitlerio-
(Elta)
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Pasitaikė ilgesnis savaitgalis. Jau 
kuris laikas, kai nesu buvęs Lituaniko
je. Sakau, nuvažiuosiu pažiūrėti. Ir 
nuvažiavau su visa šeima. Ir kokia ma
loni staigmena'

Kaip gražiai pasikeitusi musų Li
tuanika. Visur matosi statyba. Keli na
mai pabaigti. Ir ne kokios lūšnelės, bet 
tikrai gražūs mūriniai namai. Sutikau 
kelis lietuvius, lankančius savo žemę. 
Kiti svečių namuose apsistoję, čia at
vykę savaitgaliui. Jaunimas ir senimas 
visi kartu šeimoje.

Atvykęs kun. J. Šeškevičius rodė 
mažiesiems, kaip laistyti augalus^Ma- 
ne pristatė pasodinti medelj. Sako: 
“Čia visi atvykę sodina savo medį, o 
tavo medžio dar nėra. . .“ Su dukrele 
Irute nutempėme klebono atveštę ko
kį tai lapuotę tropikų medukę. Kai už
augs —bus pavėsis. Patiko man ta min
tis. Dar mažiesiems klebonas parodė, 
kur auga bulvės. Padėjai j žemę vienę, 
o už kurio laiko atkasi — va, jau ke
lios atsiradusios. Mažieji greičiausia 
mano, kad viskę “supermerkaduose“ 
reikia pirkti. . . O čia naujiena, žemėje 
randi. . . Tik reikia pakasinėti ir pasi
imti;.

Grįždamas namo visę kelią džiau
giausi, kad tokię gražią pažangą pada
rė Lituanikos sodyba. Greit, jau labai 
greit galėsime patogiai ne tik praleis
ti laiką, savaitgalį,bet ir tarp lietuvių 
pasižmonėti. O ne taip seniai toji min
tis atrodė nepasiekiama svajonė.

Šių metų pabaigoje B LB Litera
tūros Būrelio nariai švęs savo dešimt
metį. Jie gale metų rinksis 100-jam su
sirinkimui. Per tuos dešimt metų daug 
kas buvo padaryta, ypač spaudos ba
ruose. Buvo prisidėta įvairiais būdais 
prie “Mūsų Lietuvos“ leidimo verti
mais, originaliomis kūrybomis, paiši- 
niais ir kitokiu darbu.

Vienas įdomesnių bendradarbia
vimo būdų — tai kiekviena ratelio na
rių prisiminimų, įdomesnių įvykių iš 
praeities parašymas. Dalis tų prisimini
mų jau buvo patalpinta j mūsų spaudą, 
kita dalis laukia progos išvysti šviesą. 
Visti k tai mūsų gyvenimo istorijos da
lis čia, Brazilijoje.

Gale metų planuojama surinkti 
visą tą medžiagą ir išleisti viename lei
dinyje. Bus įdomu ir kitiems pasiskai
tyti, ir kitiems nariams pamatyti kiek 
per dešimt metu buvo parašyta,padary
ta.

Jeigu kas dar turėtų daugiau me
džiagos, prisiminimų, įspūdžių, liečian
čių lietuvių gyvenimą Brazilijoje, nors 
ir tai nebuvo kur nors skelbta medžia
ga, prašoma kontaktuoti būrelio bet 
kuęi,' narį, ar “Mūsų Lietuvos“ redak
ciją. Prisiminkime, kad kas parašyta 
nemiršta, bet lieka.

P. Amerikos jaunimą išlydint
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

po sėkmingo pasirodymo Jaunimo
J. Tamulaičio nuotrauka

lės” nariai, busimieji svečių 
globėjai ir šiaipjau norintieji 
svečius pasitikti tautiečiai. Vy
kusiai buvo suorganizuotas sve
čių “išdalinimas” šeimoms, iš
šaukiant globėją i salės priekį 
ir jam pristant svečius. Pa
slaugusis mūsų istorijos įamžin- 
tojas VI. Bacevičius darė pavie
nių grupių nuotraukas. Ir man 
teko malonumas savo namuose 
priimti dvi sesutes — Gracielą 
ir Lilijaną Geležauskaites iš 
Montevideo, “Ąžuolyno” šokė
jas. Abi jau ketvirtos kartos 
lietuvaitės. Deja, jų lietuvių 
kalba ribojosi tik padėkos ir 
sveikinimosi žodžiais, bet jos 
galėjo gan gerai suprasti kas
dieninės kalbos nuotrupas. Ta
čiau abi mokėjo gan gerai ang
lų kalbą:

Ketvirtadienis buvo jų poil
sio diena, kurią jos praleido 
drauge su dviem “Ąžuolyno” 
“ąžuoliukais” Alberto ir Omar 
Rasiku, apsistojusiais pas ma
no kaimyną. Omar Rasikas kal- 

(Nukelta j sekantį psl.)

“ĄŽUOLYNAS ’■ ir "ŽIBUTES ” 
centre vasario 23 d.

Spaudoje gausu recenzijų, ku
rių bene daugiausia pozityvios 
reklamos davusi — Dariaus La
pinsko “Draugo” kovo 1 d. nr. 
Klevelando LB energingo pirm. 
Jurgio Malskio suorganizuota 
talka subruzdo ir pasiruošė ke
turių dienų P. Amerikos jauni
mo ir jų vadovų viešnagei, .ati
darydami jiems savo namus ir 
širdis. Kovo 12 d. vakare DMNP 
parapijos salėje svečių pasitikti 
susirinko gausus klėvelandiečių 
būrys. Jų tarpe matėsi unifor
muotos skautės, tautiniais dra
bužiais apsirengę “Grandinė-

Nors dar liko iki galo metų dides
nė pusė, tačiau visi žinome, kaip greit 
laikas bėga. Mes neturime žmonių, ku
rie tam galėtų atsidėti. Kaip visi emi
grantų darbai daromi naktimis, atleika
rnų nuo poilsio laiku, taip ir šis leidi
nys nebus išimtis. Kas nori prisidėti, 
tegu nelaukia. Būtų gaila pasakyti: 
LDabar per vėlu, medžiaga jau surink
ta. Bjjs kitam kartui. . . “

Kūryba — tai mūsų geriausi vai
kai. Jie visada byloja apie savo tėvus. 
Visa mūsų istorija, literatu ros ir meno 
istorija, sudaryta iš atskirų žmonių dar
bų. Grūdas prie grūdo aruodą sudaro.
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P. AMERIKOS JAUNIMĄ 
IŠLYDINT

bėjo gerai lietuviškai ir prisi
pažino, kad savo kelionės po S. - 
Ameriką metu jis geriau pra
mokęs kalbėti. Su mano dukre
lių pagalba svečiai apžiūrėjo 
miestą, apsipirko, o vakare visi 
pietavome viename iš įdomes
nių Klevelando restoranų.

Penktadienio fytą jaunimas 
susirinko DMNP parapijos aikš
tėje, iš kurios autobusu išvyko 
į Klevelando miesto rotušę, ly
dimi LB atstovų. Juos nulydė
jo gausus lietuvių būrys į audi
enciją pas miesto burmistrą. Po 
šiltų sveikinimų ir miesto rak
to įteikimo abi meninės grupės 
atliko trumpą programą, kurią 
filmavo trečiasis televizijos ka
nalas. Sugrįžę į parapijos salę, 
“Ąžuolynas” ir “žibutės” repe
tavo. Vakare Įvyko susipažini
mo vakaras ir Šokiai, kuriuose 
dalyvavo gražus būrys vietinio 
lietuviško jaunimo, “žibutes” 
globojo “Nerijos” dainininkės.

Šeštadienį, kovo 15 vakarą, 
DMNP parapijos salė buvo pil
na žiūrovų. “Tiek daug žmonių 
dar šita salė nebuvo mačiusi”, 
pasidžiaugė pirmininkas J.

į Malskis, apytikriai suskaičiuo
damas apie 800 publikos daly
vių. Tenka apgailestauti, kad 
didelė dalis> tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių į tą koncertą dėl 
vietos stokos negalėjo įeiti.

.. - Koncertas
K ,i.

Nekartodama gausiose recen-
1 zijose pareikštų kritikų ir nuo

monių, norėčiau kiek sustoti 
ties ginčytinais koncerto mo
mentais. D. Lapinskas, mūsų 
jaunesnės kartos muzikos žino
vų atstovas, Šalia kritiško verti- 

y- nimo, labai pozityviai reagavo 
f į mums neįprastas išorines pro

gramos puošmenas bei naujo
viškumo įnešanČią šokių cho-

L reografiją. Tačiau “Tž” kovo 
13 d. nr. St. savo straipsnyje 
remiasi nelabai įtikinančiais 

' ■ spėliojimais. “Dauguma tų šo
kių nauji, matyt, neseniai at
keliavę iš Lietuvos’’. Tvirtini
mas ar spėliojimas nuskambėjo

MŪSŲ' LIETUVA _ NR.18 (1653)1980.V.8
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Urugvajaus n Ąžuolynas " po pasirodymo Chicagos Daley Center. Vidun 
Chicagos burmistre Jane Byrne. V. Kučo nuotrauka

kaip kaltinimas. Nebūdama mū
sų tautinių šokių žinovė, aš ne
kartą stebėjausi mums įprastų 
šokių ir drabužių nusistovėjimu 
ir suvienodinimu Š. Amerikoje. 
Gal po 30 metų Amerikoje ir 
susidarėme “tradicinę“ tiek šo
kių, tiek drabužių sąvoką. Nega
lima paneigti, kad didelės įta
kos į mūsų skonio formavimą 
tautinių drabužių pasirinkime 
turėjo dailininkai Tamošaičiai. 
Kiekvienas kūrybingas žmogus 
savo kūrybai teikia individua
lią interpretaciją. Liaudies me- 
ųą interpretuodami, mūsų me
nininkai, muzikai ir šokėjai re
miasi įvairiais etnografiniais 
šaltiniais. Ar liaudies kūryba 
bei visi jos elementai gali išlik
ti nepaliesti evoliucijos? Kas gi 
gali tvirtinti, kad mūsų vadina
mieji “tradiciniai“ drabužiai ar 
šokiai esą tikrai autentiški? Iš 
kurio šimtmečio? Kurioje mū
sų istorijos epochoje jie nusisto
vėjo, kad šiandieną juos pava
dintume autentiškais? Tauta, 
kuri yra gyva, kuria ir keičiasi.

C URS O AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado — Aconranha fitas cassettes

Para maiores informações
Paira Postal 1121 Rua Juaúndiba, 2fí
0/^00 Suo Paulo Sp Pone 273-0338 03124 Sao Paulo. SP

Tik esminiai jos kūrybos ele
mentai išlieka tautinio charak
terio rėmuose.. ;

Vytauto Dorelio išaustos 
turtingos juostos ir tautinių dra
bužių raštai man 'atrodo labai 
lietuviški, o nepaprastai gražiai 
suderintos spalvos ir šokių nuo
taikai priderinti skirtingi dra- j 
bužiai jau buvo grynai indivi- J 
dualaus menininko sukurti ne 
vien pagal lietuviškus elemen
tus, bet ir choreografinius rei- f 
kalavimus. Argi užmiršome taip ; 
vadinamus “Birutės“ kostiumus, f 
kuriuos nepriklausomoje Lietu- i 
voje dėvėjo mūsų; diplomatų ir ' ' 
augšto rango karių žmonos? 
Žvilgančios taftos sijonai, šilki
nės, siuvinėtos bliuzelės, aukso 
kaspinėliu atsiūlėti kiklikai’ Ir . 
tautinių drabužių ilgis buvo 
įvairus. Mano pirmieji drabu
žiai buvo labai trumpi. Trumpi 
sijonėliai, šokyje atvaizduojant 
rugiapjūtės metą, buvo ne tik 
žavūs, bet ir labai atitiko paties 
šokio nuotaiką, šokis buvo gy
vas, įtikinantis, natūralus ir gai-
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Urugvajaus "ĄŽUOLYNO" šokėjai,pasipuošę rudinėmis ir sermėgomis 
Chicagos Daley Centre, koncertavę vasario 26 d.

vinantis.
Taip pat mūsų akis yra pra

tusi matyti individualius gra
žius tautinius drabužius, kurie 
didesniame /vienete, nežiūrint 
jų individualaus grožio, sudari 
neišbalansubtą margumyną. 
Nusikaltimo nėra pagal etno
grafinius bruožus ir charakterį 
kurti naujus drabužius.

Turėjau progą pasikalbėti su 
“Ąžuolyno” vadovu dr. Alfredu 
Stanevičiumi. Prisimindama 
daromus priekaištus, aš paklau
siau, iš kur jis gavęs idėjų dra
bužiams. “Mano mamytės tauti
niai drabužiai, atsivežti iš Lie
tuvos prieš 50 metų, buvo man 
pagrindu. Be jų, aš naudojausi 
nuotraukomis iš nepriklauso
mos Lietuvos. Berniukų švar
kams žemaičių šokyje modeliu 
turėjau Augustino albume ras
tas tautinių šokių grupės nuo
traukas. Mano teta, kuri buvo 
nepriklausomos Lietuvos gim
nazijoje tautinių šokių mokyto-

■ ja, buvo mano įkvėpėja”.
%

Tame pačiame “Tž” straips-

® Stiprių žmonių esame reikalingi, 
nes stovime prieš dideli uždavinį — 
nesunykti trąša svetimuosiuose, o 
išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu, 
kuriant dvasinės erdvės Lietuvą.

DR. J. GIRNIUS

V. Kučo nuotrauka

nyje St. vėl spėlioja apie drabu
žius: “Matyti dabartinės Lietu
vos ansamblių įtaka”. . . Aš da
bartinės Lietuvos ansamblių ne
su mačiusi, bet “Ąžuolyno” šo
kiuose ir drabužiuose nepasige- 
dau tikro lietuviško elemento, 
tik pamačiau naują kūrybinę 
jėgą, naują dinamišką kryptį, 
laisvinančią mus iš “tradicinės” 
stagnącijos ir teikiančią dau
giau kūrybinės laisvės lietuviš
kos etnografinės tiesos jieškoji- 
me (bus daugiau)

I

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

Sęii tempo é valioso demais—
... para desperdiçá-lo com inquilinos, fiadores, contratos, informações, etc 

Mas agora você vai ter tempo de sobra para os negócios 
mais importantes e lucrativos, confiando ta administração ou venda 

dos seus imóveis aos nossos 20 anos de tradição, 
representados por idoneidade e presteza.

Garantimos o pagamento do aluguel com ABSOLUTA PONTUALIDADE, 
e a Assistência Jurídica é GRATUITA

E tem mais: você não precisa usar seu capital para reformar seu imóvel. 
Nós financiamos a reforma necessária para locação do mesmo, 

SEM NENHUM ACRÉSCIMO

Venha tomar um café conosco e comprove.

ALUGADÕRA E IMOBILIÁfílASANTO ANDRĖ S/C LTDA

R. Dona Gertrudes de Lima, 520 
Teisi 449-4848 é 449-6464 - S. And

VENECUELA
A.a. SOFIJA GUŠCAITĖ-KAMA- 

RAUSKIENÉ, A. Vaisiūnienės prane
šimu, balandžio 4 d. mirė Karake. Ve
lionė,gimusi 1905 metais, buvo Kauno 
miesto savivaldybės gydytojo Guščos 
dukra. Dirbo finansų ministerijos sta
tistikos skyriuje. Buvo ištekėjusi už 
teisėjo Kamarausko, kuris dingo be 
žinios, prasidėjus II D. karui. S.Kama
rauskienė su seserimi Vanda ir svainiu 
Šneideraičiu pasitraukė Australijon; 
Venecuelon atvyko 1950 m.. Svainis 
dirbo buhalteriu, o ji su seserim turėjo 
pensionatą. Jaunesniame amžiuje da
lyvavo Venecuelos lietuvių veikloje, 
bet senatvėje iš jos pasitraukė. Nors 
laidotuves buvo Velykų švenčiu lai
kotarpyje, kai daug lietuvių išvažinėjo, 
jose dalyvavo gražus būrelis artimųjų 
ir pažįstamų. Religines apeigas atliko 
Venecuelos lietuvių kapelionas kun. 
A. Perkumas, SDB. Palaidota naujo
se La Guairitos kapinėse.

ARGENTINA
ARGENTINOS LEITUVIŲ SENE

LIŲ ŽIDINIO sodyboje Adrogue va
saros sezonas kovo 9 d. buvo užbaig
tas Mlšiomis kaimyninėje koplyčioje 
Jas atnašavo kun. A.Lubinskas. Po pa
maldų visi buvo pakviesti j bendrus 
pietus ALS Židinio pirm. V.Grigaičio 
Suaukotų laimikių loteriją pravedė J. 
Mičiudas. Iš pirm. V.Grigaičio prane
šimo paaiškėjo, kad pramonininkas St. 
Metrikis senelių sodybai yra paaukojęs 
500.000 pezų.

Pietų Amelijos Lietuvių Kongresas. Bus 
ateinančių metų vasarą. Balandžio 8 d. lie
tuvių parap. patalpose įvyksta posėdis, Į 
kuri visos organizacijos atsiunčia po 3 na
rius. Posėdyje bus išrinktas specialus pla
čios apimties kongreso ruošos komitetas.

Paroda. Balandžio 21 - gegužės 2 d. įvyks 
lietuvių liaudies meno paroda Kanados ban
ke, Bs. Aires centre - Floridos gatvėje, toj 
pačioj vietoj, kur buvo kitais metais; Lie
tuviai, kurie turi eksponatų paskolinti pa
rodai, prašomi pristatyti juos Į lietuvių 
parapiją, kur komisija padarys atranką.
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Žemės .gyventojas prieš 
kurį daugiausia žmonių len
kiasi ne iš baimės, bet iš dė
kingumo ir meilės - yra mo
tina. Gražiausiame metų lai
kotarpy, kai gamtoje trium
fas ryškėja, švenčiame Moti
nos Dieną. Minime didžiąją 
ir amžinąją pasaulio miste
riją -- motinystę. Mūsų min
tys ir visa kas gero mūsų 
sieloje, nukrypsta į mūsų 
pačių motinas ir, bendrai, 
Motiną, kaip gerąją pasau
lio dvasią, kaip į gėrio sim
bolį. Nėra pasaulyje kitos 
tokios būtybės, tiek save pa
čios mums atidavusios, kiek 
mūsų motina. Motinai len
kiasi ir ją gerbia visi prana
šesni žmonės ir asmenybės, 
daugiau matantieji, prakil
niau jaučiantieji ir plačiau 
galvojantieji už paprastus 
eilinius žmones. Mūsų tau
tos .genijai, kaip: J. Basana
vičius, V. Kudirka, M.K. 
Čiurlionis, J. Baltrušaitis, 
kūrėjai - savanoriai, partiza
nai ir kt. už savo talentus 
už įkvėptą tėvynės meilę - 
patriotizmą, už įgalinimą at
likti karžygiškus darbus, dė
kingi savo motinoms. Sūnus 
ar duktė, kurie negerbia, 
nevertina motinos, negali
gerbti ir vertinti nė savo

sulinkusi, vargų pagraužta 
ir rūpesčių raukšlių išvago
tu veidu, nebegraži. Motinai 
apdainuoti skirta daugybė 
mūsų tautos gražiausios ly
rikos, dainų - maldų, kuriose 
ji vadinama švelniausiais, 
maloniausiais vardais: sen
galvėlė motinėlė, močiutė 
širdelė ir 1.1. Rytelį dukre
lė ją pamigdo, vakare glos
tydama žiluosius plaukelius, 
išpurena patalėlį, užvaduoja 
nuo sunkių darbų. Padorio
se šeimose motina visur tu
ri pirmąją vietą: už stalo so
dinama garbingiausioje vie
toje, maži ir suaugę vaikai, 
kad ir išėję į “didelius žmo
nes” jai lenkiasi, bučiuoja 
ranką, visur jai reiškiama 
pagarba. Lietuvė motina tos 
pagarbos yra nusipelniusi. 
Šiandieną jos paveikslas iš
kyla turtingas ir įvairus: 
motinos-gimdytojos, auklėto 
jos, rūpintojos, pirmosios 
gimtojo žodžio, maldos mo
kytojos, tautinės kultūros ir 
kultūrinės asmenybės kūrė- ®|| 
jos, namų ir šeimos židinio 
saugotojos^ Lietuvos moti-. BĮjph 
nos vaikas, vaizduojamas L 
S. Daukanto “Būde”, moko- » g 

. mas klusnumo ir pagarbos 
vyresniesiems. Mergaičių

''

Ífeàl®'

«m

’Gera būti pas mamą, medžio skulptūra, 1975

brolio, sesers, savęs paties 
ir tėvynės -- tos šalies, iš ku
rios per ištisas gentkartes 
atėjo pasaulin jų motina ir 
jie patys. Apie motinos vaid
menį, tautų ir žmonijos gy
venime mes daug žinome ir 
daug galime papasakoti. Ta
čiau šiandieną labiausia 
mums rūpi pažinti lietuvę 
motiną, garbingai perėjusią 
tris istorines epochas ir da
bar tremtyje gyvenančią 
ketvirtąją.

Lietuvė -motina yra ypa
tingai nusipelniusi pagar
bos ir meilės, nes iš pačių 
seniausių laikų gyvenime ji 
yra lydima kančios, kilnu
mo ir pasiaukojimo. Iš senų 
senovės laikų lietuviai ger
bė savo motiną, kaip savo 
darbų ir nuopelnų bendri
ninkę, palydovę, nors ji bū
tų ir metų naštos prislėgta,

kuklumas pakeltas į dory-
bių laipsnį, amžinai išliko 
būdingas lietuvaitės paži- 
mys. Mūsų motina mokyda
ma mus gimtosios kalbos, 
įpareigojo kalbą saugoti, 
gerbti ir mylėti; nedarkyti 
jos, kalbėti gražiai ir savo 
kalbą tobulinti, ne susin
ti svetimybėmis. Iš čia ir ky
la lietuvės motinos tautinis 
heroizmas. Ir tamsiausiais 
tautai laikais, sveikos intu
icijos vedama, ji, mūsų mo
tina, nešė aukštai iškėlusi 
neužgesinamą ateities vil
ties deglą. Nepriklausomy
bės laikais plačiai sušvitu
si ir išsišakojusi šviesa ir 
buvo atnešta įš “Vargo Mo
kyklos”, nuo J motinos rate
lio... Toji /kukli šviesos 
nešėja mokėjo pasireikšti ir 
kitokiais žygdarbiais: Gra
žinos asmenyje ji kalaviju 
rankoje gynė tėvynę, Birutė

- ji kunigaikštienė, auginan
ti didvyrį Vytautą Didįjį, 
kuris iškėlė tėvynę Lietu
vą iki imperijos vardo. Lie
tuvė motina mokėjo ne tik 
heroiškai gyventi, bet ir he- 
roiškai mirti.

Užmirš draugas draugą, 
brolis seserį, žmona vyrą, 
bet motina savo žuvusių 
vaikų kol gyva neužmirš. 
Lietuvos motinos heroiškų 
darbų testamentas yra dva
singas, turtingas ir' todėl 
vykdytinas. Nuoširdžiai lin
kime dabartinėm jaunom lie
tuvėm - motinom savo 
vaikus, ypač svetur-tremty- 
je, auklėti patriotinėje - lie
tuviškoje dvasioje, mokyti 
gražiosios gimtosios savo 
tėvų ir protėvių kalbos. Vi
sur ir visada eiti sengal
vėlės - motinėlės pramintais

lietuvybės ktnais, laikytis 
gražių lietuviškų tradicijų, 
papročių. Nepasiduoti, nesu
sižavėti aplinkybių ir laiko 
monams, nenuplaukti kos
mopolitizmo bangomis, ne
atiduoti savo vaikų sveti- 
mon įtakon ir tuo pačiu tau
tiniai nenumarinti!

Žinokime, kad mūsų, lie
tuvių, tauta negausi, komu
nistinio teroro po visą pa
saulį išblaškyta, daug išken- 
tėjusi sensta ir miršta, o jos 
dalis likusi Tėvynėje nutau
tinama ir įvairiais būdais 
pagreitintu tempu naikina
ma.

.. Motinos Dienos proga 
sveikiname visas lietuves 
Motinas ir linkime joms 
sveikatos ir laimės!

Kalpas Uogintus
DIRVA
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Testameaíaí
Lietuvį

Kaip “Gimtasis Kraštas” 
1978 m. 49 nr. rašo, iš JAV De
troito pavergtoje Lietuvoje lan
kėsi advokatė Stefanija Masytė, 
kuri yra, “pažangiosios” (ko
munistinės) spaudos bendradar
bė. Ją į pavergtą Lietuvą atvyk
ti pakvietė “Tėviškės” draugi
ja. Ji turėjo progos apsilankyti 
Andrioniškyje, savo tėvo tėviš
kėje. Normalūs turistai paverg
toje Lietuvoje negali aplankyti 
savo ar savo tėvų tėviškių, nes 
jie turi važiuoti ten, kur nurodo 
KGB.

Ar S. Masytė į pavergtą Lie
tuvą atvyko savo, ar “Tėviškės” 
draugijos pinigais, ar apsimokė
jo iš testamento, kurį ji tvarkė, 
nepasakyta. Ji vieną palikimą 
tvarkė kaip advokatė ir kaip 
įgaliotinė. Esą ji apmokėjo vi
sas susidariusias išlaidas, o li
kusius pinigus atvežė į paverg
tą Lietuvą mirusiojo artimie
siems. Nepasakyta, kiek tų pi
nigų buvo pagal testamentą. Ga
lima į Lietuvą atvežti tik 10% 
viso palikimo ir pasakyti, kad 
tiek jo liko. Ji nepasako, koks 
jos honoraras kaip advokatės ir 
kaip įgaliotinės. Rodos, JAV ir 
Kanadoje advokatai ir įgalioti
niai gauna po 4-5% nuo paliki
mo. Advokatai dirba trumpai 
ir tik įstaigose, o įgaliotiniai — 
ilgai ir įvairiose vietose. - •.

Si'Masytė-1976-m.” lankėsi 
vergtòje Lietuvoje ir Vilniuje 
susipažino su “Injurkolegija” 
bei jos darbu. Dabar ji tą insti
tuciją perša laisvojo pasaulio 
lietuviams, kad per ją būtų 
siunčiami palikimai į pavergtą 
Lietuvą. Keisčiausia, kad S. Ma
sytė nei kaip advokatė, nei kaip 
įgaliotinė nežinojo adresų tų as
menų, kuriems teko palikimas. 
Ji kreipėsi į “Injurkolegiją” 
Vilniuje, kad ji surastų paliki
mo gavėjus. Ji sako: “Testa
mentas turėjo pereiti teismą 
Detroite. Paskui reikėjo apmo
kėti palaidojimo ir visas kitas 
testamente nurodytas išlaidas. 
Mūsų valstybė paėmė 10% ”.

MŪSŲ LIETUVA

gyvenantiems
J. Vaiče Šį ūnas

S. Masytė nepasako, kokią 
dolerių sumą sumokėjo valsty
bei, nes nuošimčiai nieko nesa
ko, jei nežinomas palikimo dy
dis pinigais. Palikimą ji nuvežė 
j Vilnių čekiais, už kuriuos 
Amerikoje teko sumokėti ban
kui po $10 už čekį arba $90 iš 
viso, čekiai devyniems paliki
mo gavėjams buvo Įteikti "In- 
jurkolegijos” įstaigoje, Vilniu
je. Taigi, palikimo gavėjai į ran
kas dolerių negavo, o tik čekius. 
Tuos čekius teks iškeisti banke 
i rublius. Nepasakyta, po kiek 
jie gaus už vieną dolerį. Nor
maliai dabar už JAV dolerį iš
moka 60 kapeikų, o už kanadiš- 
ką — 40 kapeikų. Už 40 kp. pa
vergtoje Lietuvoje galima nusi
pirkti 100 gr. sviesto, jeigu jo 
yra krautuvėje. Nepasakyta, ko
kį nuošimtį pasiėmė “Injurko- 
legija”.

Amerikoje, Niujorke, “Injur 
kolegija” turi savo advokatu 
firmą, kurią, sudaro: Wolf, Pop 
per, Ross. Si firma, “gindama’ 
Lietuvoje gyvenančių įpėdiniu 
turtinius interesus Amerikoje 
pasiima 25% viso palikimo kaip 
honorarą, o “Injurkolegija” — 
10%. Pagal amerikiečio teisėje 
pasakymą, tai didelis plėšikavi 
mas. Nuo $100.000 palikime 
vien tos dvi institucijos pasiima 
$35.000. Jei po $10.000 pasiima 
mūsų valstybė ir Maskva, advo 
katai, įgaliotiniai ir t. t., kas be
lieka palikimo gavėjams? Bet 
to plėšikavimo niekas nesustab
do. Todėl kaikurie tautiečiai ir 
sako, kad geriau palikimą palik
ti savo tautos reikalams ar ver
tingoms lietuvių organizacijoms, 
institucijoms, negu pinigus ati
duoti mūsų tautos pavergėjui ar 
svetimiems advokatams.

S. Masytė tvirtina, kad kiti 
testamento vykdytojai savo dar
bo gerai neatliks. Tai galį pada
ryti tik “Injurkolegijos” atsto
vai — Wolfai, Rossai, Popperai 
ir panašūs. Esą veikėjai kalbi
na: “Palikite turto sutvarkymą

_____________________ __  7
man — pasiųsiu giminaičiams 
paketus. Kai žmogus miršta, 
tie “veikėjai” ima siųsti cukrų 
ar kokią kitą “durnystę”, išeik
voja pinigus, nemažai jų patys 
pasiglemžia. Tai yra labai nege
rai, bet didelis biznis, kaip mes 
sakpme Amerikoje”. Priešokio 
“bi??io” prįąięįęjią. it S. Misty 
tėT iš karto pasnmdamá net 
dvejas pareigas, ir advokatai 
paimdami net 25% nuo paliki 
mo. Į pavergtą Lietuvą siunčia
mos medžiagos ir kitokios pre
kės, kokių pageidauja siuntinė 
lių gavėjai, o ne cukrus, kaip S 
Masytė nuskiedžia su savo pa 
šnekovu.

S. Masytė net neprimena, kad 
iš $600 siuntinėlio vertės apie 
$400 pasiima Maskva. Už 20 
siuntinėlių Maskva pasiims apu 
$8000, o jei palikimas didesnis, 
pasiims $15-20.000 ir daugiau. 
Normalus testamento vykdyto
jas už siuntinėliu pasiuntimą 
negauna nė vieno dolerio, nors 
jis daug dirba. Jis gauna 5r4 pa
likimo už visus atliktus darbus, 
kurie užtrunka apie metus lai
ko. ,

S. Masytė nepataria siųsti Į 
Lietuvą siuntinių, nes ten gyve
nantiems jie nereikalingi. O su 
siuntinėliais gautas medžiagas 
parduoti kitiems esą netiktų, 
nes tai būtų uždarbiavimas kito 
žmogaus prakaitu uždirbtais pi
nigais. Bet gryni doleriai ku
riuos pasiima Maskva ir jos tar
nai, ar ne prakaitu uždirbti? Jei 
pavergtoje Lietuvoje žmonės 
visko turi, kodėl atsiranda daug 
tokių, kurie prisiųstas medžia
gas perka7 Jas perka net komu
nistai. Ar geriau palikimą gauti 
geromis medžiagomis, ar rub
liais ir paskui jieškoti nusipirk
ti iš JAV atsiųstų medžiagų? 
Kad pavergtos Lietuvos žmo
nėms siuntinėliai nereikalingi, 
tvirtina Lietuvos pavergėjai ir 
jų bendradarbiai.

Tėviškės žiburiai

Už lietuvišką knygą ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.
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Naujas Lietuvos žemėlapis
Devenių Kultūros Fondas išlei

do žemėlapi “Lietuvą” (paraštė
je pridėtas dar ir angliškas pa
vadinimas “Lithuania”). Tai vie
nintelis žodis svetima kalba šia
me žemėlapyje. Jis yra neperdi- 
delis, tik 35 x 25 colių dydžio, 
trispalvis, skirtas šeimoms, įstai
goms bei jaunimui. Atspaustas 
ant gero, patvaraus, gelsvo po
pieriaus. Paruoštas kartografo 
Juozo Andriaus, spausdintas pri
tyrusio šioje srityje spaustuvi
ninko Juozo Kapočiaus Bostone, 
išleistas Devenių Kultūros Fon
do lėšomis, Dalios Bobelienės 
rūpesčiu.

Lietuvos valstybė šiame že
mėlapyje, kaip ir kituose to pa
ties autoriaus išleistuose žemė
lapiuose, parodyta suverenios 
valstybės tarptautinėmis sutarti
mis nustatytose sienose. Tos sie
nos, mūsų istorikų siūlymu, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nutarimu, rodytinos 
visuose politinės . reikšmės tu
rinčiuose žemėlapiuose, kuriuo
se rodoma buvusios nepriklauso
mos Lietuvos valstybė. Šiame že
mėlapyje jos parodytos stambia, 
raudonos spalvos su šviesesniu 

atspalviu linija ir išvardintos su
tartų ženklų lentelėje. Siauro
mis, raudonomis linijomis pa
ženklintos dabartinės, okupantų 
išvestos administracijos ribos.

Be Lietuvos valstybės, žemėla
pyje parodyta teritorija nuo 
Dysnos — Nesvyžiaus rytuose, 
Skaros upės — Baltvyžių girios 
ir Prūsijos pietinės sienos iki 
Vyslos upės ir Baltijos jūros va
karuose. Šiaurėje Lietuva ribo
jasi su Latvija, čia parodytos 
lietuviškos žemės su brangiomis 
mums istorinėmis vietovėmis, 
kur dar tebespindi lietuviškų sa
lų žiburėliai, kur lietuviški vie
tovardžiai bei vandenvardžiai 
„ebebyloja apie jų kilmę ir di
dingą mūsų tautos praeitį. Liku
sieji plotai padengti ornamen
tuotu tinkleliu. Žemėlapį puo
šia lietuviškasis Vytis, gi varin- 
gių (vikingų) “Žaltys” plaukio
ja Baltijos jūroje. Tokie “žal
čiai” .praeityje dažnai puldinė
davo Lietuvą, atplaukdami iš 
Skandinavijos.

Žemėlapio viršutiniame deši
niajame kampe nubrėžtas kom
pasas, kurio viduryje įdėtas ne
priklausomos Lietuvos geodezi-

1 
ninku ženklas, o apatiniame kai
riajame kampe yra sutartų ženk
lų lentelė ir žemėlapio metrika; 
dešiniajame kampe — kilomet
rų ir statutinių mylių linijiniai 
masteliai. Skaitlinis mastelis 
apytikriai 1:800.000.

Žemėlapis neatrodo perkrau
tas parašais, nes naudotasi aiš
kiu, lengvai išskaitomu raidynu. 
O vienok jame sudėta 2230 vie
tų pavadinimų; vandenvardžių 
336, miestų 203, miestelių 505 ir 
mažesnių vietovių 1186. Čia įei
na kaikurie bažnytkaimiai, kai
mai, dvarai, palivarkai bei vien
sėdžiai. Tai daugiausia vietovės, 
dažnai minimos mūsų istorijoje 
ir literatūroje.

Žemėlapio tiražas — 4000 egz. 
Kaina — $6.00. Gaunamas pas 
platintojus ir pas Devenių Kul
tūros Fondo administratorių 
Jurgį Bagdoną (550.— 59th La
ne, South, St. Petersburg, FL. 
33707, USA. Tel. (813) 343- 
9099). 3. A.

’Lietuvių Dienos”
” Lietuvių Dienų ” žurnalo sausio 

mėn. numeris jau išsiuntinėtas skai
tytojams ir platintojams.

Šis numeris yra skirtas Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) 
veiklai ir Lietuvos laisvinimo klau
simam s aptarti.

Viršelyje VLIKo pirm. dr. Kazio 
Bobelio nuotrauka ir vedamuoju iš 
trauka iš jo pranešimo metiniame 
VLIKo seime,kuris įvyko 1979 m. 
gruodžio mėn. , Baltimoreje. Per
spausdintas straipsnis iš ELTOs biu 
letenio,kuriame duodami VLIKo is
torijos bruožai, seimai, išvardinti 
leidiniai ir seimo priimtos rezoliu
cijos. Čia randame Lyvijos Garsie- 
nės kalbą, pasakytą VLIKo seimo me 
tu Baltimore j e, kurioje daug suges
tijų jaunimo veiklos plėtotei ir konk
retumui.

Kun. J. Prunskio recenzijos Čiur
lionio ansamblio koncerto Čikagoje 
ir knygos "Lietuvos istorija paveiks 
luose”. Daug nuotraukų iš Dramos 
Sambūrio kelionės Australijon.

” Lietuvių Dienas” leidžia Antanas 
Skirius. Adresas: 4364 Sunset Blvd. 
Los Angeles, CA. 90020. Prenumera
tos kaina $ 18. 00, Kanadoje $20.00
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PADANGIŲ
Pr Gavėnas KELIAIS
KELBONES ĮSPŪDŽIAI

(tęsinys iš praeito numerio)

H. BOGOTA - TULUA - MEDELI- 
NAS

KULTŪRINGI LIETUVIAI

Kolombijoj lietuviai, norą jų ne
daug, bet veiklūs, nagingi, kultūringi ir, 
kaip jie patys sako apie save, visi reli
gingi, geri katalikai. "Ir jaunimas yra 
pavyzdingas."

Medeiine kas šeštadieni (20 vai.) 
per Universidad Bolivariane radijo sto
tį transliuojama radijo valandėlė apie 
Lietuvą "Encuentro en Lituania". Jai 
vadovauja Sa'o Paule gerai pažįstamas 
J. Kaseliūnas.

Kolombija yra surinkusi daugiau
sia parašų peticijai Lietuvos išlaisvini
mui: 45.000

LIETUVIU KOMITETAS

Veikia Kolombijos Lietuvių Kul
tūros Fondas. Steigimo fazėje Kolom
bijos Lietuvių Šalpos Fondas. Pirmasis 
įsisteigęs — ir daugiausia nusipelnęs 
ypač imigracijos laikotarpy — tai lietu
vių Katalikų Komitetas, padėjęs dau
geliui imigruoti j Koiombiją ir čia įsi

MŪSŲ LIETUVA

kurti. Nors gal vienas visus jungiantis 
vienetas butų naudingesnis, betgi visi 
šie komitetai ir fondai rodo tautiečiu 
veržlumą.

Lietuvių Katalikų Komiteto pir
mininkas ir visos veiklos ašis — kun. 
Mykolas Tamošiūnas, dabar vietinės 
Maria Auxiliadora šventovės ir para
pijos klebonas. Jo iniciatyva pastaty
ta ir lietuvių ŠILUVOS MARIJOS ko
plyčia.

Sis komitetas, įjungęs savo vei- 
klon didelį skaičių vietinių, ypač po
nių, sudarė daugeliui lietuvių galimybę 
po karo įvažiuoti į Kolombiję. Ir net 
buvo išgavęs lietuvių konsulatą. Kon
sulu buvo iš Belgijos lietuvių atstovy
bės atvykęs p. St. Sirutis. Tačiau užė
jus kairiųjų, liberalų, valdžiai, konsu
latas buvo panaikintas (nebuvo patvir
tinti kredencialai). — Tuo metu žo
dis "lietuvis" buvo geriausia rekomen
dacija.

ŪETUVIŠKAS restoranas

Pranas Sedys su žmona Frau Mar
got (vokietė) Medelino priemesty, ant 
kalvutės, turi restoraną FLORIDA, 
kur ne tik mielai aptarnauja svečius

lietuvius, o susilaukia ir aukštų vieti
nių lankytojų. Toks, pavyzdiui, gu
bernatorius, kaip tik FLORIDOJ šven
čia savo gimtadienį; senatoriai, kandi
datai j prezidentus ten atsikviečia vie
ni kitus. Mat, visiems patinka ši lietu
vio išlaikoma užeigos vieta.

III. MEDELYNAS - BARRAQUILLA

Spalio 2 d. 16:55, orlaivis iš Me
delino pakyla virš kalnų, kur tik krū
mokšniai, uolos ir (gal) retos ganyklos 
nors galvijų nesimato. Kalnai ir kalnai 
su išsikišusiom viršūnėm, galvas ke
liančiom virš debesų. Šen ten matosi 
ir slėniu besiraitantis kalnų upelis, 
žvilgantis kaip sidabrinis kaspinas. O 
debesys (iš orlaivio, po kojų) — kaip 
sustingusios didelės, milžiniškos snie
go gniūžtės.

Medeline naktį palijo, todėl ryte 
buvo gana vėsu; bet saulė, pakilusi, 
ėmė smarkiai kaitinti ( ir kolegijos 
futbolistai žaidė "čempionatą", dau
gelis be marškinių). Taigi, naktį buvo 
"žiema", o priešpiet atėjo. . ."vasara".

Virš Cartagenos, nusileidus pro 
tirštus debesis, atsiveria keistas vaizdas 
(ir klausias: Ar tik ne Olandijoj? ): pra
siveria lyg tai ipes, lyg kanalai; paskui 
jūra, kuri vėl įvairiais kanalais veržiasi 
j sausumą (plokščią, lygią žemę, kuri 
paskui pasirodo smėlynas, su retais 
krūmokšniais. Paskui matosi kanalais 
išraizgytas žemų namukų — bakužių 
Cartagenos miestas. Ko nors daugiau 
iš aerouosto ir nesimato. Sustoja 20— 
čiai minučių.

Paskui, jau temstant, orlaivis pa
traukė jūros pakraščiu, Barranquil- 
los link. - (bus daugiau)

įvažiavimo leidimų 
išrūpinimu, bet 
pasistengė sutvarkyti 
gerai patį įvažiavimą 
ir neretai reikalingą 
šalpos darbą 
mūsų tautiečiams

Kun. Mykolas 
Tamošiūnas su kitais 
trim lietuviais 
saleziečiais 
Kolumbijoje tuoj po 
karo sudarė Lietuvių 
Katalikų Komitetą. 
Šis Komitetas

rūpesčiu

Lietuvių Namai 
Kolumbijoje 

pastatyti tos vietos

. . • - . a Botrimaviõius
r.mvmiA i - ADVOCACIAGYDYTOJAMEDICA

HOMTC CRIANÇAS CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto be Renda, ICM, IPI

Rua Bario de iguape, 212 - 4o aixLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7 
Horário das 9:00 às 11300 e das 14:00 às 18300

Rua Campos Novos, 590 - V. Zelina - Horário das 19:00 às 21ÍM)

KA1BAMA LIETUVIŠKAI
MaMnBmBBHnaMBOflBBHMHaiBmMBHHHBBMBaMwaHMOTMMMmneMCMMcwmnmNaKmBamKjKsnBaasKaMaaKaKi

9



io• Mūsų LIETUVA MR. 18 (1653) 1980.V.8

ATVAŽIUOJA CLEVELANDO NERIJA

's--

CLINICA EM GERAL

ARKADŲ PRO8.OPOW1TSCH

CIRURGIÃO DENTISTA

São Paulo

violis-
stygų

Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos 
Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras - Artigos para 

presentes em geral e os melhores preços da cidade.

Rua Harmonia, 880 - Fone: 211-4499 
• • *

Vila Madalena — São Paulo

“Nerijos” grupė priklauso prie ypač vertingų. 
Balsai nėra stiprūs, bet vadovė Rita Čyvaitė moka 
iš jų išgauti švarią intonaciją, ritminį tikslumą 
ir, kas svarbu — gyvą, pagaunantį tempą. Šios 
rūšies “vokalinės grupės” noromis nenoromis 
linksta prie “estradinio” repertuaro, kurio daug 
yra prirašyta Lietuvoje ir kurį girdėjome gražiai 
atliktą koncerto scenoje. Bet už ką galime būti 
ypač dėkingi Ritai Čyvaitei ir jos mergaitėms: 
už liaudies dainas, kurios tikrai skambėjo liaudiš
ku paprastumu, bet kartu buvo puikiai niuan
suotos, frazuotos ir interpretuotos. Pačios R. Čy- 
vaitės aranžavimai pasižymi paprasta, bet skonin
ga harmonija. Atliekamųjų numerių autorių tar
pe sudomino Vytauto Jančio vardas. Yra tai Chi- 
cagoje gyvenanti slaptinga asmenybė: geras 
tas, dalyvavęs kurį laiką čia gyvavusiame

kvartete, ir autorius daugelio rimto darbo kom
pozicijų, įskaitant ir stambesnius simfoninius vei
kalus, kurie... sunkiai pasiekiami, autorių prašant 
bent tik parodyti savo kūrybos vaisius.

Galime pasidžiaugti, turėdami gražią “Neri
jos” vokalinę grupę, ir palinkėti Ritai Čyvaitei 
išvengti pigiųjų laurų, nukrypstant į estradi
nę muziką, bet bent dalį programos pastoviai re
zervuoti, kaip dabar girdėjome, liaudies dainoms 
bei rimtesniems ir stambesniems mūsų kompozi
torių kūriniams. Iš .“šioje pusėje” gyvenančių au
torių reikia prašyti, kad savo kūrinių duotų arba 
specialiai sukurtų. Pakliuvę į “Nerijos” repertuarą, 
jie bus gerai atlikti.

R. Čyvaitė yra sklandi ir gracinga dirigentė: 
Olena Jatsyshyn — puiki akompaniatorė.

VI. Jakubėnas, “Drauge“, spalio 30 d.

Vokalinis lietuvaičių vienetas “Nerija” iš Klevelando, kuris atliks meninę programą “Tėviškės Žiburių” spau
dos baliuje balandžio 12, Atvelykio šeštadienį, Anapilio salėje Nuotr. L. Tahs>šaičio

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICINA PROPRIA
Rua Mâuá, 422 • . Fone: 227-1014

’ k
t>

ô 
i' <.
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NAUJAS KRIKŠČIONIS
Šv. Kazimiero koplyčioj sekmadienį 

buvo pakrikštytas VI l OR GAVĖNAS 
COUTINHO CAETANO, kurio tėvai 
yra Jefferson Coutinho Caetano ir Tel
ma Gavénaité Caetano.

Naujagimiui geriausi linkėjimai išaug
ti geru krikščioniu.

ŠEIMOS ŽIDINYJE

Saleziečių Eks-alumnų dėmesiui:
Pranešama, kad birželio (junho) 13,14 
ir 15 d.d. įvyks "Pirmasis São Paulo 
miesto ir Valstijos Saleziečių Eks— 
alumnų subuvimas", Liceu Coração de 
Jesus (Campos Eliseos, S.Pau Io) pa
talpose.

Visi lietuviai - bet kur, bet kada bu
vę saleziečių įstaigų moksleiviai kvie
čiami dalyvauti bent pagrindinėje su
buvimo dienoje, šeštadienį, birželio 
(junho) 14 dienę.

Balandžio 19 dienę Casa Verdėj mi
rė ANTANAS ANDRIULIS sulaukęs 
71 metų. Mirties liga — širdies prie
puolis. Velionis kilimu buvo iš Šiaulių 
ir Brazilijon atvyko 1926 m. Ilgę laikę 
gyveno V.Zelinoj, o paskui C.Verde. 
Liūdesy paliko žmonę Antosę, sūnų 
Augustę ir dukras Rozaliję ir Adelę su 
šeimoms. Buvo palaidotas V.Formosa 
kapinėse.

C.Verdė lietuviai a.a. Antanę prisi
minė per lietuviškas pamaldas praeitę 
sekmadienį.

JUOZAS PRANEVIČIUS, gimęs 
1908 m. Lietuvoje, Prienuose.

Atvyko su šeima Brazilijon 1927, 
m. ir ilgiau apsigyveno Sto. Andre“ 
mieste.

Mirė balandžio 25 dienę. Liūdesy 
paliko žmonę Teresę, šešias dukras ir 
du sūnus. Be to dar paliko 27 anūkus 
ir penkis pro-anūkus.

Palaidotas 26 balandžio Sto.An- 
dre kapinėse.

30-tos dienos Mišios bus šeštadie
nį, gegužės (maio) 24 dienę, 7-tę vai., 
vakare, Sv. Kazimiero parapijoje.

Giminės ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose. Visiems iš ank
sto dėkojame.

Pranutė ir Katarina—
— Velionies seserys

ŪSŲ LIETU V A
■ --- «.re:.
pinenes pi; mojo vyro sūnus.

Jis išėjo iš namų antradienį 4 vai. 
po pietų ir pradingo. Du spėliojimai 
statomi dėl jo mirties: arba apipuolė 
jį banditai, sunkiai sužalojo ir, nuvežę 
iki "Ceboião", sankryžoj tarp Marg. 
Pinheiros ir Castelo B ranco, kur jis pa
prastai niekuomet neidavo, išmetė jį 
šalia kelio, arba, kad ten pat jį suvaži
nėjo ir paliko.

Gimęs 1936 m. gruodžio 12 d., gy
veno Moxey gatvėj Nr.210, Lapa de 
Baixo. Paliko liūdesy motinę, patėvį 
Povilę, seserį Valerija ir svainį Juozę 
Manoel su vaikais Silvija, Suzana ir 
Sandra.Palaidotas 1 gegužės Lapos ka
pinėse, kun. S.Šileikos lydimas. 7 die
nos Mišios bus N.Sra. da Lapa bažny
čioj. Giminės dėkoja visiems dalyvavu
siems laidotuvėse.

Lai Dievo gailestingumas lydi Velio
nį ir teikia paguodos raudojantiems 
dėl jo ankstyvos ir paslaptingos mir
ties.

SKAITYTOJAI RAŠO...

PAVASARIS TĖVYNĖJE
(Laiškas iš Lietuvos)

Tas Velykų rytas pas mus šiemet 
lyg stebuklingas. . .

Prieš tai, ir štai savaitės põ, labai 
nepatrauklus oras. Vienas kitas krinta 
lašas ir vis įsikibęs j Snieguolę — visur 
purvynė numausianti ir gerus kalio- 
šius. . .Didįjį Šeštadienį buvo sunku ir' 
ugnį ant šventoriaus įkurti.

O Velykų rytas — auksinis 3 šal
čio, tai visur sausa. Žmoneliai tik tauš- 
ka bažnyčion. Ir kiek jų pritauškėjo.

Išėjus trikartinėh procesijon, sau
lytė taip žarstė spindulius, kad net 
monstracija šypsojosi. Jokio vėjo, už
tat vėliavos ramios ir žvakės rankoje 
negeso. Mūsų Marios be bangų, bet ir
storasis ledas geras laidininkas — toli g 
nešė aidus "Linksma diena. . ." Aš g 
žodyje, pridusęs iš susijaudinimo, sa- g 
kiau su visornis mano tikinčios minios

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677
<feĮĮ2ĮSS—».i-nn..f,.ii..i»■ ■ ■.m ..............., , lw.— į iii  ............................

Res.: 274-1886

širdimis ačiū Jam ir Mamai už rūpes- 
tingumę.

Dar šnekučius, zylutes ir devin- 
balses lesinam prie namų. Maitintume 
ir vyturėlį, bet jis ieško užvėjos už 
snieguoto grumsto. Kai gausit šį mano 
laiškutį, tie paukšteliai bus gamtos ka
raliai; ir mus saulytė išbučiuos rudas. 
O jūs? Gal slinksit j rudenio rūkę — 
O, kaip norėčiau savo vasaros pabaigoj 
papulti j jūsiškę, bei paskui sugrįžti su 
mielosios Lietuvos vyturėliais.

Svaja ir pagyvenusioj krūtinėje 
žavi.

Jei pas jus nėra, tai dar galiu pa
siųsti sniego jūsų žiemos pradžiai. . .

1980m. 20 balandžio, 
Torontai

Gerb. Redaktoriau,
gavęs jūsų redakcijos adresę, kreipiuo
si su prašymų, ar Tamsta negalėtum 
man padėti surasti buvusį mano moky-' 
toję Šiaulių gimnazijoje Juozę Jurgilę. 
Prieš 30 metų gavau iš jo laiškę rašy- 
tę iš Brazilijos., Jei Tamstai ar redakci
jai yra žinoma Juozo Jurgilo adresas, 
būčiau labai dėkingas, jei Jūs jį man 
perduotumėte arba bent Jam mano. 
Geriau, kad aš gaučiau, nes mums svar
bus ryšium su Šiaulių gimnazijos kroni
kos ruošimu.

Iš anksto dėkingas lieku.
Vyt. Jonaitis

Mano adresas:
Vytautas Jonaitis
340 Royal York Rd.
Apt.315, Toronto, Ont.
M8Y2P9, Canada

j 
I 
£3 3 
3 3

H H 
H

PASAULIO LIETUVIU BENDRUO-S * skj
MENES valdyba nuoširdžiai dėkoja | 
PLB Kultūrinės Talkos Komisijai ir § 
jos pirmininkui dr. Leonui Kriauče- I 
liūnui už atliktus darbus mezgant § 
kultūrinius ryšius tarp paskirų kraš- g 
tų lietuvių. Ypatinga padėka tenka § 
už įdėtas pastangas bei rūpestį orga- g 
nizuojant sėkmingas Buenos Aires g 
"Žibučių" bei Montevideo "Ažuo— g 
lyno" gastrolės Šiaurės Amerikoje, g

£3 
S
£3

TRAGIŠKA MIRTIS
Trečiadienj,. balandžio 30 d., 7 vai., 

ryto, policija surado pakelėj kraujuos 
paplūdusį žmogų. Vežė jį greitojon La
pos pagalbon, bet pakeliui jis mirė.At- 
likus reikiamus tyrinėjimus, pasirodė, 
kad tai būta lietuvio, vardu EDMUN
DAS SADAUSKAS, 44 metų, mecha
nikas, nevedęs, Onos Sadauskienės Pi-

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

Irwentário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabaihtsta, Ete.

Rua 15 de Novembro, 244-4 and. • Conj. 9 • Foce: 37-8958
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SPAUDOS VAJUS
Sj karta tik nenuilstama ML rėmėja 

p.nia URŠULE GAULIENÉ ir ania 
SALOMÉ PAULIUKONIENÉ, abi
dvi iš Rio,prisidėjo prie Spaudos Va
jaus Kiekviena su 1000-čiu kruzeirų. 
Joms padėka iš širdies, tuo tarpu ML 
skaitytoju visuomenei dar vienas prašy
mas Spaudos Vajaus neužmiršti.

MŪSŲ LIETUVA
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MOTINOS DIENA

V. ANASTÁCIO bus švenčiama sekmadienį 11. gegužės. 16 vai. 
Mišios už gyvąsias ir mirusias Motinas, paskaita, suneštinės vaišės ir pri
taikinta programėlė Motinoms pagerbti. Kiekviena Mamytė, kuri tik 
gali pakrutėti ir kiekvienas lietuvis-ė norį pagerbti savo gyvybės šaltinį 
yra kviečiami dalyvauti.

Visi pergyvenam šių dienu ekono
minius sunkumus ir tuose dalykuose 
bevelyjam kad niekas nekvaršintu gal
vos, bet taip pat privalom nedaleisti 
neteisybės. Neteisybė gi yra tokiaž- 
maždaug penktoji ML skaitytojų dalis 
arba tiesioginiai prie Spaudos Vajaus 
prisidėjo arba kitaip ML sušelpė, tuo 
tarpu didelė dauguma atrodo nei ne
galvoja prisidėti, nors ir galėtu. Nor
maliai, apmokėjus laikraščio prenume
ratą, viskas būna tvarkoj, bet šiuo me
tu ML padėtis nėra normali, nes ją 
spaudžia STAMB I SKOLA ir tokio fak
to negalima užmiršti. Užtat, kas prie 
Spaudos Vajaus mašinai apmokėti dar 
neprisidėjo, tegu pagal savo galimybes.» 
atlieka šią prievolę ir tada ramia sąžine 
galės skaityti ir toliau ML, jausdamasis 
jos rėmėjas ir geradarys, o ML ramia 
tvarka eis ir toliau kaip ėjusi be didelių 
rūpesčių ar sukrėtimu. Priklauso tik 
nuo truputėlio geros valios, nes klausi
mas liekasi visuomet tas pats: — Nerei
kia kad duotų daug, bet reikia kad 
duotų visi, nes vienybė tai galybė, o 
lašas po lašo ir akmenį pratašo!

džios atstovų bei spaudos darbuotojų.
Ypač reikia, kad galimai daugiau lie

tuvių, ypač jaunimo, jose dalyvautų. 
Kaip tik čia proga lietuviams pasirody
ti, kad jie gyvi ir jų dar daug.

JUBILIEJINĖ ATEITININKŲ 
VAKARIENĖ

Ruošiama birželio mėnesio 14 die
ną Jaunimo Namuose. Vakarienėje da
lyvaus iš Amerikos atvykę "Nerijos" 
dainininkės. Vakarienė bus pirmasis 
jubiliejinių ateitininkų metų parengi
mas. Kaip jau buvo rašyti šiemet suei-A 
na 70 metu nuo ateitininkų organiza
cijos pradžios ir 30 metų nuo jų jsis- 
teigimo Brazilijoje. Pakvietimai j jubi
liejinę vakarienę jau spausdinami. Ju
biliejui paminėti komisija siuntinėja 
aplinkraštį visiems buvusiems ateiti
ninkams. Jei kas nors iš ateitininkų 
aplinkraščio nagautų, tai yra ženklas 
kad komisija neturi jo antrašo. Prašo
me tuoj atsiliepti pasiunčiant j Caixa 
postai 4118. Neskaitant dabartinių

ML Administratorius

POPIEŽIAUS GIMTADIENIS

Tarptautinis,ypač komunizmo pa
vergtų tautų atstovų komitetas, nutarė 
paminėti 60-tąjį Popiežiaus Jono Pau
liaus ll-ojo gimtadienį, išpuolantį ge
gužės 18 dieną, bendromis pamaldo
mis, kurioms buvo parinkta Vila Zeli- 
nos lietuvių šv. Juozapo parapijos baž-

moksleivių ir studentų,per São Pau
lo ateitininkų eiles yra perėję dau
giau negu du šimtai žmonių. Linkėki
me, kad jubiliejinių metų proga kuo 
didesnis jų skaičius sugrįžtų j lietu
viškai krikščionišką darbo lauką.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

MONSTAVIČIUS Elena ^0Q Cr.
nyčia. Taigi pamaldos yra numatytos 
gegužės 18 dieną, sekmadienį, 15 va
landą.

Šiom pamaldom yra kviečiami visų 
tų tautų galintys dalyvauti kunigai ir 
pasauliečiai, Numatyta kviesti ir val-

DUBAUSKAS
GRIŠKONIS
VIDŽIŪNAS

Ignas
Pranas
Alfonsas

re
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MOTINOS DIENOS MIŠIOS

M. Maldos Apaštalavimas skelbia Šv. Mišias už gyvas ir mirusias

gegužės 11 d./ sekmadienį, 8 vai., šv. Kazimiero p-jos koplyčioj. 
Ta pačia proga bus atnaujintas Lietuvių Tautos 

pasiaukojimas Marijai, 
pagal Fatimos Apsireiškimo reikalavimus.

Visos ir visi esame kviečiami prisiminti savo motinas ir atnaujin
ti savo pasiaukojimą Dievo Motinai.

DR. KAZYS BOBELIS
VLIK-o PIRMININKAS S.PAULYJE

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas., Dr. Kazys Bo
belis, lanko P.Amerikos lietuvių kolo 
nijas ir gegužės 6 dieną atskrenda j 
S. Paulį» — Congonhas aerodromą 
19:30 vai.. Kelionės tikslas yra supa 
žindinti P.Amerikos lietuvius su VL IK n 
veikla.

Dr. Kazys Bobelis susitiks su mūsų 
kolonijos organizacijų atstovais penk 
tadienj, gegužės 9 d. 20 vai. Šv. Kazį 
miero parapijos salėje, o šeštadienį 16 
vai. toje pačioje salėje su visais kolo 
nijos lietuviais, kurie norės pasiklau 
syti pirmininko pranešimų.

PADĖKA
P.p. Jeva ir Vincas KUTKAI 

širdingai dėkoja Šv. Juozapo 
Bendruomenei už sveikinimus 
ir gėles 62 metų vedybinio gy
venimo Jubiliejaus proga.

t
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