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Paties naujausio šių metu "’Ateities” numerio viršelis, panaudojant 
Rimtauto Tarabildos grafika.

Prieš 70 metų pradėtas leisti žurnalas, tebeeinantis dar ir šiandien, 
«asuose yra tikras unikumas. O kone stebuklas dar yra ir tai, kad tas 
smalas yra nepasenęs, kupinas jaunatviškos dvasios. Tokia liepsninga 
0 metų jaunuolė šiandien yra “Ateitis”. Žurnalo 70 metų jubiliejų šį 
■ vaitgali visa ateitininkija Chicagoje tad ir mini savuoju kongresu.

Net ir tautose su kelių šimtmečių periodinės spaudos tradicija kultū- 
oūo žurnalo 70 metų amžius nėra jau toks dažnas dalykas. O ką jau be

kalbėti apie lietuviškąją kultūrinio pobūdžio periodiką, kai tą pačią spam 
lą atgavome tik kelerius metus prieš “Ateities” pasirodymą.

Paprastai leidinio amžių lemia ne vien tik ilgaamžė jo idėja, bet ir lei- 
hnio sugebėjimas tą idėją įskiepyti į istorinės raidos naujuosius ūgius, 
uo pačiu patraukiant j save ir jaunesnių kartų skaitytojus. Regime aps
tai pavyzdžių, kaip tai nėra lengva padaryti. Turint minty vien tik kul- 
»arinio, idėjinio ir visuomeninio gyvenimo įvairių krypčių mūsų žurna
lus, matome, kiek jų gimė ir mirė dar nepriklausomoje Lietuvoje ir jau 
pokario metais čia išeivijoje. Ir ne tik mūsuose. Štai vokiečių katalikų 
puikusis kultūros žurnalas “Hochland”. Skaitydavom jį dar universiteti
nėje bibliotekoj Kaune. Prenumeravau jį dar pokario metais Vokietijoje 
ir dar čia Amerikoje. Tačiau, matyt, žurnalui trūko tam tikro lankktu- 
mo, ir štai netoli jau dvidešimt metų, kai “Hochiando” nebėra. Jo vietą 
užėmė nauji vokiečių katalikų žurnalui, mokėję tą pačią misiją patrauk
liau skaitytojui perteikti.

“Ateičiai”, kaip šiandien matome, dėl to numirti nereikėjo, nes ji net 
pasenti dar nesuspėjo. Suprantama, kad žurnalo nueitame 70 metų kely
je buvo, sakytume, ir potvynių ir atoslūgių. Tačiau jubiliejaus proga la
biausiai džiugina tai, kad šiandien “Ateitis” dabartinio jos vyr. redakto
rių bei puslapių išvaizdos planuotojų yra taip tvarkoma, jog yra tikrai sa
vo išeiviškojo laikotarpio viršūnėje. Ir tokia ji yra jau ne Voronežo atei- 
tininkijos pionierių dėka, o visai jaunų, jau išeivos ateitininkijoj subren
dusių ir bręstančių žmonių rūpesčiu. Todėl ir “Ateitis” šiandien visai 
jauna, visai šiuolaikinė.

Galima būtų sukakties proga daug kalbėti apie šio žurnalo įtaką per 
septynis dešimtmečius ateitininkijos ir visos tautos įvairioms veiklos sri
tims. Mums čia labiau prie širdies “Ateities” kultūrinis aspektas. Ši kul
tūrinė ir kūrybinė žurnalo pastanga visada buvo ne mažesnė už -‘Atei
ties” ideologinį angažavimąsi.

Tiesa, kad “Ateitis” nebuvo ir nėra koks nors mokslo, literatūros ir 
meno grynai akademine prasme žurnalas. Jos puslapiuose nebuvo pasi
šauta skelbti vien tik aukščiausio standarto mokslo studijas ir vien tik 
epochinės reikšmės jau subrendėlių kūrybos pavyzdžius. “Ateities”, 
kaip jaunimo žurnalo, tikslas buvo sudominti kūryba jauną žmogų ir už
vesti jį pirmuoju žingsniu ant kūrybos kelio. Ir kiek tokių progų jos pus- - 
lapiai daugeliui yra sudarę jau vien tik literatūros srityje, pradedant Vin
cu Mykolaičiu-Putinu, Faustu Kirša, Jonu Aisčiu, Bernardu Brazdžioniu, 
Antanu Vaičiulaičiu, Antanu Miškiniu, Salomėje Nerimi, Juozu Paukšte
liu, Juozu Grušu ir kitais, prisimenant žemininkų bendraamžių kartą - 
Vytautą Mačernį, Henriką Nagį, Alfonsą Nyką-Niliūną, Vladą Šlaitą, Ju
liją Švabaitę, Danguolę Sadūnaitę iki pat jauniausiųjų - Vitalijos Bogu- 
taitės, Teresės Pautieniūtės-Bogutienės, Mirgos Pakalniškytės, Marijos 
Stankuvienės-Saulaitės, Živilės Bilaišytės, Jolantos Malerytės. baigiant 
šių metų pačia jauniausia “Ateities” laureate Ginta Remeikyte.

O kur dar būtų kitų mokslų sritys, į kurias “Ateitis” galbūt lemiamai 
pastūmėjo ir Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, ir Antaną Maceiną, ir Joną 
Grinių, ir Igną Skrupskelį, ir Zenoną Ivinskį, Juozą Keliuotį ir daugelį 
kitų, baigiant tuo jaunimu, kuris šiandien “Ateitį” didžia dalimi pats pri
rašo.

Būdama katalikiškos ideologijos tribūna, “Ateitis” kultūros puslapius 
tačiau neatidavė vien tik formaliems ateitininkams. Kultūros ir kūrybos 
srityje žurnalas visada ir visiems buvo labai atsiras ir tolerantiškas, iš nau
jo bendradarbio nereikalavo organizacinio bilieto. Visada galėdavo ateiti 
rašyti ir ne ateitininkai. O ir rašantys ateitininkai vėliau gyvenime ne vie
nas nuo organizacijos nutolo. Tačiau “Ateitis” pati, kaip atrodo, dėl to 
per daug nesuko sau galvos. Ji tik džiaugėsi, tą ar kitą ridendnga ir kūry
bingą jauną žmogų užvedusi ant kultūrinio kelio, l
pats gali žygiuoti.
T’

Tačiau tai dar nereiškė, kad “Ateitis” yra abejinga Europos krikščio
niškos kultūros šaknims ir žiedams. Atvirkščiai, “Ateities” kultūrinė pozi
cija buvo ir yra už krikščionišką Lietuvą, už krikščionišką Europą ir už 
krikščioniškos meilės bei tolerancijos krypti visame pasaulyje, neišjun
giant iš viso to ir krikščioniškos kultūros aspekto, kūrybingai besireiškian
čio tikinčiojo žmogaus širdyje. Jubiliejaus proga ano nenuilstamo kury-, 
binio degimo linkime ir toliau taip jaunatviškai “Ateičiai”.

DRAUGAS kbrd.

Maldos diena už Lietuvą
Santos vyskupija skelbia Maldos Dieną už Lietuvą spalio 

(outubro) 25-tę; .• ,
Mišios už Lietuvę busŠao Vicente mieste, Matriz de São 

Vicente Mártir bažnyęiQj;>,1;Q valandą.
Esame kviečiami visi — pajūrio lietuviai ir sanpauliečiai, 

choristai, jaunimas, vyrai, moterys, vaikai. Kas gali, su tauti
ni a i s rū ba i s. %:

Išeis autobusai iš V.'Zėliribs ir C. Verdės 6,30 vai.
M Mažvydo biblioteka Sl° MĖNESIO 25-TĄ, 10 VAL.: VISI SÃO VICENTE
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Iš LKB Kronikos Nr 47
ORGANIZUOTAS BAŽNYČIŲ 
NAIKINIMAS ŽEMAITIJOJE

Neįmanoma ir išskaičiuoti visų prieš 
bažnyčias ir bažnytinius asmenis pada
rytų nusikaltimų

RAŠO TELŠIŲ KUNIGU TARYBA

Telšių vyskupijos 
Kunigų taryba 
1980 m. lapkričio 30 d. 
Nr. 3.

TSRS GENERALINIAM 
PROKURORUI SKUNDAS

Jau eile metų prieš Lietuvos Katali
kų Bažnyčią veikia tamsūs gaivalai, vyk
dantys įvairaus profilio teroro veiks
mus. Mus stebina tas faktas, kad Lietu
vos TSR Vidaus reikalų ir Teisingumo 
ministerijų darbuotojai vis nejstengia 
nusikaltėlių išaiškinti arba tiesiog ne
kreipia dėmesio j tikinčiųjų skundus.

Pavyzdžiui, 1970 m. birželio 25 d. 
sudeginta Tauragės raj. Batakių bažny
čia, statyta 1509 m. Gaisro kaltininkai 
iki šiol neišaiškinti. Tikintiesiems susi
darė įspūdis, kad nusikaltėlių niekas ne
ieškojo, o j tikinčiųjų prašymus leisti 
statyti bažnyčią neatsakė nei LTSR, 
nei TSRS vyriausybė. (| LTSR Minis
trų tarybą kreipėsi 1970. VI1.28, o j 
TSRS Ministrų tarybą 700 tikinčiųjų 
1970.VII 1.17, ir bažnyčios atstatyti ne
leido). Žmonėse paplito gandai, kad 
bažnyčių sudeginimas buvo iš anksto 
planuotas, nes, praėjus lygiai mėnesiui, 
— 1970.VII.24 dienos metu, sudeginta 
to paties rajono Gaurės bažnyčia, ver
tingas architektūrinis 1773 m. pamink
las. Nusikaltėlių taip pat niekas nesura
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do. I tikinčiųjų prašymą, rašytą 1970. 
VIII. 14, leisti atstatyti LTSR MT taip 
pat ne atsakė ir bažnyčios atstatyti ne
leido.

Neįmanoma ir išskaičiuoti visų prieš 
bažnyčias ir bažnytinius asmenis pada
rytų nusikaltimų, todėl išvardinsime 
tik kai kuriuos paskutinių trijų metų 
nusikaltimus vien Telšių vyskupijoje:

1. Akmenės raj., Papilėje, 1977.VIII 
15. sudeginta meniška kapų koplyčia. 
Nusikaltėlių niekas neišaiškino.

2. 1977.IV.11 nusikaltėliai, įsilaužę 
j Mažeikių bažnyčią, išbarstė Švč. Sa
kramentą, pagrobė komunines, rakte
lius ir kt. Nusikaltėliai nesurasti. 1979. 
III. 18 d. j bažnyčią jsilaužusj nusikal
tėlį, nesuspėjusį nieko pavogti, sugavo 
patys tikintieji, šis vėliau buvo teisia
mas.

3. Klaipėdos raj., Gargždai. 1978.1. 
.15 išplėštas tabernakulis, Švč. Sakra
mentas išbarstytas, sumindžiotas. Įsi
laužta j bažnyčią bedieviško išniekini
mo tikslu, nes materialinės vertybės 
nepagrobtos.. Nusikaltėliai neišaiškinti.

4. Klaipėdos raj. 1978,VIII.30 iš
laužtas Vėžaičių bažnyčios tabernaku
lis, išnešta aukų dėžutė. Nusikaltėliai 
nesurasti.

5. 1978. VI1.8 Telšių raj., Pavande
nės šventoriuje, sudaužyti stiklau visų 
14 Kryžiaus kelio koplytėlių, o koply
tėlės, su užrašu: "Liaudies meno pa
minklas, saugomas valstybės", sulaužy
ti rėmai. Nusikaltėliai nesurasti.

6. Tauragė, 1978.111.20. Įsilaužę j 
bažnyčią, nusikaltėliai nepajėgė išlauž
ti didžiojo altoriaus tabernakulio, jį su
lankstė, išplėštas šoninio altoriaus ta
bernakulis. Bažnytiniai indai neliesti.
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Pavogė du kilimus, aukų dėžutę, kitas 
materialines vertybes. Nusikaltėliai ne 
surasti.

7. Į Šilalės raj. Upynos bažnyčią 
1978.IX.12 įsilaužę nusikaltėliai išnešė 
tvirtą metalinį tabernakulį su Švč. Sak 
ramentu. Nusikaltėliai neišaiškinti.

8. Du kartus apiplėšta Pagėgių baž
nyčia: 1978.V.6 ir 1978.V.30. Nusikal 
tėliai išaiškinti ir nuteisti (1979.1.29 Si 
lutėje ir 1979.11.5 Viešvilės proftehni- 
nėje mokykloje Nr. 9).

9. Iš Pajūralio bažnyčios (Šilalės raj.)
1979. VI 1.26 pagrobtas Švč. Sakramen
tas. Nusikaltėliai neišaiškinti.

1978.XI.19 kapinėse sunaikinta apie 
50 religinių paminklų. Paminklai be re
liginių ženklų neliesti. Nusikaltėlių mi
licija neišaiškino. Tarp kitko, šioje apy
linkėje jau seniai tarybinių įstaigų pa
galba griaunami kryžiai. Pvz: 1964.V. 
27 ateistinė brigada, iš anksto suplana
vusi, sunaikino 13 liaudies meno pa
minklų. Naikinimo metu žuvo nusikal
timo dalyvis Antanavičius Alfonsas.

1979.III.7 nuo altoriaus nuplėšti pa
gražinimai. Sugautas nusikaltėlis Iva
nauskas Kęstutis (niekur nedirbąs, bai
gęs vidurinę mokyklą). Tikinčiųjų ži
niomis nenubaustas.

10. 1978 m. lapkričio mėn. sunai
kinta keliasdešimt religinių paminklų 
Plungės kapinėse. Nusikaltėliai nerasti.

11. Salantai (Skuodo raj.). 1979tVII. 
17 išplėštos dvi aukų dėžutės. 1979. 
VI. 14 pavogtos maldaknygės. 1980.
VIII.29 aplaužyti tabernakulio pagra
žinimai, pavogta angelo statula, 10 si
dabrinių žvakidžių. Nusikaltėliai neras
ti.

12. Sėda (Mažeikių raj.) 1979,111. 
29 išlaužtas tabernakulis, išneštas Švč. 
Sakramentas. 1980.VIII.17 vėl išlauž
tas tabernakulis, komuninė pavogta,o 
Švč. Sakramentas išbarstytas. Nusikal
tėliai nerasti.

13. Varduva (Ž. Kalvarija, Plungės 
raj.) 1979,1V. 11 išlaužtas geležinis ta
bernakulis, išneštas Švč. Sakramentas,

• jo likučiai išbarstyti ant žemės. Mato
mai, tai padaryta išneikinimo tikslu, 
nes pavogti religiniai indai ir kitos ma
terialinės vertybės.

1980. VI I.9 pavogta 20 votų nuo 
Marijos altoriaus ir zakrastijoje užra
kinti pinigai. Nusikaltėliai neišaiškinti.

(Bus daugiau)

SASNAUSKAS IŠSIŲSTAS į TREMTJ
Birželio gale ar liepos pradžioje Julius 

Sasnauskas baigė pusantrų metų bausmę 
Vilniaus KGB kalėjime, informuoja Biu
letenis USSR. News Brief (1981 rugpj. 
15). Surakintomis rankomis jis buvo lėk
tuvu .išsiųstas į tremties vietą:. 636600, 
Tomskaja obl., pos. Parabel4, ui. Sovieska- 
ja, 147a. Sasnauskas dirbo santechniku. 
(Elta)
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ARGENTINOJE
GRAŽI "INKARO” ŠVENTE

Šių metų rugpiūčio 29 d., A. Lie
tuvių Centre, dainų ir šokių ansamblis 
"INKARAS” atšventė savo metinę 
šventę su gražia ir meniška programa.

Meno vakaras buvo atidarytas su 
scenos vaizdeliu, kuriame buvo atvaiz
duota lietuviška Šeima, besidominti 
lietuvišku gyvenimu ir dalyvaujanti 
lietuviškame veikime. (Būtų gražu šį 
vaizdelį išplėsti ir pastatyti scenoje).

'Pirmoje programos dalyje jauni
mas, vadovaujamas muziko H. Castro, 
padainavo šias dainas: Tu prisimink, 
Atsikėliau, Gimta padangė, Pilki ke
leliai. Dainas palydėjo prof. Castro 
su gitara, o R. Šoliūnaitė su akordeo
nu. Publika napagailėjo katučių.

Antroje dalyje ansamblis dainavo 
ispaniškai ir pagiedojo porą giesmių 
ir užbaigė - Lauksiu tavęs ateinant. 
Šias dainas lydėjo pianu prof. Castro, 
publikai karštai plojant.

Trečioje dalyje ansambliečiai atliko 
šiuos lietuviškus šokius: Sveikinamasis 
Jonkelis, Landytinis, Ketvirtainis, Auš
relė, Aštuonytis ir Subatukas. Publika 
visus šokius palydėjo stipriais ploji
mais. Šokius akordeonu lydėjo Rasa 
Šoliūnaitė.

Programa buvo baigta inž. J. Gaidį- 
mausko žodžiu, kuris padėkojo visiems 
meno programos atlikėjams, ypatingai 
šokių vadovui, jaunuoliui E. Oikotai, 
ansamblio vadovei B. Daratėnienei, 
prof. H. Castro, o specialiai, viešniai 
iš Š. Amerikos, kuri savo atostogas 
pašventė Pietų Amerikos jaunimui. Jai 
buvo įteikta dovanėlė. Rasa Šoliūnaitė

GAIRĖ NR.
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Jaunasis Robertas Gavorskis mazuju automobiliu 
lenktynėse. Robertas yra žinomu prekybininku ir 

15 „ visuomenininku. Luizos ir Henriko Gavorskiu sūnūs.

LIETUVIAI
PlilOAMERIK 0 J E

atsidėkodama padainavo savo sukurtą 
dainelę apie Lietuvą.

Po to sekė vaišės. Jų metu "Inkaro’' 
garbei buvo praplautas sukaktuvinis 
tortas. Sekė šokiai prie jaukios mu
zikos.

"INKARO” ansamblis, kuris tęsia 
lietuviško šokio tradiciją Lietuvių Cen
tre, pradėtą prieš 22 metus, galėjo 
gražiai paminėti savo 8 metų sukaktį, 
parodydamas savo jaunatvišką entu
ziazmą tęsti toliau lietuviškos kultūros 
darbą mūsų tarpe.

Linkime "INKARUI ’ su tuo pačiu 
entuziazmu tęsti savo lietuvišką darbą, 
išplaukiant ir į platesnius vandenis.

Dalvvis 
LAIKAS Nr. 653

URUGVAJUJE

PAVASARIO ŠVENTĖ

Kuris rengė Urug. Liet. Kult. Draugi
ja savo rūmuose praėjo pavasario nuo
taikoje. Scena - tikras eukaliptų miš
kas. Ant vieno medžio šakos net tupė
jo pelėda. Ją medžioti "išėjo tėvelis" — 
Gerardas Dobileviėius — su šautuvu ant 
peties, "išėjo motinėlė" — Karina Igle
sias - Taparauskas — su pintinėle ir po 
jų "Išėjo visi vaikai" — mažieji "Rintu
kai", Dainuodami jie pamatė, nušovė, 
nupešė ir, tą peledę išvirę dideliame ka
tile, visi gardžiai suvalgė, nes "tėvelis" 
visiems vaikams padalino po šmotuką. 
Visa šeima, patenkinta savo medžiokle,

A.D.P.

dainuodama grjžo namo. Ši inscenizuo
ta daina visiems labai patiko ir susilau
kė ilgo rankų plojimo.

Po to "Rintukų" mažosios mergaitės 
šoko "sėjau rūtą" ir visi vaikai padaina
vo "Batukus" ir "Kalnuos dainuoja'", 
kur pasižymėjo du solistai: Marisa Bla- 
zejevska ir Andres Baliukonis. Mažųjų 
vaikų programos dalis pasibaigė eilėraš
čiu "Sodelis". Deklamavo: Alejandro 
Stendelis, Romina Fornara, Marisa Bla- 
zejevska ir Diego Martinez.

Vaikučius paruošė ir programai vado
vavo jų mokytojos: Jane Dobilevičienė, 
Vilma Štendelytė ir jos pusseserė Ana 
Marija Štendelytė. Dainas pijanu palydė 
jo Vytautas Dorelis.

Viduriniai "Rintukai", vadovaujami 
Cecilijos Dorelytės ir Sergio Stek-Bane- 
vičiaus, šauniai sušoko: Šustą, Lenciūgė
lį ir Kubilą. Šokiams pritarė kasečių mu
zika.

Vyresnieji "Rintukai", mūsų kylan
čios žvaigždės, vadovaujami Antano Gri- 
gorio-Šleivio, grakščiai atliko: Aušrelę, 
Gyvatarą ir Šustą. Jų šokiams irgi lydėjo 
kasėtese įrašyta muzika.

Maioni Pavasario šventės dalis — Kara 
laičių rinkimas. Buvo renkamos Miss 
Simpatija — megaitė iki 12 metų amžiau 
Miss Pavasaris - mergaitė iki 35 m am- 
čiaus ir Miss Uruguay-Lietuva - mergai
tė iki 110 metų amžiaus. Pagal balsų 
skaičių, buvo vainikuojamos: Miss Sim
patija — Karina Iglesias-Taparauskaitė, 
Miss Pavasaris: Cecilija Dorelytė; Miss 
Urugv. Liet. Kult. Draugija — Renėe Ta- 
parauskaitė de Iglesias.

Urugvajaus ŽINIOS, X.4.81

KARALIENE ŠVENTOJO 
ROŽANČIAUS

Kasdien visur pražysta kvapios rožės, 
Žmogaus širdies ne vystantys žiedai...
Marija, Tu maldų gėlyno grožis, 
Kurį Tu meile žemėje ugdai.

O Karaliene šventojo Rožančiaus, 
Tau džiaugsmo, skausmo ir garbės žieduo< 
Kartu žydės ir visos musų kančios — 
Tau musų laimė garbę atiduos.

Leisk paslaptį rožančiaus paskutinę
Su Tavimi mąstyti danguje;
Pabaigus žemės kovą nuolatinę 
Leisk amžinai paskęsti Tavyje.

O melsk už mus, palaimink mus takus — 
Per amžius mes Tau pinsim vainikus.
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PLAČIOS APIMTIES DARBAI
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NUMATYTI RENGINIAI BEI UŽMOJAI

Lietuvių Bendruomenės veikla api
ma visas gyvenimo sritis: švietimą, kul
tūrą, politiką (Lietuvos laisvinimą), so
cialinius reikalus, jaunimą, sportą ir 1.1. 
Visų darbų pagrindas — ugdyti lietuvy
bę ir padėti okupuotai Lietuvai išsiko
voti laisvę.

II. PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Didžiausias ilgametis užmojis — II 
Pasaulio Lietuvių Dienos (PLD), kurios 
planuojamos dar didesniu mastu, negu 
pirmosios, suruoštos Toronte, Kanado
je. PLD pradėtos ruoštis jau 1979 m.

1979 m. gruodžio mėnesį PLB valdy
ba numatė II PLD rengti 1983 m. bir
želio pabaigoje — liepos pradžioje Čika
goje. Programoje: VI PLB seimas, VI 
dainų šventė, V. Pasaulio Lietuvių, Jau
nimo Kongresas, sporto žaidynės ir įvai
rus kultūriniai-pramoginiai renginiai. 
1980 m. kovo mėn. įvykusioje LB ir 
LJS konferencijoje pritarta siūlymui 
įjungti ir politinio pobūdžio manifesta
cijas.

II PLD rengėjas yra PLB valdyba. 
PLD ruoša rūpintis ir organizaciniams 
nuostatams paruošti sudaryta komisija: 
V. Kleiza, pirm. G. Aukštuolis, M. Šil- 
kaitis, Z. Žiupsnys, dr. A. Paulius, D. 
Kojelytė ir A. Juodvalkis. 1980 m. lie
pos mėn. posėdyje PLD rengti komite
to pirmininku patvirtintas dr. Antanas 
Razma. Organizacinės taisyklės priim
tos 1981 kovo mėn.

Ruošiant organizacines taisykles, 
atsižvelgiant į LB valdybų, PLJS valdy
bos ir ŠALFASS pageidavimus bei siū
lymus. Dr. A. Razma painformavo, jog 
norima, kad PLD būtų didingos ir sklan
džiai praeitų. Didelį rūpestį kelia lėšų 
telkimas, nes tuo metu vyks net keli lė
šų reikalingi renginiai.

Provizorinėje PLD sąmatoje, kurią 
pateikė B r. Juodelis, numatyta, be tie
sioginių pajamų už įėjimus, vien tik 
PLD renginiams aukomis surinkti 
$60,000 ir tokia pat, o gal net didesnė, 
suma jaunimo kongreso išlaidoms pa
dengti. Stambiausios išlaidos yra už ke
liones irstadijonų bei salių nuomą. Ka
dangi PLD rengiamos JAV-se, nenuma
toma valdžios parama. Bendra PLD są
matos suma siekia $208.000.

PL JAUNIMO KONGRESAS .4
Kongreso atidarymas numatytas Či

kagoje liepos 1 d. Po atidarymo įvyks 

jaunimo stovykla liepos 5—12 dienomis. 
Jieškoma tinkama vieta JAV-se. Tarpas 
tarp atidarymo ir stovyklos duos progą 
atvykusiam jaunimui pilnai dalyvauti 
PL Dienose.

Po stovyklos rengiamos studijų die
nos liepos 13—22 d. Kanadoje. Numa
tytos Trento universiteto patalpos Pe
terborough mieste, netoli Toronto. Už
darymo iškilmės bus Toronte 1983 m. 
liepos 23—24 d.d.

Jau priimti organizaciniai nuostatai, 
sudaroma programa, kuri būtų supran
tama silpniau lietuviškai mokantiems 
atstovams, kad jie galėtų įsijungti į 
svarstybas bei diskusijas. Sunkumų su
daro vietos parinkimas stovyklai, nes 
reikia sutalpinti didelį būrį jaunimo. 
Lėšomis rūpinasi PL Dienų komitetas. 
Šiuo metu j ieškomas kongresui rengti 
komiteto pirmininkas. Norima įjungti 
visų kraštų jaunimą j kongreso ruošos 
darbus ir išgirsti jų nuomones.

LITUANISTIKOS KATEDRA

Šiuo metu vedamos derybos Illinois 
universiteto Čikagoje vadovybe dėl su
tarties sudarymo. Lituanistikos kated
rą buvo nutarta steigti 1981 m. kovo 
1 d. PLB valdybos posėdyje. Katedra 
kainuos apie $800,000. Pen kerių me
tų laikotarpyje lietuviams reikia įnešti 
$600,000, o likusius pridės universite
tas. Pastarasis pasirinktas dėl šių moty
vų: 1. jame yra lituanistinės programos 
studentai; 2. iš šių programų gali atsi
rasti kandidatų ir augštesnėms studi
joms lituanistikoje; 3. universitetas yra 
Čikagoje, kur yra didžiausia lietuvių 
kolonija Š. Amerikoje; 4. katedros įstei
gimo kaina yra $200,000 mažesnė nei 
kitur. Lietuvių Fondas ir JAV LB kraš
to valdyba yra pakviestos dalintis ben
dra atsakomybe. Sudaromas lėšoms 
telkti komitetas, per kurį tikimasi įjung
ti jaunuosius akademikus — aliumnus.

POLITINĖ VEIKLA

Dr. K. Ambrozaitis pabrėžė, kad 
2/3 politinių reikalų darbų gerai atlie
ka PLB S. Amerikos kraštų valdybos 
ir jų tarybos. PLB valdybos visuomeni
nių reikalų komisijai belieka jų darbus 
koordinuoti. Daug svarbių darbų atlie
kama privačia iniciatyva, kurią reiktų 
skatinti ir toliau.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventario, Despeįo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imposto tia Renda. ICM, IPI

Rua Bario de iguape, 212 • 4o aad.s/45 Liberdade Fooe: 279-S93 ?
Horte» das 9500 te 11300 e das 144)0 te 18áM)

Rua Campos Novos, 590 • V. Zdma * Horirio das 19:00 te 21300

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Nuo Lietuvos valstybės atstatymo 
jau praėjo 63 metai. "Nepriklausomos 
Lietuvos auklėtinių didžioji dalis oku
panto sunaikinta ar ištremta. Kiti pase
no ir traukiasi iš visuomeninio darbo. 
Likusių maža dalis nuėjo j pogrindį. 
Tremties lietuviai taip pat įsijungė j 
laisvinimo darbą. Rikiuojant darbo jė
gas, reikia atsigręžti j tėvynę ir susio
rientuoti laike bei padėtyje. Iš okupuo
tos Lietuvos mus pasiekė šūkis: "Lais
vę patys turime išsikovoti". Šis šūkis 
gyvas šiandieną ir palaikomas kelių 
šviesesnių pavyzdžių". Taigi, vykdant 
politinį - visuomeninį darbą reikėtų 
.laikytis sekančių principų: 1. Stengtis, 
kad išeivija nenustotų siekusi lietuvių 
tautai laisvės ir valstybinės nepriklau
somybės. 2. Šalia lietuvybės išlaikymo 
pastangų, siekti, kad laisvės ir valsty
bingumo idėja būtų perteikta sekan
čiai kartai. 3. Veikti, kad Lietuvos ne
priklausomybės byla nebūtų pamiršta 
laisvajame pasaulyje. Šioje srityje veik
lą derinti su VLIKu ir kitomis laisvinimo 

organizacijomis, koordinuoti kraštų pa
stangas ir darbus. 4. Kreipti nuolatinį 
išeivijos dėmesį j kovojančios tautos pa
stangas išsilaisvinti iš sovietų okupaci
jos, teikiant visokeriopą pagalbą kovoje 
už pagrindines žmogaus teises ir laisvą 
apsisprendimą.

KITI REIKALAI

Nuo 1981 m. sausio 1 d. "Pasaulio 
Lietuvio" redagavimą perėmė Bronius 
Nainys, buvęs PLB pirmininkas.

JAV LB krašto valdyba įteikė PLB 
valdybos darbams $5,000 čekį.

PLJS išleido anglų kalba leidinėlį 
apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga

Skatinami visi dalyvauti IV Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziume, kuris įvyks 
šiais metais Čikagoje per Amerikos Pa
dėkos Dienos savaitgalį, lapkričio mė
nesį. Paskaitas skaitys per 100 lietuvių 
mokslininkų. Bus ir kitų kultūrinių bei 
pramoginių renginių.

Numatyta šaukti sekančią LB ir LJS 
konferenciją 1982 m. pavasarį Dainavo
je.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
1381 METU LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvių Bendruomenės literatūros 
premija (3000 dol. dydžio), 1980 me
tais įsteigta JAV LB Kultūros tarybos, 
Krašto valdybai pritarus ir pasižadėjus 
finansuoti, 1981 metais bus skiriama 
už grožinę lietuvių išeivijos kūrybę. 
Premijos sęlygos sutartos su Lietuvių 
rašytojų draugijos vaidyba.

1 Premija skiriama, atsižvelgiant tik 
j svarstomojo kūrinio meninę vertę.Jei 
nebūtų gauta premijuotino lygio veika
lo, vertinimo komisija pasiūlys Kultū
ros tarybai tris išeivijos rašytojus, pre- 
mijuotinus už bendrąjį įnašą į grožinę 
lietuvių literatūrą. Vienam iš jų Kultū
ros taryba skirtų 1981 metų premiją, 
susitarusi su vertinimo komisija.

2. Lygiomis teisėmis su spausdintai
siais veikalais premijuotini ir rankraš
čiai.

3. Premijai veikalus atsiųsti paskuti
nė data - gruodžio 31 d.

4. 1981 metų Lietuvių Bendruome
nės literatūros premijos vertinimo ko
misiją sudarys Kultūros taryba, susita
rusi su Lietuvių Rašytojų draugijos val
dyba. Komisijos sudėtis bus greitu lai
ku paskelbta.

Pastaba. Įsidė/nėtini premijos sąlygų 
pakeitimai. Sutarta, kad du metus iš 
eilės premija bus skiriama tik už groži
nę literatūrą, o trečiuosius (1982 m.) — 
tik už lituanistinės tematikos humani
tarinio turinio mokslo veikalus arba esa- 
istinių straipsnių rinkinius.

Premijos taisyklės
1. Premijos siekiantieji kuriniai siun

čiami Kultūros tarybai jos vicepirmi
ninko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 
Beverly Hills Drive, Richmond Hts, 
Ohio 44143, tel. (1-216) 481-4534. 
Apie gautas siuntas bus pranešta siun
tėjams. Už paštuose užkliuvusias ar din
gusias siuntas Kultūros taryba neatsa
ko. Jų ieškojimu rūpinasi patys siuntė
jai.

2. Spausdintieji kūriniai turi būti at
žymėti 1981 metų data. Tačiau, kai kū
rinys atžymėtas 1980 metų data, o j 
rinką atėjo tik 1981 m., tai jis bus lai
komas 1981 m. kūriniu. Visi rankraš
čiai bus laikomi 1981 metų kūriniais.

3. Kiekvieno rankraščio pakanka at
siųsti po vieną nuorašą, bet kiekvieno 
spausdinto kūrimo siunčiama po pen- 
kiasrknygas. Jos siuntėjams nebus grą
žinamos.

Pageidautina, kad rankraštiniai kūri
niai parašyti mašinėle. Tačiau bus pri
imti ir lengvai išskaitomi ranka rašyti 
kūriniai.

TEISYBĖ IR MITAS APIE TANEMBERGO MOSIUS
1914 ir 1410 m.

ANTANAS GAULIA
(Tęsinys iš praeito numerio)

Generolas Hindenburg as, kaip visuomet, 
lėtai baigęs pusryčiauti, atsikėlė. Tiktai po to 
visas generalinis štabas, pajudėjo. Mat, buvo 
susitarta aplankyti rusu puolamą 20-tąjį kor
pusą, kurio vadas von Schotz, stovintis Tan- 
nenbergo kaime, pranešė jog rusu generolo 
Samsonov o 5-tasis korpusas jau jį pasiekęs ir 
nedelsdamas puolė. Tačiau pavykę rusus at
mušti su dideliais nuostoliais. Tas įvykis reiš
kė pir mą susirėmimą prie vadinamo Tannen- 
bergo mūšio, bet tai įvyko arti Usdau ir nieko 
bendro neturėjo su istoriniu Tanuenbergo kai
mu. Del taktiniu manevru, tas vokiečiu kor
pusas pasitraukė iš susirėmimo vietos, duoda
mas 2-sios rusą armijos vadui suprasti, jog jie, 
vokiečiai iš čia irgi bėga i geresnes pozicijas 
prie Vislos, ir palieka Rytprūsius rusams,mė
gindami išvengti apsupimo.

Generolas RENNENKAMPF‘aS, 1-sios ru
sų armijos vadas, stovintis Vilniuje, įsitikino 
jog vokiečiai, sumušti Gumbinėje, traukiasi į 
pietus ir jau nebesudaro didelio pavojaus kai
po organizuota kariuomenės dalis. Nutarė u- 
žimti Karaliaučių (Konigsberg'a); manyda
mas, jog esama laiko ir nėra ko skubėti ir kad 
reikia duoti korpusui pasilsėti, nes kareiviai 
buvo gerokai nukentėję nuo vokiečių ;leido vi
sai armijai ilsėtis tris dienas. Be to delsė parė
mimą ir susijungimą su 2-ja Samsonovo armi
ja, kuri veržėsi iš pietų, tikslu pakirsti vokie
čių 8-sios armijos pasitraukimą link Vislos, 
kas, kaip buvo įsitikinęs, būsiąs sekantis tos 
armijos tikslas.

Be to, tarp 1-sios arba Nemuno armijos ir 
2-sios arba Narevo kariuomenės vadų egzista
vo senas, dar iš Japonų karo, antogonizmas ir 
pavydumas. Abu buvo įsitikinę, jog vokiečiai 
sumušti, neišsilaikysią Rytų Prūsijoje, kurios 
trečdalis jau buvo užimtas, ir kad paskutinis 
smūgis 8-jai priešo armijai bus suduotas prie 
Vislos, kur galutinai abi rusų armijos susitelk
sią. Po to kelias į Berlyną liktų laisvas ir abu
du vadai svajojo, kiekvienas atskirai įžengti į 
Vokietijos Imperijos sostinę. Šiuo tikslu,Pe
trapilyje rugsėjo 27 dieną įvyko didelė rinklia
va; buvo surinkta 20.000 svarų sterlingų su 
intencija juos įteikti pirmam rusų kariui įžen
gusiam i Berlyną.

5. Prie kiekvieno kūrinio pridedamas 
lydraštis su autoriaus vardu-pavarde, ' 
adresu ir telefono numeriu. Dalyvavi- ■ 
mas varžybose dėl premijos — viešas ak
tas. ''

Premiją laimėjusio rankraščio auto
rius galės tartis su Kultūros taryba dėl 
jo išleidimo arba pats susirasti leidėją.

Ludendorff o blefas trauktis link Vislos ir 
apleisti Rytprūsius davė teigiamą rezultatą, 
būtent, sutraukti 8-sios armijos jėgas į vieną 
poziciją į kurią veržėsi rusų 2-ji armija, ir ją 
apsupti, pasisekė. Bet vis dėlto, dar rugsėjo 26 
diena vokiečių štabo viršininkas buvo nera
mus, nors šį syki pulk. Hoffmann4as, be jo
kios ironijos rimtai mėgino savo šefą nuramin
ti, argumentuodamas, jog visas numatytas ma
nevras apsupti ir sumušti įsibrovėlį eina tei
giamu keliu ir vokiečių replės galutinai paruoš
tos.

Samsonovo visas centrinis armijos dalinys 
su pragrindiniu štabu įlindo į vokiečių paruos
tą maišą; 120.000 geriausių karių priklausan
čiu prie pagrindinių korpusų, prakaituoti,pa
vargę, dulkėti ir purvini, be to alkani,nes mais
to vežimai, nepajėgdami sekti greito ir griež
to įsakymo pakirsti 8-sios vokiečių armijos 
bėgimą į Vislą, link Vokietijos, liko tą dieną 
užpakaly, nepajėgę išdalinti kariams maisto.

Hindenburg4as vakarienės metu, ramus, 
kaip iš ąžuolo iškirstas, tarė: Na, ponai, viskas 
numatyta ir paruošta, galime eiti prie stalo. 
Vakarieniaudami visi štabo adjutantai turėjo 
išklausyti seno generolo pagyrimą ir jo paties 
pasitenkinimą jo mėgstamu konjaku,o ypatin
gai Moselio vynu, kuri gurkšniavo lašeliais,iš 
lėto smaguriaudamas karišką valgį. Tik Luden
dorff as drįso, kaip visuomet, palikti aukš
čiausiojo vado valgomąjį stalą ir, užsidaręs sa
vo darbo kabinete, tarp žemėlapių susimąstęs 
neramus, įbedęs akis į karo didelius žemėla
pius, pusiau panikoje galvojo:© jei viskas nei
šeis taip kaip numatyta, o jei korpusų genero
lams nepasiseks apsupti Samsonovą ir Ren— 
nenkampfas pasileis į pietus, - tai, atvirkš
čiai mes būsime apsupti, sumušti, pasikartos 
1410 metų nelaimė ir rusai laimės karą. O tai 
bus vienintelio žmogaus kaltė, atseit, mano , 
galvojo jisai. O gal būtų geriau buvę pagal Hin- 
denburg4o sugestiją padalinti 8-tąją armiją į 
dvi dalis ir mėginti išsilaikyti prieš rusų verži
mąsi, kol iš vakarų bus atsiųsti pažadėti kor
pusai paremti rytų frontą. Tiktai Hoffmamfo 
įėjimas jį suramino dar šį sykį.

Kadangi abi rusų armijos sudarė virš pusės 
milijonų kareivių, kurie skaitėsi caro geriausia 
kariuomenės dalis, vedama dviejų prityrusių 
karvedžių, galima suprasti Ludendorff o susi
mąstymą. Jisai prieš tą milžinišką jėgą netu
rėjo nei jos pusės. O tas dvi rusų armijas sky
rė tiktai Mozūrų ežerai. Be to buvo pranešta, 
jog Rennenkampfas pasiuntė vieną korpusą į 
pietus, paremti Samsonovą. Tad neveltui 8- 
tosios vokiečių armijos viršininkas nerimavo, 
nors buvo jau per vėlu rusų armijai išisgelbė- 
ti iš vokiečių replių, kaip mėgino Hoffmann4 
as jį nuramintų (bus daugiau)

5



6

X SIS ATEITININKŲ KONGRESAS

X-me At-kų kongrese Čikagoj iš Brazilijos da
lyvavo 4 atstovai: Kun. Petras Rukšys. dr. San
dra Saldytė, Liucija Banytė ir Douglas Saldys. 
Kongresas įvyko rugsėjo 3-7 dd.

Mūsų Lietuvos korespondentas turėjo pro
gos pasikalbėti su kongreso dalyve Sandra,ku
ri mielai sutiko atsakyti į kelis klausimus. Už 
tai Sandrai širdingas ačiū.

ML koresp.

ML - Kas naujo šiame X Kongrese?
SS — Iš Brazilijos pusės didžiausia naujie

na buvo galimybė išsiųsti 4 atstovus i kongre
są. Ypač dėl to kad 3 jaunuoliai turėjo proga 
ten dalyvauti. Bendrai Amerikos at-kai buvo 
nustebę, kad mūsų jaunimas Brazilijoje domi
si ir veikia ateitininkiškai.

ML — Kas liečia pat j kongresą, kokie buvo 
skirtumai šiemet?

SS — Nors ir nesu dalyvavusi asmeniškai 
kituose kongresuose, bet juos sekiau per mū
sų spaudą. Man atrodo, kad X kongresas bu
vo dinamiškesnis negu praeitieji. Dėl to, kad 
paskaitos buvo sekcijose; kitaip sakant, moks
leivių, studentų ir sendraugių sąjungos atski
rai pravedė savo paskaitas, taip priartėdamos 
kiekviena daugiau prie savo specifinių intere
sų.

ML — Ar tas negadino kongreso nuotai
kos? Aiškiau kalbant, ar nepasidarė 3 atskiri 
kongresai?

SS - Daug kas bijojo, kad tas įvyktų. Kon
greso ruošos komitetas daug diskutavo ir 
svarstė tą galimą segregaciją. Bet tas neįvyko 
dėl to, kad buvo taip pat bendri posėdžiai, 
kur visi dalyvavo. Paskaitininkai buvo išrink
ti iš 3 sąjungų. Už tai, segregacijos tikrai neį
vyko.

ML - Ar gali apibūdinti kongreso progra
mą?

SS — Programa susidėjo iš dviejų dalių: 
bendrų posėdžių ir atskirų sąjungų posėdžių. 
Bendruose posėdžiuose turėjome 9 paskaitas. 
Turėjome dar 5 atskirus posėdžius. Darbo
tvarkėje posėdžiai eidavo taip: bendras posė
dis pirmiau, po to, sąjungų diskusijos maž
daug bendro posėdžio tema.

ML — Ar galėtum mums perduot temas, 
kurios buvo pristatytos kongrese?

SS - “Ateitininkų šeimos kartų bendravi
mas” — ref. Dr. Adolfas Damušis; “Ateities” 
idėjinis skerspiūvis” - referavo kun. Dr. Kęs
tutis Trimakas; “Ateities įnašas į jaunimo kul
tūrinį gyvenimą” — ref. Kazys Bradūnas; 
“Ateities perspektyvos ateityje” — Saulius 
Kuprys; “Mūsų Uždaviniai siekiant visa atnau
jinti Kristuje” - ref. Dalia Staniškienė; “Žmo-
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BALT'AS KAIP OBELIS, JAUKUS KAIP TEPELIS
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Išbėgo, išlydėjo, išnyko dienos tolimos anų dienų — 
Mumyse Eliziejus, balta obelis tarp tropiškų kalnų — 
Jaukus, šypsantis senelis, protingas mokytojas, patarėjas.
Tylos paunksmėje eremitas savo amžiumi ir idėjomis.—

Kai tą seneli lankydavau, kiekviena kartą 
Rodėsi man, kad. savo tėvelį lankau — 
Savo šypsena, pasakojimų “skrynele" 
Tarytum Lietuvos valdiki traukė tėvyne mylėti labiau.

Staiga užmigo senelis nuvargęs, nebeprabudo 
Nei saulės spinduly, nei kregždes plazdenime, 
Gerosios akys nebent stvėrė. ranką nepajudo — 
Mirties Angelo glėhyjąglą pakilo nito žemes.

Taip atsisveikinu Tave,garbingas seneli, 
Didžiųjų idealu Patriarke kilnus!
Užgeso Tavo akiu žydriosios ugnys -
Liko širdy nuoskauda ir liūdesys labai graudus 
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H. Mošinskienė

gaus tautinių ir religiniu teisių kova Lietuvo
je” - Dr. Vytautas Vardys; “Ryškieji kovo
tojai” — Gintė Damušytė: “Uždaviniai besi
rūpinant Lietuva” - kun. Kazimieras Puge- 
vičius: “Tautinė kultūra ir mes” - prof. 
Kęstutis Skrupskelis.

ML — Kokia programa buvo vedama va
karais?

SS - 4 d. - Susipažinimo vakaras - su 
menine programa ir šokiais.

5 d. - Meninis “Ateities” vakaras - 
su avangardinių veikalų pristatymu: po to 
bendravimas kavinėje. Jaunimo Centre.

6 d.- Kongreso banketas, kur daly
vavo poetas B. Brazdžionis ir solistė Vita Po- 
likaitytė. Po to, šokiai.

ML - Girdėjau, kad pati dalyvavai kongre
so prezidiume, ar tiesa?

SS - Taip. At-ku Federacija ir kongreso 
rengėjai buvo labai palankūs Brazilijos atsto
vams. Tikrai negalime skustis, kad Brazilija ir 
mūsų problemos neatkreipė visų dėmesį.

ML - Koks buvo šio kongreso šūkis?
SS - “Ateitis Kristui ir Lietuvai.”
ML - Kokia kryptis duota šiam kongresui?
SS — X-jo Kongreso rūpestis buvo katalikiš- 

r i ------- ——---------------- . 
IŠNUOMOJAMAS 

kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti SantŲ ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913

kūmas. Kai at-kų sąjūdis prasidėjo Lietuvoje 
jiems rūpėjo Tauta, Katalikybė ir InteligentL 
kūmas. Paskutiniais metais atrodo, kad rūpės 
tis katalikiškumu sumažėjo. Tai per ši kongre
są bandėme grįžti prie mūsų organizacijos pra
diniu idealų. Buvo pastebėta, kad at-kai dides
ni dėmesį atkreipia i kitus principus ir katali
kybė, atrodo, pradėjo turėti mažesni svori. 
Tai kongresas bendrai ragino sąjungas ir kuo
pas, o asmeniškai individus tuo reikalu domė
tis.

ML - Ar yra kokių įdomių naujienų musu 
skaitytojams?

SS - Taip. At-kų kongrese turėjome proga 
išgirsti prof. Eringio kalba Prof. Eringis yra 
naujesnis Lietuvos disidentas. Jis atsidūrė Ame
rikoje tik savaite prieš kongresą. Jis atstovavo 
Sovietų Sąjungą kongrese Indijoje. Jam reikė
jo persėsti i lėktuvą nežinau tiksliai kokioj Af
rikos saloje, bet jis negrįžo į lėktuvą. Kokiu 
būdu jis tą padarė ir kaip pasiekė S. Ameriką, 
iš tikrųjų neįstengiau sužinoti, bet, manau grei
tai mūsų spauda praneš.

- ML - Ar tu dar ką nors įdomaus turi 
papasakoti?

SS — Ne. Tik noriu išreikšti gilią padėka 
At-kų Federacijai ir draugams, kurie mane 
taip gražiai priėmė. Ypač Dainai Kojelytei, 
pas kurią apsistojau Čikagoje. Taip pat noriu 
padėkoti ir jos pir-kei Laimai Beržiny tei už 
gražias mums paruoštas išleistuves, ir draugams 
iš Kanados, kurie ten dalyvavo. Būtu sunku 
išvardinti visus, kurie mus taip gražiai priėmė, 
bet jiems visiems mūsų labai didelis ačiū.

Didžioje nuostaboje ir giliai įskaudinta dėl pavėluoto pranešimo, negalėda
ma dalyvauti laidotuvėse, reiškiu savo ir šeimos užuojautą didžiajam tau
riam Lietuvos sūnui Dr. ELIZIEJUI DRAUGELIUI mirus, našlei p. Juli
jai, sūnums Kęstučiui ir Gediminui su šeimomis, marčiai našlei Janina Drau- 
gelienei su vaikais, dukrai Rūtai su šeima, giminėms ir artimiesiems, o ypač 
Lietuvių Ateitininkų Federacijai netekus savo steigėjo ir patriarko. - Telie
ka šviesi atmintis visiems laikams.

Halina Mošinskienė

C Dra. HELGA HERING A|
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. E uh na. 99 V. St*. Mina das 800 às 12 h. 

das 1400 às 1800 Fone: 265-7590 
Rua Quartún Barbosa, 6 - B. do Limão
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BRAZIL1JOS LIETUVIU BENDRUO 
blE^ĖS SOLIDARUMO MOKESČIO 

fNAŠAI:

Sąjungos - Aliança Jubilie jaus
mm

1.000,00
500,00

500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00
500,00 
500,00

Česlovas Jakiūnas
■ ei iksas Girdauskas
• C Algirdas Mošinskas
už Algirdas Idika

Lidija Idika
7iečys Paleckis Junior
Kun Petras Rukšys
\uri Petras Urbaitis 
Kun. Pranas Gavėnas

Prašome visų lietuvių prisidėti.prie 
Ki. B-nės veikimo sumokėdami 1981 m. 
solidarumo mokestį. Dėkojame visiems.

BLB-nės Valdyba
KNYGOS V. ZELINOS BIBLIOTE
KAI IR LIETUVIU MUZIEJUI
Aleksandras Bumblis paaukojo:

Deixa Tuas Lágrimas epą Moscou 
Primavera (Kauno Knygyno 1935 m. 
leidinys)
Sudiev, kvietkeli. (Australijos leidi

nys)
1957 R. de Janeiro Lietuvių Metraš
tis.

Antanas Dutkus paaukojo:
101 knygas lietuvių ir portugalų kal
boms.

Hamiltono ^Kanados) Šalpos Fondas 
pasiuntė:

25 lietuviškas knygas.
Visiems aukotojams lietuviškas ačiū.
įsirašykite j V. Zelinos Municipalinę 

Biblioteką ir skaitykite lietuviškas kny
gas.

Tik taip pateisinsite mūsų pastangas 
j kurti lietuviškų knygų skyrių.

Adresas: Av. Zelina, 177
Atdara: Nuo 8 iki 17 vai.

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Valdybos Pirmininkas

BOBLIOTEKAI REIKIA LENTYNŲ

Šv. Kazimiero parapijos biblioteką 
betvarkant, knygas berūšiuojant atsira
do būtinas kitų lentynų reikalas.

Lentynos gali būti metalinės ar me
dinės, naujos ar senos, padovanojimui 
ar pardavimui.

Iš anksto dėkoja už atidą ir betkokią 
parapijos bibliotekai oaaalba.
...... Šv. Kazimiero Parapija 

Tel. 273-0338
—-ifcw

Xo RICA DE GUARDA - CHUVA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mint-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente Fone: 274-0677 Res.. 274488b

įvyks šių metų lapkričio mėn. 7 d, šeštadienį, 20 valandą būstinės salėje 
Rua Lituânia, 67 — Moóca, prisiminti 50 metų Sąjungos-Aliança nueitą 
kelią ir pagerbti savo narius, kurie dirbo ir jau išėjo iš gyvenimo, o taip 
pat ir tuos, kurie dar nenuilstamai stovi organizacijos gretose ir prižiūri už
žiebtą lietuviškumo ugnelę. Narių dalyvavimas būtinas. Užsirašyti telefo
nais! 93-5470; 274-5116; 853-6423; 92-3309.

iš Rio...
ERNESTAS J. PETRAITIS

Kun. Antano Saulaičio tėvas, JAV- 
bėse, kuris buvo paralyžuotas po krau
jo išsiliejimo smegenyse, pradėjo vaikš
čioti, lazda pasiramstydamas.

T. Ant. Saulaičio sesuo Marytė Sau- 
laitytė-Stankuvienė, apgynė disertaciją 
ir gavo Ph.D. (filosofijos daktarės) laips
nį. O jos vyras, gaunąs stipendiją, renka 
medžiagą apie lietuvių imigraciją j JAV 
ir nori gauti "magistro" laipsnį. T. An-■ 
tano pusbrolis, Eugenijus Vilkas su žmo
na Irute, turėjo Portugalijoj automobi
lio katastrofą, bet abu išliko gyvi, ma
žai tebūdami sužeisti.

Apie a.a. ponią Sofiją Savnorienę, 
mirusią prieš 5 metus, tilpo gražus 
straipsnis "Tėviškės Žiburiuose". Tik
tai jo pabaigoje autorė paklydo: Dr. So
fija nemirė "nepalikusi jokio turto". 
Paliko gražų nuosavą butą geroje Rio 
vietoje (Flamengo), automašiną ir pini
gų banke. Nenuostabu, nes dirbo išsi
juosusi.

Mėnesinės pamaldos buvoš.mėn. 18 
dieną 10,30 vai. lietuvių koplyčioje.
LIETUVIAI IR LIETUVYBĖ RIO DE 
JANEIRO...

Istoriniai įvykiai...
Daugelis mūsiškių pažįstą aukštą, lie

są lietuviškosios kilmės kun.- MEČISLO
VĄ VALIUKEVIČIŲ, visą laiką bėgan
tį tai šen tai ten ir visur suspėjantį.

Tačiau, ir šiandien mažai kas žino, 
kad 1964 metų revoliucijos pradžioje, 
šis mūsų tautietis užėmė per tris dienas 
Rio de Janeiro Gubernatoriaus vietą, ir 
tuom dar išgelbėjo nuo apvogimo ar net 
ko blogesnio Gubernatoriaus rūmus. 
Trims sąmišio dienoms praėjus,kun. Va
liukevičius valdžią ir rūmus perdavė nau
jai susiorganizavusiai vyresnybei.

KOM.KAZIMIERO GAULIOS
TIPOGRAFIJĄ "KA6E" APLANKIUS

Lankant Kom. Kazimiero Gauliosti 
pografiją "KAGE" galima su negru dar
bininku lietuviškai susikalbėti. Iš kitos 
ousės mes žinome šimtus šeimų grynai 
lietuviškų, kurių vaikai nei žodelio ne
moka pasakyti. Garbė, kad lietuvė mo
tina Uršulė Gaulienė pajėgė išauginti to
kius tris sūnus, kurie didžios tėvynės 
meile vedami, pajėgė ir vietinius savo 
įmonių tarnautojus išmokinti lietuviš
kai. *

Kalbant apie pačią Kazimiero-Anta- 
no-Romualdo močiutę sengalvėlę, Rio 
de Janeiro lietuvių kapelionas — kun. 
Mečislovas Valiukevičius išsitarė: "Ur
šulė yra mūsų kolonijos darbšti ir myli
ma patrijarkė. Neaišku ar atsiras kas ją 
galėtų vėliau pavaduoti. Dievas tepalai
ko ją sveiką dar daug metų mūsų kolo
nijos ir bažnyčios labui".

Apie Uršulę Gaulienę iš tikro neuž
tenka užsiminti ar straipsnį parašyti. 
Apie ją, jos patriotizmą ir veiklą Rio de 
Janeiro kolonijoje būtų galima ištisą 
knygą parašyti.

Rio aplankęs "ML" koresp.

UŽSIMOKĖJO ML

GRIŠKONIS Pranas 
GOLSKIS Antanas 
SAKALAUSKAS Pijus 
VALENTE Damas 
VILKAS S. Konstancia 
BIMBA Vitas 
SALDYS Algimantas 
KARSOKAS Roberto 
PIEPER Julio 
.BĄRSCEVICIUS Jonas

C r. 750,00 
Cr.2.500,00 
Cr.3.000,00 
Cr. 1.000,00 
Cr.5.000,00 
C r. 1.000,00 
C r. 1.000,00 
Cr. 1.000,00 
C r. 1.000,00 
Cr. 1.000,00

VENDE-SE chácara 
de alto padrão em Bragança Paulista. 
Casa com 3 dormitórios mobiliada. sui
te. 2 banheiros, cozinha, sala conjuga
da. Com telefone e casa de caseiros. 
Piscina, campo de futebol e bocha. 
Rio piscoso. pomar. Porteira fechada. 
7.200 m'. CrS. 15.000.000.00 facili- 
tados. Tratar telefone 217-0117 com 
Wanda.
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PRANEŠIMAS
UiSlOS VĖLINIU PROGA

Ypatingam mūsų mirusiųjų prisimini
mui lapkričio mėnesį numatytos Mišios 
sekančiai:

XI. 1: Pque das Nações — 10,30 vai.
Casa Verde — 16,15 vai.

XI.2:Sv. Kazimiero koplyčioj:
— 8 vai. lietuviškai
— 9 vai. portugališkai
Agua Rasa — 8 vai.

XI.8: Bom Retiro — 10,30 vai.
XI. 15: Moinho Velho — Rudge Ra

mos — S. Bernardo 
(dar eina pasitarimai)

XI.22: V. Anastácio— Lapa—Bonilha 
(dar eina pasitarimai)

INSTITUTO PIO XI JUBILIEJUS

Saleziečiu seminarija — Instituto Te
ológico Pio XI, Lapoj, šiemet mini 50 
metu sukaktį. Minėjimas, pradėtas ko- 
\/o mėnesį, užsibaigė spalio 10 dieną. 
Buvo atžymėtas įvairiom paskaitom, 
kurias laikė vyskupai, dvasiškiai bei pa
sauliečiai, įvairiai nušvėesdami kunigo 
asmenį šiandien. Jubiliejines Padėkos 
Mišias praėjusį šeštadienį laikė São 
Paulo kardinolas, Dom Paulo Evaristo 
Arns, su trim vyskupais saleziečiais ir 
apie 50 kunigų. Iš lietuvių dalyvavo 
kun. Pr. Gavėnas ir kun. P. Rukšys.

Instituto PI O XI tai seminarija, kuri 
ruošia kunigus saleziečiams, kitom vie
nuolijom ir vyskupijom. | 50 gyvavimo 
metų išleido 848 kunigus; nevienas iš 
jų tapo vyskupu. Institutas yra surištas 
su Popiežiškuoju Saleziečių Universite
tu Romoje, yra Biblinių Studijų Lygos 
būstinė ir turi vien? geriausių speciali
zuotų bibliotekų São Paulo mieste.

BAZARAS V. ZELINOJ

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija 
ruošia didelį bazarą lapkričio 28, 29 die
nomis. Draugijos narės ilgą laiką ruošia
si bazarui. Bus kalėdinių papuošalų, dirb
tinių gėlių, "rosas porcelanizadas", stal
tiesių ir takelių apmegstų ir išpaišytų, 
išpaišytų marškinių vaikams ir suaugu
siems, lėlių ir visokių kitokių dalykų. 
VISI DAIKTAI YRA NAUJI. Per baza
rą veiks bufetas su užkandžiais. Pelnas 
skiriamas labdarai. Bazaro atidarymas 
pramatomas 16 vai.

DĖMESIO

Norintieji vykti j Santos MALDOS 
DIENAI UŽ LIETUVĄ pasinaudojant 
autobusais, teužsisako nedelsiant vietas 
pas'A taną Rudį (tel. 216-7880), ar pas 
Kazimierą Rimkevičių (tel. 215-7852). £

MŪSŲ LIETUVA
X.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ARBATĖLĖS POPIETĖ MOOKOJ

Iš prel. P. Ragažinsko jubiliejaus minėjimo: pa
grindinis kalbėtojas - A. Vinkšnaitis.

Nuotr. AJ. Deiininkaitis

Šio ML numerio

GARB ÉS LEIDĖJAS

pu KAZĮ M I E RAS GAULIA 
iš Rio de Janeiro

patvarus musų savaitraščio rėmėjas.
Jam gili padėka ir geriausi linkėjimai. 

Redakcija ir Administracija

GRAŽUS AMŽIUS IR GIMTADIENIS

S. m. 8 dieną Povilo ir Magdalenos 
Buitvydų namuose buvo jauki šeimy
niška šventė: Povilas atšventė 78-tą 
gimtadienį. | šią šeimos šventę atvyko 
taip pat kun. Petras Rukšys su Šv. Ka
zimiero parapijos kunigų sveikinimais. 
Kun. Rukšys papasakojo apie kelionę 
po Ameriką.

Moinho Velho lietuviai gerai prisi
mena Buitvydus, nes jų namuose me
tus laiko buvo lietuviška mokykla šeš
tadieniais. Pas juos taip pat susitikdavo 
ateitininkai ir kiti lietuviai.

Povilas Buitvydas dar vis dirba kaip 
vaistininkas.

Sveikiname Povilą Buitvydą gimta
dienio proga ir linkime geros sveikatos.

ABC koresp.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheeo Chaves 1206 fone.273-6696

R. Itapeva-,49 - Cj. 35 fone: 2884770 

pavasario Šventė
LITUANIKOJE

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės ir 
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
programuota "Pavasario šventė" Litua
nikoj spalio 18 dieną susilaukė daug 
tautiečių ir net kitataučių. Atvyko du 
autobusai ir keliolika lengvų automaši
nų. Buvo daug tautiečių, kurie pirmą 
kartą išvydo Lituaniką.

Platus reportažas apie šventę numa
tytas sekančiam ML numery.

Šv. Kazimiero salėj šeštadienio popie
tėj vietinės kaimynės suruošė arbatėlę 
— chá beneficente. Prie arbatėlės su už
kandžiais ilgai užtruko loterija, gausi 
fantais ir pačių organizatorių išpuoštom 
tipiškom lėlėm.

Už gautą pelną nutarta įsigyti naują 
pečių bei kitų reikmenų.

**ANGIE" MADŲ PARODA

Prie "chá beneficente" praeito šešta
dienio popietėj pritapo ir žinomos siu
vyklos savininkų, Antano ir Genės Girč- 
kų, išdirbinių "Angie Modas" paroda — 
"desfile". Šv. Kazimiero parapijos salė 
buvo sausakimšai pilna dalyvių, daugu
moj iš apylinkės kaimyninių šeimų. Šil
kiniai ir kitokie tikrai madingi išdirbi
niai ir juos pademonstravusios merginos 
susilaukė daug katučių.

Parodos pagrindinė organizatorė bu
vo p. Stasė Valiukėnas.

Pati "Angie Modas" siuvykla ir krau
tuvė yra Rua Solon, 365, Bom Retiro, 
São Paulo.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

S. AMERIKOJ ūkininkų yra mažiau 
negu 4 milijonai, bet jie pagamina 295 
milijonus tonų grūdų ir 22,7 mil. tonų 
mėsos. Sov. Rusijoj 33 milijonai kolcho- 
zininkų tepagamina tik 179 mil. tonų 
grūdų ir 15,3 mil. tonų mėsos. — Mat 
Sovietų Sąjunga yra pažangiausia pasau
ly valstybė - darbininkų rojus.
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