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DVASINIAI ŽIDINIAI
Iš visų išeivijos veiklos sričių labiau

siai girdima pblitinė veikla, nes čia gar
siausiai šaukiama, daugiausia ginčijamasi, 
bet mažiausiai pasiekiama konkrečiu re
zultatu. Kultūrinė veikla mažiau girdi
ma, nes čia mažiau triukšmo, daugiau 
pozityvaus, tylaus darbo, kurio vaisiai 
regimi knygų, paveikslu, koncertų, pa
skaitų, parodu pavidalu. Mažiausiai girdi
ma viešumoje yra religiné-dvasiné sritis, 
nes joje vyksta tylus darbas, nevisuomet 
regimas apčiuopiamais pavidalais. Jis 
dažnai siejasi su kultūrine sritimi, naudo
jasi jos priemonėmis ir eina bendru ke
liu. O tą bendrą kelią diktuoja pats gyve
nimas. Išeivija, atsidūrusi svetimuose 
kraštuose, skirtingose santvarkose, yra 
reikalinga savų dvasinių židinių teikian
čiu gyvenimo atramas. Be jų išeivinis gy
venimas greitai išsektų, ir mūsų žmonės 
dingtų svetimųjų jūroje jau su pirmai
siais žingsniais. Savoje valstybėje pagrin
dines gyvenimo atramas sudaro tradici
nės krašto institucijos, savoji kultūra,re
ligines bendruomenės, visų respektuoja
mi autoritetai. Išeivijoje viso to nėra. 
Uždirbtas pinigas sudaro ekonominį pa
grindą, bet dvasines atramas reikia susi
kurti pačiam. Neįmanoma staigiai įšokti 
į naujo krašto dvasinį gyvenimą ir jame 
jaustis kaip namie.

Todėl suprantama, kodėl nuo pat mū
sų išeivijos pradžios, kai tik atsirado gau
sesni būriai Anglijoje, Amerikoje, Kana
doje ir kitur, pradėjo steigtis dvasinio
gyvenimo židiniai — religinės draugijos, 
mokyklos, parapijos, vienuolijos. Visi 
tie žodžiai atliko ir tebeatleika gyvybi
nės reikšmės misiją, tačiau labiausiai iš
kilo vienuolijos. Parapijų buvo įsteigta 
daug, bet jos negalėjo telkti savo veiklos 
taip koncentruotai, kaip vienuolijos. 
Valdomos kitataučių vyskupų, išblašky
tos milžiniškuose plotuose, parapijos li
ko atskiromis salomis su labai silpna 
jungtimi. Tuo tarpu vienuolijos, turėda
mos laisvesnes rankas, lietuvišką vadovy
bę, galėjo tapti stipriais dvasiniais židi
niais, spinduliuojančiais visame Šiaurės 
ir Pietų Amerikos žemyne. Pradėkime 
nuo senosios išeivijos. Iš jos kilo daug 
nusipelnusios moterų vienuolijos: kry- • 
žietės, kazimierietės, pranciškonės. Jos 
išplėtė savo veiklą,ypač JAV-se labdaros 
srityse, Kryžietės prieš maždaug 15 me
tų turėjo 15 institucijų, kazimierietės 
— 37, pranciškonės 12 (įskaitant P.Ame
riką). Iš jų bene labiausiai žinomos mū
sų visuomenėje yra kazimierietės, turin
čios Čikagoje gimnaziją ir ligoninę. 
Šiuo metu jų visų pajėgos yra susilpnė-

Rašytojas ir vertėjas Povilas Gaučys.

jusios, darbo barai susiaurėję, tačiau vei
kla tęsiama toliau, prisitaikant prie da
barties sąlygų.

Prie sonosios išeivijos vienuolijų pri
klauso ir marijonai, įsteigę savo gimna
ziją Marianopolyje ir netgi kunigu semi
nariją Hinsdale vietovėje (dabar jos ne
bėra), dienraštį "Draugas". Mrijonų jė
gas sustiprino naujosios pokarinės išei
vijos žmonės ir pradėjo orientuoti jų 
veiklą naujų reikalavimų linkme, Tuo 
būdu marijonai išsilaikė iki mūsų cėenų 
kaip pajėgus dvasinis centras. Šalia jo 
atsirado nauji židiniai, būtent, prancišps 
konų, jėzuitų ir marijonų (putnamiečiųj 
Pranciškonai buvo istaįgę net lietuvių 
gimnaziją Kennebunkporte. Dabar jos 
ten nebėra, bet tebeegzistuoja vienuoly
nas kaip veiklos vienetas. Centrinis jų 
veiklos židinys yra Brooklyne, kuris 
reiškiasi ypač spausdintu žodžiu ir pa
galba parapijoms. Čikagoje yra įsitvirti
nę jėzuitai, kurių pastatytame Jaunimo 
Centre telkiasi lietuviškoji čikagiškių 
veikla. Putname tyliai dirba marijonės

(N. Pr. Marijos seserys), turinčios pla
čios apimties dvasinį židinį. Saleziečiai 
nėra susidarę centrinio savo židinio,bet 
gražiai reiškiasi Brazilijoje — lietuviu 
parapijoje ir kituose kraštuose. Benedik 
tinęs turi savo vienetą JAV-se, bet lietu 
viškon veiklon neįsijungė. Yra lietuvių 
domininkonu ir kitų vienuolijų narių, 
bet jie reiškiasi tiktai kaip paskiri asme 
nys. Sudėjus visas vienuolijas, aiškčai 
matyti, kad tai ryškūs dvasiniai židiniai 
pašaukti būti stipriomis atramomis išei 
vijos gyvenime. Pr.G.
Tėviškės žiburiai

VATIKANAS IŠLEIS ŠV. KAZIMIERO 
PAŠTO ŽENKLŲ SERIJĄ

Vatikano valstybės filatelijos biuras 
paskelbė sarašą pašto ženklų, kurie bus 
išleisti 1984 m. Sąraše yra ir Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero serija skirta pami
nėti 500 metų sukakčiai. Serija bus iš
leista kovo mėn. pradžioje. Ženklų pro
jektą sukūrė dailininkas Romas Viesu
las, gyvenantis Siaurės Amerikoj.
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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

PROTESTO TELEGRAMOS SOVIETI
NĖM VYRIAUSYBĖM
Pasaulio katalikų vyskupų sinode Ro
moje negalėjo dalyvauti net kelių vals
tybių vyskupai

Spalio 29 d. pasibaigė pasaulio kata
likų vyskupų sinodas, kuriame dalyva
vo 220 vyskupų iš viso pasaulio kraštų, 
išskyrus Lietuvą, Latviją, Laosą, Čekos
lovakiją.

Š. m. liepos mėnesį Sv. Tėvas kvietė 
vysk. J. Steponavičių ir vysk. L Povilo- 
nj atvykti j sinodą. Rugpjūčio pabaigo
je buvo gauta žinia, kad vysk. J. Stepo
navičius neatvyks dėl nežinomų priežas
čių,bet vysk. L. Povilonis gavo leidimą 
iš Maskvos vykti į Romą. Sinodo išva
karėse, buvo gauta žinia, kad kard. Vai- 
vods iš Rygos ir vysk. Povilonis neat
vyks į sinodo posėdžius.

Pasak Vatikano dienraščio "L'Osser- 
vatore Romano" (spalio 15 d.), šio sino
do generalinis sekretorius ark i v. Tomko 
posėdžių metu perskaitė kardinolo Vai- 
vods atvirą laišką, kuriame paaiškino, 
kodėl jis negalėjo atvykti, būtent, "val
džia man nedavė leidimo vykti į sinodą".

Vyskupų pareiškimai
Vyskupų sinodo dalyviai drauge su 

Šv. Tėvu Jonu-Pauliumi II griežtai pa
smerkė šių laikų blogybes: Žmogaus tei
sių pažeidimus, religijos laisvės varžy
mus, rasinę diskriminaciją, karinę agre
siją, teroristinius veiksmus, atominių 
ginklų telkimą, neteisingą turtų paskirs
tymą bei politines sistemas, kuriose 
vargšų skurdas didėja, o pasiturinčių 
nuosavybės auga.

Baigdami savo pareiškimą, sinodo 
vyskupai paskelbė? K. Bendrija darys 
viską, kadgaasaulyje išnyktų karai, įtam
pos ir vyrautų taika, siektina per nusi
ginklavimą. "Mes girdime tautų balsą ir
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galime jį perduoti valstybių vyriausy
bėms. Juk visos tautos trokšta taikos ir 
saugumo. K. Bendrija niekad negalės su
sitaikyti su politinėmis ir ekonominė
mis sistemomis, kurios įamžina neteisin
gumą. Dėlto kreipiamės į tuos, kurių 
rankose yra valstybių valdžia, raginda
ma daryti visa, kas reikalinga, kad žmo
nijoje skleistųsi taika ir teisingumas".

Sv. Tėvo žodis
šv. Tėvas Jonas-Paulius II baigminė

je sinodo kalboje pareiškė: "Džiaugsmas 
ir broliškumas, kurį drauge išgyvenome 
šiame sinode, man savaime primena kai- 
kuriuos mūsų brolius vyskupus, kurie, 
nepaisant jų troškimo ir Šv. Sosto kvie
timo, negalėjo būti čia su mumis. Netu
rėdami čia savo atstovų, Lietuvos, Lat
vijos ir Laoso vyskupai negalėjo tiesio
giai dalyvauti šiame svarbiame Katalikų 
Bendrijos įvykyje..., o šiam sinodui bu
vo padarytas nuostolis, nes jie negalėjo 
pasinaudoti ta patirtimi, kuria būtų ga
lėję pasidalinti šie mūsų broliai ir pra
nešti apie sielovadinę būklę savo kraš
tuose".

"L'Osservatore Romano", "IL Tem
po", "Avvenire" ir "Daily American" 
plačiai rašė apie vyskupų sinodo užbai
gimą, pabrėždami Baltijos kaaštų vysku
pų nedalyvavimą ir sovietinės valdžios 
suvaržymus.

Protesto telegramos
Baigiantis pasaulio katalikų vyskupų 

sinodo V! suvažiavimui Romoje, buvo 
pasiųstos vienodos telegramos lotyniš
kai šiems sukliudytiems dalyvauti vysku
pams: Presovo vyskupui Jan Hirka Če
koslovakijoje, Savannakhet apaštališka
jam vikarui vysk. Jean-Baptiste Outhay 
Laose, Rygos ir Liepojos apaštališkajam 
administratoriui kard. Julijonui Vaivods 
Latvijoje ir Kauno apaštališkajam admi
nistratoriui vysk. Liudui Poviloniui Lie- '
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tuvoje. Štai telegramos tekstas:

"Baigiant šeštąjį vyskupų sinodo be 
drąjj susirinkimą, kuriame būtų buvęs 
taip pageidautinas jūsų dalyvavimas,(si 
nodo) tėvai, jungdamiesi su jumis broli* 
koje meilėje, ^gailestauja aplinkybes, 
kurios sukliudė jums dalyvauti. Visa šir 
dimi jie dėkoja už jūsų paramą, kurią 
teikėte savo maldomis ir kančios auka, 
maldaudami Viešpatį, kad savo gausio
mis malonėmis atlygintų jums už kilusi 
iš šio sukliudymo patirtą skausmą". 
Pasirašė: kard. Joseph Cordeiro, kard. 
Timothy Manning ir kard. Joseph Rat- 
zinger.

Šitokio turinio telegrama buvo įteik
ta Sovietų Sąjungos ambasadoriui Itali
joje Nikolai Mitrofanovičiui:

"Visų žemynų katalikų vyskupų at
stovai, susirinkę vyskupų sinode, reiškia 
gilų nepasitenkinimą, kad jų tarpe ne
buvo kardinolo Vaivods ir vyskupo Po- 
vilonio, nors jiems šis dalyvavimas sino
de yra ganytojiška pareiga ir teisė, iš
plaukianti iš Helsinkio bkto apie religi
nę laisvę. Prašome Jūsų Ekselenciją per
duoti šią žinią valdžiai, kuriai jūs atsto
vaujate. Su pagarba, kard. Joseph Cor
deiro, kard. Timothy Manning, kard. 
dospph Ratzinger".

Tokio turinio telegrama buvo pasiųs
ta Čekoslovakijos prezidentui Gustavui 
Husak:

"Viso pasaulio katalikų vyskupų ir 
vienuolijų atstovai, susirinkę sinode, la
bai apgaitestauja, kad jų tarpe nėra Pro- 
sovo ordinaro vysk. Hrrkos. Savo rašte 
Jūsų Ekselencijai mes jaučiame pareigą 
reikalauti jo dalyvavimo vardan religi
nės laisvės pagal Helsinkio aktą. Kard. 
Joseph Cordeiro, kard. Timothy Man
ning, kard. Joseph Ratzinger".

AUSTRIJOS KARDINOLO ŽODŽIAI
Austrijos kardinolas Vienos arkivys

kupas Franz Koenig Kalėdų antrąją die
ną, pirmojo kanikinio diaikono šv. Stepono 
liturginės šventės proga, kalbėdamas šven 
tajam Steponui dedikuotoje didingoje 
Vienos katedroje iškilmingų šv. Mišių 
metu, pabrėžė, kad ir mūsų laikais dau
gelis krikščionių eina pirmojo kankinio 
pramintu keliu. Nepaisydami persekioji
mų, jie drąsiai išpažįsta savo krikščioniš
kąjį tikėjimą ir jį liudija, nors dėl to 
yra teisiami, metami į kalėjimus, tremia
mi ir pasmerkiami mirčiai. Kardinolas 

s Koenig ragino Austrijos tikinčiuosius 
j malda ir konkrečiais darbais parodyti sa

vo solidarumą mūsų laikų kankiniams.
(LRTV'

■m M0SM>«B»o«a3K>4a». «as» mbsmkeím «ctxws». hbwhksüsxkw»’

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

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

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

Rua 15 de Novembro. 244 • 4 and. • Coaj. 9 • Foe® 37-8958
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UŽ SVARINSKĄ SIŪLĖSI 
KRAUJU PASIRAŠYT!

Parašu rinkimo akcija visoje Lietuvoje
L TSR AUKŠČIAUSIAJAM 

PROKURORUI
S. m. gegužės 3 d. prasidėjo Viduklės 

kleb. kun. Alfonso Svarinsko teismas. 
Atvykusius j teismu kunigus ir tikinčiuo 
sius pasitiko daugybė milicininkų. Jie 
ne nk neįleido žmonių j teismo salę, 
bet neleido prieiti prie teismo rūmų. 
Mil :iįa grasinimais ir jėga nustūmė žmo
nes iet iki Lenino prospekto, o bandžiu
sius arčiau prieiti - suėmė, grubiai suki
šo i masinę. Suėmė kun. J. Razmantą, 
kun J Matulionį, kun. V. Stakėnę,kun. 
J Kauneckę ir kitus, nors jie stovėjo 
kuo aamiausiai.

Vienę suimtų tikinčiųjų grupę, apie 
20 žmonių,- susodino i automašiną, 
nuvežę apie 41 km. Varėnos link i miš
ką paleido. .

DR ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
ATSIMINIMAI

itfsinyi ii praarto m.)

TĖVAI
Tėvas Petras gimė Vencių kaime, 

Šunskų parapijoje, gera mylaitė nuo 
Mariampoiea. Jo tėvai buvo vidutiniai 
ūkininkai. Motina Rožė Giliūtė buvo iš 
Bebrminkų kaimo, Pilviškių parapijos, 
taip pat iš ūkininkų. Petreliui dar suau
gusiam vaikėzui teko ganyti gyvulius, 
dažniausiai karves. Dažniausiai tekdavo 
ganyti netolimoje Šunskų girioje. Jo ga
nymas baigėsi tragiškai.Vabzdžių užpul
tos karvės pradėjo zylioti ir nepaisyda
mos piemens pastangų jas sulaikyti, iš
siveržė iš miško ir įpuolė j kaimyno mie
žių laukę. Petrelis pamatęs, kad jo vyres
nysis brolis, kuris netoliese arė, šmigo- 
damas rimbu varė karves j savo kiemą, 
nėrė namo. Vos spėjo nelaimę papasa
koti motinai. Ta pasakė:

Slėpkis, Petreli, kur gali, bus blo
gai, jis tave primuš..

Kartot nereikėjo - Petrelis palindo 
po svirnu.

Smigodamas baisiuoju rimbu, brolis 
suvarė karves j kiemą, bet rimbo iš ran
kos nepaleido. Landžiojo po pašiūres 
ir vis jieŠkojo nenaudėlio — kaltininko. 
Plūsdamas dėl nesėkmės, klausinėjo ir 
motinos: "Kur dingo tas kūtvėla, tas tin
ginys Petras"? . Motina apsimetė neži
nanti. - "Palauk, pareis jis vakare, aš 
jam parodysiu, aš jam atskaitysiu."

Tačiau Petrelis ir vakare nepasirodė. 
Vis lindėjo po svirnu.

Rytojaus metą, kada tas žiaurusis ar
tojas vėl išėjo arti, motina pasišaukė sū-

Mes protestuojame prieš toki nesis 
kaitymą su žmonėmis. Ta< dar kartą pa
demonstruota tikinčiųjų diskriminacija.

Parašus berenkant
Areštavus kun. Alf. Svarinską, valdiš 

ki bedieviai pradėjo šmeižtų kompaniją 
prieš suimtąjį kunigą, TTG Katalikų Ko
mitetą ir uoliausius kunigus, norėdami 
visus nuteikti prieš juos. Tačiau nepai
sant propagandos riksmo, visoje Lietu
voje prasidėjo parašų rinkimo akcija dėl 
kun. A. Svarinsko išlaisvinimo. Daugiau
sia čia pasidarbavo jaunimas, rizikuoda
mas užsikirsti sau kelią, įstoti į aukštą
sias mokyklas, prarasti darbą ar būt pa
šalintiems iš mokslo įstaigų.

Saugumiečiai darė viską, kad tik iš
gąsdintų parašų rinkėjus: vienur juos iš
juokdavo prie bažnyčių, kitur - šaukėsi 
juos į saugumą šantažavimui, pvz.: Kau
ne -

Arūnas Rekašius — išvežtas iš darbo 
į karinį komisariatą;

Saulius Kelpšas - nuvežtas j saugumą 
iš namu;

nelį iš po svirno, įteikė jam krepšiuką 
kruopų, keletą kiaušinių, gabaliuką laši 
nių (viralui pasispirginti) ir net visą rub
lį:

- Te, sūneli, bent pradžiai, kol jšikur 
si... Vyk pas tetą į Dženčelauką: ji gyve
na Kauno paplentėje netoli Sasnavos 
Pasiklausinėdamas rasi.

Sunkūs buvo laikai. Nederlius. Stigo 
maisto. Stigo visko.

Išėjo Petrelis iš savo namų į "platų j j" 
pasaulį. Nepasimetė. Šunskų girios,kad 
ir plačios ir vietomis klampios, jam bu
vo pažįstamos. Nekartą vogčiomis, sau
godamasis "strėšlčiaus", riešutavo ar gry
bavo. Surado ir Kauno plentą. Net pa
taikė kryptį link Dženčilauko tetos, ta
čiau pražygiavo pro šalį. Jis jau turėjo 
kitą planą.

Netoli jo tėviškės buvo Žiūrių-Gude- 
lių kaimas, kur gyveno tautiškai susipra
tę Pietariai. Studentaudami jie ir apylin
kių jaunime platino idėjas. Iš jų ir Petre
lis sužinojo, kad ir ūkininkai gali siekti 
mokslo, toliau už savo kaimo arba vals
čiaus ribų, kad gali tapti gydytojais, tei
sėjais, mokytojais. Sužinojo, kad yra 
tokia Veiverių Mokytojų Seminarija, 
kur gabūs gali prasimušti į gyvenimą, 
gali gauti stipendiją, tapti mokytojais. 
O mokytojų darbas garbingas, svarbus: 
tai ne artojo juodos žemės knisiko...

Taip ir praėjo Kauno plentu Petrelis 
tetos sodybą. Pradžia buvo sunki. Sun
kūs metai buvo visiems. Net pirmą kar
tą išsivirtos kruopienės neteko jam pa
ragauti: išalkus katė parvertė puodą ir 
paliejo.

Petrelis gyveno šalia seminarijos, pri
siglaudęs pas vieną ūkininką ir taip ruo
šėsi "profesoriaus" pareigoms. Baigęs 
seminariją buvo paskirtas mokytoju j

Antanas Žilinskas iš darbo nuvež
tas tardymui j saugumą.

Nedingėje (Varėnos raj.) berenkant 
prie bažnyčios parašus, suėmė Arūną 
Rekašių ir Jaunių Kelpšą.

Varėnoje sulaikę "tikrino" Sauliaus 
Kelpšos, Valdo Kelpšos ir Kęsto Reka
šiaus asmenybes.

Greta skaudžių įspūdžių, būdavo ir 
džiugių momentų, kai daugybė žmonių 
pasirašydavo su dideliu noru, net su 
ašaromis akyse, o buvo tokių, kurie siū
lėsi, jei reikia, savo krauju pasirašyti už 
kun. A. Svarinską (Alytuje).

Ilgametis kalinys Petras Pau latis 
taip išsireiškė: "Aš už savo tautinius ir 
religinius įsitikinimus atidaviau 35 me
tus. Užkraukite kun. Svarinskui skirtą 
bausmę man, - jis daug geto daro Baž
nyčiai".

SEINŲ KATEDROJE — LIETUVIŠKOS 
PAMALDOS

Nuo piaėjusio rudens Seinų katedrojf- 
azilikoje, sekmadieniais 10 vai. pvestos 

lietuviškos pamaldos. Lietuviai dėkingi 
naujajam Lomžos vyskupui.

mozūrų sritį, i lenkų kaimą netoli Pše- 
roslio. Kraštas neturtingas, nederlingas, 
smiltynai. Alga 3 rubliai mėnesiui.Šiaip 
taip prasimaitindavo O žmonės buvo 
nuoširdūs, vaišingi ir duosnūs. Didesnių 
švenčių proga, baigiantis ar prasidedant 
mokslo metams, tėvai sunešdavo savo 
"profesoriui" po kelias bulves o kartais 
net ir kiaušinį...

Neilgai ištvėrė jaunas mokytojas mo
zūrų žemėje. Pirmai progai pasitaikius 
prašėsi perkeliamas j Barzdauskus. Čia 
visai kas kita. Ūkininkai, stambūs, pasi
turintys, apsišvietę. Kapsai jau tuomet 
buvo vieni iš pažangesnių ir labiau susi
pratę. Sūduvos krašte pirmiausia pasi
reiškė tokie tautos žadintojai, kaip Ba
sanavičius, Kudirka, Kriaučiūnas, kun. 
Sideravičius, Arminas, Grinius, kun.Sto- 
gaitis ir kiti. Iš Prūsų pasienio lengvai 
plito lietuviška spauda. Su ta spauda su
sipažino ir Petras Draugelis. Tą brangią, 
bet pavojingą medžiagą, mokytojas slė
pė po kluono slenksčiu, specialiai .įtaisy
toje slėptuvėje, ar bičių avilyje. Vėliau 
spaudą išdalindavo patikimiems ūkinin
kams.

Bardauskų kaimas ir mokykla buvo 
prie vieškelio jungiančio Marijampolę 
su Vilkaviškiu (dvi mylios j Marijampo
lę ir mylia j Vilkaviškį). Netoli praėjo 
vieškelis j Gižus (5—6 verstų), bet rude
nį ar pavasarį dažnai nepravažiuojamas. 
Artimiausi ūkininkai buvo Stoškai, Pe
čiuliai, Stoškai-Stumbriai, Stoškai-Bis- 
kiai, Triekauskai. Beveik jų visų žemės 
siekė mūsų mokyklos sklypelį. Dar rei
kia paminėti, kad už mokyklos kluone- 
lio buvo kapinės, didelės, gražios bet, 
jau mažai aaudojarnos.

(Bus daugiau)
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Pr. Naujokaitis

"LIANŲ LIEPSNA"
Naujosios brazilų poezijos antologija, 
paruošta ir išleisdinta Povilo Gaučio

Darbštusis išeivijos lietuvių rašytojas 
Povilas Gaučys mūsų I iterators nuola
tos praturtina žymiųjų kitų tautų rašy
tojų kūrinių vertimais. Neseniai yra iš- 
leisdinęs didelę Pietų Amerikos ispaniš
kai kalbančių tautų poezijos antologjją. 
Brazilų beletristikos 7 novelės yra iš
spausdintos knygoje "Pietų Kryžiaus pa
dangėje" (1953). 0 1983 m. P. Gaučys 
išleisdino portugališkai kalbančių brazi
lų naujosios poezijos antologiją, pavadi
nęs ją "Lianų liepsmd'.

Knygoje randame 43 autorius. Duo
dama ir kiekvieno rašytojo trumpa bio
grafija, žymesniųjų įdėti net atvaizdai. 
Vertėjas parašė ir įdomų įvadą, kuriame 
apibūdina brazilų tautos susidarymą iš 
kelių etninių sluogsnių: kolonistų portu
galų, pirminių to krašto gausių gyvento
jų indėnų ir iš Afrikos per Atlantą atke
liavusių negrų ir jų mišinio — mulatų. 
Tie visi sluogsniai susiliejo i vienądreazt- 
lų tautą, kurioje nėra rasinio antagoniz
mo.

Visų tų sluogsnių kultūriniai ir psicho
loginiai bruožai atsispindi ir brazilų poe
zijoje. įvade rašoma: "Brazilų poezijos 
veidui turi labai didelės reikšmės mūsų 
iškeltas rasių susiliejimas, nes jis lyrinei 
kūrybai teikia nepaprastą tonų turtingu 
mą ir jai įspaudžia miglotą, bet visur jau 
čiamą, išvidinio egzotiškumo virpėjimą, 
kuris aukštai pakelia jos meninę vertę 
bei žmogišką reikšmę" (jvado pirmas 
psl.).

Toliau vertėjas kondensuotai aptaria 
aaujosios brazilų poezijos sroves ir poe 
tų sambūrius didžiuosiuose krašto kultu 
riniuose centruose — Rio ir San Paulo 
miestuose bei ten leidžiamuose žurnaluo
se. Aptariami ir žymiausi poetai, darę 
įtakos visai naujajai brazilų poezijai

Tie žymieji brazilų poetai yra šie; Ma
rio de Andrade (1893-1945), j ieškojęs 
braziliškos pasąmonės ir ją radęs tautosa
koje bei liaudies kalboje. Žymus buvo 
Osvald de Andrade, San Pauly teidęs ke
lis žurnalus, apie kuriuos spietėsi poetai. 
Ronald de Carvalho (1893-1935)ijnęšė į 
brazilų poeziją futuristinių motyvų, ža
vėjosi technikos pažanga, mašinomis,reiš
kėsi amerikietišku entuziazmu. Jis buvo

I Geriausia dovana I
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KIEKVIENA PROGA

UŽSAKYKITE MUSU LIETUVĄ' i
I g
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g
j Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |

PLB Švietimo ir Tautinio Auklėjimo Komisija skelbia

JAUNIMUI SKIRTO R OMANO/APYSAKOS

KONKURSĄ
Konkurso premija — $ 1,000.00. Premijos mecenatė yra Rožė G. Jasins
kienė
Romano/apysakos Konkurso temos bruožai:
1) Kūrimo tema, kurią pasirenka autorius/autorė, turi būti suprantama, 

atitinkanti šių dienų jaunimui, mielai jo skaitoma; skirta jaunimui 
tarp 13 metų ir 18 metų (aukštesniosios mokyklos) amžiaus;

2) Premijos mecenatė pageidauja, kad kūrinyje batų iškelta jaunimo kil
numo, grožio pamokoma mintis.

Konkursui kūrinio įteikimo taisyklės:
1) Kūrinys turi būti rašytas mašinėle, pasirašytas slapyvarde.
2) Slapyvarde užrašoma ant, kartu su kūriniu siunčiamo, užklijuoto vo

ko. Voke įdedamas lapas su šiomis žiniomis: kurinio pavadinimas, tik- 
saiis vardas ir pavardė, pilnas adresas ir telefonas.

3) Konkursiniai kūriniai yra atsiunčiami PLB Švietimo ir Tautinio Auk
lėjimo Komisijai iki 1985 m. vasario mėn. 16 d. (pašto antspauda), 
šiuo adresu:

PLB Jaunimo Romano/Apysakos Konkursas 
PLB Būstinė

5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636

Premjjuotas kūrinys tampa PLB Švietimo ir Tautinio Auklėjimo Komisijos 
nuosavybe. Vertinimo Komisija bus paskelbta vėliau.

dinaminės Rio de Janeiro poetų grupės 
vadas, skelbęs meno laisvę, kovojęs prieš 
formų sustingimą. Rio grupėje vienas 
žymiausių lyrikų buvo Ribeiro Couto

K

(1898-1963). Žymiu poetu laikomas ir 
Tasso da Silveira (1895-1968). Iš mote
rų poečių minėtina Cecilia Meireles (1901 
1964). Dar prie žymiųjų skiriami: Muri
lo Araujo, Raul Bopp, Carlos Drummond 
de Andrade, Murilo Mendes, Augusto 
Meyer, Jorcje de Lima, Manuel Bandeira, 
Augusto Federico Schmidt, Vinicius de 
Morais, João Carai de Melo Neto ir Ledo 
Ivo.

Glaustai, bet esminius dalykus iške- 
liąs įvadas padeda skaitytojui lengviau 
įsijausti j vertimų tekstus.

Eilėraščių vertimai sklandus, laisvai te
ka ritminga kalba, nėra apsunkinti dirb-' 
tinių rimų. Antologija yra graži vertėjo 
dovana lietuvių literatūrai. Brazilų poezi
ja iki šiol lietuviams buvo beveik nepa
žįstama.

Knyga gražiai išleista, su dail. V. O 
Virkau pieštu viršeliu. Spausdinta M. 
Morkūno spaustuvėje, Čikagoje.Nei leidė
jas, nei kainos nenurodyti (atrodo, vertė
jas tokias knygas leidžia savais pinigais). 
Už tai darbščiajam Povilui Gaučiui dar 
didesnė padėka. Knyga turi 288 psl.
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LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
PROBLEMOS

Labiausiai trūksta mokymo priemonių
•P

A. VI P LB seimo Švietimo komisijos 
uždaviniai
1) identifikuoti svarbiausius išeivijos 

lituanistinio švietimo trūkumus;
2) pasiūlyti būdus šiems trūkumams 

pašalinti (kur tikslinga, šiuos pasiūly
mus įkūnijant seimo plenumui pateikia
mose rezoliucijose).

B. Švietimo komisijos informacijos šal
tiniai
Šj pranešimą rengiant, pasinaudota 

(a) periodinėje spaudoje paskelbtais 
straipsniais švietimo temomis; (b) PLB 
valdybos Švietimo komisijos bylomis, 
apimančiomis paskutiniųjų 5 metų lai
kotarpi; (c) pasisakymais, gautais 2 mė
nesių prieš seimą laikotarpiu iš daugiau 
kaip 20 tėvų, mokytojų ir švietimo dar
buotojų. Komisija ypač dėkinga Čika
gos šiaurės vakarų priemiesčių tėvų-mo- 
kytojų grupei (tarpininkė Raminta Ras- 
lavičiūtė-Saib) ir JAV rytinio pakraščio 
tėvų-mokytojų grupei (tarpininkė Gitą 
Kupčinskienė).

C. Bendras išeivijos lit švietimo padė
ties aptarimas
1) Kiekviename lietuvių gyvenama

me krašte vykdomas lit. švietimas na
mie, kur mokytojai yra patys tėvai ar 
kiti vyresnieji. Aišku, šis naminis švieti
mas toli gražu nėra visur vienodo inten
syvumo, apimties ir lygio. Tačiau išeivi
jos sąlygomis jis yra lit. švietimo pagrint 
das, net ir ten, kur šeimyninį švietimą 
paremia lit. (bet dažniausia tik vienadie
nė) mokykla.

2. Trijuose kraštuose (Australijoje, 
JAV, Kanadoje) veikia lit. mokyklų 
tinklas. Kituose kraštuose to mokyklų 
tinklo visiškai nėra. Keletas iš pastarų
jų (Vokietija, Anglija) turi po vieną, 
dvi ar daugiausia tris pastovias mokyk
las ar kursus.

3. Visoms švietimo formoms (namie 
ar mokykloj; akivaizdiniu armeakiiaiz- 
diniu būdu; lietuviškai mokantiems ar 
nemokantiems) absoliučiai būtini trys 
elementai: mokytojas, mokymo prie
monės ir mokiniai. Todėl pagrindinės 
lit. švietimo problemos yra mokytojų 
(tarp jų ir tėvų) parengimas, mokymo 
priemonių parūpinimas ir mokinių su
ieškojimas.

D. Švietimo priemonių problema
1. Daugumo pasisakiusiųjų nuomo

ne, iš minėtų trijų būtinųjų elementų 
labiausiai trūksta mokymo priemonių, 
(Mokymo arba švietimo priemonėmis

MŪSŲ LIETUVA

Centre meno pamokos metuDail Danguolė Stončiūtė Jaunimo

čia suprantama vadovėliai, žodynai, 
įvairiausios rūšies pratimai, spalvinimo 
knygelės, vaizdinės ir garsinės priemo
nės, jaunimo skaitiniai ir 1.1. (Daugu
mo nuomone, švietimo priemonių trū
kumo problema spręstina pirmiausia 
dėl to, kad turimais ištekliais ją, paly
ginti, lengviausia išspręsti, ir dėl to, 
kad turint pakankamą kiekį ir asorti
mentą gerų bei tinkamų mokymo prie
monių, lengviau spręsti ir kitas proble
mas (mokytojų priruošimo, mokinių 
verbavimo).

2. Vienbalsiai nustatyta, jog to, kas 
švietimo priemonių prasme išleidžiama 
oficialiai (ptoz., JAV LB Švietimo tary
bos ar kitų institucijų), visiškai nepa
kanka. Aplamai paėmus, leidžiama per 
daug vadovėlių ir žymiai per mažai pra
timų bei visų kitų rūšių mokymo prie
monių. Gal praeity tokia „švietimo po
litika" ir buvo pateisinama, tačiau šian
dien ji visiškai netikusi.

!Pvz., kiekvienas prityręs mokytojas, 
dėstąs lietuvių kalbą jos nemokančiam, 
žino, kad kiekvienai gramatinei kons
trukcijai reikia pateikti labai daug — 
apie 50 ar net daugiau — pavyzdinių 
sakinių, kad mokinys.tą gramatinę 
konstrukciją įsikaltų. Deja, išleidžiamas 
brangus vadovėlis, bet neparūpinama 
drauge ganėtino kiekio pratimų ("drills") 
kuriuos mokytojas tada priverstas pats 
pasiruošti).

3. Pakartotinai nustatyta, jog tokių 
"namų gamybos" pratimų bei kitokių 
švietimo priemonių jau esama gana

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
RESTORANAS VITUS

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tel.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL 

daug. Jų ypač nemažai savam reikalui 
namuose ar mokykloje yra pasigaminę 
mažesnėse kolonijose ar toliau nuo lie
tuviškų centrų gyvenantys tėvai bei 
mokytojai, o taip pat ir mokantieji lie
tuviškai nemokančiuosius (kuriems iki 
paskutiniųjų laikų absoliučiai jokių 
švietimo priemonių nebuvo). Tik visa 
bėda, kad tokios "namų gamybos" švie
timo priemonės nežinomos ir dėl to ne
prieinamos kitiems tėvams bei mokyto
jams kitose vietovėse. Taigi privačiai 
pagamintų (ir dažnai geros kokybės) 
švietimo priemonių yra, bet jos blogai 
paskirstytos.

4. Dėl šių priežasčių vienbalsiu pasi
sakiusiųjų pritarimu, siūloma kur nors 
suorganizuoti centrinį lituanistinio švie
timo priemonių rezervuarą ("clearing
house").

Šios įstaigos paskirtis būtų: a) iš vi
sur j vieną vietą surinkti visas privačiai 
pasigamintas bet kurio pobūdžio švieti
mo priemones; b) atmetus j šalį tai, kas 
jokiais atžvilgiais netinkama, visą šią 
medžiagą suklasifikuoti ir sukatfeloguo- 
ti; c) išvystvti tokią informacijos-komu- 
nikacijos sistemą, kad bet kuris moky
tojas, tėvas, mokykla ar organizacija 
galėtų sužinoti, kokios rūšies mokomo
ji medžiaga šiuo metu tame rezervuare 
yra (ar yra to, ko jam reikia); d) jei įam 
reikia bet kokios rezervuare esančios 
medžiagos, tai, fotokopijavimo ar ku
riuo nors kitu galimai pigesniu būdu

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS — Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ 
*- - __________ :______



a
padauginus, »ą prašančiajam pateikti; 
e) vertingiausią rezervuaro medžiagą 
naudoti kaip pagrindą formaliai nauju 
švietimo priemonių leidybai.

Trumpai tariant, toks rezervuaras 
būtu jstaiga, i kurią suplauktu visos lit. 
švietimo priemonės, kurioje jos būtų 
surūšiuotos ir aptvarkytos, ir iš kurios 
jos būtų paskirstytos tarp visu, kuriems 
jos tik reikalingos. Taip pat rezervuare 
sukrauta ir sutvarkyta medžiaga būtu 
pavyzdys ir idėjų šaltinis tiems, kurie 
norėtu kurti naujas mokymo priemo
nes.

Viena galimybė - šj švietimo priemo
nių rezervuarą įkurti prie Pedagoginio 
lituanistikos instituto Čikagos Jaunimo 
centre. Kai kurie PLI vadovybės nariai 
net yra šios idėjos iniciatoriai. PLI bū
tų siūlomam rezervuarui nebloga vieta, 
ees jis turi visus reikalingus techninius 
įrengimus (fotokopijavimo, rekordavi- 
mo mašinas, kompiuterj irt.t.j. Rezer
vuaro įstaigos darbus lektorių priežiū
roje galėtų atlikti vyresniųjų kursų stu
dentai (ypač vasarą), už tai gaudami 
tam tikrą atlyginimą. Tai būtų puiki 
proga padėti jaunimui, taip jį įtraukiant 
I naudingą lietuvišką darbą (kuriam 
šiuo atveju nereikia jokių išskirtinų su
gebėjimu).

Kadangi rezervuaras tarnautų visiems 
pasaulio lietuviams, jis turėtų būti PLB 
vfeldybos žinioje. Jo metinis biudžetas 
neturėtų peržengti keturių Glkaitmenų 
(JAV doleriais) skaičiaus dydžio. Švie
timo rezervuarą įsteigti ir išlaikyti ture 
tų būti pirminis PLB valdybos Švieti
mo komisijos rūpestis.

5 Trūkstamiausios švietimo priemo
nės yra:

a) pratimai (ypač dėstant lietuvių 
kalbą jos nemokantiems ar silprçai te
mo kant i esns);

b) jaunesniems vaikams - kasetės
su artistiškai įkalbėtomis (jei jmanoma, 
garsiniais efektais palydėtomis) pasakė
lėmis apie vaikui įdomius ir artimus 
dalykus. Kasetės turėtų būti aprūpin
tos ir tekstu, kad vaikas, klausydama
sis pasakėlės, galėtų ją ir raštu sekti. 
Taipogi reikėtų kasečių su vaikiškomis 
dainelėmis, žaidimais ("Virė virė košę", 
'Stypu stypu") ir 1.1.;

(Bus daugiau)
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už JONĄ D8MSA
dus atlaikytos vasario 5 d 8 vai ryto
šv Kazimiero parapijos koplyčioj. Gi
minės ir draugai prašomi dalyvauti. Iš
anksto širdingas aciu.

_ Veronika Dimšienė

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 

Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

- B. do Limão

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO- 
MENĖS TARYBOS POSĖDIS

Siu metu sausio 19 dieną Sv. Kazimie
ro parapijos salėje, įvyko BLB-nės Tary- 
bos posėdis, kartu su organizacijos atsto
vais. Jame dalyvavo 15 Tarybos nariu 
ir Brazilijos Lietuviu Sąjungos, Brazili
jos Lietuviu Jaunimo Sąjungos, Šv.Juo- 
zapo Kataliku Bendruomenės, Literatū
ros Būrelio, Volungės Choro, Lietuviu 
Ateitininku, Skautu Palangos Grupės, 
Nemuno, Rūtelės ir Gintaro šokiu gru
pių atstovai

Posėdžiui pirmininkavo BLSrnės Ta
rybos pirmininkas p. Jonas Tatarūnas 
ir pagrindinis posėdžio tikslas buvo ap
tarti siu metu Vasario 16-tos minėjimo 
programą.

Minėjimas /vyks 19 vasario ir prasi
dės su iškilmingom Mišiom 15 vai. V. 
Zelinos Sv. Juozapo bažnyčioj, o meni
nė programa bus 16 vai. Seselių pran- 
ciškiečiu salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas ra
šytojas Henriqee Losinskas Alves.

Po to, BLB-nės valdybos pirminin
kas, p. Alfonsas Petraitis padarė išsamu 
pranešimą apie lituanistikos kursą, ku
ris yra steigiamas šiais metais PUC (Po
piežiniam Kataliku Universitete). Kur
sas veiks vieną kartą j savaitę, šeštadie
niais. Pranešime buvo panagrinėta mo
kytoju ir kurso finansų problemos. Jau 
yra eilė studentu, kurie pageidauja kur
są lankyti, tikimės, kad minimalas 10 
kurso lankytoju nebus sunku užpildyti.

Po programos nutarimo, Bendruome
nės iždininkas, p. Endrikas Guzikaus- 
kas, davė pranešimą apie pereitu metu 
pajamų ir išlaidu sąskaitą, kuris jau bu
vo išspausdintas pereitam ''Musu Lietu
vos'' numeryje. Pastebėta, kad labai 
mažai tautiečiu yra sumokėję solidaru
mo mokestį, kurio tikslas kaip tik yra 
paremti lietuvišką veiklą.

Savaitei bėgant...
■......... .. i ■ ■■■-«nwi.r»». AK. D. Petraitis

Lituanikos sodybos savininkai dažnai ture 
davo rūpesčių, kai ateidavo lietingas laikas, 
{važiavimas i sodybą pasidarydavo kritiškas, 
nes vienas upelis išsiliedavo ir nevienam teko 
važinėtis aplinkiniais kėlimais.

Tačiau dabar vietos gyventojų pastangomis 
ir visų Lituanikos sodybos savininkų parama, 
Atibajos miesto savarvaldybė-prefektūra pasta
tė getą tiltą ir ištiesė j kalną kelią, kad nebūtų 
daugiau sunkumų, kas vyksta j Lituaniką. 
Paskutinis kelio gabalas buvo pilnas duobių 
ir ten tekdavo gerai paprakaituoti, ypač lietin
gu laiku. Dabar ir ši dalis buvo išlyginta, pripil
ta akmenų ir bent šiuo metu reikia pasidžiaug
ti dar viena sodybos pagerėjimu.

Tilto atidarymo pro$a dalyvavo piešto vi- 
ce-prefektas ALCIDES MARTINS DA COS
TA, su kuriuo platesnį pasikalbėjimą turėjo 
BLB vald. pirm. Alf. D. Petraitis. Taip pat ati 
daryme dalyvavo techninis patarėjas (assessor 
técnico) inž. VALERIANO DAMASIO ROSA 
darbų šefas RUBENS MONTOVA ir dr. DA
NIEL SILVEIRA Žodį tarė vereadorou (câ
mara municipal) KAZUAKI ARAKI, kuris pa
brėžė, kad vietos gyventojų prašymas buvo pa
tenkintas, nes šie prisidėjo medžiaga ir lėšomis. 
Viena prefektūra nebūtų galėjusi atlikti tokio 
darbo, nes šio meto finansinis stovis yra gana 
kritiškas. Šio tilto pastatymas prefektūros ap
skaičiavimais kaštavo apie 19 milijonų kruzei- 
rų.

Krito į akį visuotinas vietinių japonų prašy 
mas pagerinti kelią į kalnelį į Lituaniką. Visi 
pasisakė, kad tai lietuviams labai svarbus reika
las ir visi vienas po kito kreipėsi į atvykusius 
valdžios pareigūnus, kad neišvežtų darbo maši- 
nų-traktorių (nes jau tiltas tuo metu buvo pa
baigtas) kol nepataisys kelio į kalną. Ir šis dar
bas buvo padarytas.

Kiti tolimesni kaimynai japonai, kurie tie
sioginiai neprisidėjo prie šio reikalo, įteikė 
kiek pinigų darbo komisijai, kad bent paruoš
tų atidarymo šventę su užkandžiais.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00

KMa

Estanislao KIZYS 
Vera Musteikis KLIŠYS 
Sofija PILIPAVIČIUS 
Emilia LAUCEVIČIUS 
Alano Dzigano TRINKŪu

_____ N AS Cr. 13.000.00

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-067’’
E3

Res.: 2744886
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PALANGOS DESlMTMET} MIN8NT 
(1974-1984)

Būti toli nuo namų, nuo miesto, nuo 
automašinų, nUo apteršto oro tai yra 
stebėtinai didelis dalykas. Būti gražioj 
gamtoj su gerais draugais lyg didelėj šei
moj - tai didelė Dievo dovana.

Čia išmokstam tūkstantį dalykų — 
apie skautybę, apie religiją. Virš visko, 
išmokstame tapti "super" draugai.

Per 10 metų padarėme daug pažangos. 
Mūsų grupė pasižymi nuoširdžiu broliš
kumu, dideliu vieningumu ir pastangom 
pagelbėti tiems, kurie mažiau ką žino, 
ar tik pirmą kartą į stovyklą atvyko.

Tikiuosi, kad ši stovykla eis ir toliau 
taip gerai, su Dievo ir mūsų vadovų pa
galba.

Kiaricė Bacevičiūtė (Gegutė)

PALANGOS VIETININKUOS 
JUBILÉJINÉ STOVYKLA

"Palangos" skautų vietininkija pasižy 
mi savo pastovia, sisteminga veikla me
tų eigoje, o taip pat ir savo stovyklomis. 
Kasmet būna bent dvi didžiosios stovyk
los, o kitos - mažesnės.

Dabartinė "ypatinga stovykla" nori 
atžymėti "Palangos" Vietininkijos pir
mąjį dešimtmetį, 1974—1984 metų tėk
mėje.

Lituanikoj dabar yra iškabintos skir
tingų svarbiųjų stovyklų vėliavos, su už
rašais kada ir kur jos įvyko, nuo kun. 
Sulco ir kun. Saulaičio laikų iki dabar.

Si jubiliejinė stovykla yra ir ypatin
gas pareiškimas padėkos Dievui už visas 
patirtas malones per dešimtį metų. To
dėl stovykloj kiekvieną dieną bent vie-

Ally ÍME
L.K.3ENDRU0MENÉS CHORO KONCERTAS 1980
DAUG DAUG DAINELIŲ 
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽE — Senų ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINE Tradicines subatvakario dainos ir šokiai I
ŽAVINGOS NA C T Y S - Visų mėgiama šokių muzika |

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA > |

________ Mooca — Fone 273-0338 j
1      ■mIII   ■nuli—i    IĮ į į gaaawIHaii^^

z iezmè«
na skiltis dalyvauja padėkos Mišiose.

São Paulo 430 metų sukakties dieną 
įvyko Žodžio Liturgija, nagrinėjant šv. 
Pauliaus atsivertimą ir jo beribį atsidavi
mą Kristui ir apaštalavimui.

Kitom dviem progom buvo aplanky
tos ir pagerbtos "deimantinio amžiaus" 
Lituanistikos gyventojos — Petronėlė 
Vosylienė ir Ona Urbonienė. Jų namuo
se taip pat buvo atlaikytos padėkos Mi
šios.

Kita šios stovyklos ypatinga žymė - 
lietuvių kalbos įvertinimas, su kasdieni
ne lietuvių kalbos pamoka.

Visi stovyklos dalyviai, nuo 5 iki 30 
metų amžiaus, stebėtinai sutaria — ir 
draugauja, ir žaidžia, ir meldžiasi kartu, 
tartum vienos šeimos vaikai.

Reikia dėkoti ilgų metų "Palangos" 
Vietininkijos vedėjai — Eugenijai Bace
vičienei už jos patirtį, pasišventimą ir 
talentą vadovauti. Tai didelė Dievo do
vana musų jaunimui.

Ačiū ir trim pasišventusiom šeiminin
kėm — Ksaverai Petrokienei, Marytei 
Labuckienei ir Genei Baronienei.

Reikia taip pat dėkoti ir kunigams sa
leziečiams už dažną dvasinę paslaugą 
ir kapelionavimą. Sj kartą turime su mu
mis iš ilgų kelionių grįžusį kun. Petrą 
Urbaitį. Jis dažnai mums primena mels
tis už dvasinius pašaukimus. Trūksta 
kunigų ir čia, ir kitur.

"Palangos" skautai nori gyventi ir 
veikti pagal bendrą skautų obalsj: Die
vui, Tėvynei, artimui.

Mes jaučiame, kad dvasia yra svarbes
nė už kūną, už pinigą ir už betką kita.

Žmogus be dvasios, be idealizmo,be 
pasiaukojimo kitiems, yra lyg vaikščio
jantis lavonas.

Esame tad dėkingi Dievui ir m ūsų 
vadovams už gražiai pradėtą ir tęsiamą 
šią ypatingą jubilėjinę stovyklą Lituani
koje.

Džiaugiamės Lituanikos gražia gam
ta, turimais pastatais, įrengta sporto 
aikšte, maudykle, koplyčia ir jau čia įsi
kūrusiom musų prielankiom lietuviš
kom šeimom.

Ypatingas ačiū Lituanikos steigėjams.
Jubilėjinės stovyklos redakcinis 

kolektyvas

00
Cr.10.000,00 
Cr. 10.000,00 

00
Cr. 15.000,00

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Ona PLECKAITYTÉ Cr. 10.000,00 
Pola KAVALIAUSKIENĖ 10.000,00 
Kazimieras JANULEVlClUS 6.000,00 
Ona GAIGALIENĖ Cr. 10.000,00
Albina VASILIAUSKAITĖ

Barbosa Cr. 10.
Dr. Antonio MILIUS
Ona SWRKA
Marijona SAKALAUSKAS 15.
Julia SKISTIMAS
Olga V. Pineda MARCOS Cr. 10.000,00.
Vicente SUKYS Cr. 10.000,00 
Teklė GIRClENĖ Cr.10.000,00 
Ona Serbentaitė OPSEN-

DORF Cr.10.000,00
Antanas NAVICKAS Cr.10.000,00 
Pe. Juozas ŠESKEVIČIUSCr. 10.000,00 
Algimantas GRIGONIS
Vladas ZIZAS
Vytautas CEMARKA
Jonas MAKUSEVlClUS
Algimantas SALDYS
Vladas GODLIAUSKAS
Jonas ŠEPETAUSKAS
Kazimieras RIMKEVIČIUS 10.

-^ElfiflâJBUITYYDAITÉ

,00
,00

Cr.10.000,00 
Cr. 12.000,00 
Cr.10.
Cr.10.
Cr.20.000,00
Cr.10.000,00
Cr.10.000,00 

,00
Cr.1£LQ0QJD.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Adelė LAPIENIENĖ, iš Parque S. Lu- 

cas mirė prieš dvi savaites.
Juozas JAS8LIONIS mirė sausio 24

d. Buvo palaidotas Quarta Parada kapi
nėse.

Jonas LICKAUS KAS mirė sausio
28 d. 62 metų širdies priepuoliu. Paliko 
dukrą Dorą ir sūnų Santo. Palaidotas 
Lapos kapinėse. Sis nekrologas paimtas 
iš Diario do Grande ABC

Alfonsas VIČ SUNAS mirė sausio 30- 
tos dienos naktį.

Palaidotas Lapos kapinėse.



MŪSŲ ŽINIOS
SEKTINAS PAVYZDYS

ML skaitytojas A.S. užsakė mūsų sa
vaitraštį savo sūnui ir dukrai. Kitas ML 
skaitytojas užsakė Musų Lietuvą dviem 
dukrom ir sūnui gyvenančiam Amerikoj. 
Mes pastebime, kad musu savaitraščio 
skaitytoju skaičius vis mažėja: Dažnai 
per telefoną girdime tokiu dalyku: pra
šau sustabdyti ML siuntinėjimą, nes ne
beįstengiu skaityti, arba: mano tėvas mi
rė, o mes jau nebesuprantame - nėra 
kam skaityti. Jei visi tėvai mokytu savo 
vaikus lietuviškai ir juos pratintu, skai
tyti, o paskui užsakytu jiems laikraštį, 
tai dar ML ir lietuvybė ilgai gyventu. 
Širdingai dėkojame šiem skaitytojams, 
kurie užsakė laikraštį savo vaikams.

Adm.

SOLIDARUMO MOKESTIS
Šiais 1984 metais BLB-nės solidaru

mo mokestis yra Cr$.5.000. Taip nu
sprendė BLB-nės Taryba.

RIO - VASARIO 16-TQJI
Rio de Janeiro tautiečiai Lietuvos 

Nepriklausomybės atstatymo dieną 
švęs Vasario 26-tą pamaldomis lietuviu 
koplyčioje (buv. katedroje), Rua 1° de 
Março kampas Rua Sete de Setembro. 
Laukiamas kunigas iš São Paulo.

Kun. Mečislovas Valiukevičius serga 
podagra ("gota"). Jis net negali pėsčias 
laiptais užlipti į kalną - tenka jį iki 
bažnyčios durų vežti mašina. Ta liga la
bai skausminga. Duog Dieve, kad grei
tai pasveiktu. (JEP)

ATVYKO SVEČIAS
Sausio 26-tos rytą atvyko iš Montevi

deo svečias, T. prof. Jonas Sukackas, SJ. 
Apsistojo šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoj, k

Svečias nori daugiau susipažinti su 
São Paulo.miestu, ypač gi su tautiečiais. 
Pasiruošęs ir religiniai lietuviams patar
nauti.

GRIŽO iš JAV-bių, kur buvo pralei
dusi 6 mėnesius, ONA RUTKAUSKIE
NĖ. Amerika jai patiko, bet sakp, kad 
niekur nėra geriau kaip Brazilijoj. Su 
Ona atvyko jos sesuo ANELĖ KRUTU
LI ENÉ, kuri galvoja Brazilijoj praleisti 
3 mėnesius.

Grįžo iš Amerikos VERONIKA NIZE- 
VlClENĖ. Ji buvo nuvykusi pas dukrą.

ARABAI
IEŠKO SANTYKIU SU LIETUVIAIS

São Paule pradėjo eiti (jau antri me
tai larabu leidžiamas dvimėnesinis laik
raštis JERUZALEM, kuris stengiasi nu
šviesti palestiniečiu teises ir už jas kovo
ja. Ir nagrinėja arabu kultūrą, kuri, jsako,

MUSŲ LI ETUVA NR. 4(1843) 1984.11.2
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16-tosios VASARIO MINĖJIMAS
1984 Vasario 19 dieną

15 vai.: Iškilmingos Mišios V. Zelinos Šv. Juozapo bažnyčioje
16 vai.: Seselių Pranciškiečių salėje R. Campos Novos, 157 - Vila Zelina

Oficialioj dalyje
Pagrindinis kalbėtojas rašytojas

Henrique Lošinskas Alves
Meninę Programą

’ Išpildys Volungės choras ir Nemuno, Rūtelės ir Gintaro ,
tautinių šokių grupės

PASKIRKIM 19 VASARIO PAGERBTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENAI

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDÉJ 

ADELĖ GODUAUSKIENÉ
a.a. vyro Napoleono Godliausko mirties metinių proga ( 1.30) 

Širdingai dėkojame už paramą spaudai ir pagarbiai prisimename 
a.a. Napoleoną Godliauską.

Administracija

"staigiai beveik pranyko". Ypač mote
rim skirtam puslapy MULHER kviečia 
įvairios kilmės bei tautybės moteris į ra
telį, kuris kas ketvirtadienį, 20,30 vai. 
susiburia laikraščio redakcijoj, rua prof. 
Aprigio Gonzaga, n. 148 (Metrô São Ju
das).

Portugališkai išeinantis arabų laikraš
tis nori jungti ir kitu, vienaip ar kitaip 
pavergtu tautų, laisvės interesus. Jis ža
da Brazilijoj plačiai pasklidusius arabus 
supažindinti ir su Lietuvos laisvės kovom, 
su lietuviu kultūra, su lietuvių veikla 
Brazilijoj. Tik, aišku, laukia duomenų.

Laikraščio adresas: JERUZALEM, 
rua prof. Aprigio Gonzaga, 148, CEP 
04303, SÃO PAULO, SP.
IEŠKOMAS FILATELISTAS

"Būdamas aistringas filatelistas", F. 
Gužas, Australijoje, ieško Brazilijoje ar 
kitame Pietų Amerikos krašte tautiečio, 
kuris norėtų su juo pasikeisti pašto žen
klais. Čia jo adresas:

Mr. F. Gužas
21 Highbury Ave.
MOORABBIN / VIC-3189 
Australia
Pasinaudojame proga pranešti, kad 

Kazimieriniam Jubilėjui paminėti Brazi
lų ECT (Empresa Correio e Telegrafo —

VIII EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMIGRANTES
NO PAVILHÃO DA BIENAL NO IBIRAPUERA 
ABERTURA: 30 de Marco de 1984, às 20 hs.

IX OLIMPIADA DOS IMIGRANTES
DE 9 de Abril a 13 de Maio de 1984 

PARTICIPEM

t ,, "• 1 « ‘S® • • . ■ '

Pašto ir Telegrafo Bendrovė) panaudos 
specialų ANO JUBILAR CASIMIRIA- 
NO atspaudą, dėl kurio spausdinami ati 
tinkami vokai, São Paulo Valstijos Kul
tūros Sekretariatas kovo 11 — 18 dd.
išstatys Filatelijos ir Numizmatikos pa
rodą šv. Kazimierui pagerbti ir išleis 
AFIGRASP- Filatelistų biuletenio 
specialų numerį su informacijom apie 
šv. Kazimierą bei "Lietuvą vakar ir šian 
dien".

PRANEŠIMAI
Šių metų Vasario mėn. 5 dieną tuoj 

po 11 vai.Šventų mišių yra šaukiamas 
Visuotinis Metinis Sv. Juozapo Vyrų 
Brolijos susirinkimas. Bus padaryta 
1983 metų apyskaita ir aptarti einamie
ji bei busimieji reikalai ir veikla.

Antanas Rudys 
Pirm-kas

Kviečiami vyrai j choro repeticijas šv. 
Kazimiero minėjimo progoms.

Repeticijos vyksta šv. Kazimiero para 
pijos salėje pirmadieniais nuo 18 iki 20 
vai.

Choro vadovybė
Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!
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