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PALYDĖTI IR PASITIKTI

Šiais metais abi pagrindinės ideolo
ginės musų organizacijos, formuojan
čios jaunimą, mini brandžias savo veik
los sukaktis - ateitininkai 75-rių, skau
tai 40-ties metų (išeivijoje). Jos abi 
yra tremtinės - gali veikti vien išeivijo
je Okupuotoje Lietuvoje joms nėra 
dietos, nes tai tautinės organizacijos, 
stovinčios ant idėjinių Dievo ir tėvynės 
pagrindų. Ir ten, kurtų pagrindų nėra, 
jos gyvuoti negali. Sovietinėje Lietuvo
je yra neigiami ir Dievas, ‘fr tėvynė. Tad 
suprantama, kodėl ten negali veikti nei 
ateitininkai, nei skautai. Ju vietoje prie
varta steigiamas komunistinis jaunimas, 
kuris vietoje Dievo privalo garbinti die
vaiti Lenina, o vietoje tikrosios tėvy
nės - Sovietų Sąjunga, tautu pavergė
ja Tuo budu Lietuvos jaunimas yra de
formuojamas, lenkiamas sovietinio 
žmogaus modelin, kuris turi ignoruoti 
ir Dievą, ir tėvynę. Sovietinė srovė yra 
fiziškai gana stipri, veikianti spaudimu 
per mokyklas, organizacijas, stovyklas, 
spaudą. Lietuvos jaunimas, žinoma, tai 
sovietinei prievartos srovei priešinasi, 
dar jaučia nepriklausomos Lietuvos 
tradiciją, tačiau nuolatinė komunistų 
pompuojama srovė palieka savo pėdsa
kus, lašas po lašo skverbiasi j jaunimo 
sielą, griauna tradicines lietuvio dva
sios atramas. Ir tai vyksta jau 40 metų.

IŠEIVIJA tuo laiminga, kad ir atei
tininkai, ir skautai gali laisvai veikti ir 
tęsti autentiškai lietuvišką tradiciją, j 
kurią jie šią vasarą pažvelgs jubiliejinė
mis akimis. Skautai savo sukaktį pami
nės vasaros stovyklose, o ateitininkai 
- sukaktuviniu kongresu Čikagoje. 
Stabtėlkime šiuo atveju ties pastaruo
ju, nes jis jau labai sparčiais žingsniais 
artėja ir skelbia žymiai stambesnę su
kaktį. Dar nebuvo nepriklausomos Lie
tuvos, o ateitininkai jau veikė, ne tik 
veikė, bet ir kovojo už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Tuometinis 
jaunimas degė lietuvišku idealizmu ir 
negailėjo savo jėgų tėvynei. Jis augo ir 
brendo carinės Rusijos okupacinėje sis
temoje, tačiau nuo tradicinių pagrindų 
nenutolo. Kai atėjo lemiantis momen
tas, lietuviškame kaime išaugota tauti
nė žarija tapo plačiai besiskleidžiančia 
liepsna, kuri neužgęso ir Lietuvos ne
priklausomybės laikąįs.„.Ateitininkija 
tuo būdu atliko istorinę misiją Lietu
vos gyvenime — su svariu įnašu ji prisi
dėjo prie jos laisvės atgavimo ir vidaus 
gyvenimo formavimosi. Ji išsaugojo 
pagrindines musų tautos dvasines atra
mas — Dievą1' ir tėvynę bei prisidėjo

S. Paulo lietuvių skautų PALANGOS vietininkija gražiai stovyklavo "DARIAUS ir GIRĖNO" 
stovykloje, Lituanikos sodyboje.
prie jų įtvirtinimo visuomenės gyveni
me. Sovietinė okupacija nutraukė visą 
ateitininkų veiklą tėvynėje, bet jie ra
do naują dirvą išeivijoje.

SUKAKTUVINIS ateitininkų kon
gresas įvyks š.m. rugpjūčio 30 — rugsė
jo 2 dienomis Čikagoje. Jame bus pa
sverta 75-rių metų praeitis ir rikiuoja
mi žingsniai ateitin. Dalyvaus, žinoma, 
ne tik dabartinis jaunimas, bet ir pra
eities jaunimas, nes ateitininkų sąjūdis 
per tiek metų labai išsišakojo ir apima 
visas kartas. Susirinkusieji palydės pra
eitį ir bandys pasitikti ateitį. Palydėti 
praeitį lengva, bet pasitikti ateitį sun
ku, nes ji ateina su daugeliu nežinomų
jų. Reikia tikėtis, kad kongreso vado
vai ir kalbėtojai per daug nevažinės po 
praeitį ir kreips savo žvilgsnius j ateitį. 
Ateitininkijos praeitis gali būti geras 
įkvėpimo šaltinis, bandant praskleisti 
ateities uždangą. Šis kongresas turėtų 
stipriau rikiuoti turimas pajėgas bręs
tančio jaunimo formavimui ateitinin
ku dvasioje. Kai Lietuvoje siaučia idė
jinės griovybos procesas, išeivijoje tu
rėtų suklestėti kūrybinis entuziazmas.. 
Kai Lietuvoje jaunimo dvasią slegia 
priespauda ir idėjinė prievarta, išeivijo
je turėtų sušvisti laisvos dvasios idea
lizmas. Bet tam reikia idealistų, o jie 
Amerikos žemėje nelengvai išauga. To
ji laisvės žemė yra pilna karjerinių bei 
dolerinių vilionių, kurios ir ateitinin
kams tampa savotiška grėsmė. Jei da
barties ateitininkija pajėgs išugdyti ide
alistus, laimės ateitį ir atliks savo misi
ją tautai. Pr. G.

KONFERENCIJA APIE RELIGIJOS 
LAISVE

Balandžio 15-16 d. Vašingtone įvy
ko konferencija religijos laisvės klausi
mu. Konferenciją suruošė JAV-ių Vals
tybės Departamentas, kuriam talkinin
kavo protestantų “Religijos ir demo
kratijos institutas“, “Amerikos žydų 
komitetas“ ir katalikų “Maritano drau
gija“. Dalyvavo įvairių religijų atstovai 
ir tyrinėtojai iš viso pasaulio, įskaitant 
ir Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
Brokline vadovą, kunigą Kazimierą Pu- 
gevičių. Dalyvių tarpe buvo du ypatin
gi Lietuvos bičiuliai, “Kryžių šalies“ 
autorius Michael Bourdeax ir Londono 
universiteto profesorius Peter Redda- 
way.’Pastarasis ypač aštriai kritikavo 
pernai Sovietų Sąjungoje apsilankiusios 
krikščionių delegacijos vadovo Bruce'o 
Rigden'o pareiškimus apie ten egzistuo
jančią “religijos laisvę“. Diskusijų me
tu buvo paminėta ir religijos padėtis 
Lietuvoje — pacituoti tikinčiųjų protes
tai, išvardinti suimtieji kunigai bei pa
sauliečiai. Apie “kenčiančios Lietuvos 
katalikus“ kalbėjo ir rabinas Marc Tan
nenbaum. (ELTA)

GREITA INFORMACIJA APIE 
LIETUVĄ

Lietuvių Informacijos Centras jau turi 
galimybę per akimirką visame pasaulyje 
perduoti žinias elektroninėmis kompiu-' 
terio priemonėmis, ši žinių agentūra pra 
dėjo siųsti skuoias informacijas teleksu 
nuolatiniams spaudos bendradarbiams, 
kurie jas gali moderniškiomis komunika
cijos priemonėmis priimti. (LIC)
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AMERIKIEČIAI UŽSTOJA LIETUVĮ / 
VYSKUPĄ

Lietuvos Vyčių vidurinio Atlanto apy
garda, reaguodama j Lietuvių Informaci
jos Centro žinią apie tremtinio vyskupo 
Julijono Steponavičiaus persekiojimą, 
šiuo reikalu kreipėsi i Amerikos katali
kų jconferenciją. Kun. William M. Le- 
wers, konferencijos tarptautinio teisin
gumo ir taikos skyriaus direktorius,Lie
tuvos TSR Religinių Reikalų įgalioti
niui Petrui Anilioniui parašė Laišką, ku
riame jis prašo sustabdyti vyskupo Ste
ponavičiaus cenzūravimą ir jam leisti ei
ti vyskupiškas pareigas. "Jūsų įstaigos žy
giai prieš vyskupą Steponavičių pažei
džia Civilinių ir politinių teisių tarptau
tinę sutartį, ir primenu, kad Sovietų Są
junga tą dokumentą pasirašė.Laiškas 
datuotas š.m. birželio 13. Anilionis pra
eitais metais asmeniškai aplankė J. E. 
vyskupą Steponavičių ir jį įspėjo nepasi
rašyti po pareiškimais prieš Religinių su
sivienijimų nuostatus, nevažinėti į atlai
dus, jubiliejus ir laidotuves, ir nesimels
ti už suimtuosius kunigus. (LIC)

KALINIAI MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

Apie 25 kaliniai Jessup, Marylando 
kalėjime pasirašė po pareiškimu, pažadė
dami kasdien melstis už persekiojamuo
sius krikščionius okupuotoj Lietuvoj ir 
kitur.

Šie kaliniai, kurie sukūrė specialią 
persekiojamųjų maldą, gavo akstiną šiai 
maldos akcijai iš kalėjimo kapeliono, 
kun. Wess Lamb, O.SS.T. Jis pasakė pa
mokslą per vienas šv. Mišias kalėjime 
apie persekiojamuosius už savo įsitikini
mus.

Kun. Lamb, trinitorinių kunigas, susi
pažino su Lietuvos katalikų būkle per 
Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą, kuri jo 
vienuolynui parūpino LKB Kronikos są
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siuvinius anglų kalba. Jessup kalėjimo 
kaliniai, perskaitę vėliausias Kronikas, 
pasiryžo užvesti maldos akciją.

Trinitorių ordino tikslas buvo išpirki
mas krikščionių belaisvių. Tam reikalui 
pasidarius neaktualiam, trinitoriai pasku
tiniu metu nutarė savo tikslą atnaujinti 
ir jį įgyvendinti per solidarumą su perse
kiojamais krikščionimis. (LIC)

REIKALAUJA VIENUOLIJŲ

Prancūzų spaudos agentūros "France 
Press" žiniomis, žmonių meilės apašta
le Motina Teresė iš Kalkutos paprašiu
si Čekoslovakijos valdžios leidimo įkur
ti Čekoslovakijoje jos vadovaujamų se
serų vienuolių namus. Čekoslovakijoje 
veikiantis žmogaus teisių gynybos sąjū
dis "Chartija 77", patyręs apie Motinos 
Teresės sumanymą, paragino krašto val
džią patenkinti žmonių meilės apašta- ' 
lės prašymą, drauge reikalaudamas, kad 
krašte vėl būtu leidžiama veikti vyrų 
ir moterų vienuolijom, kurios dabar 
yra uždraustos. Motina Teresė aplankė 
Čekoslovakiją praėjusių metų lapkričio 
mėnesio pradžioje. Kalėdų dienomis 
Motina Teresė buvo Etiopijoje, čia lan
kydama alkstančius žmones.

PERSEKIOJAMI MOKSLININKAI

Amerikos Mokslo Draugija (American 
Association for the Advancement of 
Science), kurios žmogaus teisių skyrius 
palaiko artimus ryšius su Lietuvių Infor
macijos Centru, savo birželio mėn. biule
teny "Clearinghouse Report" praneša, 
kad besiruošiant Ottawos žmogaus teisių 
konferencijai, ji pateikė JAV delegacijos 
ambasadoriui Richardui Schifteriui per
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PASITARIMAS JAV VALST. 
DEPARTAMENTE

Gintė Damušytė, Lietuvių Katalikų Re
liginės šalpos reikalų vedėjo pavaduoto
ja, atstovavo Religinę šalpą JAV Valsty
bės departamento balandžio 4 d. sušauk
tam pasitarime apie žmogaus teisių eks- 

• pertų sesiją Otavoje. Pasitarimui vadova
vo Amerikos delegacijos pirmininkas Ric
hard Schifter, nušviesdamas JAV planus 
Otavoje, kur nuo š.m. gegužės 6 Helsin
kio akto pasirašiusieji svarsto tolimesni 
susitarimų vykdymą. Lietuviai aktyviai 
reiškėsi-pasitarimo diskusijose, iškeldami 
žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoj bei
duodami konkrečius siūlymus JAV dele
gacijai. Lietuvių Bendruomenę atstovavo 
PLB Visuomeninių reikalų pirm. A. Ge
čys, buvęs Madrido konferencijos delega
tas R. Česonis iš New Jersey, R. Kondra- 
tas iš Washingtono; VLIKą — Dr. Krivic
kas, P. Jurgėla; M. Samatienė iš ELTOS. 
Am. Liet. R. Katalikų Federaciją — J. Si- 
manis; JBANC — A. Šilas. Dalyvavo u 
Linas Kojelis iš Baltųjų rūmų.

Po pasitarimo, G. Damušytė posėdžiav* 
su Valstybės departamento pareigūnu, ku
riam buvo perduotos vėliausios žinios apm 
naujausius areštus Lietuvoj.

Ta pačia proga, Damušytė Washingtu 
ne aplankė JAV Katalikų Konferenciją, 
su kuria Religinė Šalpa palaiko artimu.“ 
ryšius. Ji tarėsi rūpimais klausimais 
tos institucijos taikos ir teisingumo parei 
gūnu Edward Dougherty.

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė pasiuntė G 
Damušytę į Otavą kelti Lietuvos intere 
sus suvažiavusiems delegatams ir spaudai

LIC
LENKŲ POGRINDŽIO 

ATSIŠAUKIMAS
Lenkų pogrindžio laikraštis WOLA 

(1985.11.4) paskelbė atsišaukimą į fcuro 
pos tautas, kviečiantį pripažinti Rytų » 
Vidurinės Europos tautoms teisę į laisvę

Atsišaukimą pasirašė 10 Lenkijos po 
grindžio organizacijų: Tarp'įmoninis koor
dinacinis komitetas, Tarpįmoninis „Soli- 
darumo** komitetas, Politinis sąjūdis „Iš
laisvinimas“, Politinė grupė „Valia", Li
beraliniai demokratinė partija „Nepri
klausomybė“, Sąjūdis „Laisvė, teisingu 
mas ir nepriklausomybė“, Kovojančio 
jaunimo federacija, ir kt. Visos tos grupės 
pasisako už dabartines respublikų sienas 
ir reikalauja, kad visoms Rytų Europos 
tautoms būtų leista laisvai, be pašalinės 
prievartos, pasirinkti sau valdymosi for-

sekiojamų mokslininkų sąrašą. Jų tarpe, 
chemiko Liudo Dambrausko atvejis. 
Dambrauskas atleika penkerių su puse 
metų bausmę už tai, kad parašė savo la
gerio atsiminimus iš Stalino laikų. (LIC)
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Juozas Vaišnys, S.J.

KAPITULIACIJA AR KOVA

Tėvai, mokytojai, jaunimo auklėtojai 
dažnai nusiminę pasako: "Stengėmės,ko
vojome, bet pagaliau buvome priversti 
kapituliuoti". Si beviltiška kapituliacija 
vyksta įvairiuose kovos frontuose.

Visi tėvai, be abejo, nori, kad jų vai
kai butų pavyzdingi visais atžvilgiais.Ne
sigaili pinigų, juos leisdami į geras mo
kyklas, kad gautų kaip galima geresni iš
auklėjimą. Kartais gana toli juos veža j 
jaunimo organizacijų susirinkimus, j tau
tinių šokių repeticijas,, į muzikos ar ba
leto pamokas. Tikrai čia galima prisimin
ti Sv. Rašto žodžius: "Ką dar galėjau pa
daryti ir nepadariau? " (te 5,4). Bet, ne
žiūrint tų visų pastangų, tėvų viltys nere
tai sudūžta — vaikai neužauga tokie, ko
kių buvo tikėtasi: nutolsta nuo lietuvy
bės, girtuokliauja, vartoja narkotikus, 
neina į bažnyčią, užmezga nepageidauti
nas draugystes. Atrodo, nuoširdžiausios 
tėvų pastangos neatnešė jokių gerų rezul
tatų, viskas veltui, Tėvams nieko dau
giau nebelieka, tik nuleisti rankas — ka
pituliuoti.

Tėvai laužo galvas, svarsto, kokios ga
lėtų būti tokio nepasisekimo priežastys, 
kas čia kaltas, kur jų auklėjimo meto
dai nebuvo tinkami. Atsakymą ne visuo
met lengva surasti. Mat auklėjimo me
nas toks sunkus ir komplikuotas, kad 
kartais tik nuo vienos mažos klaidelės 
gali viskas pakrypti nepageidaujama link
me.

Per daug laiko užimtų nagrinėti įvai
riausias galimas priežastis. Paminėsime 
tik vieną, turbūt dažniausiai pasitaikan
čią — tai tas pereitame šio žurnalo nu
meryje primintas dvigubas standartas, 
pavyzdžio stoka, kai vienaip mokoma, 
kitaip daroma.

Pažinojau vieną inteligentišką šeimą. 
Abudu tėvai su akademiniais laipsniais, 
dalyvavo visuomeniniame gyvenime, va
dovavo organizacijoms. Turėjo juodu 
du vaikus: berniuką ir mergaitę. Abudu 
buvo gabūs studentai, aktyviai dalyvavo 
jaunimo organizacijose — buvo tėvų 
džiaugsmas ir viltis. Deja, vos biagę uni
versitetą, sukūrė nelietuviškas šeimas, vi
siškai atitrūko nuo lietuviško gyvenimo 
ir net tuo didžiavosi. Tėvai, žinoma, ne
galėjo suprasti, kokia čia galėjo būti prie Apie panašias kapituliacijas dažnai
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žastis, kur buvo klaidingas jų auklėjimas. 
Jie nusiminė, nuleido rankas- kapituliavo.

Man toji priežastis buvo gana aiški. 
Man teko toje šeimoje dažnokai lankytis, 
bendrauti išsikalbėti. Tėvai labai dažnai 
prie savo vaikų kritikuodavo, apkalbėda
vo, niekindavo mūsų visuomenės veikė
jus ir organizacijų vadovus. Nors, kaip 
minėjau, tėvai dalyvavo lietuviškoje veik
loje, bet labai dažnai prisipažindavo, 
kad jiems daug maloniau bendrauti su 
kitataučiais, nes jie esą kultūringesni, 
įdomesni ir protingesni už lietuvius. Iš 
tėvų pasakojimų vaikai buvo susidarę 
savo nuomonę apie buvusią Lietuvą:ten 
buvusi santvarka, labai panaši į Vokieti
jos nacių. Tad daugiau čia aiškinti tur
būt nereikia. Kiekvienam bus pakanka
mai aišku, dėl ko vaikai nuėjo tokiais 
keliais, dėl ko jie nutolo nuo lietuvybės. 
Juos pastūmėjo tėvų pavyzdys.

Tą pat galima pasakyti ir apie religiją. 
Dažnai tėvai skundžiasi, kad vaikai nu
stojo melstis, metė bažnyčios lankymą, 
daugiau nebepraktikuoja religijos. Dėl 
ko? Juk tėvai teisinasi, kad leidžia vai
kus j katalikiškas organizacijas, j katali
kiškas mokyklas, tad kas čia kaltas, kad 
jie nutolo nuo religijos? Tikrai tėvai ne
kaltina savęs,nes jie stengėsi, tiek vis ver
tė vaikus melstis, eiti j bažnyčią, bet vi
sos pastangos veltui, tad reikėjo kapitu
liuoti.

Čia vėl pažvelkime, ar tėvų mokymas, 
raginimai, pastangos ėjo ranka rankon 
su jų pavyzdžiu. Vienoje lituanistinėje 
pradžios mokykloje tikybos mokytojas 
paklausė vaikus, kiek iš jų sekmadieniais 
eina i bažnyčią. Pakilo tik kelios rankos. 
Tada jis paklausė kitus, dėl ko jie neina. 
Pasiteisinimas buvo maždaug toks: tėve
liai šeštadienį kur nors svečiuojasi, balia- 
voja, labai vėlai grįžta namo, tai sekma
dienį ilgai miega ir jų nenuveža j bažny
čią. Taip, tėvai nenuveža, o vaikai patys 
negali į bažnyčią važiuoti, nes jie dar per 
maži, dar neturi teisės vairuoti automo
bilio. O kad ir paaugę neina į bažnyčią,, 
tai visiškai suprantama: jeigu pirmiau tė
vai jų neveždavo ir patys neidavo, tai 
dėl ko dabar vaikai turėtų eiti? Tėvų žo- 
džiaiar raginimai čia nuo vaikų atsimuš 
kaip žirniai nuo sienos, nes jie nebus pa
remti tėvų pavyzdžio. Šiuo atžvilgiu vėl 
tėvams nieko daugiau nebeliks — tik ka
pituliuoti.

kalba ir lituanistinių mokyklų mokytojai 
ir jaunimo stovyklų vadovai. Pradžioje 
lituanistinėse mokyklose ir jaunimo sto- ' 
vykiose vis būdavo primenama jaunuo
liams, kad čia kalbama tik lietuviškai. Ta
da iš tikrųjų ir būdavo kalbama daugiau 
lietuviškai, bet ilgainiui į tuos mokytojų 
bei vadovų įsakymus ir patarimus vis ma
žiau ir mažiau būdavo kreipiama dėme
sio. Vis dėlto bent tada, kai arti būdavo 
mokytojas ar vadovas, vaikai stengdavosi 
kalbėti lietuviškai. Daugelis mokytojų ir 
vadovų, matydami, kad jų įsakymai ir ra
ginimai daugelio neįvykdomi, nutarė ka
pituliuoti ir daugiau jau beveik neraginda
vo.

Manytume, kad čia buvo kapituliuota 
be reikalo. Dabar jau gal būtų sunkiau 
atitaisyti padarytas klaidas, bet vis dėlto 
reikėtų nuolat jaunimui priminti ir reika
lauti, kad tiek lituanistinėse mokyklose, 
tiek jaunimo stovyklose būtų kalbama 
tik lietuviškai. Jaunimas turėtų pamažu 
įsitikinti, kad šiose vietose kalbama tik 
lietuviškai. Jeigu kas to nenori, tegul nei
na į lituanistines mokyklas, tegul neva
žiuoja į lietuvių jaunimo stovyklas, bet 
pasirenka kitas, kur kalbama nelietuviš
kai.

Pirmiausia turėtų įsitikinti mokytojai 
bei vadovai, o paskui turėtų įtikinti ir 
jaunimą, kad tai yra labai labai svarbu. 
Jeigu tik šeštadieniais mokyklose per 
pertraukas su draugais visi stengtųsi kal
bėti lietuviškai, jeigu per porą savaičių 
stovyklos būtų kalbama tik lietuviškai, 
tai ir auklėtojai, ir auklėtiniai įsitikintų, 
kokią didelę pažangą galima padaryti. 
Mes tai sakome iš praktikos. Pavyzdžiui, 
vasaros lituanistikos seminaruose, kalba
ma tik lietuviškai. Taip buvo pradžioje 
griežtai nustatyta, paskui nebuvo prilei
džiama jokių išimčių, ir dabar tik lietu
vių kalbos vartojimas čia tapo savaime 
suprantamas dalykas. Jeigu pirmą kartą 
atvykusieji iš pradžių tuo nenori tikėti, 
tai antrą dieną jau būna visiškai įsitikinę 
ir prie reikalaujamos tvarkos prisitaikę. 
Po tų dvisavaitinių kursų ir patys studen
tai, ir lektoriai, ir studentų tėvai pastebi, 
kad kursantų lietuvių kalba žymiai page
rėjusi. Viena studentė po tų kursų net 
taip pasakė: "Kai dabar aš išeinu j gatvę 
ir išgirstu angliškai kalbant, tai man la
bai keistai atrodo".

Dėl vaikų nutolimo nuo lietuvybės ir 
nuo religijos kaltinome tėvus, kad jie ne
duoda vaikams tinkamo pavyzdžio, o 
dabar dėl vaikų nekalbėjimo lietuviškai 
lituanistinėse mokyklose ir jaunimo sto
vyklose kaltiname mokytojus ir vadovus, 
kad jie per greitai prarado viltį, per grei
tai kapituliavo. Reikėtų užmiršti viso
kias kapituliacijas ir pradėti iš naujo.Čia 
reikalinga ne kapituliacija, bet nuolatinė 
kova. Aišku, lengva nebus, geresnių re
zultatų per vieną kitą kartą nepasieksi, 
bet nuolatinės pastangos neliks be vaisių.
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tu įtampą, tad labai abejojęs ar iŠ viso 
A. Smetona norės jj išklausyti. Pavedi 
mą išpildyti kategoriškai atsisakė.

Kai perskaičiau ir Ed. Turausko at 
sisakymą, K. Bizauskas pavedė man ar

i (Tęsi-nvs iš praeito nr.)

VALSTYBĖS PREZIDENTAS 
PASIŠALINA ;

Tuojau po 10 vai. vakaro vėl buvau 
užsienio reikalu ministerijoje, nes nak
tinis budėjimas buvo įvestas jau nuo 
1938 metu ankstyvo pavasario. Kadan
gi užsienio reikalu ministeris J. Urb
šys dar nebuvo grįžęs iŠ Maskvos, o 
politikos departamento direktorius bu
vo iš Kauno pasišalinęs, tai palaikyti 
ryšį su užsieniu ir savo viršininkais - 
A. Metkiu ir K. Bizausku - teko man 
per paskutinį budėjimą iš birželio 15 
į 16. Susižymėjęs visus man reikalin
gus telefonus, kuriais galėjau reikalin
gus asmenis pašaukti arba nurodyti sa
vo viršininkams, tą naktį budėjau vie
nas.

Apie pusiau vienuoliktą naktį užsie
nio reik, ministerijoje pasirodė K. Bi
zauskas ir įkandin jo iŠ automatinio 
•keltuvo išlipo Pozdniakovas su Deka
nozovu, kuriuos abu priėmė K. Bizaus
kas, kaip užsienio reikalų mmisterio * 
pavaduotojas. Po ketvirčio valandos 
K. Bizausko lydimi abu bolševikai iŠ 
ministerijos išvyko. Nors nepraktikuo
jamu pas mus laiku, tačiau tas Poz- 
dniakovo su Dekanazovu atsilankymas 
ministerijoje, įvykiams nuriedėjus to
kia nepaprasta vaga, neva turėjo būti 
Dekanozovo oficialus "vizitas". Iš už
sienio reik, ministerijos visi trys nuvy
ko į ministerių kabineto namus pada
ryti tokį pat "vizitą" A. Merkiui, ta
čiau Merkio kabinete nerado. Niekas 
tuo laiku pas mus nedirbo, o iš kitos 
pusės, niekas nebuvo jo įspėjęs dėl to
kio vizito.

Sugrįžęs K. Bizauskas trumpai paaiš
kino, kad Dekanozovo misija susijusi 
su naujos vyriausybės sudarymu. Bol
ševikams svarbu, kad nauja vyriausybė 
butų galimai greičiau sudaryta, todėl 
jie norėjo dar tą pat vakarą pasimaty
ti su A. Merkiu. Apie valstybės prezi
dento Antano Smetonos išvykimą Bi
zauskas, žinoma, bolševikams neprasi
taręs nė žodžio. Man asmeniškai taip 
pat buvo naujiena, kurią čia pat at
skleidė K. Bizauskas. Mat, jis norėjo 
tuojau painformuoti minister) pirmi
ninką apie savo susitikimą su Dekano
zovu, todėl mane prašė sujungti telefo
ną su A. Merkio butu. Man tai negreit 
pavyko padaryti. Tik po gero pusva
landžio pasisekė su A. Merkiu susisiek
ti jo uošvio bute.

Apie pusiaunaktį man buvo pavesta 
susirišti su Berlynu ir musų atstovui 
K. Škirpai perduoti tokio turinio vy

riausybės pavedimą:
"Paprašyti K. Škirpą susisiekti su 

itkūnais ir pasistengti vyriausybės var
iu įtikinti valstybės prezidentą grįžti 
Kauną, kol dar specialiai atsiustam iš 

Maskvos Sovietu Sąjungos atstovui De
kanozovui oficialiai nieko nežinoma 
<pie prezidento išvykimą į užsienius. 
Tik ką vizito metu Dekanozovas pasi
ekęs, kad jo misija Lietuvoje esanti 
usitarti dėl naujos Lietuvos vyriausy- 
)ės sudarymo. Kad tos derybos galėtu 
iuoti mums geresniu rezultatų, vyriau- 
ybė mano, kad prezidento dalyvavi- 
nas pasitarimuose būtų šiuo momentu 
sietuvai naudingas ir kad priešingu at- 
/eju padėtis gali pasunkėti".

Kai šį tekstą perskaičiau K. Škirpai 
telefono ragelį, musu atstovas pradė- 

o aiškinti, kad Kaunas gali suprasti, 
og tarpas tarp Berlyno ir Eitkūnų yra 
Įjana didelis, o dabar jau po vidurnak
čio, tai jis nė fiziškai negalįs Eitkūnų 
□asiekti, o telefonu šiais laikais pasi- 
<albėjimai nei lemgvi nei patogūs. 
DrieŠ pusvalandį jis tik ką kalbėjęsis sų 
Ed. Tarausku Karaliaučiuje. IŠ ten 
Jaug lengviau pasiekti Eitkūnus. Pata- 
'ė susisiekti su Ed. Turausku ir tą mi
siją jam pavesti. Nurodė vardą viešbu
čio, kur buvo Turauskas apsistojęs ir 
davė telefono numerį, kurį jis užsira
šęs pasikalbėjimo su Ed. Turausku me
tu.

K. Škirpos argumentai pasirodė nuo
seklus, bet Ed. Turausko atsiradimas 
Karaliaučiuje mums buvo staigmena. 
Dar tą pačią dieną 15 valandą išvyk
damas iš Kauno sakėsi vykstąs j Andre- 
javą, iš kur rytojaus dieną pavakariais 
turėjo grįžti.

Atsakęs j kelis K. Škirpos klausi
mus apie to meto padėtį Kaune, Ber
lyno atsakymą perdaviau savo šefui K. 
Bizauskui. Jis man pavedė tuojau susi
rišti su Ed. Turausku Karaliaučiuje.

K. Škirpos nurodytą viešbučio nu
merį Karaliaučiuje gavau ir apie 1:30 
vai. nakties tą patį pavedimą perda
viau Ed. Turauskui. Ed. Turauskas pa
sisakė esąs ką tik iš kelionės ir labai 
pavargęs. Jis dabar, nakties metu, ne 
tik mašiną galįs sudaužyti, bet ir spran
dą nusisukti. Be to, prisiminė ministe
rijai žinomąjo santykių su preziden- 

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI: 
h

1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

tru kart susirišti su mūsų pasiuntiny 
be Berlyne. Pranešti Ed. Turausko at 
sakymą ir dar kartą K. Škirpai pakar 
toti pirmykštį vyriausybės pavedimą, 
paaiškinant, kad dėl suprantamu prie 
žasČių Kaunas negali tuo reikalu tiesio 
giniai telefonu kalbėti su Eitkūnais. 
K. Škirpa atsakė, kad jis vyriausybės 
pavedimą perduos į Eitkūnus,tačiau 
negalįs garantuoti, kiek ta misija pa
vyks ianti. Tą naktį A. Smetona nakvo 
jo Eitkūnuose viešbutyje, Vokietijoje

Prasidėjo neramus laukimas, koks 
bus iš Eitkūnų atsakymas. Belaukiant 
išaušo birželio 16 d., sekmadienio ry 
tas. Saulei patekėjus, pasigirdo man 
gerai pažįstamas automatinės telefono 
stoties skambutis. Kalbėjo K. Škirpa. 
Jis pranešė, kad po ilgo laukimo jam 
pavyko susirišti su viešbučiu Eitkūnus 
se ir kad vyriausybės pavedimą perda 
vęs. Nuo savęs paaiškinęs prezidentui 
tuo motyvus, kurie mūsų vyriausybei 
Kaune Šiuo metu atrodę pagrįsti. Iš
klausęs K. Škirpos argumentu, prezi 
dentas pareiškęs: "Merkys turi visus 
mano įgaliojimus ir gali tartis dėl vy 
riausybės pertvarkymo. Mano buvimas 
Kaune nieko nepadės, todėl grįžti i 
Kauną būtu beprasmiška".

Nurašęs iš savo baknoto K. Škirpos 
atsakymą, perdaviau savo šefui, kuris 
išskubėjo pas kitus vyriausybės narius 
aptarti padėties ryšium su prezidento 
A. Smetonos atsakymu.

Mano budėjimo laikas baigėsi, ka 
dangi buvo sekmadienis, tai bolševikai 
laikėsi kiek santūriau. Tuo pačiu kiek 
atleido rankas mūsų vyriausybei, kun 
nutarė pasiusti pas prezidentą delega 
ciją. Kiek man teko vėliau patirti, de 
legacija buvo nuvykusi j Eitkūnus ir 
susisiekusi su A. Smetona. Delegacijai 
vadovavo senas politikas, vyriausybės 
narys Ernestas Galvanauskas, bet dele 
gacijąi nepavyko A. Smetoną įtikinti 
kad grįžtų j Kauną.

Pavakary vėl buvau užsienio reik.mi 
nisterijoje, Kadangi tebeėjau savo se
nas pareigas, tai ir grįžusios iš Virbalio 
delegacijos pranešimą atatinkama tvar 
ka užrašiau, Trumpai tariant, A. Sme
tonos atsakymas detegacijai savo turi 
niu ir prasme buvo toks pat, kokj 
prieš kelias valandas buvo davęs K.

■.................. ' ’ 'z I i
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ATEITININKŲ 75 METŲ 
JUBILIEJINIS KONGRESAS

Ateitininkų Kongreso Programa

Jubiliejinis 75-‘erių metų Ateitininkų 
Kongresas įvyks Čikagoje nuo 1985 m. 
lugpiučio 30 iki rugsėjo 2 d. Kongresui 
ruošti buvo sudaryti įvairus komitetai, 
kurie telkė lėšas, planavo programą ir at
liko kitus parengiamuosius darbus.

Ateitininkų Kongreso programa susi
darys iš įvairių punktų: religinių momen
tų, kultūrinių įvykių, paskaitų ir posė
džių.

RELIGINIAI ĮVYKIAI - Šv. Mišios 
bus laikomos 9 v.r. šeštadienį rugp. 31 
Jaunimo centre, 3 vai. p.p. sekmadienį 
rugs. 1 d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios’ 
Brighton parke, ir 12 vai. p.p. pirmadie-' 
ni rugs. 2 d. Jaunimo centre. Šeštadienį 
šv Mišių vyriausias koncelebrantas ir pa
mokslininkas bus J. E. vysk.P. Baltakis, 
OFM. Sekmadienio šv. Mišių vyriausias 
Koncelebrantas ir pamokslininkas bus 
Čikagos kardinolas J, Bernardin. Pirma
dienio šv. Mišių vyriausias koncelebran
tas bus J. E. vysk. V. Brizgys, o pamoks
lininkas bus Ateitininkų Federacijos dva
sios vadas kun, dr. V. Cukuras.

Tėvynės vakaras 7:30 v.v. rugp. 31 d. 
susidarys iš žuvusiųjų pagerbimo seselių 
kazimieriečių sode Marquette parke, pro
cesijos į šv. Mergelės Marijos Gimimo

/VILGSNIS (PRAEITI
Škirpai.

Sužinojusi apie valstybės galvos pa
dalinimą j užsienius, Lietuvos visuo
menė pirmomis dienomis buvo labai 
nusivylusi, parblokšta, todėl daug kar

tėlio parodė A. Smetonos adresu. Tik 
vėliau ėmė suprasti, kad prezidento 
pasilikimas krašte nieko nebūtų pakei
tęs, kaip nieko nepakeitė Latvijoje pa
likęs prezidentas Ulmanis ir Estijoje
- Paets. Jie tik su savo tauta drauge 
išgėrė karčią taurę iki dugno.

Lietuvai teko dar kartesnė taurė. 
Per trejus metus lietuvių tauta turėjo 
pakelti net tris didelius smūgius iš sa
vo nedraugingų kaimynų.Ir tie smūgiai
- trys ultimatumai — tiek paveikė 
žmones krašte, kad paties didžiojo, 
bolševikų smurto metu, rodėsi tartum 
paraližuoti. Tai nebuvo drąsos, pasiry
žimo ar aukojimosi stoka. Ne. 1941 
m. ir vėlesnių metų pasipriešinimas 
smurtininkams buvo toks beatodairiš
kai didelis, kad pačių bolševikų pareiš
kimais, reikėjo siųsti divizijas prieš 
Lietuvos patrijotus - partizanus.

Lietuviškos spaudos rėmėjai

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
- i- ■ -r
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bažnyčią, ir susikaupimo valandėlės ir 
muzikinės programos bažnyčioje.

KULTŪRINIAI RENGINIAI - Kon
greso metu vyks at-kų meno paroda ir 
ateitininkų literatūros veikalų paroda. 
Parodas bus galima lankyti Kongreso me
tu Jaunimo centre. Kongreso susipažini
mo vakaras rugp. 30 d. Jaunimo centre 
prasidės Talentų vakaru 7:30 v.v. ir užsi
baigs šokiais, grojant "Aido" orkestrui.

Kongreso banketas bus rugsėjo 1 d. 
Condessa del Mar salėje, Alsip.

PASKAITOS IR POSĖDŽIAI - Kon
greso darbo posėdis bus jau penktadieni 
rugp. 30 d. 2 vai. p.p. Ateitininkų namuo 
se. Kongreso ificialus atidarymas bus šeš
tadienį rugp. 31 d. 10:15 v.r. Jaunimo 
centre. Bendri posėdžiai bus 10:45 v.r. 
ir 3:45 vai. p.p., .o atskirų sąjungų svars- 
tybos bus * 11:45 v.r., 2:15 vai. p.p. ir 
4:45 vai. p.p. Kongreso iškilmingas posė
dis bus 10 v.r. rugsėjo 1 d., o atskiros są
jungos turės svarstybas 1:15 vai. p.p. 
Baigiamasis posėdis bus pirm, rugsėjo 2 
d. Jaunimo centre 10 v.r.

Bendrųjų posėdžių temos bus įvairios. 
"Ateitininkija kryžkelėje" skaitys kun. 
dr. V. Cukuras pirmadienio rytą, o dr. 
K. Skrupskelio paskaita "Krikščioniškos 
ir marksistinės kultūrų konfrontacija bus 
po pietų. Sekmadienio rytą dr. Vytautas 
Vardys skaitys paskaitą "Lietuva ir išei
vija" per iškilmingąjį posėdį. Pirmadie
nio vedamoji mintis per baigiamąjį posė
dį bus "Žvelgiant j paskutinįjį šimtme
čio ketvirti". Atskirų sąjungų posėdžiuo
se bus gvildenamos mintys ta pačia tema, 
kaip bendrajame posėdyje, bet bus dis
kutuojama kiekvienos sąjungos perspek
tyva.

Ateitininkai didžiuojasi savo garbingu 
jubiliejumi. Kongresą sudaro įvairūs ren
giniai, parodos, paskaitos, ir posėdžiai, 
apie kuriuos plačiau bus rašoma spaudo
je.

R. Kubiliūtė 
Ateitininkų Kongreso Informa

cijos komiteto narė

MARIJOS PAĖMIMAS | DANGŲ
Kalbėdami apaštališkąjį tikėjimo iš

pažinimą, jį užbaigiame žodžiais: "Ti
kiu... kūno iš numirusių prisikėlimą 
ir amžinąjį gyvenimą". Nuo Išganyto
jo laikų krikščionys tiki, kad pomir
tiniame gyvenime, paskutinio teismo 
proga, siela ir prisikėlęs kūnas vėl 
bus sujungti visumon ir skiriami ar 
tai amžinam džiaugsmui danguje, ar 
tai amžinam pasmerkimui pragare.

Paskutinės vakarienės metu Jėzus 
ramino apaštalus, kad jis einąs paruoš
ti mums vietos. Jo noras esąs, kad ir 
mes galėtume būti ten, kur ir jis bus
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(Jn 14,23). Sis Išganytojo troškimas 
jau yra išsipildęs Marijos atveju. Jai 
nereikėjo laukti laiko pabaigos, kad 
galėtų kartu su savo Sūnumi visos 
savo asmenybės pilnybėje — su siela 
ir kūnu.

1950 m. Visų Šventųjų šventėje 
Popiežius Pijus XII paskelbė miestui 
ir pasauliui Marijos j dangų paėmimo 
tiesą: "Mes nustatome ir paskelbiame 
kaip dieviškai apreikštą tikėjimo tiesą 
jog Nekalčiausioji Dievo Motina Mari
ja, visuomet Mergelė, jos žemiškajam 
gyvenimui pasibaigus, su kūnu ir sie
la buvo paimta j dangaus garbę".

Siame šv. Tėvo paskelbime svarbus 
kiekvienas žodis. Labai sutrauktai Po
piežius pamini Marijos Nekaltą Prasi
dėjimą, Dieviškąją Motinystę, visuoti
ną nekaltybę. Tai tikėjimo tiesos, rei
kalaujančios kaipo logiško papildymo 
ir Marijos ir dangų paėmimo tiesos.

Be abejonės, Pijaus XII svarstyme 
pagrindas dedamas ant Marijos dalyva
vimo viešame Sūnaus gyvenime, jo 
darbuose ir aukoje nuo pradžios iki 
galo. Su šia mintimi pradedamas ir 
baigiamas Popiežiaus dokumentas 
"Munificentissimus Deus", kuriuo ši 
dogma ir buvo paskelbta.

Pačioje pradžioje Šv. Tėvas rodo 
glaudų ryšį tarp Marijos paėmimo j 
dangų ir jos Nekalto Prasidėjimo: 
"Šios dvi privilegijos labai artimai jun
giasi. Kristus nugalėjo nuodėmę ir 
mirtį savo mirtimi. Kiekvienas atgi
męs Krikšte, per tą patį Kristų nuga
li nuodėme ir mirtį. Tačiau pagal sa
vo bendrą įstatymą Dievas neleidžia 
pasireikšti pilnai te siojo pergalei 
prieš mirtį iki laiko pabaigos. Vis dėl
to Dievas norėjo, kad Mergelė Marija 
būtų išimta iš šio bendro įstatymo. 
Ji, ypatingos privilegijos dėka nugalė2 
jo nuodėmę Nekaltame Prasidėjime. 
Tokiu būdu ji nebuvo įpareigota pa
klusti kapo naikinančiam įstatymui, 
nei reikėjo jai laukti kūno išaugštini- 
mo iki laiko pabaigos".

Auksas vertingesnis už sidabrą,kaip 
siela už kūną. Tačiau vien dėlto, kad 
sidabro vertė mažesnė už aukso vertę, 
nelaikome jo beverčiu, lygiai taip pat 
ir mūsų kūnas yra vertybė savyje.Juk 
mūsų kūnas yra šventykla, kurioje 
gyvena siela, o sieloje — Sv. Dvasia. 
Tad šv. Povilas ir perspėja: "Ar neži
note, kad jūs esate Dievo šventovė ir 
Dievo Dvasia gyvena jumyse"? (1 Kor 
3,16).

Marijos, kaip pirmos žmogiškos aš- ■ 
menybės, j dangų su kūnu paėmimo 
tiesa gali ir turi įkvėpti didesnę pagar
bą žmogaus kūnui, o taip pat sustip
rinti tikėjimą ir mūsų visų prisikėlimu.

Paimta iš kun. Kornelijaus Bučmio, 
O.F.M. "Gegužės Mėnuo"
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PIRMOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESO PRISIMINIMAI

PASIRUOŠIMAS KONGRESUI

šiais metais Rugpjūčio 11-17 dieno
mis sukanka lygiai penkios dešimtys me
tų nuo įvykusio Nepriklausomoje Lietu
voje Pirmojo Pasaulio Lietuviu Kongre
so. Kongresas buvo įvykdytas laikinoje 
Nepriklausomos Lietuvos sostinėje Kau
ne, į kurį buvo suvažiavę atstovai iš visu 
lietuvių kolonijose gyvenančių atstovai. 
Tai buvo vienas iš svarbiausių įvykių, 
kuriam jau iš anksto buvo ruošiamasi.

SÃO PAULO LIETUVIŲ ATSTOVAI
Iš São Paulo lietuvių kolonijos Kon

greso dalyvavo šie atstovai: STASYS 
VANCEVIČIUS — Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje ir Rio de Janeiro Lietuvių Są
jungos "VILNIS" atstovas; EDVARDAS 
PAŽĖRA — Sporto Sąjungos "LITUA- 
NIA" atstovas ir V. NALIVAIKA - Šv. 
Juozapo Lietuvių Katalikų bei "GRU
DO" draugijos atstovas.

Visi trys São Paulo lietuvių kolonijos 
atstovai buvo išrinkti daug anksčiau 
prieš įvyksiantį Kongresą. Aš kaip "Lie
tuvio" redaktorius, gavęs trijų mėnesių 
atostogas, pirmas išvykau į Lietuvą, kar
tu su buvusiu Lietuvos Konsulu Dr. P. 
Mačiuliu dar birželio mėnesio pagaigoje, 
tuo pačiu laivu. Kiti du atstovai E. Pažė
ra ir V. Nalivaika atvyko į Lietuvą vėliau, 
prieš prasidedant Kongresui.

Man kaip anksčiau atvykusiam teko 
prisidėti prie Kongreso organizavimo, 
padedant Draugijai Užsienio Lietuviams 
Remti. Taip pavyzdžiui, visą savaitę te
ko dirbti kartu su Justu Paleckiu tose 
patalpose, kur buvo skirta įvairioms fo
tografijoms ir spaudai, talkininkaujant 
kelioms Kauno universiteto studentėms.

Reikia pabrėžti faktą, kad šis Kongre
sas buvo sušauktas Lietuvai labai svar
biu momentu, kada tautai gręsia rimti 
pavojai dėl susidariusios tarptautinės pa
dėties. Užtat kiekvieną Kongreso žings
nį sekė su dideliu susidomėjimu sekė vi
sos mūsų tautos akys.

Pats Kongresas prasidėjo rugpjūčio 
11 dieną iškilmingomis pamaldomis Ar
kikatedros Bazilikoje, į kurias atvyko vy
riausybės, kongreso atstovai ir užsienio 
svečiai bei daug kauniškės publikos. Pa
maldas laikė Čikagos Šv. Jurgio parapi-

ADV 0 CACI
Diieito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA 
Av. Novo Horizonte, 213

EDSON DEOMKINAS
ĮĮĮ COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral • S. André
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jos klebonas prelatas M.L. KRUSAS. 
Oficialiai Kongresas atidarytas Valsty
bės teatre. Kongresą atidarė RESPUBLI
KOS PREZIDENTAS ANTANAS SME1 
TONA, pažymėdamas, kad "Lietuva at
statyta visų lietuvių pastangomis: tų, 
rie g\ vena savo krašte, ir tų, kurie gyve
nu deniuose... Vienybė buvo didelis 
veiksnys mūsų Nepriklausomybės kovo
se, kur yra žuvę ne vienas Amerikos lie
tuvių karių savanorių. Tautiška vienybė 
padarė mūsų tėvynę laisvą, taigi tos vie
nybės turime ir toliau laikytis... Gėrėda
mies galime sakyti, kad užsienio lietu
viai, kaip geri vaikai, nepamiršta savo 
motinos Lietuvos, ypač tuomet, kada 
esti sunki jos buitis".

Po DULRO valdybos pirmininko R. 
Skipičio žodžio, sudarytas kongreso pre
zidiumas, į kurį įėjo "Draugo" redakto
rius L. ŠIMUTIS, Prelatas L KRUŠAS, 
"Tėvynės" redaktorius ST. VITAITIS, 
"Dirvos" redaktorius K. KRPIUS, 
"Vienybės" atstovas A. TREČIOKAS, 
"Naujienų" red. AUGUSTAS, "Lietuvių 
Balso" red. VRONEVSKIS, 0. GEClO- 
NYTÉ (Anglijaliradv. R. SKIPITIS.

Žodžiu Kongresą sveikino Ministers 
Pirmininkas J. TŪBELIS ~ Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos vardu, Kauno bur
mistras A. MERKYS, buvęs Respublikos 
prezidentas A. STULGINSKIS ir K.GRI
NIUS, Valstiečių Liaudininkų sąjungos 
pirmininkas M. SLEŽEVIČIUS, Krikš
čionių demokratų pirmininkas L. BIS
TRAS, Socialdemokratų atstovas L. PU
RENI ENÉ, Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų Savanorių Sąjungos pirm. atst. pulk. 
GUŽAS, Kan. DOGELIS, Prof.PAKŠ- 
TAS, Dr. LEIMONAS, Rygos lietuvių 
sportininkai ir kiti.

Kitomis Kongreso dienomis buvo skai
tytos įvairios paskaitos su diskusijomis.

Kongresui pasibaigus visi jos atstovai 
dalyvavo įvairiuose primėmimuose, sam
būriuose.

LIETUVIAI ŽURNALISTAI
Kongreso atstovų tarpe buvo nema 

žas skaičius lietuvių žurnalistų, ypatm 
gai iš Siaurės Amerikos. Lietuviai ’urna 
listai buvo priimti pirmą kartą užsien 4

ku- reikalų ministerijoje pas užsienių reiku 
lų ministerį STASĮ LOZORAITĮ, Runs 
priėmė visus žurnalistus suteikdamas 
platų ir išsamų pranešimą apie Lietuvei 
Respublikos tada vykusius kivirčus su 
nacių vadais Klaipėdos krašte.

Antras užsienio lietuvių žurnalistu 
priėmimas buvo pas Lietuvos Respubh 
kos Prezidentą ANTANĄ SMETONA 
rugpjūčio 16 dieną vakare. Visi žurnale 
tai gavo pakvietimus arbatai, kur buvo 
maloniai vaišinami. Po vaišių Respubhk 
Prezidentas ANTANAS SMETONA pa 
dovanojo kiekvienam iš žurnalistu su d* 
dikacija, po vieną tomą jo parašytą k» 
gą "PASAKYTA PARAŠYTA"

PASAULIO LIETUVIŲ ŽURNALISTl 
KONFERENCIJA

Taip pat buvo įvykdyta Klaipėdos 
krašte (Palangoje), Lietuvos ir užsienio 
lietuvių žurnalistų konferencijos pirm» 
ninku buvo išrinktas "ELTOS" direku 
rius PR. DAI LYDĖ. Į sekretoriatą buv. 
išrinktas aš ir Justas Paleckis. Konferei 
cija priėmė visą eilę nutarimų, liečianč 
Lietuvos ir užsienio spaudą.

Tai tokie trumpi prisiminimai apie F 
šaulio Lietuvių Kongresą ir žurnalistų 
Konferenciją, kuri dar neišdilo iš mane» . 
trumpų prisiminimų.

PRISIMINTINOS Hl MOR1STO . <
' ' .11

BERNARD SHAW MINTYS

Filosofas yra žmogus .h*.». » 
patarimą bėdose, kuriu ;i> p.«» *>»• 
kad neturėjo.

Kiekvienas jaunuoli* . priv.ii 
irkluoti savo baidarę, net p imi 
‘urint jachtą.

šių dienų kainomis Iii* mn< 
ava yra panaši į taksi <u ne iist.ii’ 
Ivtu skaitliuku

Geras kaimynas \ra bu-.uli* 
kuris per kiemo užpakalini tvorą 
au Šipsosi. bet nelipa per ją

— Jei nebūtų blogio pasauk1 ... ; 
ai nebūtų mums ko veikti. '
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MŪSŲ ŽINIOS
"PALANGOS"SKAUTU 

ŽIEŽIRBOS

Antroji šių metų "Palangos" skautų 
stovykla įvyko nuo 20 iki 28 liepos, Li
tuanikoje, kurioje dalyvavo 49 skautai- 
skautės.

Nuo paskutinės stovyklos, kuri buvo 
sausio mėnesyje, kiekvieną šeštadienį 
per sueigas, skautai ruošėsi dėl įžodžio 
kurį davė stovyklos metu. Kiti buvo pa
kelti ir gavo prityrusio skauto-skautės 
ir net skauto-vyčio ir vyriausios skautės 
kaklaraištį.

Stovykla pavadinta Dariaus ir Girėno 
vardu taip kad pagerbti šilios du Lietu
vos didvyrius. Andrius Pavilionis pagami
no lėktuvą pagal tikrą to paties lėktuvo 
modelį. Sekmadieni, 21 Ii epos,per vėlia
vų pakėlimą buvo perskaitytas jų palik
tas testamentas ir sudainuota apie juos 
daina.

Savaitei bėgant turėjome įvairias pro
gramas: Tėvynės Dieną, Varžybas, Skau- 
toramą, Sporto Dieną, Legendų ir Talen
tų vakarus, du laužus, vieną Raganų lau
žą, kitą laužą su Šūkiais ir dainom. Iš vi
sų, gal pati svarbiausia diena, buvo penk
tadienis, 26 liepos, tai musų susikaupi
mo diena ir dar, kad ta diena buvo kaip 
tik Šventos Onos Diena. Ką galėtume 
pasakyti apie Šventą Oną? — arba — 
ką galėtume daugiau apie Šventą Oną 
pasakyti negu .kad Ji buvo Marijos mo
tina ir Jėzaus senelė?

Štai ir kilo mintis: — Ar motinai ne
būtų didžiausias malonumas išgirsti ki
tus gerai kalbant apie savo dukterį ir 
anūkėlį?

Nuo pačio ryto susiskirstę į grupes 
pagal amžių nagrinėjome Marijos gyveni
mo reikšmę visai žmonijai. Tarp kitų 
temų buvo rr šie klausimai: Ar tikrai 
Dievui, kuris yra Visagalis, kad Jo sūnus 
Jėzus ateitų į šį pasaulį, reikėjo Marijos? 
Ar mes esame Dievui reikalingi? Ar jau 
jautėme maldos reikalingumą? Ar teko 
mums prašyti Dievo pagalbos? Po visų 
diskusijų vyko grupių pasisakymai.

Jau po pietų, tvarkingai, ramiai visi 
nužygiavome iki kryžiaus, pastatyto pri
minti jaunuolius žuvusius už Tėvynės 
laisvę. Ten po atviru dangum, čiulbant 
paukšteliams, kalbėjome rožančių. Prieš 
kiekvieną paslaptį prisiminėm Marijos 
gyvenimo svarbiausius įvykius. Pavyz
džiui:

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. JONAS NICIPORCIUKAS
Dr. PAULO R. NICIPORCIUKAS 

Rua Cap. Pacheco Chaves 1206, 1°and.
V. Prudente — Fone: 273-6696

Skautininkė Eugenija Bacevičienė su “Palangos” 
vyriausiomis skautėmis: Simone Vilkelis Farah, 
Kristina Karsokaitė, Simone Laucis Pinto, 
Marcija Pavilionyté, Priscila Juzėnas Gercov.

Pirmoji paslaptis: Marija sutinka su 
Viešpaties valia sakydama savo "Taip"

O ar mes visuomet Dievui atsakome 
musų taip?

Antroji paslaptis: Marija pasitenkina 
neturtu ir varge pagimdyti Dievo sūnų.

Ar mes pasigendame Jėzaus?
Jaučiame atsakomybę už malonę, už’ 

patį Jėzų mumyse?
Trečioji paslaptis: Kaip Jėzus klausė 

savo motinos Canos vestuvėse. Suprato 
motinos pageidavimus reikale ir juos iš
pildė.

Naujos Palangos prityrusios skautės: Regina 
Karsokaitė, Klarire Bacevičiūtė, brolis: Anibal 
Ratkevičius Nikoluk, Andreia Lipskyté, An
dreia Augustauskailé Bajak.

~i
O ar mes nėgė im kreiptis į Mariją, 

kad Ji mus užtartų?
Ketvirtoji padaptis: Marijos liūdesys 

matant Savo Sūnų žmonių išniekintą, 
apleistą, nukryžiuotą. Ir Jėzus ant kry
žiaus sako Jai: — "Motina, štai Tavo 
sūnus" — kreipdamasis į šventą Joną — 
"SūnaU/štai Tavo motina". Tai paguoda 
Jai ir mums kad už savo sūnų, kuris mirš
ta, gauna mus visus savo vaikais. Marija 
jaučia atsakomybę, už mus visus, tai esa
me ne koks vaikėzas, bet sūnus, ar duk
ra. Dėl to, jeigu j Ją kreipiamės — Jai 
yra malonumas, nes ji mato, kad supra
tome kad Ji yra musų motina.

Penktoji paslaptis: Kristais prisikėli
mas^ Marija supranta kad visi Kristaus 
ir Jos pačios skausmai ir kančios buvo 
neveltui.

O mes, kaip jaučiame tokį džiaugsmą?
Kiekvienos dienos šeštą valandą vaka

ro, yra Marijai skirta valanda. Tą valan
dą buvo mišios Lituanikos koplyčioje, 
kurias atlaikė klebonas, kun. Juozas 
Šeškevičius. Mišiose dalyvavo ir žmonės 
iš svečių namų.

Daug kas iš skautų pasinaudodami 
proga, susitaikė su Kristumi per Išpažin
ties sakramentą.

Ypatingas, svarbus pamokslas priminė 
visiems, motinos svarbą, ypač jaunuolio 
gyvenime:

Elgtis tartum motina tave matytų ir 
priminė kad motina ne visuomet bus su 
tavim, bet Marija visuomet tave mato.

Gražioje Lituanikos gamtoje, aštuo- 
nių palapinių ir pikniko namo gyvento
jai, kaip didelė, skautiška šeima, geroj 
nuotaikoj praleido aštuonias neužmirš
tamas dienas.

Budėkime.
Skautininke: Eugenija Bacevičienė

VEIKLOS KALENDORIUS‘O

Rugpjūčio 18-25: Kazimierinio Konkurso kū
rinių paroda JUVENTUS klube

Rugpjūčio 25: Kunigo Dienos minėjimas JU
VENTUS klube ir konkurso laimėtojo pro
klamacija

Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazimie-
_ jo p-M
Spalio 6: Pavasario šventė Lituanikoj (B LB)
Spalio...: Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėjimas
Gruodžio 31: Naujųjų Metų Sutikimas Sąjun

goje.
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MŪSŲ LIETUVAI AUKOJO

JUOZAS LISAUSKAS lankydamasis 
šv. Kazimiero parapijoj nusipirko kelis 
lietuvis’kai - portugališkus žodynus. Ta 
pačia proga paaukojo Musų Lietuvai 
Cr. 100.000.

Širdingai dėkojame mūsų mielam skai
tytojui bei rėmėjui už paramą.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS PUC 
UNIVERSITETE

Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

Petras Šimonis
Mielam ML-vos skaitytojui bei platintojui 
širdingas ačiū už paramą ir bendradarbiavimą.

ML redakcija ir administracija

pradės antrą semestrą šio mėnesio 17 
dieną. Yra galimybių naujiems moki
niams įsirašyti. Šio kurso lektoriai yra 
Alfonsas D. Petraitis, Lucia J. Butrima- 
vičienė, Janina Valavičienė ir Henrikas 
Valavičius. Kursą koordinuoja Halina 
Mošinskienė.

ARVYDAS ŽIGAS

kurio kelionė jau buvo atidėta keletą 
kartų, atskrido rugpjūčio 13 d. Tikimės 
kad jo viešnagė mūsų tarpe visiems bus 
naudinga.

MOKOS 429-sis GIMTADIENIS

Mokos rajonas šiemet švenčia 429-nis 
metus nuo įkūrimo. Sv. Kazimiero para
pija ir ML gavo pakvietimą dalyvauti 
Mokos rajono istorinių dokumentų paro
doj, kur; bus rugp. 19 dieną, 20:00 vai. 
Affonso Taunąy Bibliotekoj, R. Taquari 
549, Mokoj.

VaišėsMeninę programą išpildys " Coral Paulistano

NUO RUGPIŪOIO 18 IKI 25

ATLETICO JUVENTUS klube, Rua Com Robert 
PARODOS ATIDARYMAS 12:00 VAL. 
RUGPIŪČIO25 d.

10:30 MIŠIOS , kuriuose dalyvaus valsčiaus Teatro 
"Coral Paulistano"
Konkurso Komisijos sprendimas ir švJCazimiero Konkurso 
premijos įteikimas.

ŠVENTO KAZIMIERO MENINIO KONKURSO DARBŲ

PACO D A

ADORATORIŲ RATELIS

Kaip jau daug kam iš lietuvių yra ži- • 
noma, Petro Perkumo namuose, Rua Ta- 
bajaras, 556, Parque da Moóca, nuo se
niau yra įrengta mažytė, bet gana jauki 
koplytėlė, kurioje kas pirmojo mėnesio 
penktadienio - šeštadienio naktį vyksta

adoracija. UŽSIMOKĖJO UŽ "ML'
Ateinanti visos nakties adoracija,(nuo

20 vai. iki 6-tos ryto) bus rugsėjo (setem- Aleksander BAGDONAS 
bro) adoracija, kurioje tikimės vis dau
giau dalyvaus ir mūsų tautiečių.

Tarp įvairių 7-8 valandų budėjimo ir 
maldos ir 5-tos valandos ryto mišių in
tencijų yra ir mūsų Tėvynės bei išeivijos 
ypatingas atminimas.

Mums svarbu veikti ir kultūriniai ir po
litiniai ir labdaringai, tačiau neužmirština, 
kad malda taip pat yra būtina.

Pagal paties Išganytojo tvirtinimą: 
"Be manęs Jūs nieko negalite padaryti".

Valentą DAMAS 
Jonas SíLICKAS 
Vladas GAVĖNAS 
Alfonsas POPELIS 
Ona GAIGALIENĖ 
José SITKAUSKAS

Cr. 100.001
Cr 30.00(
Cr. 60.001
Cr. 30.001
Cr. 30.001
Cr. 30.001
Cr 60.00(

DĖMESIO!
GELBĖKIME PRAEITIES VERTYBE:

pontifícia universidade católica de são paulo , 
CURSO DE EXTENSÃO CULTURAL 

LINGUA E CULTURA LITUANA

PUC

Departamento de Linguística desta Universidade 
Comunidade Lituano-Brasileira

INICIATIVA:
PATROCINIO:
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. John Robert Schmitz
DURAÇÃO:
DIA/HORA :
INÍCIO:
INSCRIÇÃO:
TAXA: Cr$. 60.000 

Cr$L4q.000_

Cr$.100.000

15 semanas — 45 horas
Sábado, das 9:00 às 12:00 horas
17 de Agosto de 1985
De 29 de Julho a 16 de Agosto de 1985
Matrícula

mais 1 parcela

Total
20 VAGAS 

INFORMAÇÕES: Rua Ministro Godoy, 969 - sala 334 - 3o andar 
do Prédio Novo — PerdLes — de 2a. a 6a. feira das 9:00 Is 12: 30 
e das 14:00 às 21:00 horas. Fone: 263-0211 Ramais 219 936,273 e 305.

Visi esame susirūpinę išsaugoti mūsų 
kultūrines ir istorines vertybes. Visgi 
pasitaiko atvejų, kad per daugelį metų 
stropiai saugotos lietuviškos knygos ar 
spauda, rinkėjams mirus, būna išmeta
ma. MŪSŲ LIETUVAI labai rūpi išsau 
goti kiek galint daugiau Brazilijoj ėjusi* 
spaudą, todėl prašome tuos, kurie to
kios spaudos ir gal kada mano "atsikra 
tyti", pranešti m L-vos redakcijai telef. 
273-0338.

Rua Solon, 1062 - Tel.223-2333 - Bom Retiro

CHOPP - PIZZA KRIOŠ 

MÚSICA AO VIVO

RESERVADO PARA FESTAS
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