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VEISĖJAI.„Praėjusiu metų 
liepos 28- 29 dienomis čia J.E. 
vysk. L. Pavilionis teikė sutvir
tinimo sakramentą. Tuo metu 
štai kas dėjosi:

Kaip tik tas dienas kolūkiu 
vadovybės ir partija paskelbė 
darbo dienomis, neva kad reikfe 
jo skubintis rugius nuimti. Kol
ūkiams ir tarybiniams ūkiams j- 
sakyta neduoti žmonėms jokio 
transporto. Sekmadienį lijo. Ru- 
giapiūtė sustojo. Vis dėlto keí 
liuese išstatyti sargybiniai j Vei
sėjus praleido tik autobusus ir 
privatu transportą. Visas kitas 
mašinas ir vežimus su žmonėm 
grąžino atgal. Dėl to iš kaimy
niniu Baltarusijos parapijų Vei
siejus pasiekė vos nenorinčiu 
Sutvirtinimo Sakramentą pri
imti žmonių. Tikintieji paste
bėjo, kad iš daugelio piūties lai
kotarpio šeštadieniu ir sekma
dieniu, darbo dienomis buvo 
paskelbtos tik Sutvirtinimo tei
kimo dienos.

Liepos 28 d. apie 16 vai., 
prieš pat atvykstant vyskupui, 
buvau iškviestas į miesto Vyk
domąjį komitetą. DŽDT pirmi
ninkas Vaikšnoras su trimis 
kitais, atrodo, valstybės saugu
mo tarnautojais, pareikalavo, 
kad prie bažnyčios neleisčiau 
pardavinėti jokiu devocionali- 
jų. Motyvuodamas tuo, kad jo
kiu religinių reikmenų parduo
tuvių kol kas nėra ir kad tikin
tieji tais reikmenais lig šiol 

PREMIJA LIETUVIUI VISUOMENININKUI

Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija įsteigė kasmet duodamą premiją 
veikliam visuomenininkui. Premija skiriama asmeniui, kuris savo visuome
niniu veikimu daugiausia pasitarnavo, lietuvybės ir krikščioniškos kultū
ros idealų skiepijimui ir plėtimui lietuviuose, artimiau siekiant visuomeni
ne organizacine veiklos plotme. Kasmetinę premiją išmoka kun. dr. J. 
Prunskio specialus fondas—premija už 1973 metus skiriama 1974 m. ko
vo mėnesį (500 dolerių).

Premijai gauti kandidatus gali siūlyti visi lietuviai, patiekdami iki 
1974 m. vasario men. 28 dienos motyvuotą raštą jury komisijai: Msgr. P. 
Celiešius, 8939 Bad Woerishofen, Kirchenstr. 5, Alemanha Ocidental.

27. VALAVIČIENĖ Janina, administratorė
28. VIDŽIŪNAS Robertas, ekonomistas
29. ŽARKAUSKAITĖ Geny, socialiniai mokslai
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būdavo aprūpinti tik per baž
nyčias. Reikalavimą patenkinti 
kategoriškai atsisakiau ir įspė
jau, kad, įsikišus j šį reikalą 
valdžios organam, gali įvykti 
skaudžiu nesusipratimu. Man 
buvo atsakyta, kad skundu nie
kas nebijo. Netrukus po to, 
sutinkant vyskupą, draugovi
ninkas Petras Rėkus bažnyčio
je užpuolė moterį, jėga išplėšė 
iš jos devocionalijas ir, kilus 
triukšmui, su jomis pabėgo. 
Kai kas tvirtina, kad rožančiai 
buvo traukomi, kryželiai try
piami kojomis, bet savo akimis 
mačiusiu liudininku kol kas ne
suradau.

Liepos 29 d., sekmadienį,' 
anksti rytą,milicininkai Leono
vas ir Merkevičius atėmė iš mo
ters devocionalijas ir ją pačią 
areštavo. Kiek vėliau, prieš 10 
vai., kai bažnyčioje vyskupas 
teikė Sutvirtinimo Sakramentą, 
o prie altoriaus buvo dalinama 
šv. Komunija, Vitas Karaliūnas 
su Vitu Savukynu bažnyčioje 
užpuolė kažkokį vyrą ir jėga 
tempė jį iš bažnyčios. Užpulta
sis pradėjo šauktis pagalbos. 
Gelbėti sušoko daugybė vyrų 
ir moterų. Nors prie užpuolikų 
prisidėjo dar trečias vyras, iš
temptą į šventorių savo auką 
jie buvo priversti paleisti. Prie 
šventoriaus vartų jų laukė mili
cininkas Giedraitis, kuriam skun
dėsi, kad operacija nepavykusi. 
Apie 10 vai. pamaldų metu u

niformuoti milicininkai Savo- 
nis ir Giedraitis, žiauriai užlau
žę rankas, nuo šventoriaus nu
sivedė aklę senelį, pas kurį pa
stebėjo keletą rožančių ir kry
želiu su grandinėlėmis. Tuo pat 
metu ir Vitas Karaliūnas su 
kažkokiu vyru šventoriuje iš 
moters atėmę dvi tašęs, nusine
šė. Tuojau, vyskupą išlydėjus, 
milicininkai Savonis ir Giedrai
tis, pasikvietę talkon vieną tech
nikumo dėstytoją, šventoriuje

Sitas raštas yra Kun.Albino Deltuvos, Veisiejų parapijos klebone 
Pareiškimas J.E. vysk. L.Pavilioniui.

Redakcinė pastaba. 1973 lie
pos 28 d. 17 vai. Veisiejų para
pija iškilmingai sutiko J.E.vysk. 
L.Pavilionį. Tai pirmoji vysku
po pastoracinė išvyką j Vilka
viškio vyskupiją, atsikėlus iš 
Telšių i Kauną. Liepos 28 -29d.
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1. BAČELIS Gražvydas, inžinierius Higienòpolis
2. BAREIŠIS Petras, prekybininkas Vila Belą
3. BUDREVIČIUS Albinas, tarnautojas Parque das Nações, Sto. André
4. DRAUGELYTÉ Aurora, moksleivė
5. GAVĖNAS Pranas, kunigas
6. IDIKA Ramutis, fotografas
7. JAKIŪNIENĖ Marija, dirbtuvės vedėja
8. JOČYTĖ Teresė, studentė
9. MAGILA Robertas, studentas

10. MAKAREVIČIENĖ Magdalena, pensininkė Vila Lucinda, Sto. Andrė
11. MIKUCKYTÉ-JÜRAITIENÉ Eirnntė, studentė
12. LUKOŠEVIČIUS Jonas, administratorius
13. LUKOŠEVIČIENĖ Stasė, slaugė
14. PAUKŠTYS Jonas, pensininkas
15. PETRAITIS Alfonsas, chemikas
16. PETRAITYTÉ-LIBLIK Ona, studentė
17. RUDYS Antanas, technikas
18. SAULAITIS Antanâs, kunigas
19. SERBENTAS Ona, prekybininkė Uuuga, oiu.
20. SKORUPSKIS Kazimieras, pensininkas Parque das Nações. Sto. André
21. SLIESORAITIS Algirdas, advokatas
22. STANKŪNAS Ona, tarnautoja
23. STEPONAITIS Arūnas, inžinierius
24. ŠIMONIS Petras, pensininkas
25. ŠUKYS Pranys, pensininkas
26. VALAVIČIENĖ Aldona, šeimininkė

1. BACEVIČIUS Kazimieras, pensininkas Santos, SP
2. JUREVIČIUS Stasys, tarnautojas Parque das Nações, Sto. André. v.
3. LISAUSKAS Juozas Feliksas, tarnautojas São Caetano do Sul, SP ?
4. VIDMANTIENÉ Elena, šeimininkė Brús -
5. KUTKA Vincas, nensininkas

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Vila Belą

bandė atimti devocionalijas iš į;
kažkokio vyro, tačiau jsierzinu- į
si minia puolė milicininkus ir y-
išmetė iš šventoriaus laukan. i
Milicininkai šaukėsi pagalbos, .įį
bet, kol pagalba atvyko, žmo
nės spėjo išsiskirstyti.

Šitokie faktai niekam nene- 
ša naudos, nei nedaro garbės. ? 
Gal būt Kurija atitinkamose 
įstaigose galės padaryti reika- V 
lingu žygiu, kad jie kitur ne
pasikartotu. -v

Veisėjai, 1973.VIII.3

Veisiejuose sutvirtinimo sakra
mentą priėmė maždaug 2.600 
tikinčiųjų- Pamaldose dalyva- ~ 
vo apie 10.000 žmonių.1 šv. 
Komunijos buvo išdalinta apie 
3.500.

g • • y •

Utinga, Sto. André
Vila Zelina

Utinga, Sto. André
Vila Guilherme f

Vila Bela
Vila Bela

Londrina. PR 
. Santana 

Santana
Vila Zelina 

Sumaré 
Vila Mariana 

Jaçanã 
Parque da Moóca 

Utinga, Sto. André

Brooklyn 
Casa Verde 

Paraíso 
Vila Zelina 

Vila Bela 
Santo Amaro
Indianópolis

Lapa
Alto da Lapa
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Kur lietuvis ten ir daina. Choro užuomazga 
yia 1949 m. Petro Morkūno 'suorganizuotas vyrų 
choras. Vėliau susijungę su atvykusiais “čiurlio 
mečiais pasirinko “Aido" vardą. “Aido’’ choras 
veikė iki 1956 m.

■lain nuaidėjus, tais pat metais Leono Baltrūno 
pastangomis suorganizuotas Dainos Sambūris. 
Sambūriui vadovauti stojo ir dabar tebevado
vauja Albertas čelna.

\ Pelnos vadovybėje sambūris pasiekė aukšto 
meninio lygio ir buvo gražiai įvertintas žymių 
Australijos muzikų. Jis yra davęs nesuskaitomą 
skaičių koncertų savo tautiečiams ir australams.

Dainos Sambūrio itin aktyvi dalyvė yra Dana 
Levickienė; ji yia dainininkė, pianistė ir diri- 
m ntė. L. Baltrūnas, už ilgametį rūpestingą ad
ministravimą. išrinktas garbės nariu.

Davartiniu Sambūrio pirmininku yra inž. Viva 
Alekna.

© “Da ina” Ensemble, Melbourne, has been 
developing since 1949. Its present chairman is 
Viva Alekna, musical director — Albertas Cės
im. musical conducto-. pianist and soloist 
Dana Levickienė.

Albertas čelna, Dainos sambūrio dirigentas.
© Albertas čėsna, conductor of “Daina”.

DAINA - CHORAI - \NSAMBIAAI

MELBOURNO MOTERŲ SEKSTETAS

Jį sudaro Dainos Sambų:io 6 dalyvės. Reper
tuare — liaudies ir kompozitorių dainos. Seks 
tuare • liaudies ir kompozitorių dainos. Jis pa 
įvairina Dainos Sambūrio koncertų prog amą. 
pasirodo švenčių ar kitų parengimų progomis. 
Sekstetą sudaro: E. Balčiūnienė. A. Baltrūnie- 
nė, E. čypienė. L. Milvydienė. E. Seikienė ir J 
Valaitienė.

@ Women’s Sextet, Melbourne. Ii performs 
with the “Daina” Ensemble or at special Lith. 
events.

MELBOURNO VYRŲ OKTETAS

Oktetas susiorganizavo 1952 m. i;- intensyviai 
dirbdamas praplėtė savo repertuarą ir tapo pa 
slaugus minėjimų programų dalyvis bei repre 
zentacinis tarptautiniuose parengimuose, oktetui 
vadovauja Petras Morkūnas. Koncertavo Adelai 
dėje, Hobarte. Canberroje. Alburyje. Geelonge 
Morwellyje ir kt.

Okteto nuoširdi padėjėja yra pianistė D I. 
vickienė.

Oktetas ruošiasi išleisti savo dainų p|o*k>o le 
® Male Octet. Melbourne. Conducted o\ I’ 

Morkūnas and accompanied by D Levickiene

Petras Morkūnas. Melbourne lietuvių parapijos 
choro dirigentas.

Melbourne vyrų oktetas. Iš kairės: Bosikis. 
Rūbas, Mačiulaitis, Bužinskas, Morkūnas, dir.. 
Mieldažys, Lazauskas, Dranginis.

LIETUVIŲ DIENOS 1973, RUGSĖJIS
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ANGLUOS KRIZE

Maždaug pries’ 20 metų Bri
tų Imperija buvo milžiniška 
valstybė, kurioje niekuomet ne
nusileisdavo saulė. Kai Anglijo
je miegodavo tos imperijos ly
deriai, saulė visu smarkumu 
šviesdavo Naujoje Zelandijoje 
ir Australijoje. Kai anglai kel
davosi darbui, kiti jų tautiečiai 
priešingoje žemės pusėje eida
vo gulti. Ir taip tęsėsi virš 100 
metų. Tačiau po antrojo pasau
linio karo Britų Imperija pra
dėjo sparčiai smukti. Žiūrėda
mas j šių metų Anglijos krizę, 
vienas vokietis žurnalistas taip 
išsireiškė: „Kitados Anglija bu
vo pasaulio bomba, o dabar 
- akloji žarna". Kas iš tiesų . 
dedasi Anglijoje?

Mūsų dienomis Anglijoje ver
da kova tarp darbininkų ir vy
riausybės. Kai 1970 m. dabarti
nis premjeras Heath laimėjo 
parlamento rinkimus ir sudarė 
konservatyvų ministrų kabine
tą, jis sakėsi pakeisiąs savo tau
tos istoriją. Istorija, tiesa, pasi
keitė, bet, deja, ji pasuko j blo
gą pusę. Šiandien Anglija paga
mina 30 proc. mažiau akmens 
anglių negu prieš tris metus, 
40 proc. mažiau automobilių 
ir sunkvežimių ir 50 proc. ma
žiau plieno. Pramonės darbinin
kai dirba kas savaitę tik tris die
nas ir keturias dienas ilsisi, šių 
metų pradžioje Anglija turėjo 
apie milijoną bedarbių ir jų skai
čius nuolatos didėja. Kai nese
niai streikavo garvežių maši
nistai, netoli Londono užsikim
šo kelias per ištisus 30 kilo
metrų. Automobilis stovėjo 
prie automobilio ir Bei vienas 
nejudėjo iš trieios.

Darbininkų kovos prieš vy- T 
riausybę Anglijoje nėra naujie
na. Kai 1786 m. sustreikavo 
knygrišiai,, penki jų lyderiai 
buvo uždaryti j kalėjimą, keli 
ištremti j Australiją arba pakar
ti. 1819 m. Manchesteryje de
monstravo 60.000 darbininkų.

• Išvaikydami tą minią, raiti ka
reiviai sukapojo kardais 11 dar
bininkų ir 400 sunkiai sužeidė. 
Kai 1926 m. anglių kasyklų sa
vininkai pradėjo atleisti darbi
ninkus, jų draugai paskelbė strei
ką ir daugelis jų buvo priversti 
badauti.

Norėdamas pagerinti darbi
ninkų padėtį ir nesikišti j poli
tiką, 1900 m. darbininkų uni
jos įsteigė darbininkų partiją, 
kuri 1906 m pasivadino La- 
bour Party - Darbo partija. 
Tais pačiais 1906 m. Darbo 
Partija kartu su liberalais pra- 

■ vedė taip vadinamą darbo kon- 
': flikto jstatymą, kuris de facto

pripąį^ūjhijų lyderių $auya< 
liavimąL fM'eatsiklausę narių, u- 
nijų vadai galėjo skelbti streiką 
ir nesilaikyti algos sutarties. 
Dvi unijos neleido ketetą. mė
nesių savininkams išbandyti riau-
jo plieno gamybos būdo, nąą 
kiekviena unija norėjo įpiršti 
savo narius j gerai apmokamas ; 
vietas. Naujas greitasis Angli
jos traukinys beveik 6 mėne
sius stovėjo užkampyje, nes 
geležinkeliečių unijos norėjo, 
kad garvežio kabinoje važiuotų 
du mašinistai, bet kabinoje bu
vo numatyta tik viena vieta. 
Tais pačiais metais Liuksem
burgas neprarado nei vienos 
darbo dienos, p Vokietija tik 
66 tūkstančius. J

Kai arabai prądėjo varžyti 
naftos eksportą j Europą, Angli
jos pramoninkai buvo priversti 
vartoti daugiau akmens anglių. 
Kadangi angliakasių algos bu
vo gana žemos, jie pareikalavo, 
didesnio atlyginimo. Vyriausy
bė sutiko pakelti jiems algas 
16 proc., bet angliakasiai reika
lavo daugiau. Kai valdžia atsi
sakė patenkinti jų prašymą, 
angliakasiai atsisakė dirbti virš
valandžius.- Tokiu būdu anglių 
gamyba krito trečdaliu. Norė
dama taupyti energiją, reikalin
gą pramonei, vyriausybė patvar
kė, kad pramonės darbininkai 
dirbtų tik tris dienas j savaitę. 
Jei premjeras būtų, patenkinęs 
darbi n i n kų rei kalavi mus,angį les 
kasyklų savininkai būĮtų praran
dą apie 200 milijonus dolerių, 
įvedus trijų dienų darbo savaj? 
tę, Anglija prarado apie mįJb 
jardą dolerių. v .

‘ Anglijos pramonė kenčia dą* 
ir kitais atžvilgiais. Įmonių dk 
rektoriais renkami arba skirtą-:' 
mi ne savo rūšies specialistai, 
bet aukštos kilmės arba polity, 
koje įtakingi žmonės. Kadangi H 
užsienyje galima daugiau pelny
ti, 1972 m. Anglijos pramoni
ninkai1 investavo Ekonominė
je Europos Bendruomenėje 400 
milijonų dolerių. Plaukiant ka
pitalui j užsienį, Anglijos pra
monei trūksta pinigų įsigyti 
naujų mašinų. Nerasdami darbo 
namie, Anglijos darbininkai spar
čiau pradėjo emigruoti j užsie
nį. į

Jausdamas energijos trūku- 
mą ir angliakasių užsispyrimą' 
premjeras Heath paleido parla
mentą ir kraštą paskelbė nau
jus rinkimus, nors kiti ministrai 
patarė to nedaryti. . Nežinia, 
kuo. ir kaįą ib.ąigsis ekonomi
nę Angį I josikrizė, kuri krašto 
vy^ausybMWtólé didelį rū- 
pęsįj. Pasakodamas iŠ Angli
joj bėdoj pandos preziden-- 
tas paskelbė4#0 krašte rinklia
vą Anglėj findai, patą davę 

svarų ir gądėjo siųsti bą, • • r * : •
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Lietuvių Bendruomenė yra to- ežkjvojama tarpusavio rietėricimš-1'
kia, kokie esame mes patys. Kai kai darbai duplikuojami, kai piir- d
ji suorganizuoja didingas tautinių; 
špkių ar damų šventes, kai suge-i 
ba sušaukti mūsų kultūrininkus 
ir .mokslininkus į Kultūros kong- 
resus ąir mokslininkus į Mokslo ir 
kūrybos simpoziumus, kai ji sėk
mingai vadovauja plačiam lietu
viškų mokyklų tinklui, kai toms 
mokykloms paruošia vis daugiau 
vadovėlių, kai iš viso plačiojo pa
saulio sutraukia mūsų ‘jaunimą į 
Jaunimo kongresus, — mes visi 
didžiuojamės ir džiaugiamės pri
klausą Lietuvių. Bendruomenei, 
nes 'be mūsų vienokios ar kitokios 
talkos tie darbai nebūtų atlikti.

Choristai daimųoga, tautinių 
/ ..šokių grupių šokėjai šoka, kultū

rininkai .kuria, mokytojai moko, 
visuomenininkai organizuoja, žur 
nalistai propaguoja, bet, jei nie
kas tų dainų neklausytų, jos nu-

Lietuvių Bendruomenėje nėra ■ 
nepakeičiamų asmenų. Jei j mūsų : 
supratimu, kurie nors asmenys Į 
blogai vadovauja Lietuvių B^n^r .. 

tajai ir leidėjąių'ų inelieistų. Tąįigi; momeneų suraskime 
su pagrindu črfes visi turime teisę 1 juos išstatykime kandidatais, 
didžiuotis 'Lį^ųvių • Bendruonte-1 ’’ *
nes pasisekimars^nęs vienokiu ar ' 
kitokiu būdmprįę-lj.ų tiesiogiai ar 
netiesiogiai prisidegame ir esame 
jų dalininkais.

Kiekvienas agakingas

Tačiau, kai Lietuvių Bendruo

stotų skambėjusios, jei niekas tau
tinių šokių nestebėtų, šokėjai jų 
■nešoktų, jei niekas lietuviškų ‘kny
gų ir laikraščių neskaitytų, rašy-

■'KALBA VILNIUS'4 ĘfAiU 
‘ GIA VILKAS." "

ju© toliau, juo nervuociąu širsta 
okupuotos Lietuvos spauda prieš . 
lengvojo pasaulio radijo transliacijas 
į Tarybų Sąjungą. Štai pora pąvyfc 
džių:

Sausio 10 dienos „Tiesoje” gana 
ilgu straipsniu - Kalba Vilnius - 
vyriausias redaktorius, Stasys Vil
kas, išeina prieš laisvojo pasaulio ra
dijo transliavimus Sovietų Sąjungos 
pavergtoms tautoms. Tas komunis
tų „garsiakalbis” nori įtikinti dien
raščio skajtytpjus, kad visos trans
liuojamos pro^mps esančios tik 
„antikomunistinis šmeižtas” erdvė
je.

Toks. P. Vilkb pasisakymas dup 
da pagrindp^Sp^pkad pavergto-

nanų nemcįkątq^.; O Anglijos 
pramonininkai Į»josi, kad dar
bininkai, pftoię prie trijų dią- 
nų darbo forės ir atei
tyje tik tiek dirbti ir, reikalui 
esant už tai streikuoti.

maujančių organizadjų vadai vie-,yd 
nas kitą niekinį iiftes visi- Jiūefe 
me ir mūsų sąžinėj, mums prie- 
kašštau'ja, nes visa taįįątsitmka 
(be mūsų kalkės. . ; d

'Butų klaidinga ir net nesąži
ninga už Lietuvių Benidriū^enės^: 
nepasisekimus kaltinti ^ėva^y^

;5Juk mes. pa-.' ; 
-4ys renkame, bent -turime .t^įsg. 
rinkti,apylinkių ir apygardų,.. 
dybas, JAV Lietuvių Bėndruomėį;';.x 
nės tarybą ir net Pasaulio Lietų; •; 
vių Bendruomenės atstovus. Lie- 
tuvių Bendruomenė tvarkpsi dę- ' • 
mokratiškai. Ką mes\įšręrikąmO' 
tie mums ir vadovaujaĮ'Mažiąvi^ į 
šiai turėtų kalbėti tie, įįurię? jsi< * 
vaizduoja stovį šalia; įdetųyių 
Bendruomenės. 'Vietos šalia jos 
nėra.

paremki'ipę ir išri-nk^ne. 'PaigaĘ|^^ 
ir patys turime teisę'kandidątmįyl 
ti, jei tik turime rėmėjų. Tai? 
prasta ir demokratiška.'-Tik kçIjtíO 
kavimu ir gerai ar 'blogai dirbaw;l> 
čiųjų niekinimu Lietuvių BėndjyĮš 
ruomenės nepagerinsime“ ir nepa^'V 
kelsime. • 1. ’

sios tautos nuolat scviętiniįu imlų 
maitinamos, mielai klausosi laisvojo 
žodžio. Žmonės išgirsta kas dedasi

f!-
r<

laisvajame pasaulyje, o taip pat rim
ta kritika sovietinės santvarkoj, kū; 
rioje duste dūsta mulkinamos gy
ventojų masės.

S. Vilkas pripažįsta, kad radijo 
ginklas yra labai „operatyvus^-sek“ 
mingas”, be konkurencijos, galįs ap 
rėpti plačiausią auditoriją, jokiomis
sjenomis neužtvertu eteriu, prask 
skverbti j tolimiausius planetos už
kampius”. (Jei Sovietų Sąjunga ir 
jos pavergtosios valstybės nebūtų 
uždarytos geležinėmis uždangomis 
ir spygliuotų vielų tvoromis, kaip 
yra laisvajame pasaulyje, tai nerei
kėtų būgštauti dėl laisvųjų translia
cijų. Red.).

— Tėvynės Garsui, Cievę- 
ląrido lietuvių radijo programa, 
1974 mini 25 metų darbo su
kaktį.
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f AUSTRALUOS LIETUVIAI

MOKYKLOS

Melbourne I letiivių Parapijos Sekmadieninė 
Mokv kla

Mokvkla isieigia 19^4 m. kun. P Vaserio 
uicidix'-a. kuris visą laiką yra jos globėju Mo- 

s'Alojc mokosi virš l(M) mokinių. Mokykloje 
mokoma lietuvių kalbos lietuves istorijos, tė 
,viiės pažinimo ir tikybos, tautinių Šokių u 
dainų Mokykla ruošja Motinos Dienas, Kalė 
Jų eglutes n vaidinimus

Mokyklos lėšomis rūpinasi Tėvų komitetas. 
ią remia apylinkes valdyba ir moterų orgam- 
Zdv 1 jos

Mokykloje dirbo be jokio atlyginimo gausus 
nūivs idealistų mokytojų

Dabartinis mokyklos vedėjas yra Paulius Bal
nius

Adelaidės ALB savaitgalio mokykla.
Mokykla įstrigta kun di P Jatulio iniciatyva 

.<•» in giuodzio men Pirmas mok vedėjas buvo 
. įsk.i po j<> sb-kf* V Stamcifcas, M. Reinkė ir 
, ,,, oitip m. \t*l \ statnickas Veikia 8 skyriai 

dviem skyriais silpnai kalbantiems ir vaikų 
■ >■711» Y ra. |.’> mokiniai

® 1,11 iiiianiaii Pa.ris.h Sunday School in Mel 
■. 111 >

Adelaides Šv, Kazimiero parapijos savaitgalio 
mokykla. 2-as « kairės sėdi mokyklos vedėjas 
kun. A. Spurgis. MIC, 5-tas parapijos klebonas 
kun. A. Kazlauskas. MIC. kuris yra mokyklos 
globėjas. horn x Budi'>

® St. Casimir t'hiirch imli Weekend Srhooi 
Adelaide

Melbourne Lietuvių parapijos Sekmadieninė mo
kykla.

©The Sunday School of tie- Lu litiani:i:i pa'i imi 
m Melbourne

H Kalantos lentos šventinimo (metinių proga; 
garbes sargyba prie paminklo Lietuvių Namų 
sodelyje. Foto A Budrys

© Plaipit dedication to Romas Kalanta in 
i .i’iHiaiiian Homes Garden

feW

LIETUVIU DIENOS. 1973, RUGSĖJIS

žuvuslems už Lietuvą paminklas Lietuvių Namų 
sodelyje. Foto A. Budrys

© Monument for the Heroes who gave their 
lives for Lithuania at the Lith. Home Garden, 
Adelaide.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS Ml - 
NÉJIMAS RIO DE JANEIRE

Istorinėje Rio de Janeiro iv. 
Sebationo katedroje vasario 
17 vir< 200 asmenų'dalyvavo 
iškilmingose pamaldose už Lie
tuvos laisvę ir už lietuvius. São 
Paulo Liet. Katalikų Bendruo - 
menės choras giedojo „Pulkim 
ant kelių0, „Maldą už tėvynę , 
Tėve mūsų" ir „Marija,Marija" 
Dirigavo V.Tatarūnas, vargo - 
nais palydėjo F. Girdauskas. 
Priekyje, šalia altoriaus, stovė
jo po dvi Rio lietuvaites prie 
Lietuvos ir Brazilijos vėliavų. 
Mišias koncelebravo Rio lietu
vių Kalvarijos parapijos klebo
nas prel. Pijus Ragažinskas; kun. 
A. Saulaitis,S.J. São Pedro de 
Aldeia, R.J. klebonas kun. Aldo 
Ramašauskas ir lenkų'parapijos 
atstovas.

Kun. Ramašauskas, gimęs ir 
užaugęs S. Paule, abiem kal-
bom pasakė pamokslą,palygin
damas lietuvius su Senojo įsta
tymo tauta, kuri išlaikė’ gyvą 
viltį per šimtmečius ,i r su krikš
čionija, kuri viliasi amžinosios 
tėvynės, būdama tik pakeleivė 
šioje žemėje. Nors nežinome 
kada ir kaip, bet galime būti 
tikri, kad Dievas išlaisvins tuos 
kurių viltis yra gyvastinga, pa
brėžė pamokslininkas. Nors ir 
kitur gimę, lietuviai krauju ir 
jausmu jungiasi j vieną šeimą , 
kuri kartu dirba ir išlaiko tikė
jimą tautos ateitimi. Svarbu,kad 
ta lietuvių grupė ar bendruome - 
nė,išsisklaidžiusi po įvairius kraš
tus,mokėtų ir stengtųsi'pritraukt 
atkritusiuosius, netekusius vii - 
ties, nuklydusius, atitolusius 
nuo savo tautos. Jo žodis 
buvo sklandus, aiškus,nuoŠir - 
dus.

Minėjimas įvyko katedros pa 
rapijos salėje. Ji nedidelė ir ne
labai patogi,bet ypatingai gra - 
ži visų nuotaika nugalėjo šias 
kliūtis. Programos vedėjas An
tanas Gaulia pakvietė L. K. Ben
druomenės chorą ir visus esan - 
čius sugiedoti Brazilijos himną, 
po kurio sukvietė šešis asmenis 
prie garhės stalo: min.profes. 
Franquini Neto; buvusį Lions 
International ir dabartinį Vas
co da Gama sporto klubo pir
mininkę José M. Fraga; klebo
ną prel. P. Ragažinską; ilgametį 

kolonijos gyventoją rašytoją Pet
rą Babicką, pernai sulaukusi 
70 metų amžiaus; vieninteli 
Rio de Janeire likusi savanori 
ir vieną veikliausių lietuvių Ig
ną Dubauską; ir inž. Kazimierą 
Audeni, kurio žmona a.a. Ra
quel rašė gražius eilėraščius a- 
pie Lietuvą.

Kristina Gaulytė, I7 m., pa
skaitė Raquel Audénienés trum
pą ir jautrų eilėraštį meninės 
programos pradžioje. Kūrėjui- 
savanoriui Ign. Dubauskui ko
lonijos vardu buvo prisegta lie
tuviška Vytis.

Sanpauliečių choro moterys, 
kurių buvo atvykę I3, labai gra
žiai padainavo „Aguonėlės žy-' 
di", „Nemunėli" ir dar trečią

-----------L!— .. 1... jll . —

AR TIESA, JOG TEBESATE NUOŠIRDUS LIETUVIS,LIE
TUVĖ ? AR TIESA, JOG TIKRAI LINKITE SAVO TAU- 
TAI GERO TIEK TĖVYNĖJE, TIEK ČIA, BRAZILIJOJE ? 
PARODYKIT TAI BALSUODAMAS B8AZILIJ0S LIETU - 
VILI BENDRUOMENĖS RINKIMUOSE

dainą. Ypatingai atidžiai visų 
dainų klausėsi Rio de Janeiro 
lietuviai, kurie retai teturi pro
gą išgirsti lietuviškų dainų. Kaip 
vėliau pastebėjo pagrindinis kal
bėtojas rrin. Franquini Neto, 
daug kam akyse sužibėjo ašaros. 
Atidžiai klausėsi ir Rio augąs 
lietuvių jaunimas ir vaikai, ku
rių minėjime buvo virš 20.

Kun. Mečislovo Valiukevi
čiaus, Niteroi miesto šv. Se- 
bastiono parapijos klebono,svei
kinimas buvo perduotas raštu, 
o tada vyrų choras gražiai ir 
jautriai padainavo „Partizanų 
dainą" ir „Pilki keleliai", diri
guojant V. Tatarūnui, kurio 
gera nuotaika davė choristams 
drąsos dainuoti kiek nepatogio
se sąlygose.

K. Gaulytė ir J. Žaidytė pa
skaitė trumpas „Lituânia — Ou
ro setentrional" knygos ištrau
kas, kuriose 1938 m. išleisto 
žurnalistinio veikalo autorius 
ministeris Franquini Neto mini 
didelius Lietuvos kultūrinius 
ir žmogiškumo lobius ir jo šir
dyje likusį gintaro krantų ilge
sį. šalia šių dviejų lietuvaičių 
prie vėliavų stovėjo dar Zosė 
Jūrei evičiūtė ir Verutė Rama
nauskaitė.

Jautrią valandėlę suteikė ir 
eilėraštis, deklamuotas jo au- 

į torės Uršulės Gaulienės, kuri 
visą savo laisvą laiką skiria ko
lonijos reikalams; nors jau su- 

_ laukė 84 metus amžiaus. Prisi- 

Eilėrašdio pradžioje U. Gaulie- 
nė sako, „Aš esu paprasta kai
mietė", o jos žodžiai įgauna y- 
patingos reikšmės dėl jos sėk
mingų pastangų užauginti tris 
sūnus, kurie nuolat remia ir ve
da lietuvių veiklą antroje didu
mu lietuvių kolonijoje Brazili
joje. Portugališkai jos eiles, iš
verstas E. Petraičio, paskaitė J. 
Žaidytė, mokytoja ir konserva
torijos studentė.

Mišrusis svečių choras pa
dainavo „Lygūs laukeliai" su 
solistėmis M. Stasiulioniene ir 
S.Kamantauskaite. Iš visų dai
nų, ši buvo geriausiai atlikta. 
Sekė dainos „O Nemune" ir „I 
Vilnių" bei neilgą kantatą Da
riui ir Girėnui pagerbti.

Po meninės programos A. 
Gaulia pakvietė savo buvusj' 
profesorių, tarptautinės teisės 
dėstytoją, diplomatą, Užsienio 
reikalų ministerijos Užsienio 
reikalų komisijos narį, žurnalis
tą dr. Franquini Neto. Trum
pai primindamas jo knygos „Ou- 
ro Setentrionaln išleidimą po 
1938 m. kelionės po Lietuvą, 
programos vedėjas pareiškė,kad 
lietuviams ir Lietuvai svarbu tu
rėti aukšto lygio brazilų drau
gų, kai šios dosnios ir žavingos 
žemės įtaka tarptautiniame gy
venime ir Jungtinėse Tautose 
vis didėja.

Min.Franquini Neto lengvai, 
jausmingai išsitarė, kad jo širdy 
je liko Lietuvos amžinas at^mi 
nimas, kadangi prieš rašydamas 
Šią pirmąją savo knygą jis paju
to, kad lietuviai visomis jėgomis 
kovoja už savo laisvę, kad 1938 
m. matėsi, kaip visa tauta 
stengėsi išvystyti ir tęsti tą ne- 
)riklausomybę, kurią savano
riai ir kiti kariai iškovojo. „Ma
žosios didžios Lietuvos" vėlia
va, pastebėjo kalbėtojas, prie 
braziliškos geltonos ir žalios 
prideda raudoną, kuri reiškia . 
už laisvę išlietą kraują ir šventą 
ugnį, kuri 'nuolatos dega di
džiu laisvės troškimu. Ministe
ris tarė: „Danguje, tamsiame i 
debesyje aš matau šviesią vietą, 
matau baltą raitelį, baltais šar
vais, su dvigubu kryžiumi ant 
skydo, kuris rodo kelią j Lietu

vos laisvę krikščioniškais tau
tos keliais, kurie niekad nežus 
Lietuvoje." „Dabar yra laikas 
išreikšti troškimus ir maldas, 
kad vergija baigtųsi, kad krikš
čioniškieji principai laimėtų,kad 
pasaulis būtų be baimės ir gy
ventų taikoje," baigė minis
teris, Lietuvą pavadindamas ne
nugalimąja ir nenuilstančia Tė
vyne.

Jo buvęs studentas A Gaulia 
žaismingai įteikė dovaną, lietu
višką krupniką, kurį autorius

savo knygoje minėjo. Ministe
ris dar pajuokavo, pasakyda
mas visą eilę lietuviškų žodžių, 
įskaitant ir žodžius, kurių jo 
žmona nesupranta: „Man pa
tinka Lietuvos mergaitės."

Nors Rio ir apylinkės mies
tų Niteroi, Duque de Caxias ir 
kitų vietovių lietuvių nedaug, 
jie suruošė jaukias vaišes, ku
rioms patarnavo jau n ienas. Sve
čiai iš São Paulo, kurių buvo a- 
pie 70, neužilgo išvyko autobu
sais namo, palikdami savo tau
tiečiams gilų ir gražų įspūdį ir 
patys išiveždami tokius pat 
gražius, gilius įspūdžius.

AS.

ĮSTOJO I FAKULTETUS

Paskutiniu metu spauda vėl 
pranešė daugiau įstojusių j uni
versitetus pavardžių. Jų tarpe 
yre Walter Genevičius—PUC 
ekonomija; Helena Bareišytė 
PUC ekonomija; Antanas Ta- 
masevičius — pramonės inžine
rija, São Joséedos Campos; Jo
ão Butekeraitis, Marija Rimke
vičiūtė ir Victor Rimkevičius 
inžineriją FEI; José Vaičelio- 
nis.

Cláudia Pratali - visuomeni
niai mokslai PUC, Antônio Car
los Musteikis - administracija F 
AAP, Neide Navickis ir Nelson 
Tabelskis - administracija, Paes 
de Barros.

SERGA KUN'J' JANILIONIS

Buvęs ilgametis Rio de Ja
neiro lietuvių' klebonas kun. 
Juozas Janilionis šio mėnesio 
pradžioje susirgo ir buvo gydo
mas ligoninėje, kur jam turėjo 
įleisti kraujo. Kolonijos mote 
rys, vadovaujamos U. Gaulie - 
nės, eilę savaičių ir per Nepri- 
klausòmybés minėjimą rinko 
iš Rio lietuvių lėšas, apmokėti 
ligoninės 3000 kr.sąskaitą. 
Kun.J. Janilionis jau keletą me
tų gyvena Niteroi mieste, kun . 
M. Valiukevičiaus klebonijoje.
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RECORDAÇÕES DO ACAMPAMENTO

A turma brava que participou desta 
Stovykla „Lapė" em Maiiasqui (São 
Paulo), registra aqui algumas impres
sões do acampamento e fatos lá ocorri
dos entre êles.

Perguntas:-

1 Acampamento „Lapė", gostou do 
lugar?

2 Corrida
3- Se você tivesse de preparar outro a- 

campamento como gostaria?

jogos, brincadeiras, natação e bas
tante novidades para comprar (do
ces, danone, frutas, etc.)
Ha. e que a ginástica não fôsse tão 
rigorosa e mais natação.
(1,2,1,2) ginástica.

Rosana Juciukoms

1- Sim, O yes, pacas, pò que legal, mo
ra, lá tem muita paz.

2- Ótima. Desta vêz não me deu dor de 

barriga, porque havia uma cozinhei
ra e não eu.

3- Faria semelhante e procuraria con
sultar a meteorologia.

TRU-LHU ou Antanas Aleknavičius

1- Sim, é muito agradável.
2- Muito gostosa, nutritiva e bem cozí-

1- Lugar excelente.
2 Ótima.
3- Maior numero de trabalhos manuais 

e palestras. Nos trabalhos, poderiam 
expressar um pouco mais de criati
vidade.
Nas palestras esclarecer suas duvi
das.

Julio Tijūnėlis (conselheiro e coman
dante).

• (josiei, porque u sitio é situado 
num lugar muitu calmo, maravilho
so e o ar é muito puro.

/ A comida não era melhor que a da 
mamãe, mas nem por isso deixava 
de ser boa.

5 Gostaria que fôsse num lugar oomo 
o de São Roque, porém com mais

da.
3- Eu acho que tudo foi muito bom, fo

ra o mingau e o apito do Julio.

Beatriz Bacevteius

1- 0 lugar é simplesmente magnífico.
2- Otima
3- Que houvesse mais palestras e que o 

comandante fôsse menos baguncei
ro. • /

Eugenia Bacevicius (Conselheira)

1- Gostei muito.
2- Gostei muito, principalmante da can

ja.
3- Eu faria mais excursões nas montan

has.

Eduardo Greičius

l Gostei, sim e voltei cheia de impres
sões boas.

2- A comida era boa.
3- Mais natação, mais brincadeiras,mais 

daquelas aulas de respiração artifici
al, mais logos, etc.

Fátirra Juciukoms

1- Ótima localização, não posso fazer al
guma queixa a respeito.

2- Ótima (com excessão de um certo

FAÇA FIGURAS IGUAIS LIGANDO OS PONTOS PRETOS.

0MS090

mingau de aveia ) não podia ser mel 
hor.

3- Como foi o primeiro acampamento 
que participei, achei-o õtimo. Talvez 
seria melhor com mais atividades 
culturais como o xadrez, dama, can
to e maior desenvolvimento em co
municação dos participantes (esta
vam muito tímidos).

Amaury Montanheiro

0
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Vilniuje glūdi Lietuvos praeitis
KAZYS VEIKUTIS

(Tėviškės Žiburiai)

Vilnius reiškia ne^mi mies
tą — Lietuvos sostinę. Jame 
glūdi visa istorinės Lietuvos 
valstybės praeities didybė, kar
žygiškos laisvės kovos ir amžių 
eigoje kurtos tautos kultūrinės 
bei meno vertybės.

Vilniaus, kaip miesto ir net 
kaip sostinės, gilios senovės ra
šytinių duomenų neturime. Pir
mas rašytinis šaltinis, kuriame 
minimas Vilnius, yra Gedimino 
laiškai. 1323 m. Gediminas rašė 
laiškus iš Vilniaus, jau kaip iš 
Lietuvos sostinės, popiežiui, do
mininkonų ir pranciškonų ordi
nams Saksonijoje, Hanzos sąjun
gos miestams — Liubekui, Ko- 
elnui, Bremenui, Magdeburgui, 
Rostokui, Zundui, Greifsvaldui, 
Stetinui ir Gotlando salos pirk
liams; sudarinėjo sutartis su Ry
gos arkivyskupu ir Livonijos or
dinu. Dėlto Gediminas visuoti
nai pripažintas Lietuvos sosti
nės Vilniaus įkūrėju.

Legendos ir tikrovė
Vilnius dar ir šiandien tebe

vadinamas legendiniu miestu. 
Lietuvos Metraštyje yra žinia 
apie Vilnių be datos, kuri ban-’ 
doma priskirti XII — XIII šimt
mečiui. Ji mini kunigaikštį 
Šventaragį. Šventaragis liepęs 
savo sūnui Gerimundui po mir
ties jį sudeginti ir palaidoti Ne
ries ir Vilnios santakoje. Sūnus 
tėvo paliepimą įvykdęs. Po to to
ji vieta buvo vadinama Šventa
ragio slėniu. Joje buvę degina
mi — laidojami ir kiti Lietuvos

ILIUSTRACIJA

M. ŽYMANTIENĖ

M. BIRŽIŠKAITĖ

ŽYMANTIENĖ

ILIUSTRACIJA

kunigaikščiai bei šiaip kilmin- gieji. Tuo būdu Šventaragio slėnis tapo šventa vieta, tarsi pagoniškos Lietuvos priešistoriniu miestu. Be to, čia buvusi pastatyta Perkūno šventykla ir vaidiloms kriviams namai su bokštu, iš kurios jie skelbdavę žmonėms dievų valią. Įvedus krikščionybę, šventylda buvusi nugriauta ir jos vietoje pastatyta katedra. Tačiau paskutiniųjų dešimtmečių archeologiniai radiniai Vilniuje savo senumu pralenkia legendas ir apie Šventaragį, ir apie Gedimino sapną.
Saugi vietaIštirpus ledynams ir atsiradus miškams bei kitai augmenijai, Vilniaus vietovėje atsirado stambūs gyvuliai. Iš rastų mamuto ir’ gauruotų raganosių kaulų nustatyta, kad jų čia būta jau prieš 12—14 tūkstančių metų. Pagal rastuosius titnaginius ir kaulinius Įrankius, akmeni- nius'^gTūdiritusTarbo ir kovos kirvius bei keramikos fragmentus istorikai nustatė, kad jau 2000 metų prieš Kristų Vilniaus srityje formavosi baltų kultūra, kuri žalvario bei geležies amžiuje gavo visiškai savitus aistiškus bruožus, skirtingus nuo kaimynų suomių ir rytų slavų. Vilniaus lietuviškumas yra nustatytas pagal jo vardą. Vietovardis “Vilnius” pramintas pagal Neries intaką upę Vilnią. O “vilnia” yra sena forma žodžio “vilnis”, t. y. banga, srava. Vil-

(tęsa 8 psl.) ..

“PASIGĖRĖTINI” DALYKAI ATSI 
TINKA SOVIETtJRUSIJOJE

—r.Smerk, reikalauk didžiausios 
bausmės tam latrui Išdavikui, aršiau
siam mūsų tautos priešui:

- Km jis toks? Ką tokio nedoro 
padarė?

— Nebūk kvailas, nesiteirauk, ką 
nedoro padarė. Smerk ir gana*. Juk 
aukščiausi partijos vadai taip liepia?

Bet pasakyk nois ką smerkti?
- Nagi Solženicyną.
-Visgi norėčiau žinot,kaip tą 

smerkimą parašyti. Kokiais žodžiais 
smerkti, jei būtų galima žinoti.

- Tiek pasakysiu. Jis parašė ir už 
sieniuose išleido knygąneva apie mū
sų kalėjimus ir priverčiamojo darbo 
stovyklas, kurių .kaip visi žinonųRu- 
sijoje nėra. Taigi jis apžmeižė, prime- 
lavo nužemino komunizmo vardą vi
same pasaulyje. Ar tau to negana ži 
nori? Šaukit darbininkų, valdinin
kų, rašytojų susirinkimus ir reikalau
kite jam didžiausios bausmės. Tegu 
jį garbinantis pasaulis patiria,koks jis 
negarbingas yra niekšas!"

Tikrai nežinau,ar kas davė tokias 
instrukcijas Rusijos rašytojams ir dar
bininkams, ir to įrodyt negalėčiau. 
Bet kaip suprasti tokį dalyką? Ru
sijoje audrą sukėlusi knygą*. neat
spaustą. UŽ jokius pinigus jos ten 
gaut negalima. Kas ją skaitė, tai tik 
vyriausios komunistų galvos ir slapto
ji policija, kuri, penkias paras kanki
nusi Solženicyno sekretorę, išgavo 
vieną rankraščio kopiją. Taigi tik sau
jelė komunistų vadų žino, kas joje 
parašyta, o autorių smerkti šoko visa 
sovietuos „darbininkija”, rašytojai, 
valdininkija ir tt. ir tt. Ar tai nerodo, 
kad kas nors turėjo duoti panašų įsa
kymą, kaip šio straipsnio pradžioje 
parašyta? Šitokie dalykai neatsitinka 

laisvajame pasaulyje. Jei kas kritikuo
ja ir net smerkia kokį veikalą, tas y- 
ra jį gerai perskaitęs, gal aet kele
tą kartų.

KĄ sako apie tą knygą jos rankraštį 
perskaitęs KOMUNISTAS,MOKSLI
NINKAS ISTORIKAS ROY MED 
VIEDIEV?

MASKVA

Medviediev rašo: „Šituo rašiniu 
stengiausi ko paprasčiau ir trumpai 
pristatyti pirmąsias (preliminares) 
mintis apie naująją Solženicyno kny- 
gą(Gulago salynas.Red.)ir ne tiktai 
todėl, kad ji yra pirmoji iš dar išleisi
mu trijų ar keturių tomų. Solženicy
no knyga yra pūna baisių faktų, ku-

(tąsa 9 psl.)
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Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė greit turės rinkimus. Kan
didatais j Tarybą gali būti as
menys ne jaunesni kaip 21 me
tų. Ar žinot, koks jaunimo 
nuošimtis šitoje organizacijoje? 
Atrodytų, kad mūsų vaikai to
kiais daiktais nesidomi, bet yra 
faktas. Bendruomenėje yra 35 
proc. jaunimo.

Suprantama, mes pageidau
tume, kad viskas vyktų 200 
□roc. ar 300 proc. sėkmingu
mu, bet kur tai pasaulyje yra? 
Kokia kita kolonija, mūsų didu
mo, išlaiko 10-ies psl. smulkių 
šriftu privarytą savaitraštį?

O mūsų kaimynuose? Gale 
metų lankiausi Urugvajuje ir 
Argentinoje. Nežiūrint visų nu
tautėjimo problemų su beveik 
visais jaunaisiais susikalbėjau 
lietuviškai. Mačiau puikų U- 
rugvajiečių šokių ansamblį; ma
čiau kaip jie vakarais savo laiką 
aukoja repeticijoms. Jaunimo 
Kongreso reikalais pas'tarime ’■ 
Argentinoje gal koks 25 proc. 
nemokėjo pakankamai lietuviš
kai, bet 75 proc. visiškai tiksliai 
galėjo išreikšti savo mintis. Ir 
jiems netrūko progų nutausti. 
Dauguma jų jau universiteto 
lygio profesionalai, o privačia
me gyvenime jie veikia lietu
viškose organizacijose. Neturiu 
po ranka statistikų, bet faktas, 
kad nėra lietuviškos organizaci
jos, kur nebūtų valdyboje dau
gumos vidurinio amžiaus ir jau
nesniųjų. Net spaustuvėje, kur 
linotipu renkamas lietuviškas 
laikraštis, sėdėjo jaunas lietu
viukas.. Šv. Cecilijos Choras 
buvo praradęs savo vadovą.šian- 
dien choras toliau veikia, ne
sustojo, ko būtų buvę galima 
tikėtis. Jam vadovauja jaunas 
muzikos mėgėjas, kuris galėtų 
būti mano sūnus. Metų galo 
šventėje visur girdėjau kalbant 
lietuviškai. Jie kalbėjo, nes taip 
buvo įpratę o ne man pataika
vo. Priminsiu, kad jų nuotaikos 
užimtos tėvynės reikalais, nė 
kiek ne mažiau patrijotiškos, 
negu mūsų svarbesnių veikėjų.

Neminėsiu kitų kraštų, bet 
lietuviški reikalai ten dar geres
ni.

Amerikiečių nuomonė apie 
Pietų Amerikos lietuvius, nė 
kiek tesiskiria nuo jų nuomo
nės apie Pietų Ameriką. Da
bar, po tiek tremties metų, rei
kalai ima keistis. Per paskuti
nius du svarbesnius suvažiavi
mus, Pietų Amerikos lietuviai, 
tiksliau pasakius mūsų jaunoji 
karta, jau spėjo tuos netinka
mus ir klaidingus įspūdžius pa
taisyti.

Po šokių šventės, kurioj da
lyvavo ir Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo grupės, pasirodė 
nė kiek nemažesnio lygio, kaip 
ir kiti. Sekantis Jaunimo Kon
gresas numatytas čia, São Pau- 
lyje. Gal tai bus ugnies bandy
mas mūsų jaunajai kartai, bet 
ji rast? išeitį ir gėdos mums 
nei sau nepadarys.

Praeitais metais kitas svar
bus suvažiavimas: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimas.Pir- 
mą kartą Brazilija pajėgė pasiųs
ti pilną delegaciją. Iš šešių atsto
vų 4 turėjome jaunosios kartos 
žmonės. Palaikomi nauji ryšiai 
ir naudingi ateičiai kontaktai 
tarp mūsų atstovų ir kitų pasau
lio kraštų atstovų. Šitoje dirvo
je priauglis itin svarbus ir reikš
mingas.

Jaunajai studentijai turime 
šalpos fondą. Iki šiol gal dar 
mažai kas juo naudojosi, nes 
tai gana naujas reikalas, tik 
nuo praeitų metų pradėtas.

Kaip matome, mūsų'bendra 
veikla iš tiesų nėra sumažėjusi, 
nežiūrint visų liūdnų pramaty- 
mų. Gal netiek triukšminga, 
gal per daug nesigarsiname, bet 
veikla yra ir daugiau atvejų 
net padidėjusi.

O kaip su Tėviške? Po tiek 
metų okupacijos nebeturėtų būt 
jokių vilčių ko nors laukti ar 
kokių prošvaisčių tikėtis. Atro
do, kad mūsų senojoj tėvynėj 
liko tik pelenai... Bet štai pasau
lio spauda mirga staigiomis ži
niomis: Tragiški įvykiai pasi
rodo Lietuvoje.Kai visi domisi 
JAV prezidento vizitu Rusijoje, 
Ne kokie politikieriai, neseno
ji karta, bet dabartinėje Lietu
voje užaugęs jaunuolis viešai 
susidegina protesto ženklam Ne 
jis vienas, nors ir per didžiau
sius sunkumus pasiekia pasauli 
ir kitos nemažiau tragiškos ži
nios. Iš pelenų kyla ženklai, 
laisvės troškimo ženklai, kova 
tebėra gyva, kai priešas tikėjosi 
jau viską laimėjęs.. Lietuvio 
viltys nebuvo veltui. Naujos 
jėgos visai netikėtai atgyja. Be
veik nėra savaitės, kad nebūtų 
Lietuvos vardas minimas pasau
lio spaudoje. Ne mes tas žinias 
duodame. Vakariečių žurnalis
tai jas gauna Maskvoje, štai 
pereitą savaitę ten buvo slaptai 
jteikta „Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikų" septintoji ir 
as’tuntoji laidos. Mes jų čia dar 
negavome, o jau visa pasaulio 
spauda apie tai kalba. Atrodo, 
kad lietuvių tautos rezistencija 
turi pavydėtinai gerą organiza
ciją. Okupantas yra priverstas 
net registruoti visas rašomas

mašinėles. Bet ir tai nieko ne
padeda. Tų kronikų pirmieji 
puslapiai pasirodo atspausdin
ti spaustuvių šriftu.

Neįmanoma visko trumpa ap
žvalgėle išpasakoti.

Visi tie faktai rodo, kad kova 
toli gražu, nėra pralaimėta, nors 
ateitis gal ir nebus tokia, kokią 
ją galėjome vaizduotis prieš 20 
ar daugiau metų. Bet žymės, 
laiko ženklai rodo, kad artėja 
nauji laikai ir kad viso pasaulio 
lietuviai, tiek okupacijoje, tiek 
kitur jau dirba bendrą darbą.

Kad ir šitas minėjimas: jį 
ruošia visos São Paulo lietuvių 
organizacijos. Visi sutarė, čia 
nebuvo mano, ar tavo.

1918 metų padėtis Lietuvo
je buvo daug sunkesnė. Šian
dien viskas kitaip atrodo. Už
tenka okupantui padaryt kokį 
perdidelį išsišokimą Lietuvoje 
ir tučtuojau viso pasaulio lietu
viai per spaudą paleidžia gandą.
laiko ženklai rodo, kad artėja 
nauji laikai ir kad viso pasau
lio lietuviai, tiek okupacijoje, 
tiek kitur jau dirba bendrą dar
bą.

Kad ir šitas minėjimas: jį 
ruošia visos São Paulo lietuvių 
organizacijos. Visi sutarę, čia 
nebuvo mano ar tavo.(organi
zacijų sąrašas kitame puslapy
je. Red).

1918 metų padėtis Lietuvo
je buvo daug sunkesnė. Šian
dien viskas kitaip atrodo. Už
tenka okupantui padaryt kokį 
perdidelį išsišokimą Lietuvoje 
ir tučtuojau viso pasaulio lietu
viai per spaudą paleidžia gandą. 
Naujos susisiekimo priemonės, 
kaip spauda, radijas, laiškai, tar
nauja nevien okupantui. Lietu
viai jas moka gerai pavartoti 
savo labui.

Ko šiandien laukia iš mūsų 
tauta? Planingo darbo. Nemė- 
tyti bereikalingai jėgų, veikti 
planingai. Yra darbo visokiam 
skoniui, talentams, pasirinki
mas platus. Kas rašo - spaudo
je dirbti; kas jaunas ir gražiai 
šoka—per meną skleisti mūsų 
kultūrines vertybes;mokslo žmo
nės, veikėjai, dvasiškiai—visi ga
li prisidėti prie darbo. Tik svar
bu, kad visur ir visuomet pir
moje vietoje turime būti lietu
viais. Kovos lauke visa kita lie
ka antraeilis reikalas. Laiko žy
mės rodo šviesius pragiedrulius, 
kartais netikėtus, staigius, ypač 
priešo nepramatytus.

Laikas taip pat dirba mūsų 
naudai, ne vien priešo.

Nė viena imperija nebuvo 
* amžina, tai istorija rodo. Ne

bus amžinos nė mūsų Tėvynės 
vargo dienos.

SOVIETŲ RUSIJOJE (iš 7 psl.> 

rių kaikurie yra beveik neįtikimi Jie 
konkrečiai iškelia tragišką ir nepa
prastą šimtų žmonių likimą paskuti
niųjų dešimtmečių būvyje.

Šita knyga yra kupina gilių, tikrų 
apsvarstymų ir pastabų, kurių kažku
rios yra ne tik nuoširdžiai tikros,bet 
ir išdygusios iš dešimčių milijonų 
žmonių baisių kančių. Mūsų tauta 
pirmiau niekada nebuvo priversta iš
kentėti tokias kančias, visoje savo 
šimtmečių istorijoje.

Niekuomet, nė vienas nebeišėjo 
iš Gulago stovyklų ir kalėjimų toks 
pat, koks ’juos pateko. Ir tai ne tik sa
vo amžiumi, ir sveikata, bet ypač sa
vo pažiūromis į žmones ir gyvenimą. 
Man atrodo, jog retas tą knygą per
skaitęs žmogus bebus toks pat užver
tęs paskutinį jos puslapį, koks buvo 
atversdamas pirmąjį. Tuo požiūriu 
manau jog nei rusų, nei pasaulio lite
ratūroje (raštijoje) niekas negali su
silyginti su Solženicyno knyga.

PAGRINDINIAI SVARBIAUSIEJI 
FAKTAI

Sausio 14-os dienos „Pravdoje” 
kažkoks I Solovjevas rase, jog Solže
nicyno aprašomieji faktai esą netikri, 
nesveikos vaizduotės padarai, begė
diški autoriaus iškraipymai.

Tai netiesa.

Negaliu sutikti su kaikuriais Sol
ženicyno vertinimais ir išvadomis. 
Bet turiu tvirtai pasakyti, jog risi jo 
knygoje aprašomieji faktai kaip ir 
kalinių gyvenimo smulkmenos, blo
gas su jais elgesys nuo pat jų įkalini
mo iki mirties, ar labai retais atvejais 
iki išleidimo laisvėn,yra visiškai abso
liučiai tikri.

Neįmanoma išvengti netikslumų 
tokiame didžiuliame literatūrų tyri
nėjimų veikale, kad ta knyga ir kuri 
rėmėsi ne tik paties autoriaus įspū
džiais,bet ir daugiau kaip dviejų šim
tų buvusių kalinių liudijimais. Tai 
juo labiau, kad Solženicynas turėjo 
rašyt savo knygą kuo slapčiausiai,ne 
galėdamas su nieku aptarti savo vei
kalo,prieš atiduodamas jį spaustuvei 
net nė su savo artimiausiais draugais.

Tačiau atokioje taip aiškiai ir tiks
liai parašytoje knygoje tie netikslu- 
mėliai yra begaliniai mažyčiai ir ne 
reikšmingi.

Po ugnies, po karo, iš pelenų 
keliasi Jaunoji Lietuva. Gal mes 
nebūsime visi, jos liudininkai, 
kaip jau daugelis atsisveikino 
su pasauliu, oet laiko žymės 
byloja, kad šviesios dienos jau 
artėja.

Alfonsas D. Petraitis 
Br.L.B. Tarybos Pirmininkės

São Paulo, 10-2-1974 
Vasario 16 minėjimas.
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VILNIUS (iš 7 psi.)

maus įkūrimą nulėmė patogi 
vietos geografinė padėtis: Ne
ries ir Vilnios santakoje esąs na
tūralus piliakalnis, dabar Gedi
mino kalnu vadinamas, prašyte 
prašosi, kad jo viršūnėje ir pa
pėdėje būtų įkurtos pilys. Todėl 
yra daroma prielaida, kad ir ka
raliaus Mindaugo laikais Vil
nius jau buvo laikomas Lietuvos 
sostine, tik saugumo sumeti
mais jo vardas nebuvo skelbia
mas.

Valdovų miestas
Bet jau nuo Gedimino laikų 

turime" rašytinius duomenis, 
kad Vilnius buvo Lietuvos vals
tybingumo židinys. Čia Kęstutis 
nuvertė Jaunutį ir drauge su 
Algirdu išplėtė Lietuvos sienas 
toli į pietus ir rytus. 1387 m. Jo
gaila suteikė miestui magdebur- 
gines teises, nors nuo Gedimino 
laiku vilniečiai naudojosi savi-

VILNIUSR GIBAVIČIUS

Į
\

£

ill

VILNIUSR. GIBAVIČIUS

valdos teisėmis. 1399 m. Vytau
tas iš gaisro griuvėsių atstatė di
dingą sostinę, padarydamas Vil
nių pirmaujančiu Rytų Europos 
miestu. Nežiūrint lenkų karališ
kojo vainiko ir Krokuvos vilio
nių, Jogailaičius traukė, lyg 
magnetas, jų protėvių miestas. 
Kazimieras apmūrijo miestą. Jo 
sūnus, irgi Kazimieras, tapo 
šventuoju,;šelpdamas vilniečius. 
Aleksandras visą laiką gyveno 
Vilniuje, nors ir buvo tapęs Len
kijos karaliumi. Senelis Zigman
tas II statydino puikius rūmus, 
sales ir tvirtoves. Jo sūnus Zig
mantas Augustas taip pat rodė 
daug • rūpesčio ir meilės šiam 
miestui. Daugiausia ir gyveno 
Vilniuje, kur paiųilo Barborą 
Radvilaitę. Šio pastarojo Jogai- 
laičio pastangomis Vilnius tapo 
renesanso laikotarpio pažiba, 
lyg ir itališka metropolija.

Po Liublino unijos Zigmantas 
Augustas daugiau nebepasirodė 
Vilniuje. Steponas Batoras bu- , 
vo paskutinysis valdovas; kuris I 
Vilniuje iškilmingai priėmė Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio ti- i 
tūlą. Trys Vazos dinastai tik ret
karčiais čia lankėsi. Kiti net ne- aspiracijų formavimosi liudinin-

sirodė. Saksas Augustas II tik 
1705 m. viešėjo Vilniuje, nes tu
rėjo susitikti su Petru Didžiuo
ju. Paskutinis Lenkijos-Lietuvos 
valdovas Stanislovas Poniatovs
kis tik 1784 m. viešėjo: Vilniuje.

Krašto centras
Pačiam Vilniui nereikėjo vai

nikuotų karalių — jis turėjo sa
vus nevainikuotus karališkom 
karūnom lietuvius valdovus. 
Pirmieji senatoriai buvo Vil
niaus vaivados, kaštelionai ir 
vyskupai. Dažnas Vilniaus didi
kas ėjo didžiojo maršalkos, et
mono ir kanclerio pareigas. Vil
nius buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės administracinis, 
diplomatinis, bažnytinis, karinis 
ir teisminis centras. Lietuvių, 
gudų, totorių, rusinu ir ukrainie
čių kilmės didikai Vilniuje paju
to Lietuvos galingumą ir tapo 
jos valstybininkais bei savaran
kiškumo gynėjais. Akivaizdžią 
Vilniaus didybę rodė kunigaikš
čių rūmai, katedra, Šv. Onos bąž-

nyčią, Šv. Petro ir Povilo bažny- 
nyčia, vyskupo ir kapitulos rū
mai Vėliau — arsenalas, rotušė, 
tribunolas ir kitų įstaigų pasta
tai. Vilnių puošė parkai, biblio
tekos ir galerijos. Čia savo rū- 
ffltti- -statė Lietuvos'- magnatai 
Radvilai. Katkevičiai. Tiškevi
čiai. Sapiegos. Pacai, Masalskiai, 
Bžostovskiai. Slučkos ir Kiškos.

Vilniuje buvo įsteigta pirmoji 
Lietuvos parako įmonė, patran
kų liejykla, stiklo gamykla ir po
pieriaus dirbtuvė. Apie 1580 m. 
atsirado kursyvinės ir lotynų 
raidės, o 1588 m. buvo išspaus
dintas Lietuvos Statutas.

Vilnius taip pat patyrė daug 
nelaimių — gamtos ir žmogaus 
rykščių. Gaisrai miestą sulygi
no su žeme daugelį sykių. Vil
nių puolė ir plėšė kryžiuočiai, 
rusai, švedai ir prancūzai, o nau
jausiais laikais — vokiečiai ir 
lenkai.

Religija ir švietimas
Vilnius yra Lietuvos religinis 

centras. Nuo senų senovės Šven- 
būvo kūrenamataragio slėnyje 

amžinoji ugnis. 1388 m. buvo 
įkurta Vilniaus Romos katalikų 
vyskupija, kuri apėmė net 8 vai
vadijas, sudarydama milžinišką 
bažnytinį administracinį plotą. 
Vilnių puošė monumentaliais 
vienuolynais ir šventyklomis 
pranciškonai, domininkonai, 
bernardinai, jėzuitai, pijorai ir 
kiti ordinai. Čia meldėsi ir pra
voslavai, ir unitai, čia spindėjo 
totorių bei mahometonų meče
tės, čia žydai sukūrė savo “ant
rąją Jeruzalę”.

Vilnius taip pat yra Lietuvos 
švietimo ir mokslo centras. 1579 
m. karaliaus Stepono Batoro ir 
popiežiaus Gregoriaus XIII ak
tais jėzuitų įsteigtai Vilniaus 
akademijai buyo'suteiktos visos 
universiteto teisės ir privilegi
jos. TaLbuvo pirmoji ir kurį lai
ką vienintelė augštoji mokykla 
jie tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Rytų Europoje. Vilniaus univer
sitetas davė pasauliui Kondrata
vičių, Mickevičių, Kraševskį ir 

; daug kitų garsių" vyrų.
i Reikšmingieji aktai

Vilnius yra lietuvių tautinių 

kas. Vilniuje prasidėjo Kosciuš
kos, o vėliau lenkmečių sukili
mai. 1905 m. gruodžio 4—6 die
nomis Vilniuje įvyko Didysis 
lietuvių seimas, reikalavęs sava
rankiškumo lietuvių tautai. Lie
tuvos Taryba kaip tik Vilniuje 
pasirašė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą, pabrėž
dama, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Jau 1857 m. Vilniuje K. 
Akelaitis kėlė lietuvių kalbos 
laikraščio reikalingumą. Spau
dą atgavus 1904 m., Vilnius ta
po pagrindiniu lietuviškų laik
raščių centru, nukonkuruoda
mas net Tilžę. 1904 m. Vilniuje 
pasirodė pirmasis lietuvių dien
raštis “Vilniaus Žinios”.

Dabartinė plėtra
Nei lenkų okupacija, nei na

cių teroras, nei dabartinė sovie
tų okupacija negalėjo ir negali 
nuslopinti Vilniaus gyvastingu
mo, nors Vilnius tikrai pergyve-_ 
no daug sukrėtimų ir pasikeiti’-’'

RUDENĖLIS
Rieda, rieda ašarėlės, 
Rudenėlis verkia.
Skina žiedus vasarėlės, 
Vandenėliu merkia.

Miške grybai samanose 
Kepurėles kelia, 
Rudenėlis po lapelį 
Skina, žemėn beria.

Štai berželis šalia kelio 
Mums tėvynę mena, 
O žilvičiai prie upelio 
Vandenėlį semia.

Vorai tinklus ore driekia 
Ant tuščių stiebelių, 
Ir bitelės jau neturi 
Kvepiančių žiedelių.
Rytą šalna nubučiuos 
Medį, gėles ir pievelę, 
Siųs paukštelį ji svečiuos 
Į šiltą šalejlę.

mų. Pokario metais prasidėjo 
nauja statyba: įvairiose miesto 
vietose iškilo dešimtys pramo
nės įmonių. Neužteko erdvės se
nose ribose — miestas išsiplėtė 
į augštuosius Panerius ir dabar 
slenka į šiaurę bei rytus. Kur 
anksčiau buvo Vilniaus apylin
kės priemiesčiai ir kaimeliai, iš
augo miesto gyvenamųjų namų 
kvartalai. Mat, senasis centras 
jau negali patenkinti miesto, 
kuriame gyvena daugiau kaip 
400.000 gyventojų ir vis dar 
gausėja. Teigiamas raiškinys yra 
masinis lietuvių kėlimasis Vil
niun. 1971 m., t. y., po 300 me
tų, lietuviai vėl sudarė miestie
čių dauguma. Pranašavimui, kad 
Vilnius gali nugrimzti rusų jū
roje, nėra pagrindo, kai žinome 
Vilniaus istoriją. Vilnius visuo
met priėmė, sušvelnino ir paga
liau padarė savuoju ir gudą, ir 
žydą, ir išdidųjį lenką. Visi nuo
latiniai gyventojai pasidavė 
Šventaragio 'amžinosios gabi jos

mistikai.
Visus lietuvina
Vilniaus lietuviškumo liudiji

mas glūdi miesto mene. Jis už
ima pirmą vietą Rytų Vidurio 
Europoje savo paminklų gausu 
mu, originalumu ir žavingumu 
Menas, kaip autochtonų dvasios 
išraiška ir atspindys, veikia vi 
sus, kurie ilgesnį laiką pabūna 
Vilniuje. Vilniaus menas savo 

.esmine dalimi yra religinis, jo 
paminklai — religinio meno 
šventovės. Jo pradai yra pir
mykščių gyventojų gamtinė ti
kyba. Vilniaus miestas ir jo me
nas yra tarytum gamtos vaisius. 
Jo architektūrinio meno sulieji
mas su gamta liudija giliai lie
tuvišką Vilniaus charakterį. Ap
sigyvenęs Vilniuje, krašto gy
ventojas nustoja buvęs dzūku, 
sūduviu, žemaičiu ar zanavyku 
— jis tampa lietuviu. Gudas, 
lenkas ir žydas nejučiomis lietu- 
vėja.

Todėl ir darytina išvada: kol 
Neris tekės pro Vilniaus kalne
lius, kol miestas gyvens sanda
roje su savo aplinka, tol Vilnius 
iš esmės bus lietuviškas ir ne
praras Lietuvos sostinės vardo.
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MŪSŲ ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
METINĖ GLOBĖJO ŠVENTĖ BUS 
PIRMĄ KOVO SEKMADIENI - 3 
dieną. Mišios parapijos salėje 16 vai. 
Po mišių programėlė ir vaišės. Gie • 
dos per mišias ir programos dalį at - 
liks L.K.Bendruomenės choras.

Malonėkit ko gausiau dalyvauti. 
Parapijos kunigai.

))X((

LITUANISTINES MOKYKLOS
/

Z EL INO J E pamokos prasidės 1 
dkovo, penktadienį 20 valandą?

Čia pamokos bus du karta per sa
vaitę - trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 20 .iki 21.15 valandos.

Mokytojai: kap. Juozas Čiuvins- 
kas ir stud. Arnoldas Zizas.

• ...___
SV» KAZIMIERO parapijoje pa

mokos prasidės šeštadienį kovo 9 d. 
15 valandą. Bus pradžios ir aukštes
nis kursas, pagal mokinių Žinias.

Mokyklai vadovaus inž. Alfonsas 
D. Petraitis ir T. Antanas Saulaitis3« 
J. Užsiregistruoti galima ir telefonu : 
273-03-38 ir atvedus mokioj mokyk
lon, kovo 9 d..

))X((

LAPĖS” stovyklautojų mėnesinė 
iškyla bus kovo 2 ir 3 dfenomis,Mai- 
lasqui vietovėje.

Programoje: žaidimai, jaunimo 
mišios, „churrasco”.

Išvažiuos kovo 2 iš Zelinos Ra
movės 10 valandą. Grįš kovo 3 vaka - 
rop. Registruotis Zelinos klebonijoje 
iki vasario 21 dienos.

Mokestis - 8 kruzeirai.

))X((

SAO VICENTE ROTARY CLUB

PAGERBĖ 16 VASARIO

S.Vicente Rotary Klubas, kurio 
pagrindinis tikslas yra plėsti toleran
ciją, labdarą ir pagalbą savo nariams, 
ruošia mėnesinius pobūvius ir vaka

A A

MARIJONAI U C KIENE I

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos dukrai, Sajungos- 
Alianęa Valdybos narei ANIELEI BUTKIENEI,sūnui 
Albinui, seserei Anastazijai ir visai Uckų Šeimai bei gi
minėms.

SĄJUNGOS-ALIANÇA VALDYBA

A A

MARIJONAI U CK I E N E I

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos vyrui Konstantui, 
dukrai Anielei Dutkienei, sūnui Albinui, seserei Anastazi
jai ir visai Uckų Šeimai bei giminėms.

Motiejaus ir Onos Tarnai ifinų šeima

MÜSU LIETUVA

rienes savo nariams ir draugams.
To klubo programų direktorius Ri- 

goberto Plothow (vedęs lietuvę Ireną 
Čypaitę),vasario 15-os narių pobū
vyjepagrindine tema Įjungė Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimą. Ta 
tema pakalbėti portugališkai jis pa - 
kvietė p. Joną Antanaitj, o pas tėvus 
jėzuitus pasiskolino Lietuvos trispal
vę vėliavą ir ją išskleidė visų kitų vė * 
liavų dešinėje.

Kalbėtojas rotariečiams nušvietė 
dabartinę Lietuvos padėtj,prieŠ tai 
trumpai paaiškindamas apie lietuvių 
tautą,jos praeiti,geografinę vietą Eu
ropoje, išryškindamas kovą už laisvą 
ir nepriklausomybę,jrikiuodamas tai 
j visos žmonijos pastangas kurti ge • 
resnj pasauli žmogaus teisių pagrin - 
dais.

Kalba išklausyta didelėj tyloj ir 
palydėta gausiais plojimais. Nariai, 
dėkodami, prašė ir ateityje palaikyti 
draugiškumo ryšius tarp Rotary ir 
lietuviškų organizacijų, kvietė atsi - 
lankyti su choru ir tautiniais Šokiais, 
Ta pačia proga jis perduoda nuošir - 
tižiausius sveikinimus visai lietuvių 
kolonijai.

CHORO EKSKURSIJA J RIO

Liet.Kat.Bendruomenės cho
ras, gražiai atlikęs savo dalj São 
Paulo Nepriklausomybės šven 
tėję vasario 10, sekanti savait
gali pasiryžo nuvykti j Rio de 
Janeiro. Vėlyvą penktadienio 
naktj iŠ Zelinos išvyko du au - 
tobusai, pripildyti choristų ir jų 
šeimų ir draugų. Kartu vyko ir 
prel. P.Ragažinskas ir kun.St. 
Šileika. Išvykos reikalus tvarkė 
Jonas Bagdžius.

„Žavingąjį miestą" pasiekė 
apie aštuntą ryto, šeštadieni' 
paskyrė ekskursijoms po )do - 
mias vietas - Cukraus galva, 
Corcovado Kristaus statula,Bal
tus pajūrius, karnavalui jau pa. 
puoštas gatvesJr aikštes.

Ekskursija apsistojo Tėvų Pran

ŠIO NUMERIO GARBĖS LEIDĖJAI

ELENA IR ANTANAS KUČINSKAI
Ne tik ilgamečiai M.Lietuvos skaitytojai, bet ir jos išd 
dalytojai savo apylinkėje,ir jau keletą kartų būvą jos 
garbės leidėjai. Nuošifdiems lietuviškos spaudos apaš
talams nuoširdžiausia padėka!

Administracija.

ciškonų užeigoje lpanemoje,kur 
vietas užsakė T. Vladas Šatas,OFM 
šiuo metu atostogaująs Brazilijos 
pietuose.

šeštadienio vakarą visa eilė S. 
PaulieČių padėjo Albertui ir Mari
jai Magilams atšvęsti 28-as sutuok
tuvių metines, įteikdami tiek gė
lių,kad Šie nežinojo, kur jas dėti 
kelionėje.

Netruko dainų viešbučio val
gykloje, o ir kiti viešbučio gyven
tojai ir patarnautojai įsijungė į 
„Ilgiausių metų" linkėjimus por
tugališkai. Nežinia, kiek laiko be
turėjo ekskursantai pamiegoti, 
nes visi norėjo išnaudoti progą 
apžiūrėti miestą. Juos aplankė ir 
dėl Nepriklausomybės paminėji
mo programos tarėsi Antanas 
Gaulia.

Sekmadienio rytą sanpaulie- 
čiai nuvyko j katedrą, kur cho
ras giedojo ir paskui visi dalyva
vo minėjimo akte, katedros pa
rapijos salėje. Kelionėje namo, 
nepaisydami nė nuovargio,cho
ristai traukė dainą po dainos. 
Prie jų jungėsi ir geras tuzinas 
jaunimo, nuvykęs kartu su tė - 
vais.

Rio oras buvo labai gražus. 
Todėl ir vėlyvo vakaro lietus S. 
Paulyje nebeįstengė sumažinti 
grjžtančiųjų nuotaikos ir sma - 
giu prisiminimu. AS

KLAIDA
Paskutiniame numeryje a.a. 

Marijonos Uckienės mirties ap
rašyme įsibrovė nemaloni klai - 
da. Parašyta, kad ji buvus 77 m. 
amžiaus. Buvo gi tik 73.

APYSKAITA
įvairių draugijų ir sambūrių atsto
vai, susirinką Jaunimo namuose ket
virtadieni, vasario 14, apsvarstė Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakties 
minėjimą,buvusi vasario 10 dieną. Pa 
sidžiaugė jo pasisekimu ir praneši
mais apie šią sukakti bei minėjimą 
brazilų laikraščiuose.

Nutarė ypatingai padėkoti už gra
žų minėjimo meninės programos iš - 
pildymą taut šokių ansambliams 
Nemunui bei Žilvičio vidurinei gru
pei, ir LK Bendruomenės chorui.

Tautiečių minėjime sudėtas aukas 
395 kruzeirus šitaip paskirstė:

- už salą........... ..................100.00
- už pamaldas ................. 90,00
- M. Lietuvai .............  105.00
- Būsimam Jaunimo kon

gresuls ...............................100.oo

ši auka Jaunimo kongresui bene 
bus pati pirmoji S.Paulo lietuvių au
ka, bet, aišku, ne paskutinė.

Pasirašė: Alfonsas D. Petraitis ir 
Kazimieras Rinkevičius

>»(((

UŽSIMOKĖJO UŽ M.LIETUVA:

Silvestras šermukšnis 36 kr. J .Pra
naitis ir Juozas Standžius po 40 kr. 
Lionginas Gaigalas, Antanas Golskis 
ir Ignacas Dubauskas po 50 kr..

Vasario 16-os minėjimo komite
tas - 105 kr.

Visiems nuoširdus ačiū. Adm.
)))(((

PAAIŠKINAME
Kaikurie ML. skaitytąja!, ypač Ze- 

noje gavo paskutinio septinto nu • 
merk) po du tuščiu baltu puslapiu. 
Tačiau vietoje penkių jie visi gavo po 
6 lapus,kurie sudarė pilnus 10 pusla
pių. Tokiu būdu netrūko nė vieno 
puslapio, nors buvo du tušti. Red.

)))(((
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