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Okupuotoje Lietuvoje

Prasidėjo gyvenamųjų namų
surašymas

NR IS (1393) XXVII. 197 5 M. BALANDIS - ABRIL 10 D. 1,00 kruzeiras
R luaiindiba 2(H28) Caixa Postal 4421 - 01000 São Paulo.SP. Tel.273 0338

Amerika išduos Pabaltijį?
Neraminančią žinią paskelbė
Chicago Tribune” kovo 15 d.
laidoje, kad dr H.Kissingerio va
dovaujamas Valstybės Departa
mentas yra pradėjęs akciją už
Pabaltijo valstybių okupacijos
bei aneksijos pripažinimą Sov.
Sąjungai. Informacinio straips
nio autorius Bill Anderson rašo:
•'Prezidentui Fordui patariama
atšaukti JAV diplomatinį pripa
žinimą Lietuvos. Estijos ir Lat
vijos
Kissingerio Valstybės
Departamentas ir Valstybės Sau
gumo Taryba linksta į legaliza
vimą sovietų įvykdytos aneksi
jos “^tolydžio” politikos naudai,
í . . 1 Kongresas betgi linksta
priešingon pusės dėl jautrumo
dviejų milijonų amerikiečių,
imigravusių iš anksčiau laisvų
buvusių kraštų”
Informacijoje autorius taip
pat mini, kad prez. Fordas pri
ėmė lietuvių, latvių ir estų dele
gaciją per sen. Derwinskj. Prez.
Fordas esąs palankus baltiečiams-, bet Valstybės Departa
mentas — ne. Pastarasis pvz. ne
leido '‘Amerikos Balsui” kalbė
ti apie baltiečių vizitą pas pre
zidentą. Tą žinią pranešė Lietu
vai 'Laisvės Radijas”, kuris ne
turi minėtos Valstybės Departa
mento kontrolės.
Pasak “Chicago Tribune”,
prez. Fordas esąs gerai infor
muotas apie baltiečius, jų nuo
taikas ir jų kilmės kraštus, nes
draugauja su latviu Julium
Riekstinš iš Grand Rapids,
Mich.
Atrodo, informacija yra pati
kima. Dr. Kissingerio vingiai de
rybose su sovietais Pabaltijo
kraštams yra pavojingi. Sako
ma. atidavęs Pabaltijį, laimėtų
sovietų paramą Vidurio Rytuo
se ši informacija turėtų užaliarmuoti visus JAV lietuvius, lat
vius ir estus labai stipriai akci
jai, kad Kissingerio ruošiamas
smūgis būtų išvengtas.
Minėtos informacijos šviesoje
aiškėja ir JAV konsulo,z reziduo
jančio Leningrade, lankymasis
Vilniuje bei pokalbiai su sovie

tiniais pareigūnais. Jame atsi
spindi nauji Kissingerio vingiai
derybose su sovietais ir pastarų
jų reikalavimai.
T ?

Amerikos konsulai
Vilniuje
Vilnius. — Vilniškė Elta vasa
rio 13 įdėjo tokią žinią:
“•Dvi dienas Vilniuje su oficia
liu vizitu viešėjo Jungtinių Ame
rikos Valstijų generalinis konsu
las Leningrade Dž. Niubertas ir
JAV konsulas G. Metjuzas.
“Svečiai lankėsi Lietuvos TSR
Užsienio reikalų ministerijoje,
juos priėmė partijos Vilniaus
miesto komiteto antrasis sekreto
rius V. Kojala, miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas A Vilei-

•Amerikos diplomatai taip pat
susitiko su Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos Valstybinio televizi
jos ir radijo komiteto pirminin
ku J. Januičiu, respublikos kultū
ros ministro pavaduotoju D. Trin
kūnu, pabuvojo Miestų statybos
projektavimo institute, Vilniaus
Valstybiniame universitete, kuro
aparatūros gamykloje, susipaži
no su Tarybų Lietuvos sostinės įžymybėmis.”
Draugas

Illinois
gubernatorius
apie gražią
Lietuvos praeitį
SPRINGFIELDAS, DL _ Hlinojaus gubernatorius Dan
Walker Vasario 16 paskelbė
Lietuvos Nepriklausomybės die
na, primindamas lietuvių lais
vės ilgasį, pažymėdamas Lie
tuvos garbingą praeitį, kai jos
ribos siekė nuo Baltijos iki, Juo
dosios jūros.

Okupacinis režimas, kaip
aštunkojis apkabina savo
auką, savo kontrolės čiulp
tukais apkabina šalies gyve
nimą. Naujieji metai atnešė
žmonėms naujus 'Ministrų
tarybos“
prasimanymus.
Centrinė biurokratija pave
dė Centrinei statistikos val
dybai atlikti gyvenamųjų
namų kaime surašymą. Ra
jonų vykdomieji komitetai
privalo surašyti kaimo na
mus pagal 1975 metų sausio
1 d. būklę. Šis projektas
išgąsdino kaimo gyvento
jus, nes namų surašymas ga
li reikšti naujus valdžios
įsibrovimus į jau nusistovė
jusį gyvenimą, naujus žmo
nių mėtymus iš jų patalpų,
naujus ir priverstinius šei
mų kilnojimus.
Tarybinių ūkių ir kolūkių
steigimas lydimas daugiabu
čių ir daugiaaukščių namų
kompleksų statyba. Žmonės
priverstinai suvaromi į tuos
sovietinius kumetynus. Lie
tuviai pripratę gyventi pa
skirai, turėti namą, darželį,
greta to prasimanyti daržo
vių daržą, išlaikyti kokį nors
gyvuliuką. Tai vis paspirtis
kukliai dietai.
Tačiau individualios sody
bėlės yra nesuderinamos su
bolševikine kolektyvo teo
rija. Parankiau kontroliuoti
žmones, kurie suvaryti į
daugiabutį. Sovietiniame ku
metyne lengviau agitato
riams landžioti po butus, vis
ką matyti ir viską sušnipinėti.
Kaimo namų surašymas
vedamas su tikslu turėti
išsamius duomenis apie ‘bu
tų fondą’. Kaip sako sovieti
nis įsakas: “Statomos naujos
kolūkių ir tarybinių ūkių gy
venvietės, į jas planingai
perkeliami vienkiemių gy
ventojai“. Šis įsako sakinys
atvirai pasako apie privers
tinį žmonių kilnojimą pagal
valdžios įgeidžius. Vienkie
miai naikinami, žmonės va
romi į tarybinius kumety
nus.
Dėl sovietinio ūkio nega
lavimų vienkiemių naikini
mas prailgo, nes nėra sta
tybinių medžiagų daugiabu
čių ir daugiaaukščių namų
statybai. Vienaip ar kitaip
biurokratai privalą rodyti
savo prorežiminį stropumą.
Šis namų surašymas rodo,
kad vienkiemių griovimas
prasidės veikliau. Turės po
ranka surašymo davinius, ži
nos, pagaliau, kiek reikės
gyvenamojo ploto iš vienkie

mių išvarytiems žemdir
biams.
Surašymo blankuose yra
daug klausimų. Greta bend
rybių apie pastato kvadratūrą, apie patogumus, klau
siama, kur dirba namo savi
ninkas, kokia šeimos sudė
tis, šeimos narių amžius.
Blankuose įvestos skiltys:
šeima iš trijų narių ir dau
giavaikės šeimos. Specialūs
surašytojai, kurie vykdys tą
projektą, privalės surašo
mas patalpas matuoti, nu
statyti jų kubatūrą, patik
rinti pagal tam tikrus sąra
šus patalpos gyventojų su
dėtį. Tad matyti, koks sudė
tingas ir žmones gąsdinan
tis biurokratinės kontrolės
procesas palies kaimo gy
ventojus. Šio surašymo išda
vose tenka laukti gyvento
jų suglaudinimo. Tai yra
nuolatinis sovbiurokratų rū
pestis: kad žmonės negy
ventų perplačiai, kad viena
me bute gyventų dvi ar dau
giau šeimų. Gyvenamųjų pa
talpų statyba niekad nepa
jėgia pralenkti griaunamųjų
vienkiemių ploto. Tad žmo
nes vis ‘glaudinami’. Kaimy
ną įvaro po kaimyno pasto
ge, jo namelį sugriovę.
Šis surašymas parodys,
iki kokio intensyvumo gal;
ma naikinti vienkiemius. K
kios yra galimybės sustumti
žmones dar tirščiau, dar
glaudžiau. Šis surašymas
taip pat parodys: kiek vien
kiemių galima sugriauti pa
sirėmus surašymo duomeni
mis: namas senas, neturi hi
gienos įrengimų, stogo ir pa
matų stovis, numatomos
melioracijos problema, r
pan. Surašymo įsake nuro
doma reikšminga pastraipa
“ar namas yra perspekty
vinėje gyvenvietėje?” Tai
yra sugestija nusmerk*:
namus, kurie pastatyti ne
perspektyvinėje gyvenvie
tėję“, atseit pagal vienkie
mio statybos būdą, atokiau
lauke, su individualiu vie
tos parinkimu. Tai. , aišku
senesnių gyvenamųjų namų
padėtis. ‘Neperspektyvinės
gyvenvietės’ nusmerktos
griovybai, jos trukdo ‘plačių
kolūkinių laukų’ melioraci
jos poligonams. Vienkiemi
nės statybos priešingos bot
ševikinės kolektyvizacijos
teorijai.
Surašymas sutilps
i
400,000 blankų. Vasario 15
d. buvo parinkti patikimi re
žimui surašytojai. Jie bus
instruktuojami ir kovo mė
nesį prasidės surašymas.

ST. PERSIKAS
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VASARI016 MINĖJIMAS SENATE
(Telefoninis pranešimas)

Šiais metais Vasario 16 minėjimuose daug kur dominavo jaunimas. Nuo
traukoje Algis Jasaitis, asistuojamas Rimos Skorubskaitės ir Jolitos Kriaučeliūnaitės, Vasario 16 minėjime Chicagoje skaito rezoliucijas. A. Šeštoko nuotrauka

JAUNIMAS VASARI016
MINĖJIMUOSE
Vasario 16 dieną Venezuelos vietovių lie
tuviai suplaukė į Maracay miestą, kur įvy
ko iškilmingas Lie
tuvos Nepriklausomy
bes šventės minėji
mas. LB Maracay apy
j linkės
pirmininkas
Henrikas Gavorskas
minėjimo pagrindiniu
kalbėtoju pakvietė ne
kurį seną rimtą asme
nį, o jaunutę Ritą De
veikytę. Jos kalbą,
skirtą jaunimui, su
malonumu spausdina
Dirva.

Šiandien čia susirinkom
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 57
metų sukaktį ir prisiminti,
kad 1918 metais buvo pa
skelbtas pasauliui ne nau
jas Lietuvos valstybės įkū
rimas, bet jos atstatymas.
Aš. kaipo jaunosios kar
tos atstovė, norėčiau pa
reikšti visai priaugančiai
jaunajai kartai, kuri nema
tė ir nepažįsta mūsų gar
bingos tėvelių tėvynės, ką
mums visiems reiškia Vasa
rio šešioliktoji diena." Lie
tuvą mes, jaunoji karta,
pažįstame iš mūsų tėvelių
pasakojimų, spaudos ir pap
ročių, kuriuos mums tėve
liai įskiepijo; kas jų* širdyse
buvo brangu ir šventa.
Gaila man to jaunimo ku. ris Lietuva nesidomavo, ar
neturėjo progos tai daryti,
ar dėl sunkiu tėvelių sąlygų
negalėjo išmokti taip bran

gią savo tėvynės ir tėvų
kalbą. Visais laikais, dėl
lietuvių kalbos išlaikymo bu
vo kovojama ir daug knyg
nešių žuvo Sibiro , taigose.
Per spaudą, laikraščius ir
knygas jaunimas buvo įsi
traukęs į tautos atkūrimo
darbą, duodamas suprasti
plačiai skaitytojų masei, kad
reikia kovoti už savo teises.
Todėl prisiminusi tą didelę
kovą, jaunoji karta, kuri gy
vena laisvuose pasaulio kraš
tuose, jei nori atkovoti Lie
tuvai laisvę tai turi iš
mokti savo tėvų kalbą. Turi
išmokti mūsų tradicines dai
nas, nes tai turtingiausia
Lietuvos tautosakos rūšis.
Šokis irgi priklauso prie
seniausių meno formų, kai
žmogus savo nuotaiką, jaus
mus ir mintis išreikškia kū
no judesiais. Tautiniai rūbai
vėlgi įrodo mūsų tautinę as
menybę.
Nekeikia būti didele tau
ta, kad įveiktum didelius
darbus; mažos tautos taip
pat gali turėti pasižymėju
sių žmonių, kurie išgarsina
per visą pasaulį savo tautos
vardą. Mes savo praeity
je atküréme lietuvių tautos
dvasią. Prisiminkime tik
vien Vincą Kudirką ir dabar
tinį didvyrį Simą Kudirką,
kurio vardas nuskambėjo
per pasaulį, nes jis, nebi
jodamas ir rizikuodamas sa
vo gyvybe reikalavo Lietu
vai laisvės. Todėl mano di
džiausias noras būtų, kad ir
ateityje mums, gyvenan

tiems išeivijoje, jaunosios
kartos tarpe atsirastų ne
vienas dar Simas Kudirka.
Mes, augdami išeivijoje, sve
timuose kraštuose, nesijau
čiame, kad esame pilni pi
liečiai tos šalies kurioje gy-'
vename, ar Lietuvos, kurios
nesame matę -- bet tik my
lime iš tolo ir girdime apie
ją kartojant namuose kas
dieną.
Todėl mums, jaunajai kar
tai, sunku yra kalbėti vien
tik apie Lietuvą, kurią mes
mylime iš tėvelių kalbos ir
pasakojimų; mes esame gy
venimo sąlygų priversti pa
milti ir tą kraštą kuriame
gyvename ir kuris mums
yra kaip antroji tėvynė. Ži
noma, būtų džiugu, kad galė
tume laisvai nuvažiuoti į
Nepriklausomą Lietuvą, ap
lankyti mūsų gimines, mū
sų apylinkes ir pabūti kiek
mes norime, o ne kiek oku
pantas, po daug daug prašy
mo, mums leidžia. Iš jauno
sios kartos yra būtina ir rei
kalaujama ne vien žodžiais
ar paskaitomis galvoti, kad
atvaduosime Lietuvą, bet
turime dirbti kiekvienas
savo krašte, pasiaukoti ir ne
praleisti nė vienos progos
priminti, kad siekiame ir
reikalaujame Lietuvai lais
vės.
Mūsų tėveliai ir visi ku
rie mylėjo ir dirbo dėl
Lietuvos atstatymo, prade
da vienas po kito iš šio pa
saulio jau pasitraukti, todėl
mums, jaunajai kartai, ten
ka užimti jų vietas ir tęsti
kovą toliau dėl nepriklau
somybės ir mūsų tėvynės
išlaisvinimo. Šiuos trumpus
žodžius baigsiu Maironiu;

Washingtonas. — Užvakar Se
nate paminėta Lietuvos atkūri
mo šventė, Vasario 16-ji. Sena
. to posėdžiui kurį laiką pirminin
kavo viceprez. Nelson Rockefel
ler ir pagrindinę kalbą pasakė
Illinois sen. Charjįs Percy
(resp.). Savo ’kalboje senato:r-u
pažymėjo kaip reikšmingus įvy
•kius "Laisvės” radijo transliaci
jas lietuvių kalba ir Simo
Kudirkos išlaisvinimą. Priminė
Lietuvos okupaciją ir prievartinį
jos įjungimą į Sov. Sąjungą. Sen.
Percy pabrėžė: “Mes norime, kad
Lietuvos žmonės žinotų, jog jie
yra mūsų širdys? ir kad mes ne
same jų užmiršę”. Toliau sen.
Percy suminėjo tuos, kurie buvo
ypač veiksmingi S. Kudirkos lais
vinimo byloje, jų tarpe Chicagos
lietuvių dienraščius “Draugą” ir
‘‘Naujienas”, ir savaitraštį “San
darą”, lietuvių organizacijas _
Altą ir Lietuvių Bendruomenę.

Minėjimą stebėjo Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone patarė
jas dr. St. Bačkis, AJtos atstovai
T. Blinstrubas ir d r. K. Šidlaus
kas. Vasario 16-sios minėjimas Ats
tovų rūmuose įvykp kovo 13 d.

PAGERBIAMAS
MILAŠIUS

Prancūzijoje, Fontaine
bleau miesto Taryba ir Les
Amis de Milosz Draugija
oficialiai atidarys š. m. bir
želio 1 d. Milašiaus aikštę
Fontainebleau mieste, kur
jis gyveno. Netoli tos aikš
tės yra kapines kur jis pa’aidotas ir kapą dengia gra
žus paminklas.

Aplinkui jau žydi visur at
gimimas:
Išpančiotos tautos gyvuoja
plačiai;
ir Lietuvai lemtas ne kitas
likimas,
ir Lietuvai laisvės nušvis
rytmečiai.
DIRVA
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

LIETUVA
BRAZILUOS KRAŠTO FINAN-

SU KOMISIJOS

svarbiausieji telefonai:

pirm. prel. P. RagažinskasTei. 274-2295
ižd.Jonas Tatarunas - tel.63-7344
LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE/
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677
sekr. Halina Mosinskienė telef.
65-0907.
J. Você podería me dizer quando co

11K 8 MENESIAI L1G1 m TL JAUNIMO KONGRESO!

DIRBKIME KARTU!

TRABALHAMOS JUNTOS!
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ĮNAŠAS

□u□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□D
□□□□□□□□□□□□□□n

Alguns dias atras estava no meu es>. n torio trabalhando quando toca o te
lefone Eu atendo, e do outro lado da
linha uma voz pergunta se é o Algirdas
que está falando Digo que sim. Então
a pessoa se identifica e me diz que é um
filho de htuanos e que lendo o jornal
"Mūsų Lietuva" estava vendo que nós
estávamos escrevendo sobre um con
gresso que iria ser realizado neste ano,
e que ele havia se interessado e queria
sabęr de algumas coisas
Ó nome do rapaz era Jonas.

J. Você podería explicar-me o que é
este Congresso?
A. Bern, este congresso tem por fina
lidade re um j jovens lituanos do mun
do todo, para que os mesmos possam
conhecei-se melhor discutir proble
mas que envolvem a Lituânia, traçar
planos de trabalho, para quando, ter
minado o Congresso e quando cada
um voltar ao seu pais de origem, possa
trabalhar de uma maneira ordenada e
coordenada, seguindo os esquemas tra
çados no Congresso
J Escute, eu não sei lituano. Será
que eu podería de alguma maneira par
ticipar como colaborador nos trabalhos
para o Congresso?
A. Mas é claro nós o recebermos de
bom grado, pois nem todos os que já
trabalham nas comissões que foram
formadas, sabem falar perfeitamente
o lituano. É evidente que se a pess.oa
fala lituano, tanto melhor, pois quan
do chegarem lituanos do mundo todo
por ocasião do Congresso, vai ser mais
fácil manter um diálogo com eles. Mas
ainda faltam 9 meses para o Congresso,
e durante este tempo, você pode ainda
aprender a falar muita coisa em lituano.
Para isto existem cursos em lituano,
com aulas todas as semanas, tanto na
Vila Zelina corno na Moóca.

meça o Congresso? Outra coisa que eu
gostaria de saber é a idade dos partici
pantes deste congresso.
A. O Congresso tem seu inicio pre
visto para o dia 20 de Dezembro deste
ano. Ele vai começar na Argentina, on
de será realizada a parte de acampa
mentos. O local do acampamento será
numa localidade chamada Vila Marista,
aproximadamente 60 kms. de Buenos
Aires. Neste local, além do acampamen
to propriamente dito, na parte de prog
ramas contará também com uma miniolimpiada. O acampamento irá até o
dia 25 de Dezembro. Esta é práticamen
te a aprte de apresentação, pois neste acampamento todos têm a oportunida
de de se conhecerem, se apresentarem.
Depois, dia 26 os congressistas (bem
como os turistas) viajam ao Uruguai,
onde no dia TI será apresentado o “Ta
lentų Vakaras” ou seja ą noite de Talen
tos, que como o próprio nome diz, se
rá de programas artísticos.
J. Mas, e o Brasil não entra neste
Congresso?
A. Calma, que daqui pra frente a
dor de cabeça vai ser nossa. Os congres
sistas chegam aqui no dia 30 ou 31. No
dia 31 teremos o Reveillon que em litu-y
ano chama-se “Naujų Metų Sutikimas”.
Dia Io de Janeiro os delegados de cada
país, que serão por volta de 125, irão
para Itaicí, aqui perto de Viracopos
em Campinas, onde será realizada a se
mana de Estudos. Enquanto os „Atsto
vai” ou delegados estiverem em Itaici, o
resto do pessoal poderá escolher uma
das excursões, que até aquela altura já
estará preparada pela Comissão de Trans
portes e Turismo, ou então participar
de qualquer outra programação, que a
Comissão de Programas irá preparar.
No dia 6 será o encerramento com to
dos novamente juntos, tanto os “Atsto
vai”, como o restante dos turistas. Nes
te encerramento esperamos contar com
aproximadamente 3.000 pessoas, se não
mais. E no meio de toda esta progra
mação ainda deverá ter a “Šokių Šven
tė”, sobre a qual vamos explicar no pró
ximo número.
Quanto a idade, para os “atstovai”
ou delegados, a faixa de idade é de 16
a 30 anos; porém para ajudar na prepa
ração do Congresso o limite de idade
vai de 12 anos até os 120 anos. Se vo
cê estiver nesta faixa, tudo bem.

TŪKSTANTINIO VAJAUS PL III JAU
NIMO KONGRESO MECENATAI-RÉMÉJAI.

13. Jonas Valavičius
14. Albino Budrevičius
15. Jonas Šepetauskas
Atitaisymas klaidos paskutinio są
rašo:
12. Natal Thome
Pasižadėjo CrS. 1.000,00 įnešė Cr$.
1.000,00.

SMULKESNĖS AUKOS
Bruno ŠukeviČius
João B. Vicentini
Nicola Riciardi
Raimundo O.Dantas
Kun. Stasys Šileika
(Pasižadėjo aukoti

200,00
200,00
100,00

100,00
50,00

500,00)

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS
TAVO RANKOSE

Jei dar nepasižadėjai, neatidėk pa
dėti musų jaunimui kilnaus ir patrio
tiško darbo. Tik Organizuotas jauni
mas galės išlaikyti išeivijoj lietuvybę.
Mūsų pareiga juos paremti.
Kongreso tūkstantinio vajaus mecenatams-remėjams bus Įteiktas atatinka
mas diplomas, iškilmingo susirinkimo
metu.
P.L.J.Kongreso Finansų Komisija
RŪTA CERŠKUTĖ, Windsor© mer
gaičių kvarteto “Aušra” narė, pajū
ryje prie Sao Paulo Brazilijoje

J. Puxa, eu estou vendo que este
congresso exige realmente muito tra
balho, e por isso, se vocês me aceitarem,
eu gostaria também de ajudar. Onde
posso me diirúr e a quem, para partici
par.
A. Você já está aceito, a não ser que
tenha mais de 120 anos, mas mesmo
neste caso ainda damos um jeito. E
quanto ao trabalho, todos sabemos que
será muito grande, mas você vai ver que
a turma que está organizando este Con
gresso é batuta, e vai realizar o Congres
J. O que é ser “atstovas”?
A. “Atstovas” ou delegado como é so com sucesso. Você pode telefonar
chamado em português, é aquele indiví ao jornal e pedir para que o informem
duo que representa o seu país tanto no quando será a próxima reunião, que ė
Acampamento “Stovykla”, como na realizada a cada 15 dias, e teremos o
“Studijų Savaitė” -Semana de Estudos. máximo prazer em tê-lo conosco. Ah.
Ele é escolhido por uma comissão for ia me esquecendo: o telefone do jornal
mada para este fim em cada pais. Ele é 273-0338.
tem que preencher alguns requisitos,
dentre os quais ter entre 16 e 30 anos,
Você que leu esta conversa e não sa
falar, escrever e ler em lituano, já ter be falar lituano, você que é filho de li
participado de algumas comissões lituanos, você que fala lituano, venha
tuanas e etc.
participar de uma reunião nossa. Temos

a certeza que vai gostar, e também nos
ajudar.

-o-o-o-oDo dia 28 de Março ao dia 30 teve
reunião em Montevideo, mas parecia
que estávamos no Brasil, pois daqui de
São Paulo éramos 10, da Argentina eram
2 e do Uruguai mais 9. A reunião foi
bastante proveitosa, tendo sido toma
das decisões finais que diziam respeito
a vários itens.
-o-o-o-o-

Daqui foram a Wilma Šimonytė, o
Antanas Valavičius, João Lukoševičius,
Ramutis Idika, Victor, Pe. Saulaitis,Sliesoraitis, e de Porto Alegre a simpática
familia dos Vasiliauskas, a Daina, o pai
e a mãe.
-o-o-o-o-

O Antanas foi apelidado no Uruguai
de terremoto: onde ele chegava bagun
çava o coreto. Na hora da partida para
o Brasil, quando o Chofer do ônibus
viu o Antanas, a Wilma e o Victor, até
se benzeu, pois os 3 quase quebram a es
tação Rodoviária, quando se despedi
ram da turma do Uruguai.
(Tcs. *

*
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TIESA IR GYVENIMĄ S
Tautines rekolekcijos ir

F. Kirša savo testàmentima
me “Palikime” rašo: “Saviej
prieš savuosius: Kiek dar liks
jėgų, Tėvynei išlaisvinti ieško
kime draugų”. Balys Sruoga
svarbus, kiekvienas yra reika savo “Bangų viršūnėse” rašė
“Kas mus skyrė, engė, piudė
lingas.
Winston Churchill yra pareiš /Teprasminga be žinios, —/ Tekęs, kad kovai laimėti reikia gaivina mūsų galią/ Džiaugs
pralieti kraujo, prakaito ir aša mas darbo ir dainos”.
*
rų. Mūsų spaudoje sieksniniuose
Kai himnas mums primena
polemikos straipsniuose išlieja
ma daug rašalo. Vienas kito va- stiprybę iš praeities semti, mes
nojimu praliejama nemaža pra atsimename, kaip XVIH šimt
kaito. O Lietuva, vergijos kan metyje Lietuvą žudė bajorų tarčiose laukdama išlaisvinimo, lie pusavės nesantaikos, vidinės ko
vos, kurios apžlibino jų akis
ja graudžias ašaras.
Švęsdami nepriklausomybės at prieš didįjį pavojų iš rusų im
kūrimo šventę, paskelbkime pa perializmo pusės. Mes vėl ima
liaubas. Vieninga, prasminga me kartoti tas pražūtingas klai
veikla pasieksime rezultatų, ku das.
Vienas mintytojas, paradoksų
rių trokšta kiekvienas taurus
mėgėjas, pabrėžė; istorija mus
lietuvis’’
moko, kad žmonės iš istorijos
♦
Tuos žodžius tvirtai parėmė nemoka pasimokyti. Mes. tiek
savo pareiškimu svečias iš Wa gabumų parodę Įvairiose srityse,
shington!) dr. S. Bačkis, tarda čia neturime pasilikti tiek neim
mas: “Reikia visų vieningo dar lūs, kad jokios pamokos iš isto
įžvelgti.
bo. Mums nėra laiko kovoti prieš rijos neįstengtume
♦
vienas kitą. Mobilizuokime visas
Naujų aplinkybių verčiami vo
jėgas kovai su okupantu ir jo
užmačiomis paskandinti mus ru kiečiai rado būdų taikytis su len
kais, su čekais, net su savo am
sų imperializmo jūroje“.
Reikia būti žvėriškai didelės žinais priešais rusais. Dabar lie
ambicijos, kad po tokių ryškių tuvis su lietuviu dar vis nesu
perspėjimų visuomeninis reika randa bendros kalbos. Ir tai ne
las, Lietuvos laisvinimo .uždą,vi eilinis lietuvis, o vadovaujantis
nys nebūtų pastatytas aukščiau lietuvis, nes ta savitarpė trintis
visokių asmeniškumų, kurie mus daugiausia reiškiasi veiksnių
skaldo, smulkina, mūsų jėgas viršūnėse.
Mums atrodo, kad juo dau
savitarpyje neutralizuoja.__
giau mes mylėsime Lietuvą, o
ne save, juo labiau ieškosime
laisvės ir gerovės savo tautai,
o ne garbės sau, juo ir bus leng
viau rasti bendras žodis bei ben
dras sprendimas. Mūsų vado
vaujantieji veiksniai priėjo prie
darnių sutarimų paskutinės ben
dros konferencijos metu, kai bu
vo aptariami bendri visų tiks
lai ir priemonės jiems siekti
Dabar pamažu planuojama ant
roji tos konferencijos pusė —
rasti būdus bendram, sutarti
nam, jungtiniam laisvinimo dar
bui. Visi laukiame —. tai turi
atnešti tvirtą ir galutinį spren
— Ar jau pasiruošęs eiti j kongreso
dimą.
naudai pietus? Jau visi kaimynai j mus
Popiežius Jonas XXIII vieną
žiūri, ar eisim.
kartą pratarė: “Kai tik aš pa
matau sieną tarp krikščionių, aš
AAAAA~AAA^A~A"A~A""A”A~A-ArA“A‘A 'A'A^A’ArArA? 'A A"A"ArA"A'
stengiuosi iš tos sienos išplėšti
plytą”. Tas šūkis tebūnie ir
SUSITAIKINIMAS
mums kelrodis. Pradėkime viso
I R
mis jėgomis traukyti plytas iš
ATSINAUJINIMAS- tos sienos, kuri yra išaugusi
DIDYSIS ŠVENTŲJŲ METŲ
tarp mūsų vadovaujančių veiks
nių, taip lietuvio ir lietuvio.
TIKSLAS
Vardan tos Lietuvos vienybė te
AÀAA ÀA A“A~AA‘A‘A~.AA:‘AA A'ArA'A 'A A"A“A*A,À”A"À"A"A"A“‘À"Á,,A
žydi.
\ J. Pr.

TARPUSAVIU SIENŲ GRIOVIMAS

KELIAUJANTIS KRISTUS
(3. Velykų sekmadienis)
Jei melsdamiesi šaukiatės Tė
vo..." (1 skaitymas)

Koks rimtas dalykas malda!
Kalbėtis su Dievu...
Kas eina susitikti su kokiu
svarbiu asmeniu, pagalvoja, pasi
ruošia O susitikti, kalbėtis su Die
vu
nereikia nei susikaupti? ...

Betgi, iš tiesų, ar maldoj mes
meldžiamės — kalbamės su Dievu,
ar tik kartojam tam tikrus išmok
ius žodžius? Tai ne tas pats daly
kas
Ir koks visuomeninis įsiparei
gojimas, vadinant Dievą Tėvu! Jis
Tėvas; mano, musų visų Tėvas,
lai kitiems aš esu brolis, sesuo.
Ar tai aš jaučiu maldoj? Ir gyve
nime?
"Jūs per jj įtikėjote Dievą, ku
ris jį prikėlė iš numirusių..." (2.
skait.)
- Tikėjimo pagrindas - Kris
taus Prisikėlimas ir jo išaugštini
mas
- Betgi Velykos—Prisikėlimas
neatsiranda savaime. Reikia priim
ti istorinį Kristų pilnai: Betliejaus,
Nazareto, Galilėjos, Judiejos, Gol
gotos Kristų. Sis yra kelias j Vely
kų Kristų.
"Laužė duoną... ir jie pažino Jė
zų" (Evangelija)
- Prisikėlimas ir Eucharistija.
Tik Prisikėlimas gali mums duo
ti Eucharistiją (būtent gyvą Kris
tų); ir tik Eucharistija tikrai skel
bia Prisikėlusįjį. Kur nėra Eucha
ristijos, negali būti nei realaus Pri
sikėlusiojo skelbimo.

"Ar nedegė mums širdis, kai
jis kalbėjo?
- Šventraštis ir Eucharistija.
Žodis gali uždegti širdį, Eucha
ristija atveria akis. Šventraštis —
ištartas Žodis; Eucharistija - save
tveriantis Žodis. Kaip Frisikėlusis,

Įvairūs Vasario 16 d. minėji
mai buvo ne vien šuolis į pra
eitį pagerbiant asmenis ir veiks
mus, kurie švytėjo šia dorybe,
bet. tai kartu buvo ir mums sa
votiškų tautinių rekolekcijų va
landos, kad ir neilgos, bet pras
mingos, uždegančios ir įsiūbuo
jančios tolimesniam asmeniš
kam kiekvieno įsijautimui, įsi
gyvenimui į tai, kas mūsų tautą
gaivino beveik 60 metų.
Džiugu, kad tie visi minėji
mai praėjo su (pasigėrėtinu pa
sisekimu. Net ir naujai pravesti
jaunimo specialūs minėjimai nei
kiek nesumažino bendrųjų minė
jimų sėkmės, dalyvių ir aukų
skaičiaus, kuo tik galima pasi
džiaugti.
Šiose “tautinių rekolekcijų"
valandose buvo pakartotinai išryškinta viena mums dabar ypač'reikalinga dorybė — vieny
bė. Chicagos minėjime labai
prasmingai gen. kons. J. Daužvardienė kalbėjo: “Lietuvos ir
jos žmonių išlaisvinimui, išeivi
jos lietuviai, be srovių ir įsiti
kinimų skirtumų, susibūrė į spe
cifines organizacijas, į veiksnius
vieningai veiklai. Liūdna kon
statuoti, pastaruoju laiku pasi
reiškė nemalonūs skilimai, ne
santaikos, nesusikalbėjimai įvairiuose sluoksniuose..
Airijoje airiai veda pasaulio
pasmerktą, civilinį karą teroru
ir bombomis. Mes giriamės esą
taikingos tautos ainiai, nepri
pažįstą teroro, bombų mėtymo
ir žmonių žudymo. Bet nesantai
ka -ir dezorganizacija tiek pat
žalinga, kaip airių sprogmenys,
susmulkina veiklos efektingu
mą, išmuša iš laisvės kovotojų
grėtų esamus Ir galinčius dirbti
veikėjus. Lietuvos laisvės žygįubsė kiekvienas veikėjas yra
taip ir Bažnyčia atpažįstama iš
Eucharistijos. Taip ir krikščionis.
"Jie tuoj pakilo... ir sugrįžo į
Jeruzalę"
- Eucharistija ir apaštalavimas.
Bažnyčia yra iš prigimties "misio
nierė" — skelbėja; ir ji skelbia Pri
sikėlusį. Kas gyvena Eucharistija,
tas būtinai turi būt misionierius —
apaštalas. Ir nors savo kasdieniu
gyvenimu skelbti, kad "Kristus
tikrai prisikėlė".
Praganius

MUSU
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JAUNIMO KONGRESAS
TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL
LITUANA

- Tel (611) 63-5723, 2744)934

Vašingtone (7729 Brooklville Road, CHEVY CHASE Maryland
.'OGI 5. USA) susitvėrusi “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Trečioji Kongreso
Informacijos Tarnyba" leidžia biuletenį KONGRESO INFORM Ai U A.
kuriame tarp kita ko. informuoja

Sa\<- pasiianme sausio 8 d. Monte
video III PLJK Komitetas, kuriame
dalytino Urugvajaus. Argentinos ir Bra
zilijos atstovai priėmė Trečiojo kongre
so šūki
TĖVU ŽEMĖ LIETUVA MUSU ŠIRDY VISADA".
KONGRESO PLAKATAS

Tame posėdyje Komitetas taipgi per
žiūrėjo aštuonis plakato projektus ir
iru baisiai priėmė Birutės Mačianskieies paruošta ir dr. Alfredo Stanevičiaus
Hh.iigta ubu iš Montevideo) projektą.
Pakulas jau baigiamas spausti Argentinetrukus bus išsiuntinėtas. Pla.0- gaudimu rūpinasi Argentinos JK
-n••nidi, įjos komisija, kuriai vadovauja
1 >*! ik komiteto narys, Viktoras Barz-

I XLKA PIETŲ AMERIKAI

0 Joãozinho ganhou o apelido de
"Fittipaldi", pois enquanto o pessoal
do Uruguai andava nos seus carros a
60 km/h. o Joãozinho com a Kombi
que o Pe. Saulaiiis emprestou"voava
baixinho" a 140 km/h.
-o-o-o-o-

DA JUVENTUDE

Rua das Giestas, 927-9 - Vila Bela - o3147 São Paulo, SP

KONGRESO ŠŪKIS

.

gos. Melbourne numatoma šaukti atsto
vų suvažiavime tinkamam jų paruoši
mui III PLJK. Toliau tarnyba taip rašo
(Tėviškės Aiduose, 1975.111.4.):
"| atstovų tinkamume turi būti krei
piamas ypatingas dėmesys: pakankamas
lietuvių kalbos mokėjimas, kad galėtų
suprasti akademinio lygio Studijų Die
nų programą, dalyvauti diskusijose,kad
butų veiklus jaunimo organizacijų na
rys, turįs noro reikštis lietuviškoje veik
loje. Kandidatas turi pats apsimokėti
didesniąją dalį kelionės išlaidų".

URUGVAJAUS JK KOMITETAS

Perguntaram à Wilma por que é que
ela não voava de avião, e ela enrolou,
enrolou e não quis contar que tinha me*
do. Aí um cara perguntou se ela não
acreditava em destino, e se ela não acha
va que todos nós tínhamos o nosso dia.
Ela disse que acreditava em tudo isto,
que acreditava que cada um tinha o seu
dia, porém, respondeu ela: "Já pensou:
Se estou lá em cima no avião, e é o dia
do comandante? "Esta Šimonytė não
tem jeito.

-o-o-o-oLá no Uruguai eles tem um progra
ma de rádio. E quando eram 2,30 da
manhã o Edmundo cismou de gravar o
programa que deveria ser levado ao ar
no outro dia, e convidaram para que eu
e a Nelida da Argentina falássemos al
guma coisa sôbre o Congresso. Agora
vocês imaginem, falar em lituano já não
é fácil, 2,30 da madrugada, microfone
na frente. Ah. ainda bem que ninguém
daqui ouviu, dei cada fora que vou te
contar.

Vienas svarbiųjų JK Komiteto užda
vinių yra sutelkti lėšas Kongreso išlai
dom padengti. Tai daroma loterijos bū
-o-o-o-odu. Laimikis yra radio ir plokštelių gro
O pessoal do Uruguai é realmente
jimo aparatas - kombinatas, kun susta
muito bacana. Ficamos muito gratos
tė Urugvajaus JK narys elektronikos
pela recepção que tivemos lá, espera
specialistas, Edmundas Andriuškevičius.
ROSARIO LIETUVIU LOTERIJA

mos poder retribuir quando eles vierem
por aqui.

-o-o-o-o-

Piem Amerikos lietuvių jaunimas
,>iašo talkos Treciojo jaunimo kongre> ruošos darbams. Iš Siaurės Amerikos
i.iu \ ia davė sutikimus važiuoti į Brazi
lija Marytė Saulaitytė (balandžio pabai
goje) n JAV LJS valdybos pirm. Daiva
Vaitkevičiūtė (gegužės mėnesį), o į Ar
gentina sesuo Igne Marijošiūtė (rugsėjo
mėnesi). Ieškoma kandidatų kurie galė
tu i Argentina vykti ankščiau nei rugsė
jo mėnesi.
AUSTRALIJA RUOŠIASI
KONGRESUI

Neseniai pradėjo veikti PLJK Infor
macinė tarnyba (Melbourne). Tarnyba
praneša, jog Trečiame Kongrese daly
vaus 13 ar 14 jaunimo atstovų iš Aus
tralijos ir N. Zelandijos, kurie turės
būti išrinkti iki gegužės mėnesio pabai

nu •

- - IT

rn»

ti

Rosario Lietuvių bendruomenė pra
neša, jog jau baigta išplatinti Jaunimo
kongreso naudai loterijos bilietus. Bilie
tai taipgi baigti platinti Santa Fe lietu
vių tarpe, o dar toliau platinami Kor
doboje, Berissoje ir Buenos Airese. Lo
terijos iniciatoriai yra Rosario LB. Ja
siekiama sukelti pakankamai lėšų JK
ruošos darbams įgyvendinti.

JAUNIMO ĮNAŠAS
(iš 3 psi.)
Da Argentina participaram a Nelida
Zavickaitė e o Juan Carlos Baltrūnas.
Eles participam na Argentina ativa
mente na colonia lituana, estão inclusi
ve editando um jornal só para a juventu
de em lituano e castelhano

A reunião do sábado dia 30 foi nu
ma casa que os lituanos de lá tem na
praia. Um lugar muito bonito, todo ar
borizado, e o pessoal de lá nos ofereceu
um "assado" que aqui seria uma churras
caria. Com o que eles ficaram assusta
dos, é com a quantidade de carne que
o Ramutis comeu. Eu acho que naque
le dia ele engordou pelo menos uns 5
quilos.

-o-o-o-oA próxima reunião dos 3 paíse>
foi marcada para o dia 30 e 31 de Mak
na Argentina. Arūnai e Ž vingi laite, vai
se preparando que esta é a vez de vocà
irem. Desta vez não tem desculpa.
-o-o-o-o-

Alguem viu a barba do Alexandras
Valavičius por ai? Falando em Alexan
d ras, cadê você, hem? A Cristina está
indo de vento em popa. A comissão di
Transportes e Turismo da qual ela faz
parte junto com a Sonia está indo mui
to bem. A Sonia já começou até a falar
em lituano. Já sabe falar "Ačiū", Sudiet
Aš noriu guaraná, etc.
-o-o-o-o-

Ninguem pode faltar no jantar do
dia 12 de Abril na Sąjungą. Este jantar
terá como finalidade arrečadar fundos
para o congresso. Quem está organizan
do é a Comissão de Finanças. O jantar
começará às 20 hs, e terá a participação
da orquestra de Ray ConiffdPaulo Mauriat, mais o Roberto Carlos, Johny Ma
tais, e talvez o Frank Sinatra. Todos eles já confirmaram as suas presenças,
mas avisaram que se por motivo de for
ça maior não puderem comparecer, en
tão vão mandar um disco, para se apre
sentado e tocado na hora do jantar.

-o-o-o-oFalando em comissão de Finanças,
você já ajudou a comissão com algum
"tutu"?
-o-o-o-oO lietuviškos kalbos kursas kaip ei
nasi? Gerai? Jeigu gali perskaityti kas
čia parašyta, tai jau labai gerai eini.
Sveikinu tave.
-o-o-o-oPraeitą naktį aš sapnavau, kad Jodelytė ir Pijus dirbo prie kongreso. Paskui
atbudau ir prisiminiau, kad mano bobu
tė man sakė, kada žmogus tokius sap
nus turi, tai dažnai jie išsipildo. Labai
būtų gerai.

-o-o-o-o-

-o-o-o-o-

Šią savaitę tiktai tiek, outra semana
O Valavičius arrumou uma namora
da no Uruguai, o nome dela ė Audra,
uma loirinha muito bonitinha. Sabem
quantos anos ela tem? No próximo
número eu conto.

tem mais.

-o-o-o-o-

,»raB

Žmona: Tų daraisi nepakenčiamas.Greit Gulsčiai: 1. Liet, rašytojo pavardė. 6. Ja-į
sų tavim drauge nebus galima gyven ponijos miestas. 7. Ploto matas. 9. Pabal-

tietė. 10. Paukštis. 11. Beanka.
Statmenai: 2. Stalo žaidimas. 3. Smailus
Vyras: Nesirūpink, širdele, greit praeis daiktas. 4. Žemaitijos miestelis. 5. Iškil
Jaunimo kongresas ir atprasiu per po minga bažnyt. šventė. 8. Vienos salos gy- Prie paukštyčiu darbelių Šventarag
paukštytės.
G Mat<>iii-’>iės
sėdžius ištisus metus sėdėję.
. vent ojai. 10 ,V a sari i a * •' i s.

ti.

ALGIRDAS
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RíOzo KASČIŪNO pieš.
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ŠUNIUKAS REKSAS

Aš prieš mėnesi laiko gavau
šuniuką. Jis yra maišytas vilki
nis su?.. Jis yra šviesiai rudas,
bet juodas aplink ausis ir ant
uodegos. Mes jį gavom labai
keistai. Vieną kartą prie mo
kyklos atėjo mažas šuniukas.
Vaikai jam davė vandens lakti,
nes buvo labai karšta diena. Jis
išbuvo mokykloje visą dieną.
Kai seselės važiavo ramo, jos jį
pasiėmė su savim. Kitą dieną
seselė atėjus į mokyklą paklau
sė, ar kas nors nori šuniuko.

pamokų mano mamytė, sesutė
ir aš nuvažiavom pas seseles jo
pasiimti. Kai grįžom namo, mes
jį pavadinom Reksu. Štai kaip
aš gavau savo šuniuką Reksą.
Regina Vilkaitė,
Los Angeles lit. m-los 8 sk.
mokinė
Saulutė’
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PAMOKOS
Man labai patinka
Pamokos, kur sako:
Nepamesk, vaikeli,
Pas tavuosius tako.
Jei kalbos mokėsi,
Kelią sužinosi —
Niekam paklaidinti
Nebepasiduosi.

Man labai patinka
Pamokos, kur moko:
Nelaikyk, vaikeli.
Pareigos už juoką.
Vhn&s Jonikas

GAVOSUKIAI

m®

Juozo KASČIŪNO pieš.

/ROTE f> RESTOT/S

(Žiūrėkite brėžinį) Berniuko
katinėlis kažkur dingo. Žmonės
pasakojo matę vieną katę ^prie
seno apleisto tunelio. Berniukas
norėjo pamatyti, gal ten buvo
jo katinėlis. Padėkite berniukui
surasti kelią prie tunelio.
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LIETUVOS ŽVĖRYS IR PAUKŠČIAI

ROMANAS IŠ BIBLINIŲ LAIKŲ
A. RIMTENIS

VACYS KAVALIŪNAS

HESTERA

Veikalų iš biblionių laikų
ar iš krikščionybės prieš
aušrio mūsų literatūroj tu
rim nedaug. Rašytojas Vin
cas Krėvė buvo pasinešęs
didesniam panašios rūšies
kūriniui, sudarytam dau
giausia iš rytietiškų padavi
mų. “Dangaus ir žemės sū
nūs, kurs liko nebaigtas.
Poetas Mykolas Vaitkus bu
vo parašęs iš anų tolimųjų
laikų gan fantastišką apysa
ką “Tvanas”, kuri buvo iš
versta ir i anglų kalbą. Ša
lia to, kur kas daugiau bu
vo bandyta žvilgterti į pago
niškuosius laikus arba i
krikščionybės ir pagonybės

susidūrimo metą musų is
torijoj (pav. mindauginiai
romanai). Šiaipjau, ypač egzilinio gyvenimo metu, esam
įpratę pirmiausia laukti ko
nors, kas mūsų tėvynės pra
eitį ar jos dalią pavaizduo
tų. Bet štai mūsų clevelandietis rašytojas Vacys
Kavaliūnas, šalia dviejų dau
giau ar mažiau su Lietuva
susijusių, Draugo premijuo
tų romanų (“Kalnų giesmė”,
1963, “Aidai ir šešėliai”,
1971), pabandė nusileisti į
anuos krikščionybės prieš
aušrio laikus, kurie turi dau
giau
bendražmogiškosios
reikšmės. Jo šiom dienom
pasirodęs romanas ‘Hestera’
(išleido Lietuviškos knygos
klubas Chicagoie 1974, 221
p., $4.50) vaizduoja vienos
biblinių laikų našlės, vardu
Hestera, dalią, neseniai mi
rus jos vyrui Tobijui ir likus
su jaunamečiu paraližuotu,
prie lovos prirakintu, sū
num Zachariju. Romano
kompozicija nuosekli, ir in
trigos nėra daug, net ir Kris
taus, čia vadinamo Galiliečiu, garsui pasklidus. Sky
rius po skyriaus (jie trumpi)
romano vyriausia veikėja
pati pasakojasi savo gyveni
mo eigą, nuolat ir pakarto
tinai nusiskųsdama savo da
lia, nakties ir dienos sapnuo

se 1 vizijose) regėdama miru
sį Tobiją. Nors ji aiškiai
progalilietė, jos viltis pama
tyti Galilietį, parodyti jam
savo sergantį sūnų ir mal
dauti jo stebuklingo išgydy
mo dėl ne visai pilnai moty
vuotų priežasčių neišsipildo,
bet veikalo pabaigoj vaiz
duotė tai susilieja su tikro
ve, kad sūnaus išgijimas lie
ka pasiektas: to laimėta jau
nebe eiline, žemiška vaiz
duote, bet aukštesnės galios
tikėjimu: “Jis yra šviesa ir
prisikėlimas”. Šis išgijimo
stebuklas sutampa su Galiliečio kryžiaus kančios per
gale, nors dar prieš tai,
žvelgiant kasdieniniu, že
mišku požiūriu, buvo suabe
jojusi: “Ir vėl žiūriu, neatsi
traukdama nuo lango ir skęs
dama skausminguose mąs
tymuose: reikėjo palikti vis
ką ir eiti ieškoti Gailiečio
ir jį prašyti. O dabar jau vė
lu -- niekas neateis ir nie
kas neišgydys mano vargšo
kūdikio” (p. 218). Iš stipriau
pavaizduotų charakterių ro
mane išsiskiria Rabi, kurį
Galiliečio pasirodymas stip
riai sukrečia. Jo pagalbinin
kas Danielis savo progailietišku nusistatymu sunkiai
telpa savo pono rūmuose.
(Pabaiga 8 psl.)

LB Brighton Parko apylinkės, suruoštos lietuvių tautodailės parodos detalė.
Tautodailės paroda įvyko sausio 10-12 d. Jautimo centre, Chicagoje.
P. Male tos nuotrauka

Lietuvoje leidžiama „Mūsų gamta" 1974
metams pateikia davinius apie paukščių ir
žvėrių kiekį Lietuvoje.
Būta 1974 m.

Sumed&ota
1973 m.

9250
Briedžiai
3220
Taurieji elniai
50
Dėmėtieji elniai
Danieliai
220
Stirnos
56000
17000
Šernai
219000
Pilkieji kiškiai
7200
Baltieji kiškiai
8100
Miškinės kiaunės
. Kanadinės audinės
470
Vilkai
120
Lapės
14600
Mangu tai
15400
Lūšys
210
2400
Ūdros
Voverės
25400
Bebrai

3102
54
•
.4500
6500
viso 25300
200
55
1340
4640
24
6
sugauta 173

ŽVĖRYS

PAUKŠČIAI

Būta 1974 m. Sumedžiota
1973 m.

Kurapkos
Tetervinai
Kurtiniai
Antys
Slankos

107000
-

250
140
4
16500
1000

ultuvos upės ir jm Švara

Lietuvos upėmis per metus prateka apie
25 milijardai kubinių metrų vandens, o požeminki vandenų atsargos per parą siekia
3,2 milijonus kubinių metrų vandens. Se
kantiems metams Lietuvos laukams drėkin
ti reikės apie 50 milijonų kubinių metrų
vandens per vasarą. Miesto gyventojas papras
tai sunaudoja apie 300-400 litrų per dieną,
o pramonė iš viso maždaug milijoną kubinių
metrų.
Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje,
kadangi yra keletas tūkstančių ežerų, 29.
000 upių ir upelių. Per metus šiuo metu
sunaudojama 0,6 kubinio kilometro vandens,
arba vos keletą nuošimčių Nemuno nuota
kio.
Pagal Lietuvos spaudą, paskutiniu metu
18 miestų pastatė vandens valymo įrengimus,
taip pat ir didelis skaičius fabrikų, nes ban
doma pereita. per uždaro vandens naudoji
mo ir gamybos ciklo. Popieriaus fabrikai,
kurių vienai pagaminama» tonai popieriaus
reikalinga 200 kubinių metrų vandens, iš iš
einančio vandens valykloje išgelbsti dar įvai
rių vertingų medžiagų, kurios kitaip būtų
išmestos į upes ir jas dar daugiau užteržtų.
Prie Nevėžio ir kitų upių bei vandens tel
kinių pastatyti aeravimo prietaisai, kurią
kaip fontanai šauna vandenį j orą, praturtin
dami deguonies nuošimtį, kuris savo ruožtu
palaiko augmeniją ir mikroorganizmus. Upių
švarai prižiūrėti šiuo metu Lietuvoje esama
šimtas tarnautojų, kurie du kart per dieną
matuoja upių
I vandens stovį.
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VERGIJOS
KRYŽKELIUOSE
Stefanija Rükiené

Prie krosnelių laoai sunku prieiti, lodėl
visi laikosi eiles, kad išvengtų barnių ir nesu
sipratimų. Užimu eilę ir pasakau prieš mane
verdančiai darbininkei, kad po jos aš statysiu
vakarienę. Ir taip verdu kas vakarę, bet me
niu nesikeičia. Yra labai geras būdas kepti
bulves ant krosnelių. Nuplautas bulves supiausto griežinėliais ir kepa tiesiog ant karš
tos geležies. Vienai pusei apkepus, griežinėli
apverčia. Taip iškeptos bulvės labai skanios.
Toks kepimas yra geras, nes nereikia drus
kos, o paskrebusios bulvės labai skanu val
gyti. Tik visa bėda, kad reikia daug laiko,
vietos ir nesušalusių bulvių.
Druskos visai nėra ir žmonės ję vartoja
labai mažai arba valgo visai be jos. Man kai
kas retkarčiais duoda žiupsnelj, bet dažniau
siai valgau be druskos.
Taip vakarais bedirbdama gaudavau porę
bulvių, kartais už kelnių pasiuvimą riekutę
duonos ar skanesnę bulvinę gal kūtę su prametalu. Badaujančiam daug nereikia.
Miške pavargusiai buvo labai sunku vaka
rais papildomai dirbti ir triūstis apie vakarie
nę. Nuo sušalusių bulvių silpnėjau, bet tas
nors retas geresnio maisto priedas pastiprin
davo mano organizmą ir todėl nepasekiau
mano nelemties draugo Stupelio pėdomis.
Tačiau jaučiau, kad sveikata kas savaitę ny
ko, gi nusilpimas ar liga vystėsi ir didėjo.
Antanas S K I R K A

ILGIUOSI TAVĘS
Tave myliu tyriausia širdies meile,.
Tave sapnuos kas naktį aš regiu.
Ryto maldoj kartoju Tavo vardą,
Ir vakare, - su liūdesiu giliu.
Tave matau tamsiausia - gūdžią naktį,
Tu man šviesi šviesiausia žvaigždele.
Tave matau,kai rytuos saulė teka,
Tu man esi gyvenimo dalia.

Tu man brangi jaunystės atminimais,
Svajinga meile ir kilniais jausmais.
Čia vienišas klajoju nusiminęs,
Ilgiuos Tavęs su prarastais namais.

Tavęs ilgiuos su tėviškės ramunėm,,
Žydriu dangum, šilojais ir kalnais.
Tavęs ilgiuos su vasaroms auksinėms,
Ilgesio dainai aidint vakarais.
Tave girdžiu, kai ošia miško medžiai,
Vakaro dainos ilgesy graudžiam.
Tave girdžiu ,kada nutyla žodžiai,
Skausmo aiduos ir sielvarte didžiam .
Tave Žinau, Tu stovi nusiminus,
Liūdinčiom akim, skausmu veiduose.
Tu moji man prie kryžkelės parimus,
Sugrįžt numirt gimtuos laukuos.

O, Dieve mano, vieno aš tetrokštu,
Matyti Ją, kada Jį bus laisva.
Ir veidu glaustis prie gimtosios žemės,
Mano brangiausia, Tėvyne Lietuva .
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ŠVENTĖ

Sovietų Sąjungoje gruodžio 5 d. yra šven
čiama kaip naujosios konstitucijos jvedimo
šventė. Paprastai tą dieną administracija sten
giasi du kiškius nušauti. Tai reiškia, kad iš
darbininko kaip galint daugiau būtų išspaus
ta, kad valstybė neturėtų nuostolio, kad tin
kamai būtų pagerbta sovietinė konstitucija,
kuri esanti demokratiškiausia pasaulyje ir
kad būtų proga priminti darbininkams apie
komunizmo laimėjimus ir gerą, sotų gyveni
mą.
Konstitucijos dieną visi dirba, tik kiek
anksčiau paleidžiami iš darbo. Baigus darbą,
tuojau visi kviečiami j minėjimą išklausyti
paskaitos. Išsivaikščioti neleidžiama, nes vė
liau negali žmonių sukviesti. Tokie subuvi
mai ir po daugelio metų komunistinės prak
tikos nenoriai lankomi.
Miške mes tą šventę kiek kitaip šventėme.
Iš vakaro per barakus perėjo sanitarinė komi
sija ir patikrino švarą. Grindis, stalus ir virtu
ves rado švariai užlaikomus, nes stovyklos
administracija žinojo, kad kasmet tikrinama ir tam jau buvo pasiįuosta. (Busdaugiau)

Kuršų kolonija Tobago saloje
Dirvos 78-tame numeryje, Jei kas nesutampa -- mes ne
atspausdintas Jurgio Jašins- siginčijame, o tik suabejoja
ko laiškas užvardintas “Ieš me apie tai, kaip ten iš
kokime pirmųjų lietuvių pėd tikrųjų buvo.
sakų P. Amerikoje”. Pabė
J. Jašinskas pastebėjo ir
ręs man porą žavių komp dėmesį atkreipė į Simano
limentų (už kuriuos nuošir Daukanto užuominą apie
džiai dėkoju), J. Jašinskas Tobago salą; A. Budreckas
cituoję įdomią Simano Dau įnešė citatas ir santraukas
kanto raštų ištrauką apie paimtas iš latvių, vokiečių
ankstyvą latvių-lietuvių ir anglų šaltinių; man tur
“naujokyną”, įkurtą Karibų būt teks prisidėti su tuo
jūroje esančioje mažoje To menku derliumi, kurį pavy
bago saloje (300 km2). Baig ko nuimti čia pat, vietoje.
damas, J. Jašinskas prašo Prie A. Budrecko paaiški
pasiteirauti vietiniuose ar nimų iki šiol galiu pridėti
chyvuose apie šį naujokyną. asmenišką Karibų salų paži
Kadangi klausimas toli nimą, ir ypač savo akimis
gražu nebuvo lengvas, su matytos Tobago salos apra
atsakymu teko užtrukti. Tuo šymą, bei ankstyvųjų kėliau•
I
tarpu, Dirvos 87 numeryje
pasirodė įdomus Algirdo
HESTERA(i§7 psl.)
Budreckio straipnis, užvar
Autoriui rūpėjo kuo plačiau
dintas “Kur lietuvių nebū
atskleisti dėl sūnaus likimo
ta?”. Straipsnis cituoja C.
kenčiančios našlės sielos bū
W. Cruse bei kitus šaltinius,
seną, dėl to ir tas jos pačios
ir įneša jau nemaža šviesos
pasipasakojimas, daugiau
į bendrą reikalą.
sugestyvus kaip natūralus
A. Budrecko atsiliepimas
ištisiniame veikale, roma
suteikia mūsų spaudai ma
no Àgale, veiksmui įsisiūba
lonią naujovę. Iki šiol pas
vus, jau sunkiau besuvokiamus būdavo įprasta dėl kiek
mas: kai kur nebeaišku, ar
vieno, kad ir smulkiausio
tai jos žodžiai. Romano pra
klausimo, fechtuotis: jei kas
džioje kiek nutęstas pasako
ka atranda, kitas tuoj pat
jimas ilgainiui įvairėja, atsi
bando užginčyti. Su šiuo
radus daugiau istorinio vyks
Budreckio straipsniu štai įei
mo. Tačiau pradinis pasako
name į bendradarbiavimo,
jimo pobūdis, atrodo, išlai
ne ginčų, stadiją. Kiekvie
kytas iki galo, ir dėl to ro
nas sunešame tokias žinias,
manas daugiau panėši į apy
kokias jam pavyko surink
saką. Romano kalba gera,
ti: nei vienas mūsų dėl su
sklandi, knyga, ypač dėl
rinktų žinių galvos neguldo,
tiktai sudedame viską į krū gausių dialogų, lengvai skai
vą, ir žiūrime, kas iš to išei toma. Panašias, dėl žmogaus
na. Jei žinios viena kitą pa- - gyvenimo ir likimo giliau
tvirtina, jei surinkti skir- - susimąstyti skatinančias, te
mas mėgstančiam skaityto
tinguose žemynuose davi
jui tai bus ir kalėdinė ir ve
niai sutampa -- reiškia jau
laikome rankoje siūlo galą. , lykinė dovana kartu.

tojų patiektas žinias apie
kuršų koloniją Tobagoje.
Tiesa, kaip A. Budreckas
jau nurodo, pats salos atida
vimas Kuršų hercogui abejo
nių nesukelia; dargi rašyda
ma šį ’ laišką turiu prieš
akis vadinamosios ‘antrosios
sutarties’ tekstą, datuotą
1664 m. lapkričio 17 d., ir
išvardinantį įvairias preky
bines bei politines kuršų ko
lonijos įkūrimo Tobagoje są
lygas. Pirmoji sutartis (ar
salos pirkimo aktas?) buvusi
pasirašyta -- anot mano
užtiktų šaltinių, maždaug
1655 metais; anot A. Budręc
ko davinių -- tiksliai 1654
metais.
A. Budreckas rašo, kad Simanas Daukantas minėjęs
lietuvių kolonus išvykusius į
Tobago kiek vėliau, apie
1688-uosius metus. Ši data
toli gražu nėra neįmanoma,
nes Tobago sala priklausė
Kuršo hercogams iki 1737
metų, t.y. iki hercogo Jokū
bo sūnaus, Ferdinando, mir
ties. Atrodo, kad kaip tiktai
S. Daukanto minimame lai
kotarpyje,.tarp Kuršų ir To
bago vyko tiesioginis judėji
mas. Anot Caracase priei
namų šaltinių, tarp 1678 ir
1693 metų, Kuršų hercogo
agentas kapitonas Points
aktyviai rūpinosi kuršų kolo
nijos atgaivinimu Tobagoje
ir verbavo žmones salos ko
lonizavimui.
Čia, aišku, reiktų patik
rinti ką latviai žino apie to
kapitono Points
(arba
Pointz) keliones. Gal kas iš
skaitytojų turėtų ryšių su
latvių istorikais ir galėtų
pasiteirauti, kas pas juos
yra žinoma apie kapitoną
Points. Labai prašyčiau to
kiu atveju atsiliepti. Gal po
nas Budreckas galėtų pa
dėti? (“Pointz” pavardę už
rašė prancūzas keliauninkas
Dauxion Lavaysse, prancū
zų kalboje, t.y. raides ‘oi’
tektų skaityti ‘ua’, arba ‘uo’
garsu. Čia iškyla klaustu
kas, ar tai būta pavardės, ir
ar stačiai žodžio ‘puons’ ponas.)
Kitas įdomus to paties
klausimo aspektas būtų apy
tikrė baltiškų vietovardžių
Tobago saloje apžvalga.
Pav. reiktų pradėti nuo vie
tovės, kurioje kuršai išsikė
lė: Curland bay, ir išplėsti
tyrimus visame, anuomet
prancūzų geografų vadinta
me ‘ quartier de Courland”.
Visa tai užims dar daug lai
ko, taigi prašysiu pono Ba
šinsko Dakantrauti. Kai susi
darys šiek tiek pilnesnis vaiz
das, mielai pasidalinsiu su
ponu Jašinsku ir su Dirvos
skaitytojais tuomi, kas bus
paaiškėję.
*

Jūratė Statkutė de Rosales
Caracas
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MUSŲ ŽINIOS

Maldos Apastalvimo narei, Anelei Baužienei, jos vyrui
BAUŽIUI mirus, -

a.a.JUOZUI
TRIJŲ KRAŠTŲ PASITARIMAS

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

KONGRESO ATSTOVAI

L.K.Moterų ir Maldos Apaštalavimo D-ja

Montevidėjuje kovo 28 ir 29 bend

Kiekvienas kraštas rinks savo oficia

rais Jaunimo Kongreso reikalais tarėsi
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos at

lius jaunimo atstovus kongresui, maž

stovai. IŠ São Paulo dalyvavo: Algirdas
Sliesoraitis, Jonas Lukoševičius, Anta
nas Valavičius, Vilma Šimonytė, Ra

te. Iš viso bus 120 atstovų ir 60 pava
duotojų - antrininkų, šis jaunimas y-

mutis Idika, Carlos Baužys ir kun. A.

savaitėje. Posėdžiuose buvo nustatyti

Saulaitis; prie jų prisidėjo iš Porto A-

reikalavimai: norįs būti išrinktas atsto-'

gilią užuojautą reiškia velionies žmonai Anelei, sūnums Al
girdui ir Kazimierui, marčioms, anūkams ir giminėms.

legre Daina Vasiliauskaitė, kartu su sa

vu turi mokėti lietuviškai kalbėti ir skai

ŠV.JUOZAPO VYRU BROLIJA

vo tėvais Svetislavu ir Aida Vasiliaus
kais. Argentiną atstovavo Nelida Zavickaitė ir stovyklos komisijos pirminin

tyti, būti tarp 18 ir 30 metų amžiaus,

Jaunimo kongreso komiteto dalyvavo
kone visi: pirm. Gvidas Mačanskas, Ed

cijų rekomendacijas. Po rinkimų, ku

Stanevičius, Birutė Mačanskienė, Lida
Petrauskaitė, V. Mačanskienė.

a.a.JUOZUI

gali dalyvauti visas jaunimas
tarp 16 ir 30 metų, išrinktieji turės pa
rašyti rašto darbą apie vieną iš kongre

gegužės mėn.J, prisidėti prie J K ruošos,

jei dar neprisidėjo. Kongreso komitetas,
su Ryšių centro Čikagoje ir kitų talka,

nį buvo išvyka į lietuvių atostogų na

išleis vadovėlį apie JK temas.

mus - vasarvietę prie juros. Iš kitų kraš

AT

mo kongreso spalvotas plakatas bus pa
ruoštas už savaitės, jo spausdinsima
1.000. Mažoji lietuvių kolonija Rosa

rio, savo iniciatyva suruošusi loteriją
Kongreso naudai, jau visus bilietus iš

pardavė. O Buenos Airese dabar plati
namos įnašų knygelės, panašios į Brazi
lijoje platinamąsias. Argentina jau su
darė nakvynių komisiją ir turi 100 nak
vynių. Kongreso naudai metų viduryje
ruošia festivalį, o kongreso organizato
riai balandžio 18 - 19 - 20 renkasi stu
dijų dienomis Vilią Marista, kur metų

pabaigoje ruošiama kongreso jaunimo
stovykla.
URUGVAJAUS PRANEŠIMAS

Po Brazilijos pranešimo, padaryto
A. Slięsoraičio, J. Lukoševičiaus ir Ant
Valavičiaus, apie Urugvajų kalbėjo pirnr

Gvidas Mačanskas, pabrėždamas neleng

vą krašto finansinę padėtį. Vedama di
delė loterija, kurios bilietų virš pusės

jau išplatinta. Iš karto kongreso ruošai

paskyrė dvi pagrindinės lietuvių organi
zacijos: Kultūros draugija 50.000 pėzų,
Kat. Moterų draugija 30.000 p. Jau su

rasta gera salė kongreso Talentų vaka
rui (gruodžio 27). Svečiai iš Šiaurės Amerikos viešės dvi dienas ilgiau, negu
buvo numatyta, nes į São Paulį vyks
ne autobusu, o lėktuvu.
•

?

KONGRESO ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Daug diskusijų iškilo ryšium su nu

matyta šokių švente, kurios atsisakė
Argentina ir Urugvajus. Atskirai pasita
rę, Brazilijos atstovai nutarė ją ruošti
bent São Paule, dalyvaujant aštuonioms
ar dešimčiai šokių grupių iš 5 ar 6 kraš
tų. Todėl norima kviesti bent dvi gru
pes iš Š. Amerikos. Nustatyta, kad Šo

kėjai turi dalyvauti visoje kongreso
programoje, ir kad stovykloje vyks
Šventės repeticija.

BAUŽIUI

mirus

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Uoliam laikraščio platintojui, nuolatiniam rėmėjui ir skai
tytojui

a.a.JUOZUI

BAUŽIUI

pasimirus

lietuvišką užuojautą reiškia velionies šeimai bei giminėms

ARGENTINOS PRANEŠIMAS

pat Urugvajuje, sausio pradžioje. Jauni

mirus

nuoširdžią užuojautą mirusiojo šeimai, giminėms ir visai
lietuvių.kolonijai reiškia

so temų, dalyvauti to krašto atstovu su
važiavime (tokį Kanada ir JAV ruošia

Urugvajaus Lietuvių Kultūros draugi
jos valdybos kambaryje, o D. Šeštadie

Nelida Zavickaitė apibudino JK ruo
šę nuo praeito bendro pasitarimo, taip

BAUŽIUI

Buvusiam valdybos ir tarybos nariui, susipratusiam, veik
liam lietuviui

riuose

Didįjj Penktadienį pasitarimai vyko

tų atvykę 12 buvo priglausti lietuvių
šeimose.

a.a.JUOZUI

dalyvauti lietuviškoje veikloje, galėti
nuvykti į kongresą, įteikia savo asmens
žinias ir veiklos aprašymą, dvi organiza

mundas Andriuškevičius, dr. Aibine
Milašiūtė, Romas Mačanskas, Alfredas

Ilgamečiu! valdybų nariui, ir nepailstančiam veikėjui

patingu būdu ruošis dalyvauti studijų

K. Baltrūnas. Urugvajaus

kas Jonas

■Mllllir ...........................................i............................................ —Mr

daug pagal lietuvių skaičių tame kraš
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LIETUVOS Redakcija ir Administracija

KONGRESO ATSTOVU RINKIMAS
AMERIKOJE

Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo
antrame suvažiavime Ročesteryje perei
tų metų pabaigoje (1974LXII. 28-31) įvyko Amerikos lietuvių jaunimo sąjun
gos (AUS) posėdžiai. Juose sprendžia
mąjį balsą turėjo neseniai išrinkta “Jau
nimo taryba”. Ilgai posėdžiauta dėl at
stovų parinkimo į Jaunimo kongresą.
Po ilgokų svarstybų priimta eilė kri
terijų, kurie taikomi norintiems kandi
datuoti į Amerikos lietuvių jaunimo
atstovus Trečiame Kongrese.
Nutarta, jog
1) atstovo amžius turi būti tarp 18
ir 30 m.;
2) atstovas turi laisvai kalbėti, rašy
ti ir skaityti lietuviškai;
3) atstovas turi galėti pats padengti
tris ketvirtadalius kelionpinigių;
4) kandidatas į atstovus turi parašy
ti užduotą temą, rašinį ir taip pat savo
veiklos suvestinę (reziume);
5) kandidatas turi prisidėti prie Kon
greso ruošos, dirbti per Kongresą, ir
dirbti Kongresui pasibaigus.

“Jaunimo tarybos” nariai toliau nu
tarė, kad sugrįžę į savo apygardas tary
bos nariai sudarys specialias atstovų ko
misijas, kurios priima visą šią išvardintą
informaciją ir prižiūrės rinkimų eigą,
toje apygardoje.
Jaunimo kongresui pasibaigus, tary
bos nutarimu, visi Amerikos atstovai įsijungs į “Jaunimo Tarybą”; tokiu būdu
siekiama užtikrinti tolimesnę pokongresinę atstovų veiklą, vykdant jų pa
čių padarytus nutarimus TreČiarpe kon
grese.
Amerikoje atstovų rinkimai įvyks
gegužės mėnesio pradžioje. Rinkimais
rūpinasi AUS valdyba, kurios pirmi
ninkė yra Daiva Vaitkevičiūtė iš Čika
gos.

~KO N GRESI EMOS"taip vadinsis Pasaulio lietuvių jau
nimo treciojo kongreso reikalams
numatytas leisti žiniaraštis, kurio
pirmasis numeris turėtų tuojau pa
sirodyti. Tai ryšiams palaikyti sapirografu spaustas leidinys, kuris
pirma kas mėnesį, o vėliau ir daž
niau, informuos LB pareigūnus,
JK talkininkus ir įvairius kitus
žmones apie kongreso ruošos eigą.
"KONGRESIENOS" leis "Kon
greso informacijos tarnyba" vei
kianti Vašingtone, bet redaktorė
yra čikagietė Emilija Pakštaitė, o
spausdinimo bei administracinius
darbus atliks Čikagoje veikiantis
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(trump.PLJS) ryšių centras, ku
riam vadovauja Mindaugas Plei
kys. "Kongresienų" išlaidas ap
mokės Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, kuriai vadovauja
inž. Bronius' Nainys.

Ar Tamsta jau įsigijai

LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKĄ?
Tai geriausia priemonė

Pačiam sužinoti - ir kitus
informuoti -apietikrą

padėtį Lietuvoj.

Galima gauti klebonijose.

Kaina: 30 kr.

VEIKLOS KALENDORIUS

Balandžio 12: Kongreso vakarienė Sąjun
gos patalpose (20:00 vai.)

BUK SVEIKAS
Greit ledo grandines sutrupins
Smarkaus pavasario sriautai.
Vėl subanguos upeliai, upės
Ir sužaliuos aukšti krantai.
Gyvenimui ir laisvei gimęs,
Mūs žemės daigas bus našus.
Būk sveikas, Lietuvos jaunime.
Pavasariui tu panašus.
Salomėja Nėris

Balandžio 13: V. Zelinos moksleivių atei
tininkų susirinkimas;

Balandžio 21: V. Zelinos parapijos pikni
kas;
Gegužės

d. Motinos Diena;

Gegužės 18: Akademikų susirinkimas (16
vai., pas inž. Ar. Steponaitį);

Gegužės 19: Br. L. Kunigų Vienybės mal
dos diena.
Gegužės 31: PL1AS susirinkimas (15 vai.,
pas inž. Nardį Antanaitį);
Birželio 28-30 Pasaulio Lietuvių Kataliku
Bendrijos kongresas Romoje;

(kuodžio 20 - sausio 6. 1976: PL Jaunimo
3. Kongresas.
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MOŠŲ ŽINIOS

MIRĖ AUKŠTAITIJOS
VERTAS SŪNŪS
Praėjusio šeštadienio ankstybą
rytmetį Vila Zelinos bažnyčios
varpų skambėjimas plačiai apylin
kei pranešė liūdną žinią: Šios že
mės kelionę baigė, pradėjęs 80
metus JUOZAS BAUŽYS, kuris
buvo vienas tų senosios imigraci
jos stulpų, kuris 1928 m. kartu
su žmona Anele Askinyte ir dviem
mažamečiais sūneliais Kazimieru
ir Algirdu palieka Tėvynę, vyksta
ieškoti anapus jūrių marių - Brazi
lijon geresnių ekonominių sąlygų,
bei įsikūrimo galimybių.
Naujame krašte, kaip tūkstan
čių kitų lietuvių imigrantų, taip ir
Baužių šeimos įsikūrimas buvo nu
žymėtas kietu darbu dienomis ir
naktimis, taupumu. Velionis iš
prigimties turėdamas gabumo ir
palinkimo prekybon, įsikūrė pir
mosios imigracijos lietuvių dau
giausia apgyvento] Bom Retiro
baire, atidarydamas barą-valgyklą.
Paties velionio pasakojimu pra
džia buvo sunki. Naktimis gamin
davo maisto produktus, dienomis
pardavinėdavo. Sunkiu darbu no
rėjo sudaryti sąlygas mokyti sūnų
ir užtikrinti lengvesnes dienas se
natvėje.
Bom Retire gyvendama, kai Vi
la Zelinoj buvo statoma bažnyčia
ir daug kėlėsi ten gyventi, Baužių
šeima užpirktuose žemės sklypuo
se pasistatė namus ir atidarė barą.
Po kelių metų sūnums baigus moks
lą ir geriau įsikūrus, Juozas ir Ane
lė Baužiai lengviau atsikvėpė. Jie
pradėjo aktyviau reikštis parapi
jos ir organizacijų gyvenimą, ypač
spaudos platinime. Keletą metų
rinko "Mūsų Lietuvos" prenume
ratą, eidamas nuo durų prie durų,

Daug širdies įdėjo Vyrų Brolijos
veikime. Buvo keletą metų valdy
bos narys ir pirmininkas. Taip pat
buvo veikliu Liet. Kat. Bendruo
menės ir Brazilijos L. Bendruo
menės nariu.
Turėdamas iš prigimties gražų
balsą, uoliai dalyvaudavo geguži
nėse ir kitose pamaldose.
Po daugelio metų praėjusios Ve
lykos ir Didžioji savaitė buvo pir
mutinė, kai bažnyčioje nesigirdėjo
velionies sodraus balso, kai jis ne
dalyvavo Prisikėlimo procesijoje.
Ligos palaužtas paskutines Ve
lykas šventė savo namuose savųjų '
tarpe. Jis penktadienio naktį per
žengė amžinybės slenkstį-.
Velionis turėjo daug draugų. Tai
parodė ir laidotuvės. Mišių metu
Vila Zelinos bažnyčia, tartum ko
kios šventės metu, buvo pilna žmo
nių atvykusių pasimelsti ir lydėti
jį j São Caetano kapus.
Velionies nėra mūsų tarpe. Bet
velionies darbai, tauri asmenybė
ilgai nebus pamiršti.
Ilsėkis ramybėje Pietų Kryžiaus
žemelėje.

IŠJAV-bių ATSKRIDO
lietuvių Jėzuitų provinciolas, t.
Gediminas Kijauskas, SJ. Pabus
apie savaitę laiko.

R.
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V. PrvdsBte
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‘ LIETUVI
Pas. Liet. Jaunimo Kongresą
mėn. 12 d. 20 vai. j ruošiamą Kongresui paremti VAKARI E
NĘ.
Vieta - Lietuvių Sąjungos Brazilijoje patalpose, Rua Lituâ
nia, 67, Moóca.
Pakvietimus įsigyti iš anksto galima pas prel. Pijų Ragažins
ką, telef. 274-2295; Joną Tataruną - telef. 63-7344; V. Banj
telef. 274-0677; Tėv. Jėzuitus - telef. 273-0338; V. Zelinos
Klebonijoje - telef. 63-5975.
Kaina vienam asmeniui Cr$. 60,00.
Prie įėjimo pakvietimų nebus galima įsigyti.

LITERATŪROS BŪRELIO PO
BŪVIS

įvykęs praėjusio šeštadienio va
karą, buvo itin augšto lygio. São
Paulo un-to profesorė p. Rožė
Petraitienė pristatė baroko stilių
tarptautiniam mene, daugiau ap
sistodama prie Lietuvos barokinių
bažnyčių, kurias pailiustravo skaid
rėmis iš Lietuvos. Ši paskaita - tai
didelis įnašas į mūsų kolonijos pa
stangas giliau pažinti Lietuvą.
Būrelio vadovu šiems veiklos
metams buvo vienbalsiai išrinktas
inž. Alf. Petraitis.

2744896)

Mūsų mirusieji

;

LITERATŪROS BŪRELIO su

eiga bus balandžio 26 d. 20 valan
dą p. Bačelienės namuose, R. SaPr. P. Ranažinskas bará, 402, apt. 122 (arti palieka
trolybus 916 - Almeida Cardoso
PIKNIKAS - CHURRASCO
iš Praça da República; išlipti R.
L.R.K. Šv. Juozapo B-nė gegu Maranhão, kampas R. Sabará).
žės 25 dieną rengia visų lietuvių
pikniką-churrasco III Lietuvių Jau
UŽSIMOKĖJO ML
nimo Kongreso naudai. Piknikas
Po 50 kr. Bruna Šimbelienė,
įvyks Estrada M'Boy Mirim km.
29,5, Instituto Card. Dom Agnelo Juozas Bendžius, Juozas Gavėnas,
Mot. Sėjunas; 30 kr. Ipol. GritėRossi patalpose.
Visi lietuviai prašomi šią dieną nas, 18 kr. P. Kerpiškis, 163 kr.
rezervuoti šiai išvykai. Daugiau Arėjas Vitkauskas (iš JAV-ių).
Visiems lietuviškas ačiū. Jei po
informacijų sekančiam ML nu
poros savaičių laikraštyje nepa
mery.
skelbiamos užsimokėjusių prenu
NARIO MOKESTIS
meratą pavardės - prašome nepyk
Kiekvieną antrą mėnesio sek ti, bet pranešti. Mes negalime
madienį prie V. Zelinos bažnyčios, viską žinoti ir, kaip visi žmonės^
prieš ir po sumos, galima užsimo galime apsirikti.
Vila Zelinoje prenumeratą apsi
kėti šv, Juozapo B-nės nario mo
mokėti galima taip pat ir kleboni
kestį.
joje.

FÁBRICA DE GVASDA-CHUVAS
GUARDA - CMVVAI ©» 1WOÍ CM
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Balandžio 4 d. naktį mirė a.a
JUOZAS BAUŽYS, gyvenąs Vila
Zelinoje, veiklus daugelio lietuviš
kųjų sambūrių, narys. Velionis
buvo gimęs Šikšnių kaime. Lin
kuvos parapijoje, Utenos apskri
tyje. Mirė sulaukęs 79 metų am
žiaus. Palaidotas São Caetano kapinése.
Tesilsi ramybėje.
Už velionį 74os dienos Mišios
bus Vila Zelinos bažnyčioje balandžio 11-20 valandų. Kitos Mišios
bus Šv. Kazimiero koplyčioje balandžio 27 d., sekmadienį 8 vai.
ryto.

Didžiojoj Savaitėj mirė

a.a. STANISLOVAS BŪDĖ
NAS, gimęs 1936 m. Salatų para, PijojBuvo paskutinis Elenos Dudė
nienės (V. Zelinoj) sūnus.
i
Teilsisi ramybėj.
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SKAITO IR PLATINA
SAVO LAIKRAŠTĮ
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