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Režisierius J. Jurašas, neseniai pasišalinęs iš Lietuvos, 
su šeima Muenchene, kur pradėjo dirbti Laisvės radijo 
programoje.

Lietiniai angliškose žiraih

M

BOLŠEVIKINEI PMPAGANDAI

Poezijos žurnalas “Rapport” 
(a journal of contemporary writ
ing) spausdina jaunųjų bei nau
jųjų autorių eiles. Vienas sve
čias redaktorius pastebėjo, kad 
jie nerašo poezijos “tradicine 
prasme”, bet jieško jai antite
zės. Ją randa “pergyvenime”, 
“patirtyje”. Poezija tampa “sen
sitivity training” — “juslingu
mo pratybomis, siekiančiomis 
tiesos”. Paskutiniuose dviejuo
se numeriuose — 1974 m. 5-6 
ir 7 — yra net šešių lietuvių po
etų kūrybos. Daugiausia ji yra 
atstovaujama Henriko Radaus
ko (8 dalykai). Kiti yra okupuo
tos Lietuvos poetai: Vytautas 
Bložė, Sigitas. Geda, Marcelijus 
Martinaitis ir Albinas Žukaus
kas. Juos išvertė Jonas Zdanys, 
kuris yra Buffalo valst. universi
teto dėstytojas, šiais metais be
baigiąs doktoratą. Žurnalo re
daktoriais pasirašo Tony Petros
ky ir Patricia Petrosky. Pirma
sis yra lietuvių kilmės (tėvas va
dinosi Petrausku) ir taip pat 
spausdina savo kūrybą. Redak
cija gražiai pristato visus auto
rius, o lietuviai yra specialiai 
įvedami su ilgesne Jono Zdanio 
įžanga apie pokarinę lietuvių li

teratūrą. Lietuvių poetų verti
mai į anglų kalbą yra gražiai 
atlikti.

Žurnalas per metus išeina du 
kartus.

IŠ RUSUOS PASITRAUKĘS 
FINIKAS

Mokslininkas Aleksandr Vo- 
roriel, prieš pusmetį išvykęs iš 
Rusijos, Ckicagos geofizikos 

kalbėjo au rępor° 
tėfiais ir prašė užtarti Rusijoje 
persekiojamus intelektualus, 
ypac; šydus:‘ Dabar jis yra eks
perimentinės fizikos profesorius' 
Tel Avivo universitete. Jis buvo 
Sovietų įkalintas už laisvesnio 
seminaro suorganizavimą. Jis- 
pažymėjo, kad “detente” Rusi
jai gėli reikėti pasiruošimą, nau
jam ikarui. Pasakė, kad rusai 
aukštai' vertina- Vakarų moksli» 
ninkuA Žydų padėtis ten blogė
janti.. Neseniai . mokyklose, su
mažintos kvotos žydų vaikams, 
daugiau, kratų, mobilizadjų, ka-

Okupacijos negandose lie
tuvių daina paversta boiševi 
kinės propagandos įnagiu. 
Lietuvių kalba privalanti tai 
kinti “entuziazmui” bolševiz
mą įdiegiant į žmonių 
dvasią. Todėl ir ‘Tiesos’ tvir
tinimas, kad ‘daina žmogui 
padeda darbe, kovoj, liūdint 
ir džiaugiantis, papildytinas: 
‘daina padeda komunizmą 
statyti’. Šita, propagandine 
linkme pasinešę, bolševiki
niai okupantai šoko organi
zuoti didžiulį, masini, dainų 
šventės renginį.

1975 metų Dainų šventė 
bus paskirta, rašo ‘Tiesa’ 
nr.80, ‘Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje trisdešimt 
penktosioms metinėms ir 
pergalės prieš fašizmą tris
dešimtmečiui’. Su šitokiu 
‘kryptingumu’ organizato
riai pradeda rikiuoti viską, 
kas susieta su Dainos švente.

Ši respublikinė dainų šven 
tė neturės daugiau dalyvių, 
kaip kad turėjo kitos buvu
sios šventės. 30 tūkstančių 
yra ta dalyvių norma, kurią 
organizacinis komitetas pajé 
gia apžioti. Kada prasidėjo 
chorų, kviestinų į renginį, 
‘peržiūra’, paaiškėjo daug 
greit šalintinų defektų. Tie 
defektai nėra vokalinio pobū 
džio problemos, tai nėra cho
rinio dainavimo įgūdžio sto
ka, dirigentų kvalifikacija, ir 
panašiai. Defektai yra speci
finiai, sovietiški, mums tie
siog komiški. Mat, jeigu savi* 
veiklinis chorinis kolektyvas 
iki Dainų šventės neįvykdo 
kokių nors gamybinių įsipa
reigojimų vykdomam pen
kmečiui, toks kolektyvas ne
gauna teisės pasirodyti Res-

Žydai dėkoja iBetuviams
Vienas mūsų tautietis Toronte, ne

norintis skelbti savo pavardės, gavo 
padėkos laišką, pasirašytą trijų žy
mių Lietuvos žydų, dabar gyvenan
čių Izraelyje. Kadangi šis laiškas 
yra visuomeninės reikšmės, skelbia
me ištisai. RED.

Praėjo 30 metų nuo to laiko, 
kai Lietuvoje buvo likviduota 
nacistinė okupacija, kurios me
tu Jūs parodėte gilų humaniš
kumą ir didvyriškumą, gelbė
jant šteinų šeimos dukreles, 
Brigitą Friedmann ir daktarą 
Portnojų su sūnumi Ernstu.

Mes, žydai, dabartiniai Izrae-_ 
lio piliečiai, pergyvenę klaikius 
okupacijos metus Lietuvoje, 
augštai vertiname Jūsų pasiau
kojimą, kai teikėte pagalbą per
sekiojamam žydui, statydami 
mirtinan pavojun ne tik savo, 
bet ir savo artimųjų gyvybę. —T-» •—— 

publikmės dainų šventės es
tradoje.

Su tokiu principu stvėrėsi 
Respublikinės dainų šventės 
organizatoriai už choristų ir 
chorų kvalifikacijų nustaty
mo! Kas iš saviveiklininkų 
nenuveikė gamybinių normų 
ir vengė ‘socialistiniai lenk
tyniauti’, tas Respublikinės 
dainų šventės dienomis tegu 
sėdi namuose, nors būtų dai
nos virtuozas!

Tai buvo vienas iš ‘atran
kos barjerų, didžiuojasi ‘Tie
sa’ savo socialistiniu budru
mu.

Repertuaras, savaime aiš
ku, vaidina didelę rolę. 
Estrada privalo., tapti ‘ko
munizmo statybos’ inspirato. 
re, ruporu, skatintoja. Todėl, 
rašo ‘Tiesa’, “renginys privą 
lo patarnauti ir tarnauja 
meno saviveiklos plėtojimui, 
internacionaliniam, patrioti
niam ir estetiniam žmonių 
auklėjimui”. Žodis ‘patrioti
niam’ suprastinąs sovietinę 
prasme: nuo Baltijos iki 
Kamčatkos.

Gegužės ir birželio mėne
siais vyks rajoninės ir mies
tų dainų šventės. Per tuos 
renginius pasirodys kolekty
vai, kurie nedalyvaus ben
drinėje Respublikos šventė
je. Tai, atrodo, tam tikra 
nuolaida - kad neliktų visiš
kai suniekintos tų choristų 
pastangos, kurie dėl gamybi
nio silpnumo negavo teisių į 
centrinio renginio estradą. 
Rajonų ir miestų dainų šven
tės taip pat skirtos propa
gandiniam poreikiui: relda- 
muoti sovietinės diktatūros 
įvedimo ir pergalės prieš na
cizmą jubiliejus.

Žydų tautos istorija ilga, be
sitęsianti tūkstančius metų. Bet 
mes visuomet minime ir nešio
jame savo širdyse vardus tų, ku
rie sunkiausiais laikais parodė 
esą tikri žmonės, — neišblėsta 
jų istorinis atminimas, pagal 
mūsų tautinę tradiciją jie va
dinami “Pasaulio teisuoliais, ant 
kurių laikosi pasaulis”.

Ir Jūsų vardas nebus užmirš
tas.

Su gilia pagarba,
Išgelbėtųjų Lietuvos žydų 
vardu:

Gyd. F. Gurevičienė 
M. Jelinas rašytojas 
I. Meras, rašytojas

1975. V. 15

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU
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LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE.'

DIRBKIM KARTU +

ESTÁ NA HORA DE COLABORAR

Que papelão: tem um advokatas que 
escreve, faia e aparece, mas na Studijų 
diena nem apareceu. Como é que fica
mos, daktaras ponas Sle-lê (soraitis)?

— Nossos agradecimentos sinceros 
à Sra. Albina, Sr. Kasemiro e Willy pe- 
ia maravilhosa acolhida que nos deram. 
Se barriga cheia pagasse imposto, esta
ríamos em dívida com a família Ambro- 
zevičius até o Kongresas. - E até a Lai
ma conseguiu ficar satisfeita (e vejam 
ela come demais)!

— O Antanas Valavičius não compa 
receu na reunião pois não admite pas 
sar com seu carango em estradas de ter
ra. Antanai, a água não é tão cara assim!

— O Antanas Aleknavičius está de 
emprego novo, está trabalhando para o 
magnata Pranys Šukys como motorista 
particular. Esperamos que tenha suces
so.

- Novas paqueras no dia da Studijų 
Savaitė: - Wilma Zvingela com Willy, 
Arūnas e Margarete, Sonia Bareišytė 
com Ramutis, Vandute com Pranys, 
Seu Kazimieras f oi ótimo eupido. Para
béns’

Depois dessa todas as moças casa- 
doiras estão convidadas para a próxima 
Studijų Diena que será nos dias 5/6 de 
julho em Santos na casa dos Steponai
tis.

— Depois de 44 horas de viagem che 
garam à reunião diretamente da Argen
tina adivinhem quejn? isto, bidús. Sau 
laitis e sua irmã Mai^íé.

URUGVAJAUS ŽINIOS

Gegužės pradžioje Urugvajaus nak
vynių komisija išsiuntinėjo abiem kal
bom atsišaukimą, kurį pasirašė Genė 
Jospainienė ir kun. Jonas Giedrys. Pra
šydami nakvynių kongreso metu (Urug
vajuje XII 27 - 30), rašo kad nakvynių 
“laukiame iš lietuvių, kurie visad atsi
žymėjo savo charakterio kilnumu ir vai
šingumu”. Ragina nelaukti komisijos 
narių apsilankymo, o tiesiog kreiptis | 
nakvynių komisiją ir pasisiūlyti.

Kongreso komitetas išleido jaunimo 
aplinkraščio KRIVŪLĖS trečią numerį, 
leidžiamą daugiau ispanų kalba. Įdėti 
Ur. Liet. Kat. ŽINIŲ vedamasis “Paro
dykime, kas esame” ir Panoramas de la 
Tierra del Ambar radijo programos ve
damoji mintis.

Motinos dienos^ programą ispildę 
Kanklininkai ir Rmtukai visą pelną pa
skyrė Kongresui, o Ąžuolynas - pusę,

o

TŪKSTANTINIS VAJUS

— O Sle-le está de mudança;será que 
é para o casamento? Alguém de Porto 
Alegre? O entusiasmo é TANTO? Não 
esqueça que temos reuniãojou será que 
a.Daina não deixa você participar mais?

— Os chaveiros estão a disposição 
de qualquer bolso. São maravilhosos. 
Vamos soltar um dinheirinho para o 
nosso congresso.

- A próxima reunião internacional 
será dias 19 e 20 de Julho. Meninas, 
preparem-se: será em São Paulo, só 
da Argentina virão 8 rapazes lindos de 
morrer.

- No próximo numero teremos o 
correio senti mentakenviem s/cartas pa
ra a redação desse jornal.

— O Saulaitis não perdoa nenhuma 
churrascaria. Mal chegou e logo foi cor
rendo para o sitio.

- A Claudia Cípas, o que está haven- í£ 
do que você não dá as caras nas reuni
ões do Congresso? Amor novo? O Car
los não entende lituano? Não faz mal, 
o português também é falado.

- Truliu, se o Pranys pedir para vo
cê virar à direita "obedece" "guenta fir- 
me,Toninho".

nes pats ruošiasi svarbiam koncertui lie
pos 22.

Už kongresą Urugvajuje atsakingi y- 
ra III PLJK komiteto nariai Birutė Žu
kaitė Mačanskienė ir Edmundas An
driuškevičius; Urugvajaus JK komite
tas - pirm.Gvidas Mačanskas, vicepirm. 
dr. Albina Milašiūtė, sekr. Adelė Cirpu- 
tė Mačanskienė, izd. Rožė Sčesn ule vi
elutė Vitkauskienė ir izd. Romas Ma
čanskas. Tautinių šokių komisijai vado
vauja dr. Alfredas Stanevičius, Parengi
mų komisijai - Rožė Pretkūtė, Visuo
meninių reikalų - U. L. Kultūros drau
gijos pirm. Pranas Dobilevičius, Nakvy
nių komisijai - Gene ir Viktoras Jos- 
painiai ir kun. J. Giedrys.

AUS TAUTINIUS RŪBUS

Lietuviu parapijos vargoninin
kas, kanklininku mokytojas ir vai-

BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas -

Tel. 274-2295
ižd.Jonas Tatarūnas - tel.63-7344
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677 
sekr. Halina Mošinskienė telef.

65-0907,

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

kų “Rintukų“ vadovas Vytautas 
Dorelis ruošiasi austi tautinius rū
bus, kurių jau prašo ir iš Brazilijos. 
Šie tautiniai drabužiai bus kitokiu 
raštu ir lengvesnių siūlų, kad šilta
me klimate būtų lengviau šokti, 
'iškartą kartu su rūbais*bus duo

damos ir pritaikytos juostos. Apy
tikrė kaina bus apie 70 - 80 dole
rių, kadangi siūlai nepaprastai 
brangsta. Dar nėra žinoma, kada 
rūbai bus gatavi. Norintieji jau iš 
anksto rūbus užsitikrinti, apie tai 
gali pranešti kun. Petrui Daugin- 
čiui Mookoje.

Birželio 2 d. kukliose apeigose 
lietuvių parapijoje vedė Edmun
das Andriuškevičius ir Rožė Pret- 
kutė, kuri vos prieš mėnesį prara
do savo.motiną. Abu jaunieji nuo 
mažens dalyvauja lietuviškoje veik
loje, ketveris metus kartu veda 
ispanų kalba “Panoramas de la 
Tierra del Ambar“ savaitinę radi
jo valandėlę, uoliai dalyvauja Jau
nimo kongreso ruošoje.

GALIMA MOKYTIS PAŠTU
Kas negali lankyti lietuviu kai 

bos pamokų V. Zelinoje arba gy 
vena toli nuo São Paulo, gali lietu 
vių kalbos mokytis koresponden 
ciniu būdu, per paštą.

Išpildęs pratimą, mokinys savo 
darbą sugrąžina ir laukia sekan
čios pamokos.

Kreiptis j Alfonsą D. Petraiti: 
R. Nova York 28 - Apto 32, 
01259 São Paulo, SP. Kol kas nė
ra mokesčio.

LIETUVAW^

38-tas mecenatas rėmėjas, kuris prie 
tūkstantinio vajaus prisidėjo šią savaitę:

Juozas Vasiliauskas - Cr$. 1.000,00

KITOS AUKOS

Francisco Aiionis Filho
Mauro Rezende
Ind. e Com. de Móveis

Frate Ltda

- Cr$.50,00 
100,00

200,00

FINANSŲ KOMISIJA

MŪSŲ TÜKST ANTININKAI

Su malonumu įrašom šią savaitę j 
tūkstantinio vajaus mecenatus p. Juozą 
Vasiliauską, kuris JUOZAS - IND. Ė 
COM. DE JERSY LTDA., vardu įnešė 
CrS.1.000,00 kongreso reikalams.

P. Juozas Vasiliauskas niekuomet 
neatsisakė paremti lietuviškų iniciaty
vų. Ir šį kartą, aplankytas Finansų K- 
jos iždininko, p. Jono Tataruno ir Vy
resnio K-to vice pirmininko, p. Al. 
Bumblio, tuoj suprato kongreso reikš
mę lietuvybei išlaikyti ir dosniai prisi
dėjo.

Tenka priminti, kad per sunkiau
sius karo metus p. J. Vasiliauskas per 
10 metų buvo Lietuvių Sąjungos pirmi
ninku.

JUOZAS - IND. E COM. DE JER
SY LTDA., kurios savininku yra mū
sų mecenatas, yra viena moderniausių 
pramonių Brazilijoj. Randasi João Ven
tura Batista gatvėj, nr. 450. Vila Gui
lherme. Iš tolo matosi fabriko pastatas 
su “JUOZAS” įrašu, kuris tuojau skiria
si nuo kitų pastatų savo gražia išvaizda, 
moderniu stilium ir gražiu žolynu ap
link. O viduj - automatiškos ir kuo to
buliausios tekstilės mašinos ir įrengimai.

Jo audiniai, JERSY JUOZAS, yra lai
komi geriausiais savo rūšy Brazilijoj ir 
eksportuojami užsienin.

Už paramą ir malonų priėmimą p. 
Juozui Vasiliauskui Kongreso, vardu 
lietuviškas ačiū.

Finansų Komisija

2



NR. 26 (1404) XXVII. 1975.VI.26
'3y»»~,.auiiiii i ■■ ■ ' .. " '

xva TIESA
MŪSŲ LIETUVA ________ _

hTgyvenIm a s WAVZ

Mielas ir brangus Kunige Sukaktuvininke,

KUNIGAS -
KRISTUS SU MUMIS
—______________ _________________.....r... — ■

KUNIGO STASIO S I L E I K O S , SDB,

SIDABRINIO
KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA (1975 VII 2)

Tu šventi sidabrinį kunigystės jubiliejų. 
Kokia brangi, kokia prasminga sukaktis! 
Dvidešimt penki metai kai kunigas. Ir kuni
gas per amžius!

Koks augštas, protu svaiginančiai neapi
mamas pašaukimas!

Jau vien tik kaip krikščionis, esi Švč. Tre
jybės buveinė. Tavo kūnas — šventykla; Ta
vo širdis — altorius; Tavo siela — Augščiau- 
siojo padangtė.

Pats Triasmenis Dievas susidėjo kartu, 
kad iš Tavęs padarytų nuostabų kūrinį, ku
riam panašaus viso pasaulio šiandienė, tech?- 
nika bei ateinančių amžių pažanga niekad 
neįstengs sukurti.

Juk Tavyje yra Tėvas, kuris Tave pasišau
kė iš nieko į būtį, įkvėpė gyvybės dvasią, į- 
žiebė suprantantį protą, sukūrė mylėti pajė
giančią širdį, davė vardą, numatė vietą, pati
kėjo didelį uždavinį — ir išleido į pasaulį. Jis 
Tave myli kaip savo mylimiausią sūnų — net 
ir Tavo galvos plaukus yra suskaites.

Tavyje gyvena Sūnūs, kuris Tave ne tik at
pirko savo asmenine auka, o ir taip suvieni
jo su Tavimi, kad Tu ir Jis - esate viena. Tu 
be Kristaus nieko negali. Bet ir Kristus be 
Tavęs daug mažiau gali.

Taip, Tu - Kristus. Tavo sieloj, Tavo kū
ne, Tavo širdy, Tavo akyse, lūpose,rankose... 
Kristus. Kai Tu duonai tari: "Tai yra mano 
kūnas'', tuos žodžius ir Kristus taria kartu
su Tavimi. Kai tu duodi išrišimą, Kristus pa
tvirtina, kad nuodėmės yra atleistos; Tu 
krikštiji - ir Kristus pakrikštytąjį apvelka 
savimi; Tu patepi ligonį - ir jam ateina Vieš
paties jėga; Tu mokai žmones — Kristus kal
ba Tavo lūpomis...

Esi žmogus tarp žmonių; bet ir Dievo at
stovas žemėje, bei žmonių tarpininkas san
tykiuose su Dievu. Dievas ateina pas žmo
nes per Tave...

Tavo paprastus žmogiškus gestus padaro 
išganymą nešančiais Kristaus veiksmais Ta
vyje esanti Šventoji Dvasia — tas dieviškasis 
Kristaus alsavimas Tavyje...

Visa tai - ir neišpasakytai dar daugiau - 
yra Tavo, broli Kunige, kukliam asmeny. 
Tu — Kristus. Tavyje — Dievas. Tavyje — 
Dangus.

"Tikrai ši vieta yra šventa, o aš nežino
jau", galiu ir Tavo atžvilgiu pritaikyti Švent
raščio žodžius. Juk Tavyje — Dievas.'

Tad-kyla noras ne tik kepurę prieš Tave 
nusiimti, o ir atsiklaupt. Juk Tavyje - Dan
gus. Ir kur tu esi, ten — Dievas.

"O aš nežinojau". Ar nors dažnai užmir
šau.

Gal nekartą ir Pats tai užmiršaį>^>^/

Ši sukaktis — kaip tik proga vėl gyvai pri
siminti savo pasaukimo — ir paskirties — ne
išmatuojamą didybę. -

Bet ar visa tai gali tilpt paprastam, žmo
giškam mano brolio-kunigo asmeny, su vi
sais jo trūkumais, su žmogiškom silpnybėm? 
Juk ir jis - žmogus.

Kunige, Tu visuomet man liksi paslaptim.
- Ir niekad neįstengsiu pilnai Tave suprasti.

Paslaptim liksi ir pats sau.
Tikrai reikia pripažint su šventuoju Arso 

klebonu: "Nepakaks amžinybės išmąstyti 
neišsemiamom kunigystės gelmėm".

Visa tai - Visagalio Dievo darbas, Jo do
vana.

Visa tai — ne Tau pačiam, o kitų labui. 
Juk Tu - Kristus. O Kristus — ne sau pa
čiam, o dėl kitų.

Brangus Sukaktuvininke, kad ir su ribo
tumu bei žmogiškais trūkumais, būk Kristu
mi. Jauskis Kristumi. Ir leisk Kristui pilnai 
pasireikšti per Tave.

/ „ /

Tai mano nuoširdžiausi linkėjimai šia Ta
vo Kunigystės Sukaktuvių proga.

Tavo brolis Kristuje

KŪRĖJO DIDYBĖ ir ŽMOGAUS VERTINGUMAS
V I ‘

Viešpatie, mūsų Valdove, 
koks įstabus tavo vardas pasauly. 
Tavo šlovė pranoksta žvaigždėtąjį skliautą; 
ją skelbia lūpos vaikučių, mažutėlaičių. 
Iš savo tvirtovės tu sugėdini priešus, 
maištautojų užmačias tramdai.

Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą, 
į mėnulį, žvaigždes, tvariai padarytas, 
tariam: "Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum, 
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?

Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, 
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai: 
jaučius, avis - visus aliai vieno, 
net lauko žvėris, 
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų - 
visa, kas marių platybėse plauko. t

Viešpatie, mūsų Valdove, 
koks įstabus tavo vardas pasauly.

(8 Psalmė)
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džio 27. Buvo išvardinti Šeši asmė- deliai ir kt.; ant medžio uždėti ke-
- nyX bet 'Sąrašas\dar::nėta ;pįlnas. ramikos darbai su. šokėjais. Taip 

pat pardavinėjami riaktinukai (rak- 
želio 30, Vila Zelinoje, Jaunimo tų žiedai - chaveiros) su vytimi 

namuose 20:30 vai. jr kongreso įrašu; neužilgo bus
automobiliams lipinūkai ir kiti Ii- 

M»«Ó ÍX3WW» MMBM M *MlhU®8',NTERlO’,°TALKAVAM)! pinukai.išdirbinių kai-

ŠOKIŲ ŠVENTĖS ŽINIOS

Būstinė gavo žinią iŠ Onos Ivaskie- 
nčs, Bostono (JAV) Šokių grupės mo
kytojos ir vadovės, kad ir šis vienetas 
nori kongrese ir jo Šokių šventėje daly
vauti. Argentina, anksčiau numačiusi 
dvi- grupes, dabar tikisi šokių šventėn 
São Paule atsiųsti tris ansamblius. Šo
kių repeticijos ir mažas, pasirodymas 
vyks JK stovykloje, Argentinoje, o pil
na šventė sausio 7 d. São Paule.

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA
MŪS ŠIRDYJE VISADA!

į', i v; J,: y,, j j: į jį; ?

SOLISTO IR CHORO
koncertas

Vaclovas Veri kaitis, bas-barito- 
nas ir garsiojo "Aido" mergaičių 
choro vedėjas, liepos mėnesį vie
šėdamas São Paute koncertuos 
kartu su Liet. Kat. Bendruomenės 
choru. Žymusis solistas pasisiūlė 
savo atostogų metu susipažinti su 
lietuviais Brazilijoje, Urugvajuje 
ir Argentinoje, ir koncerto pelną 
pa likt i vietos re i kalams.

Liet. Kát. Bendruomenės cho
ro dirigentas V. Tatarunas pasiū
lė dvi dainas, kurias choras dai
nuos kartu su solistu, o V. Veri- 
kaitis savo ruožtu pasiūlė dar vie
ną. Koncerto data numatyta lie
pos 12. Vieta ir laikas bus paskėlb- ti įrašyti j kongreso registracijos 
ti vėliau. Koncerto pelnas skiria- anketą, kad svečiai galėtų iŠ anks- 
mas Jaunimo kongreso reikalams, ’ to užsirašyti.
jo ruoša rūpinasi JK Finansų ko- Janina Valavičienė, pati siūlyda- 
misija ir Parengimų komisija. masi, prašė komisijai talkos. į ko-

Solistas V. Verikaitis gimė 1924 misiją įsijungė dar S. Maželis ir M. 
m. Kaune, baigė gimnaziją Pane
vėžyje, dainavo Vilniaus operos 
chore ir lankė muzikos mokyklą. 
Po karo Vokietijoje suorganizavo 
chorus ir oktetą. Toronte, Kana
doje, baigė Karališkąją Muzikos 
konservatoriją ir Toronto univer
siteto muzikos fakultetą magistro 
laipsniu.

Ketveris metus dainavo Kana-

VALDYBA RŪPINASI TURIZMU

Brazilijos J K komiteto valdy
bos posėdyje birželio 16 daug lai
ko buvo skirta turizmo komisijos 
pranešimui. Atstovė Kristina Va
lavičiūtė paaiškino, kad atvyks
tantiems iš kitų kraštų numatytos 
ilgesnės kelių dienų ekskursijos ir 
vienos dienos ekskursijos São Pau
lo apylinkėse. Šie daviniai turi bū-

Bumblyté.
Kongreso plakatą, paruoštą Ar

gentinoje, Brazilijai tinkamais /ra
šais savo spaustuvėje papildys A. 
Bamblys. Šio plakato šimtas bus 
iškabinta įvairiose vietose. Valdy
ba visų narių prašė ieškoti asmenų, 
kurie atliktų Brazilijos programą 
Talentų vakare Urugvajuje gruo-

- VILA \

dos televizijoje, pastatė vaizdelį 
iš lietuviško gyvenimu, solistu 
dainavo Canadian Opera Compa
ny operose, Stratfordo operečių 
pastatymuose. Siaurės Amerikoje 
koncertavo su lietuvių vyrų okte
tu ir kanadiečių muzikiniu viene
tu. Baigė ir muzikos pedagogijos 
mokyklą. Vargoninkauja Hamil
tono ir Toronto lietuvių parapijo
se, kur suorganizavo chorus. Vė
liau koncertavo su Toronto filhar
monijos choru, kanadiečių simfo
niniais orkestrais.

Toronto Prisikėlimo parapijoje 
suorganizavo chorą, vyrų kvartetą, 
vaikų chorą ir parapijos orkestrą. 
Vėliausiai išgarsėjo kaip Hamilto
no mergaičių choro "Aidas" orga
nizatorium ir dirigentu. Šis 40-ties 
mergaičių vienetas pernai koncer
tavo Europoje.

Vaclovas Verikaitis turi stam
bų balsą, kurį lengvai valdo, lais
va balso technika ir jautriai bei 
temperamentingai atlieka pildo 
mus kūrinius.

LEVE roõfí A

5JA

Sekantis valdybos posėdis bū

namuose 20:30 vai.

r. i . Anos labai-prieiname», viskas yraFinansų komisuos posėdyje bir- ,želio 16 tartasi apiLgaiimybeš ra^Jarbas, tmkama dovana ar 

siųsti jau atspausdintus tūkstanti^ Pa^ū a as narr,uose- 
niam vajui kvietimus lietuviams!
už São Paulo. Jau paruošti adre
sai. Dalį šių lietuvių tikimasi ap
lankyti ateinančių mėnesių bėgy
je. Taip pat paminėta, kad reikė
tų artimesnio ryšio su antrąja di
dumu kolonija, Rio de Janeiro.

Kartu su programų komisija 
ruošiami du koncertai: liepos 13 
iš Kanados- atvykstančio solisto 
Vaclovo Verikaičio koncertas su 
Liet.Kat.Bendruomenės choru (16 
vai. S. Miguel Arcanjo salėje) ir

rugpiūčio 10. Finansų komisija 
siūlė rugpiučio 9 šiuos tris meni
ninkus iš S. Amerikos kviesti kon
certuoti V. Anastácio ar Parque 
das Nações.

JAUNŲ JŲ ŽURNALISTŲ 
mmoFOS

Lietuvių Žurnalistų Sąjurtgds 
PLB siunčiamo Trio koncertas Centro Vaidyba skelbia 1975 me

tų Jaunųjų žurnalistų konkursą. 
Bus skiriamos Daužvardžio Fon
do premijos. Šiais metais kandida
tams nereikės.pristatyti savo dar
bo. Jie bus atrenkami specialios 
komisijos, kuri seks išeivijos spau
dą. Numatoma kreiptis j lietuvių 
radijo programų vedėjus su prašy
mu suteikti duomenų apie jaunų
jų radijo talkininkų įnašą. Premi
jas gali laimėti jaunimas iki 30 
metų amžiaus. Konkursas apims 
spaudos darbus (įskaitant ir foto
grafijas) ir talką radijo programų 
paruošime nuo 1975 m. balandžio 
mėn. 1d. iki gruodžio mėn. 31 d. 
Laimėtojų pavardės bus paskelb
tos spaudoje 1976 metų sausio 
mėn.-

PLATINAMI LIETUVIŠKI 
DARBAI

Jaunimo kongreso finansų ko
misija vis uoliau pardavinėja lietu
viškus išdirbinius. Visuomenė gali 
tikėtis kiekviename lietuviškame 
parengime jų įsigyti. Tarp šių me
no darbų yra: lietuviškos juostos, 
knygoms mažos juostelės, lietu
viški audiniai pakabinami ant sie
nos, plačios austos stalui juostos, 
juostų rašto moderniški ryšuliai; 
iš keramikos darbų lietuviškais 
raštais papuoštos peleninės, cuk
rinės, sūrinės, žvakides, lėkštutės, 
ąsočiai, padėklai ąsočiui ir ketu
rioms stiklinėms, saldainiams in-

Emilija Pakštaitė 
Žurnalistų Sąjungos Centro 
Vaidybos vicepirm. jaunimo 
reikalams.
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Praeitame0 laikraščio nume
ryje susipažinome su M. K. 
Giurlionib; paveiksiu .• Viltis. 
Dabar vėl ..atverskime naujus 
knygų lapus, kur .atspaustos jo. 
r^rodukcijos. Sustokime ties-. 
Įeitu paveikslu, kurį suprasti 
nebūtų sunku.

Štai paveikslas — Pasaka,
Jis yra vienas iš įspūdingiau

sių M. K. Čiurlionio paveikslų, 
kurio negalima užmiršti. Patrau
kia jis savo gilia mintimi.

Paprastai pasaka mus nuveda į 
svajonių kraštus, kur kažkas keri 
ir žėri. Si pasaka yra kitokia. Ji 
nuveda mus.į žmogaus egzisten
cijos kraštutinę situaciją, 
tr Pažiūrėkime į paveikslą.

Pirmame plane matome že
mės kamuolį. Auga net vešli 
žolė. Toje žolėje sėdi vaikutis 
ir, ištiesęs rankas, siekia pienės. 
Pienė tokia vešli, tokia didelė, 
pačiame savo.gražume.

Rodos, čia viskas paprasta. 
Vaikai mėgsta pienes. Atrodo 
viliojančios ir gražios. Tai kas, 
kad jos paskui išsisklaidys ir be
liks tik kotelis rankoje. Svarbu 
pasiekti, nors akimirką1 pasi
džiaugti.

Bet štai pažiūrėkime į antrąjį 
planą. Ten matome jūrą. Ji visiš-

M. K. ČIURLIONIO šimtosioms gi
mimo metinėms vokiečių leidykla 
“VEB Verlag der Kunst” išleis lei
dinį “Čiurlionis*, kuriame bus apie 
180 juodai baltų ir 50 spalvotų re
produkcijų. Vilriiuje bus išleisti: gau
siai iliustruotas M. K. Čiurlionio me
no kūrinių mokslinis katalogas, “M. 
K. Čiurlionio tapyba muzikos temo
mis”, “M. K. Čiurlionio muzikos’’ 

/ faksimilinis akademinis leidinys 
1 'mokslo reikalams. Ilgą laiką buvo ma- 
i nyta, kad M. K. Čiurlionio paveiks

lai blunka nuo šviesos ir drėgmės. 
Maskvos restauracinėse dirbtuvėse 
atlikta analizė nustatė, kad dėl jų 
blukimo pagrindinė kaltė tenka per
daug medienos turinčiam kartonui ir 
klijams su spalvoms kenksmingomis 
medžiagomis. M.’K. Čiurlionio gale
rijos męno skyriaus vadovė V. Čiur- 
lionytė-Karužienė, jieškodama pagal
bos paveikslams išsaugoti, per Jung
tines Tautas kreipėsi į didžiausias 
kūrinių apsaugos organizacijas visa
me pasaulyje, bet iš jų gautas nei
giamas atsakymas. Vienintelė viltis 
— Japonijos specialistai, kurte gg. 
lėtų imtis šitokio darbo.

kai rami, jokios bangelės, jokio 
vėjelio. Jei būtų nors mažiausias 
vėjas, pienė tuoj būtų nupūsta 
ir suardyta.

Kaip žinome, jūra nuolat ban
guoja, ir vėjas ten nuolat sukio
jasi. Rami jūra, kur nebūtų jokio 
vėjelio, yra didelė retenybė. To
kioje retenybėje, labai retoje 
pozicijoje, ir matome vaikutį 
ir pienę. Reikia tik mažo vėje
lio pūstelėjimo, ir pienės nebe- 

į liks. Vaikutis bus nusiminęs, 
kad jis siekė ir nepasiekė.

Bet čia paveikslas nesibaigia. 
Viršum vaikučio skrenda didelis 
paukštis. Jis daug kartų dides
nis nei vaikutis. Jo sparnai atkiš- 

Utijfį-.priekį, į lyg kokie kardai, ku
rie tuoj visą suspaus. Galva nu
leista. Jis įsižiūrėjęs į vaiką. Te
reikia tik menkos akimirkos, ir 
paukštis griebs savo auką, griebs 
vaikutį.

Tai žmogiškosios būties pasa
ka, tokia gili ir tragiška. Ir nie
kada neužmirši tų trapių 
vaiko rankelių,; vešlių žolynų, 
tos didelės, tiesiog spengiančios 
pajūrio tylos, pienės gražumo ii 
to baisaus paukščio, to žmogaus 
likimo.

— Lietuvių bibliotekų Mel
bourne paskutinių metų bėgyje 
aplankė 165 asmenys.? Tuo pa
čiu laikotarpiu bibliotekai buvtj 
paaukota 400 knygų ir 150 žur
nalų. Šiuo metu bibliotekoje 
yra 2500 knygų ir 270 žurnalų. 
Bibliotekos patalpa išdažyta, ate 
remontuota. Biblioteką'veda K. 
'šlika.

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTASIS 
GIMTADIENIS bus paminėtas ir 
Maskvoje. Minėjimui surengti sovie
tinė kultūros ministerija sudarė 35 
asmenų komisiją, kurioje lietuviams 
atstovauja J. Čiurlionytė, J. Karna- 
vičius, J. Kuzminskis, V. Laurušas, 
V. Mackevičius, V. Sereika, P. Staus
kas, L. šepetys ir R. žigaitis. Komi
sijos pirmininku paskirtas maskvi- 
nės kompozitorių sąjungos valdybos 
sekr. D. Kabalevskis, vicepirminin
kais — .kultūros ministério pavaduo
tojas V. Kucharskis ir menotyros dr. 
V. Kemenovas, sovietinės dailės aka-' 
demijos narys, Jubilėjini vakarą tj 
pUnuojąmg surengti spalio mėnesį' 
Maskvon did&Mâffiê teatre,

■ 't " :

mes
praneša,; kad ateinantį'; mėnesį 
Nehx . YOrke Jbus‘ -'atiàaíytMXBO 
dvikalbių mokyklųispanišką: 
kalbantiems valkams. Ispaniškai 
bus dėstoma matematika, višuo» 
menės ir fizikos mokslai. ’Fèdè« 
raliais teismas pritarė dekretui, 
kad vaikams, tUnntiems'ahglų 
kalbos ’'ky^
mokyklos teiktų dvikalbį mo- galimybę tam, vadinama 
kymą. šių mokyklų finansayį- J'' " ’ >■ ,
mas eina iš šių šaltinių: Title 
VU, the Federal Bilingual "Edu
cation Act; Section 992 State 
Education Law; Board of Edu» 
cation’s programe 30, Module 5. 
Šie fondai yra pramatyti išimti-

Herman La Foritahfė; porto- 
rikiėtis, Šios programos Wektò» 
rius, turėjo • iššikalbėjimą su 
auklėjimo spedaMais tegyaė 
programos reikalingumą.' Buv®

Ule ji emigrantai apsiėjo be dvi
kalbės mokyklos, kodėl jos rei
kėtų dabar. Jis atsakė, kad. se
nieji emigrantai atvyko iš per
sekiojamų 'kraštų ir stengėsi

sidomêti liettmmrn?bruožus ir įkalbą. J priekaištą, ar
Draugas

M'
&&& 
fe

M: Kt Čiurlionis — Pasaka
■ - ’ - •;< . ■ : .. '• ■;

... .■ < ..-■• - ' '

’ “Aš kâ^^^ffietisesu Mil
. suprasti

*įaš»
' WO ,8inu

nius santykius, be nusivylimo 

tas pn^ištaSp.fT ksd ''dv&albė 
mokykla sunaikins amerikonte» 
ei jos procesą, kurį atliko1 Ü8-

“meltirig' pot”/ I^taTbdtfo ate-

būtas J iš' tikrųjų' Amerika yra 
' turtinga savo žmogaus įvairy
be. Ispaniškai kalbanti bendroc- 

sa-
,.’«O i" k* 1 > • -

' voó' pačios' ’^paSimmo' pagrindo, 
kadgalėtų bâdfadarbiauti su 
kitais ant lygiíB baaès.

. cii S-AV ..9v /V

-kad ..Hew..Tod£e: ruošiamo® .dvi» 
•kalbių mokyklų > programos ite 

prancfeiâW-w teOkai

jose. Dvikaltó w&yklos - yra 
įvestos šiuose Nèw Tos^o mies- 
tuose; Bwą -Roghes»
ter, ĮMnkir^
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MALDININKAI APARECIDOJE
Keturi autobusai ir keletas au

tomobiliu sekmadieni birželio 22, 
nuvežė beveik pusantro šimto lie
tuvių i metinę šv. Juozapo vyrų 
brolijos rengta s'ventkelionę Apa- 
recidon. Vienas autobusas važia
vo tiesiai is Casa Verdes, kiti is’ Ze- 
linos, paimdami maldininkus is V. 
Prudentes, S. Caetano, B. Retiro 
ir kitų bairų.

11 vai. Misiių metu giedojo Ma
rija, Marija, o s’ventovės kunigai pa
aiškino tūkstantinei miniai apie

Petras Pakalnis

DIDINGAS SADATO PLANAS

Prasidėjus 1967 m. karui tarp 
žydų ir arabų, Egipto prezidentas 
Nasseris užblokavo visą Sueso ka
nalą, paskandindamas jame kelio
lika laivų ir nusėdamas kanalo 
pakraščius miniomis. Nors karas 
tęsėsi tik 6 dienas, bet nuo jo la
bai nukentėjo trys Egipto mies
tai (Port Said, Ismail ia ir Suesas), 
esantys kanalo pakraščiuose. Pa
būgę žydų, pusantro milijono ara
bų apleido kanalo pakraščius ir 
apsigyveno Kaire, Aleksandrijoje 
ir kituose miestuose. Kadangi tie 
ir kiti karo pabėgėliai sudarė kraš
tui didelę finansinę naštą, dabarti
nis Egipto prezidentas Sadatas 
praėjusių metų pradžioje nutarė 
atstatyti sugriautus miestus ir pa
versti visą kanalo zoną pramonės 
ir žemės ūkio kraštų. Planas bus 
vykdomas per 10 metų ir kai
nuos apie 10 milijardų dolerių. 
Kas padaryta iki šiol?

Visų pirma egiptiečiai džiau
giasi, kad garsusis Sueso kanalas 
jau yra išvalytas ir kovo mėnesi 
bus oficialiai atidarytas susisieki
mui. Kanalą valė Anglijos, Pran
cūzijos ir JAV laivai ir pabaigė 
darbą dvi savaites ankščiau negu 
buvo numatyta. Valant kanalą ir 
jo pakraščius, žuvo 96 darbinin
kai ir buvo rasta apie 700,000 į- 
vairių karo pabūklų: tankų, lėktu
vų, raketų, bombų, minų ir pan. 
Praėjusių metų pabaigoje Sadatas 
susitarė su viena japonų bendro
ve, kuri ateinančią vasarą kanalą 
praplės ir pagilins taip, kad juo ga
lėtų plaukti didžiausieji pasaulio 
tanklaiviai. Mat, didžiausieji naf
tos šaltiniai yra Persijos įlankoje 
(Saudi Arabijoje, Kuwaite ir Ira
ne) ir, atidarius Sueso kanalą, jos 
transportas atpigs. Apvažiavęs A- 
rabiją, Sueso kanalu laivai galės 
pasiekti Vidužemio jūrą ir nerei
kės jiems važiuoti apie visą Afriką.

Egiptiečiai džiaugiasi ir tuo, 
kąd Sueso miestas, kuriame po 
1967 m. karo buvo pasilikę tik

Lietuvę ir jos Bažnyčią. Panaši in
formacija, iš anksto Aparecidos ra
dijo stočiai paduota kun. Pr. Gavė
no, ėjo radijo bangomis. Mišių me
tu pamokslėlį pasakė kun. A. Sau- 
laitis.

Po pietų gražioje valgykloje po 
milžiniška bazilika nemažas būrys 
drąsiai ir pamaldžiai kopė j kry
žiaus kalną, prie kiekvienos staci
jos giedodamas ir melsdamas už sa
ve, savo šeimas ir Lietuvą. Nors die
na buvo karšta, dauguma pasiekė 
viršūnę, kur ant kryžiaus užrašyta 
„Mus jungia Kristaus meilė."

5,000 gyventojų, jau yra pusiau 
atstatytas ir jame apsigyveno 100, 
000 žmonių. Sueso naftos valyk
la, karo metu sulyginta su žeme, 
jau yra dalinai atstatyta. Port 
Said ir Ismailia miestai jau turi 
elektros srovę, vandens bei tele
fonus ir 75 proc. buvusių gyven
tojų sugrįžo namo. Saudi Arabi
jos karalius Faisal padovanojo E- 
giptui 100,000 dolerių, kuriais 
Sadatas stato netoli Sueso prie
miestį, pavadintą karaliaus vardu. 
Abu Dhabi valdytojas padovano
jo 70,000 dolerių, kuriais stato
mas vienas Ismailia miesto prie
miestis. Be to, Sadatas prikalbino 
Kuwaito šeiką statyti tarp (smai
lia ir Kairo naują pramonės centrą, 
kuriame galėtų gyventi apie 150, 
000 žmonių. Egiptiečiai tikisi, 
kad iki šių metų pabaigos į Sueso 
kanalo zoną sugrįž pusantro mili
jono karo pabėgėlių.

Tas didingas Sadato planas, 
vykdomas atstatymo ministro Os
mano, reikalauja, kad Artimuose 
Rytuose viešpatautų taika. Kilus 
naujam žydų ir arabų karui, Sada
to planas virstų niekais. Todėl ir 
Osmanas teisingai pastebėjo, kad 
kertinis plano akmuo yra taika. 
Svarbiausią Egipto problemą suda
ro ne finansai, bet taikus susitari
mas su Izraelio valstybe.

Pasibaigus ketvirtajam žydų ir 
arabų karui, JAV atginklavo Izra
elį, o arabus - Syriją ir Egiptą - 
rusai. Neseniai Izraelio preziden
tas Katzir pareis’kė, kad žydai tu
ri „atominį pajėgumą". „Kilus 
karui", taip pridūrė Izraelio prem
jeras Rabin, „jei arabai panaudo
tų raketas, Izraelis galėtų padary
ti arabams dešimt kartų didesnę 
žalą negu per paskutinį karą". 
Nepaisant rusų ir amerikiečių pa
stangų, karo pavojus yra realus da
lykas. Tačiau turėdamas prieš akis 
tą didingą Egipto atstatymo pla
ną, prezidentas Sadatas ieškos bū
dų susitarti su žydais. laikos su
tartimi jie gali atgauti žydų oku
puotas žemes, o karu gali prarasti 
tai, ką iki šiol yra pasiekęs.

(v. RNfliTflao-2.2/06)

ŽIEMOS STOVYKLA VAIKAMS
Šių metų mažesniųjų vaikų sto

vykla įvyks liepos 20 - 27 dieno
mis Caucaia, už Cotia vietovės. 
Stovyklautojų amžius nuo 9 iki 
14 metų. Stovyklai vadovaus Eu
genija Bacevičienė ir kun. A. Sau- 
laitis. Vaikams savo vasarvietes 
maloniai užleidžia Magilų ir Bag- 
džių šeimos.

VEIKLOS KALENDORIUS

BIRŽELIO
26. Liet. Kat. Bendruomenės valdybos 

posėdis, V. Zelina.

- 28; V. Anastácio mokykloj laužasršven- 
tė Antaninių. Joninių u Petrinių proga;

- 28 - 30: Pas. Lietuvių Katalikų Bendri
jos kongresas Romoj;

- 29: 17K)0 vai. Fetriniu Mišios šv. Kazi
miero salėje. Mookoje. su savo atsinešto
mis vaišėmis Petrams. Jonams ir Anta
nams pagerbti;

- 29: Jaunimo Kongreso atstovų rinkimai:

- 30: JK komiteto valdybos posėdis.

LIEPOS

- 2: kun. St. Šileikos kunigystės sidabri
nis jubiliejus:

- 6; sukaktuvinės pamaldos ir iškilmingi 
pietūs kun. St. Šileikai pagerbti:

- 5-6: JK studijų dienos San tose (pas Ste
ponaičius);

- 13. Seserų Pranciškiečiu saloje, V. Ze- 
linoje, 16:00 vai. solisto Vaclovo Ve- 
rikaičio iš Kanados ir L.K.B-nės cho
ro koncertas Jaunimo kongreso nau
dai.

- 19-20: Argentinos. Brazilijos ir Urugva
jaus atstovu bendras posėdis J K reikalais 
Sao Paule;
- 27: Šv. Onos šventė (Moterų D-ja ir Mal
dos Ap-mas);
- 20 • 27, vaiku tarp 9 ir 14 metų stovyk

la Caucaia vietovėje.

RUGPIŪČ1O

- 10. iš Šiaurės Amerikos atvykstančio 
Trio koncertas Jaunimo kongreso nau
dai 15 vai.. Teatro Artur Azevedo, Av. 
Paes dė Barros, Moóca.

- 10: V. ZeliHOj vakarienė JK naudai.

- I 7: sekmadieni 11 vai. Šv. Mišios už a.
a. prel. ALEKSANDRA ARMINA Vi
la Zelinoj. Užprašo Šv. Juozapo Vyrų 
Brolija.

RUGSĖJO

- 14: Spaudos balni'

URUGVAJAUS ZlNinXS:

UŽDARĖ KLUBĄ
Birželio 4 d. Urugvajaus vu 

džia paskelbė įsakymą, kur“ 
uždarė"Lietuvių centrą", lietu v 
komunistų klubą. Dekrete nio 
doma, kad valdžia nusavina 
klubu su visa nuosavybe, įrang. 
mis ir turtu, atima juridinio a 
mens teises, ir suima pagrindin.. 
valdybos narius, kurių du greu 
paleisti, o keturi perduoti kar?--. 
pajėgų žiniai. Uždarytas 40 met
ėjęs laikraštis "Darbas'1.

Oficialusis raštas vengia išva* 
dinti Sovietų Sąjungos ambasadų 
vardų, bet tekste pareiškia, ka« 
lietuvių komunistų klubas gauda 
vo finansinės pagalbos iš kito kra 
to atstovybės, kurios pareigūnu 
patvirtindavo klubo išrinktą vai 
dybę ir net pirmininkaudavo po 
sėdžiams. Dokumentas toliau pa 
teisina valdžios žygį tuo, kad vai 
dybos nariai, būdami ir ne urugvč, 
jietiškos pilietybės, tarnavo sveti 
miems interesams, per radijo proc 
ramą, laikraštį ir savo veiklą skleis 
darni marksistines idėjas iršmeiž 
darni Urugvajaus valdžią bei dėme 
kratines satvarkas. Komunistų 
partija uždrausta nuo 1973 metų. 
Klubų patalpose vykę kitų už
draustų organizacijų posėdžiai ii 
iš klubų skleista marksistinė pro
paganda.

Urugvajaus policija peržiūrėjo 
visus draugijos raštus. Vienas ins
pektorių pareiškęs: "Jeigu šie lie
tuviai, kurių kraštas užimtas sve
timųjų (Urugvajaus valdžia oficia 
liai nepripažįsta sovietinio režimo 
Lietuvoje), tiems svetimiesiems 
tarnauja, tai kokios galime tikėtis 
iš jų ištikimybės Urugvajaus atžvii 
giu? " Manoma, kad vienas polici 
jos pareigūnas per keletą mėnesių 
išmoko lietuviškai skaityti ir tuo 
būdu padėjo bylą išaiškinti.

Šis įvykis tiek Urugvajuje tiek 
kitur sukėlė šiek tiek sąmyšio, 
nes kai kurie manė, kad visos lie
tuvių draugijos uždarytos arba 
kad bus uždrausta Jaunimo Kong 
reso ruoša. Policija, tikrindama 
komunistų klubo dokumentus,tuc 
pačiu peržiūrėjo ir Urugvajaus Lie 
tuvių kultūros draugijos raštus, 
bet nieko netinkamo nerado. Da
vė ir sutikimą Jaunimo kongreso 
komitetui posėdžiauti ir kongresą 
ruošti.

Netrukus, pagal gautas žinias, 
valdžia uždraudė per radijo valan
dėles kalbėti kitomis kalbomis. 
Tokių valandėlių iš viso Montevi- 
dejuje yra apie dešimt, įskaitant 
Liet. Katalikų radijo valandėlę, 
vedamą kun. Jono Giedrio.

JAUNIMO KONGRESO metu 
Brazilijoje bus lietuvių iš kelioli
kos kraštų. Jiems reikės nakvynių 
šeimose. O finansų komisija jau 
telkia lėšas šiam svarbiaiTvįvykiui.
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MŪSŲ ŽINIOJ
JAUTRIOS BROLIO MIŠIOS
Pereitą ketvirtadienį V. Zelinos 

parapijos klebonas kun. J. Šeške
vičius ir šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. P. Daugintis laikė 
septintos dienos Mišias už a.a. 
prel. A. Arminą, giedant L.K. 
Bendruomenės chorui.

Sekantį vakarą, birželio 13, šv. 
Mišias laikė jo brolis kun. Albinas 
Arminas, kartu su prel. P. Raga- 
žinsku, kun. Pr. Gavėnu ir kun. A. 
Saulaičių. Papnoksle prel. Raga- 
žinskas suglaustai peržvelgė jų 
50-ties metų draugystę dar nuo
mokyklos suolo, pabrėždamas prel. 
Armino sąžiningą ir pareigingą 
ištikimybę Dievui, administraci
nius gabumus, literatūrinius lai
mėjimus ir gilią asmenybę. Mi
šioms baigiantis kun. Albinas Ar
minas ramiai pakartojo paskutinį 
pokalbį su savo "broliuku", kuria
me prel. Arminas prašė: "Jeigu bū
si Vila Zelinoje, pasakyk lietu
viams, kad juos visą gyvenimą my
lėjau". Mirusio Mauė klebono bro
lis paskaitė trumpesnį ir ilgesnį 
eilėraštį, kuriame poetas išreiškia 
savo meilę Tėvynei ir mirties ar
tumą.

Prieš Mišias egzekvijas giedojo 
moterų choras, o pačias Mišias ir 
vietoj Viešpaties Angelo pritaiky
tą giesmę V. Tatarūno vadovauja
mas L.K. Bendruomenės choras.

Kun. Albinas Arminas šiuo me
tu tvarko paliktus raštus, kurių 
tarpe yra poezinės kūrybos ne
spausdintų rankraščių. Atlikęs šj 
darbą grįš į Šveicariją. Raštuose 
nerado jokių banko sąskaitų ar ki
tų dokumentų, kurie parodytų, 
kad prelatas būtų buvęs įsigijęs 
nuosavybes ar sau taupęs lėšų. 
Testamente turiningą biblioteką 
paliko šv. Kazimiero lietuvių kole
gijai Romoje, o daiktus parapijai.

■ <, ..

30-tos dienos Mišios už a.a. 
prel. Arminą bus Mookoje liepos 
13, sekmadienį, 17 vai. (Užprašė 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija).

ŠV. JUOZAPO BENDRUOME
NĖS PIKNIKAS CHURRASCO

Sv. Juozapo L. K.Bendruome
nės Valdyba dėkoja. P. I. Vijūnui, 
P. Skrubskiui, P. A. Budrevičiui, 
P.P. Dimšams ir visiems kitiems 
bilietų platintojams,šeimininkėms 
A. Triūbienei, O.Masienei, Hele
nai, Sergijui, Kristinai Korsokams 
ir kitiems ir kitoms. Broliukams 
už darbo talką tiek paruošiamuo
se darbuose, tiek šventės metu. 
Speciali padėka priklauso p. St 
Maželiui, tiek už autobusų parų 
pinimą, tiek už vadovavimą vi-
siems pikniko darbams. Daug 
savo darbu prisidėjo ir kiti valdy 
bos nariai, bet, patys sau nejau dė- 
kosime?Pažymėtina,kad visi dirbu
sieji,norėdami padėti kongresui,ne 
tik prisidėjo darbu, bet ir pakvie
timus nusipirko. Visiems parėmu- 
siems lietuvišką reikalą ir visiems
dalyvavusiems šventėje nuoširdi mo, vos dieną prieš prel. Armino 
padėka. Dievas teatlygina/ mirtį. Brazilijon sugrįžo pereitą 

savaitę ir dalyvavo jį į šj kraštą 
Gauta gryno pelno 6.551,40 kr. Tie pakvietusio prel. Armino septin- 

pinigai sekančiame Šv Juozapo B-nės ^os dienos Mišios 
posėdyje bus perduoti Jaunimo Kongre
so Finansų Komisijai. EMOS STOVYKLA VAIKAMS

IŠVYKSTA ROMON
Pasaulio Lietuvių Katalikų ben 

drijos seime Romoje šio mėnesio 
pabaigoje Braziliją atstovaus trys 
asmenys: Kunigų vienybės įgalio
tas kun. Hermanas Šulcas, jau esąs 
Italijoje; prel. Pijus Ragažinskas, 
išskrendąs j Europą birželio 27, ir 
Regina škėmaitė de Britto.

DALYVAUS STOVYKLOSE
Birželio 26 Šiaurės Amerikon 

išskrenda dvi São Paulo lietuvai
tės pasimokyti stovykloms vado
vauti meno. Audra Vosyliūtė mė
nesį praleis lietuvaičių seserų va
dovaujamoje Neringos stovykloje 
Vermont valstijoje, o Vanda Pili- 
pavičiūtė dalyvaus skaučių ir atei
tininkų stovyklose. Dalis kelionės 
išlaidų parūpinta iš Šiaurės Ameri
kos.

Šio ML numerio GARBĖS LEIDĖJAI yra 
VIKTORAS ŠALTENIS su sūnumis Vyčiu ir Jonu bei 
dukra Egle.

Jiems nuoširdi padėka ir linkėjimai gausios Viešpa
ties palaimos.

Lietuvių Sąjungos — Aliança nariui, D.G. Prel. ALEK
SANDRUI ARMINUI, mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
Velionies broliui kun. Albinui ir visiems giminėms bei arti
miesiems

Lietuvių Sąjungos-Alianęa Valdyba

SUDEGĖ KUNIGO MOTINA
Prieš keletą mėnesių a.a. prel. 

Aleksandrui Arminui padėti Mauė 
parapijon iš JAV atskrido kun. A. 
Trimakas. Prieš dvi savaiti gavo 
žinią, kad jo motina Trimakienė 
žuvo gaisre, ir skubiai išskrido ne

Šių metų mažesniųjų vaikų sto
vykla jvyks.liepos 20 - 27 dieno 
mis Caucaia, už Cotia vietovės. 
Stovyklautojų amžius nuo 9 iki 
14 metų. Stovyklai vadovaus Eu
genija Bacevičienė ir kun. A. Sau- 
laitis. Vaikams savo vasarvietes 
maloniai užleidžia Magilų ir Bag- 
džių šeimos. Smulkesnės žinios 
sekančiame ML numeryje

IŠTEKĖJO TV. ARTISTĖ
Birželio 7 São Paule ištekėjo 

"Ovelha negra" novelos artistė 
Vanda Estefania už teatro direk
toriaus Roberto Laje. "Amiga" 
žurnale (birželio 25 nr.) yra dvie
jų puslapių iliustruotas reporta
žas, kuriame Vanda primena, kad 
ji yra lietuvių kilmės. Tarp svečių 
fotografijoje yra ir Vilma Šimony 
tė su daugybe TV Tupi artistų

ML Administracija

VEIKLOS KALENDORIUS

BIRŽELIO

22: Vyru B-jos šventkelione i Apareci- 
dą;
- 26, Liet. Kat. Bendruomenės valdybos 
posėdis, V. Zelina.

- 28; V. Anastácio mokykloj lauza&sven- 
tė Antaninių, Joninių ir Petrinių proga;

- 28 - 30: Pas. Lietuvių Katalikų Bendri
jos kongresas Romoj;

- 29:17:00 vai. Petrinių Mišios šv. Kazi
miero salėje, Mookoje, su savo atsinešto
mis vaišėmis Petrams, Jonams ir Anta
nams pagerbti;

- 29: Jaunimo Kongreso atstovų rinkimai;

30: JK komiteto valdybos posėdis.

IEPOS

- 2: kun. St. Šileikos kunigystės sidabri
nis jubiliejus;

- 6: sukaktuvinės pamaldos ir iškilmingi 
pietūs kun. St. Šileikai pagerbti;

A

- 5-6: JK studijų dienos Santose (pas Ste 
ponaičius);

- 12: LK B-nės choro ir Kanados liet so
listo Vacį. Vareikaičio koncertas;

- 13:17 vai. 30 dienos Mišios už a.a. prel. 
Aleksandrą Arminą šv. Kazimiero parapi
jos salėje, Mookoje. Užrašė šv. Juozapo vy 
rų brolija.

- 19-20: Argentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus atstovų bendras posėdis JK reikalais 
São Paule;

- 27: šv. Onos šventė (Moterų D-ja ir Mal 
dos Ap-mas);

RUGPIŪČIO

- 9-10: Trio koncertas;

- 10: V. Zelinoj pietus JK naudai;

RUGSĖJO

- 14: Spaudos balius

FÃBR1CA DE GUARDA-CHUVAS 
(MJLftROA-CMVVAa OfrTOOOÍ TOO*» JAtAHOMWS. 'esirtíORA# tt 

CBtANCA*. ITAUAMO H AISMAO.

ífetae íà&w <£tda.
■

V. IWhate SêoPçsib

-NOSSA LITUÂNIA

ZAUSLJ 
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01000 São Paulo. SP

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO 

Redator: Jonas Kidykas 
Administrador: P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 250 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Pedro 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turinį re
dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadienį. Todėl vietinės žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai (teiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

s

K S Si*

< i-Sekmadienį, liepos 13 d., 1b vai. Seselių 
Pranciškiecių salėje solisto b a s ba
ri t o n o Vaclovo V e r ik ai č i o 
iš Toronto, Kanados ir L K B e n d r u o - 
m e nes choro K ONCER TAS

Pelnas Jaunimo Kongreso naudai
Rengia J K Brazilijos komitetas
Pakvietimai pas J K Finansų Komisiją.

flSISMÉS m JONINIU LAUŽU

S Dr. J. Basanavičiaus — VILA ANASTÁCIO 
mokykloje, Rua Camacan, 625

| Programoje: H. Mošinskienės vaizdelis "Joni
nės Lietuvoje" su Aušros choro daininin
kais ir Nemuno šokėjais.

Rengia V. Anastácio mokyklos rėmėjų bū
relis kartu su BLB Literatūros būreliu.

Birželio 28, šeštadienį, 20 vai.
Po programos — vaišės.

įėjimas nemokamas.

I

Ku n. Stasio Šileikos

SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS:

-liepos 2 dieną 10 vai.:
kpncelebruotos Mišios su lietuviais kunigais

-liepos 2 dieną 20 vai.:
koncelebruotos Mišios portugališkai su regioniniu vyskupu 

_ ir apylinkės kunigais.
- liepos 6 dieną: 11 valandą: S U M A

12,30 vai.: PIETŪS

ŠVENTOS i ŠIOS už mūsų kolonijos Petrus, Povilus, 
Jonus, Antanus, šv. Kazimiero parapijos kleboną Petrą Dauginti ir 
popiežiaus Pauliaus VI PAGERBIMAS Mokoje, ši sekmadieni, birže
lio 29., 17 valandą.

Paskui suneštinės vaišės. Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti.

UŽSIMOKĖJO ML

Po 50 kr. Ignas Dubauskas, Jonas 
Tyla, Stasys Gimbutis.

60 kr. Petronėlė Nakvazas
Po 100 kr. Izabel Augustinius (iš 

JAV) Jonas Jodeiis (užsakydamas laik
raštį St. Tručinskui)

11,60 kr. Sr. Gineika (iš Venezuelos)

Šv. Juozapo Bendruomenės Vai 
dyba pakvietė advokatų komisiją 
Vincą Tubelį, Algirdą Sliesoraitj 
ir Pijų Butrimavičių ir pavedė iš
studijuoti ar buvusios valdybos 
nutarimas sutrumpinti valdybos 
kadenciją yra suderinamas su Ben- 

’ druomenės statutais.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
--*>•!•—*i—rnrriĮBriiiffii«'Tn,'iiiiiii»miiwirnnir».-rim 1 mniriuiiii, rinm riri«iiiirni-ni».in. nmi »iui<wi ninnuw imm—■■■ 
GttĄfcjPA*,CHOVAS t>8 TO&OÚ ÔS TtPGÒ» PAEA 88CSMORA8 t

CRIAMCA8. ÍMW ITALíAWO & ALSísAAO.

& mwoi

R. W F©^rf744J677 - (ftôa*. 274-1886)
V. Pmdsfet©

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAS
JONAS BRAT KAUSKAS

Išleidžia jį savo 70-jo gimtadienio proga. 
Ilgiausių ir laimingų metų linki jam

dėkinga ML Administracija

t .vpr -ui i n— ii ■ ■■ ■ — i i ■■■ »iw i

Jubiliatas JONAS BRATKAUS- *Įjus lietsargiu dirbtuvėms po vis 

KAS, šio ML numerio garbės lei
dėjas, gimė 1905 m. birželio m.23 
d. Kuršėnuose (Šiaulių ąpskr.) Lie
tuvoje buvo geležinkelietis. Bra
zilijon atvykęs 1927 metais dirbo 
įvairiose vietose, paskui mezgyk
lose 16 metų, pirma eiliniu darbi- 

, ninku, vėliau tapo mezgimo raštų 
ir mašinų meistru.

Darbštumas, gabumai ir santau
pos įgalino jj pasistatyti Vila Žoli
noje (R. Ibitirama) nuosavą namą. 
1954 m. nusipirko 3 nuosavas 
mezgimo mašinas elastikams megz
ti; vėliau daugiau. Po 1947 m. e- 
lastikų pardavimo krizės pradėjo 
gaminti dirbtinio šilko’ (rayon) 
dirželius lietsargiams. Gerai sekė
si. Jis išrado patogų dirželio rinke- 
lj užkabinti ant sagutės ir jj užpa
tentavo. Niekas dabar negali ga
minti dirželių su tokiais rinkeiiais. 
J ' gamma ir parduoda tuos dirže

li ŪSU Md RUSI E JI
Inglesa, Tucuruvi), buvo prekybinin
kas ir dailininkas mėgėjas - laisvu lai
ku piešdavo gražius, spalvotus paveiks
lus, ypač gamtovaizdžius. Jo paveiks
lai buvo išstatyti, berods, 1972 metais 
Baltų tautu parodoje, Praça Roosevelt 
São Paulo. Paliko jau suaugusius du sū
nus ir dukterį bei liūdinčią žmoną.

Mirusiųjų šeimoms mūsų užuojauta.

Braziliją.
Dalyvaudamas Šv. Cecilijos, vė 

liau VILTIES draugijos chore su 
sipažino Vila Beloje su Veronika 
Avlacevičiute ir ją vedė 1935 me
tais. Išaugino ir j mokslus išleido 
dukrą Joaną (sąskaitininkė, pia
no profesorė) ir sūnų Rikardą (in
žinierius). Abu jau vedę. Jonas bu 
vo eilę metų Vilties draugijos Bom 
Retiro skyriaus iždininkas ir atsto
vas Brazilijos Lietuvių Sąjungoje, 
vėliau ilgametis jos narys.

Dabar sukaktuvininkas turi po
rą namų, porą apartamentų San 
Paulyje, kitą Santose ir 50 maši
nų savo mezgykloje. Jis dalyvau
ja ir remia lietuviškąją veiklą. Yra 
ilgametis ML garbės leidėjas. Lin
kime jam gyvuoti ir džiaugtis sa
vo darbo vaisiais dar ilgus metus.

Apie birželio 8 STASYS RAMA
NAUSKAS, gyvenęs V. Bertioga. Velio
nis mirė sulaukęs gražaus amžiaus — 74 
metu.

Prieš porą savaičių PIJUS TRUČINS- 
KAS. Velionis gyveno Vila Barcelona 
(São Caetano) ir turėjo vos 36 metus 
amžiaus.

Prieš pora mėnesiu mirė JONAS RA
DZEVIČIUS. 59 metu amžiaus, kilęs 
iš Stakiškiu. Alytaus apskr. Velionis gy
veno Vila Dom Pedro H (prie Parada

A.A. Prel. AL. ARMINUI, mirus, jo broliui kun. Albi
nui ir visiems liūdintiems artimiesiems bei draugams nuo
širdžią užuojautą reiškia

Onutė ir Vincas Kuliešiai
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