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KONGRESE DVI REZOLIUCIJOS 
UŽ PABALTIJĮ

Kongresmanas Frank Anminzio už bylos kilimą
Jungtinėse Tautose

LIETUVOS KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ 

lapkričio 23 d., sekmadienį, bus pa
minėta Lietuvos kariuomenš diena. 
Sv. Kazimiero p-jos salėj 17 vai. bus 
Mišios už Lietuvą ir jos žuvusius ka
rius; seks meninė programa, kurią 
atliks Literatūros ratelis ir "Aušros" 
choras.

Prancūzai prieš 
rūkymą

Paryžius. - Prancūzijos svei
katos ministerija yra susirūpinu-- 
si sustabdyti rūkymo stipriai iš- 
plitusį įprotį. Vyriausybė yra pa
ruošusi įstatymo projektą už
drausti rūkymą viešuose pasta
tuose. Prezidentas Giscard, pats 
metęs rūkyti, pastebi, kad Pran
cūzija yra atsilikusi nuo kitų Eu
ropos kraštų kovoje prieš tabako 
vartojimą.

Rūkymas į Prancūziją buvo 
atvežtas šešioliktam šimtmety. 
Jono Nicot ir buvęs užgirtas Mol
jero dramoje “Donžuanas”, kaip 
garbingas įprotis, yra pasidaręs 
tikra vergija. Statistika rodo, kad 
kiekvienas prancūzas, virš 15 m. 
amžiaus, surūko kasdien penkias 
cigaretes.

Raiti į Vatikaną

VATIKANAS. — Prieš bend
rąją audienciją, Paulius VI Va
tikano kieme atskirai priėmė y- 
pafengą savo originalumu iš k<> 
tų išsiskiriančių maldininkų gru
pę — 19 jaunų prancūzų raite
lių. Jie arkliais atjojo iš Avig- 
nono į Romą l&ventųjų Metų 
prpga. Raitieji maldininkai dau
giau kaip tūkstančio kilometfų 
kelionę atliko per vieną mėnesį.

MASKVA. — Beremontuo- 
jaut Amerikos ambasados pa
statą Maskvoje, sienose atras
ta apie tuzinas dar iki šiol ne- 
-4s^iktų-slaptų- klausymo-apara
tų, mikrofonų. Didesnė jų dalis 
jau neveikė. Ambasados tarnau
tojai mano, kad tokių slaptų į- 
taisymų yra ir darbininkų įreng
tuose pastoliuose ir naujai de
damuose vamzdžiuose.

WASEHNGTONAS. — Kan- 
gresmanas Franik Annunzio (de- 
mokr., OCH.) rugpiūčdo 5 Atsto
vų rūmuose pasiūlė dvi rezoliu
cijas Pabaltijo reikalu. Rezoliu
cija Nr. 388 turėtų raginti pre
zidentą Jungtinėse Tautose pa
reikalauti, kad Pabaltijo tautų 
tremtiniai Ir kaliniai Sibire ir 
-kitur būtų sugrąžinti; kad tos 
tautos galėtų parodyti savo va
lią, leisti joms apsispręsti lais
vu balsavimu. Balsavimus turė
tų prižiūrėti Jungtinės Tautos, 
o tuo metu sovietų kariuomenė 
turėtų pasitraukti.

Antroji rezoliucija 389 dar 
kartą turėtų patvirtinti Kon
greso nusistatymą, kad Ameri
ka niekada nepripažins, jokio
mis aplinkybėmis, sovietų įvyk-

Lietuviai laukia Vatikano pagalbos
Los Angeles, Calif., leidžia

mas katalikų savaitraštis “The 
National Catholic Register”. Jo 
redaktorium yra arkivyskupas 
Robert J. Dwyer. Laikraštis pla
čiai skaitomas visoj Amerikoj. 
Spalio 5 (nr. 40, psl. 3) laikraš
tis paskelbė straipsnį: “Lithua
nians Need More Vatican 
Help”.

Straipsny cituojamas protes
tantų dvasininko Rev. Michael 
Bourdeaux nusiskundimas, jog 
Vatikanas diplomatiniuose ma
nevruose ignoruoja Lietuvos ka
talikų problemas. Bourdeaux yra 
Religijos ir komunizmo studijų 
centro direktorius Kestone, ne
toli Londono. Jis sako, jog Lie
tuvos katalikai buvo priversti 
pradėti leisti “LKB Kroniką”, 
kad Vakarams atskleistų tikrą 
padėtį ir kad Vatikanas reikalą 
giliau paimtų į širdį. Jie įsitiki
nę, kad Vatikano diplomatai ne
imu matyti, kokius sunkumus 
pergyvena katalikai Sovietijoj. 
“Lietuvos katalikai turi aiškiai 
pagrįstų reikalavimų, bet dėl da
bartinės detentės niekas į tuos 
reikalavimus nekreipia dėme
sio”. Toliau Bourdeaux sako: 
“Jiems pasidarė aišku, kad Ro
ma nenori padėti, nors jie prašo 
pagalbos per ilgus metus”.

Vatikano derybose su Rytais 
darbotvarkę pasiūlo kaip tik ne 
Vatikanas, todėl derybos ir apsi
riboja tik vyskupų konsekravi
mu ir formalia Bažnyčios orga- 

dytos Paabaltijo valstybių oku
pacijos ir prezidento parašas 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje ant finalinio ak
to tam neprieštarauja.

Annunzio sakė, kad preziden
to parašas aiškinamas ne de 
jure, bet de facto okupacijos 
pripažinimu. Cituoja Aleksand
ro Solženicino žodžius, įad “Hel
sinkio aktas buvo Rytų/įkiropos 
iàdatinffiâ’* Nore presisfesWs Ir 
valstybės sekretorius sako prie
šingai, bėt užtikrinimas yra vie
nas dalykas, o realybė visai kas 
kutą. Mini politinio biuro nario 
Michailo Suslovo žodžius ‘Trav- 
doje”, kad "detente ir visa, kas 
su tuo surista, yra tik gera dir
va pasauliniam revoliucijos pro-

nfžacija. Tokie gyvybiniai reika
lai, kaip parapijos gyvenimas, 
visai nediskutuojami. Kad nebū
tų trynimosi tarp Vatikano ir 
Sovietijos katalikų, Bourdeaux 
siūlo:

1. Vatikanas turėtų informuoti 
Amerikoj gyvenančius lietuvius 
ir Kanadoj ukrainiečius apie de
rybas su sovietų valdžia;

2. Vatikanas turėtų pasinaudo
ti informacijomis iš Rytų Ęuro- 
*pos "Išeivių, ypač gyvenančių
Romoj;

3. Artimiau bendradarbiauti 
dviem Vatikano sekretoriams — 
krikščionių vienybės ir santykių 
su netikinčialsiais;

4. Pradėti gaminti literatūrą 
katalikams Rytuose;

5. Pagerinti radijo programas 
Rytų Europai. Rytų Europos 
krikščionys labai nelaimingi Va
tikano radijo kokybe. Translia
cijos labai nuobodžios ir pilnos 
biurokratinio žargono;

6. Derybose su sovietais nau
dotis ir informacijomis, surink
tomis “Kronikose”.

‘Visi, ypatingai lietuviai sa
ko, kad popiežius turi vado
vauti šventajam karui prieš ko
munizmą. Vatikano pareiga pa
rodyti, kad Sovietijos krikščio
nys taip pat brangi Bažnyčią 
šeimos dalis. Dabartinėj jaci- 

' joj jie to nejaučia”, sako tas-" 
Bourdeaux.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



NR. 47 (1425) XXVII. 1975. XI. 20 MŪSŲ L I EI U V A 2

© LIETUVIAI PAŠAU IXJE
Laisvosios Europos radijas

Britų spaudoje pasklido žinių, kad de- 
teritės šalininkai nori priversti užsidaryti 
Radio Free Europe (Laisvosios Europos 
Radijo) stotį, 'kuri, kaip ir Liberty, veikia 
Vakarų Vokietijoje ir transliuoja į sateli
tinius kraštus. Balandžio 17 d. „The Ti-' 
mes“ dienraštyje žurnalistas Bernard Le
vin nurodo, kad stotis jau seniai esanti 
rakštis sovietiniams imperialistams ir 
reiškia dėl jos labai didelį susirūpinimą. 
Kadangi stotis išlaikoma JAV valdžios pi
nigais ir Kongresas turi kasmet iš naujo 
persvarstyti skiriamas lėšas, tai draugys
tei su Sovietų Sąjunga dadėjant, vis gar
siau esą kalbama apie stoties likividavi- 
mą.

Žurnalistas pasakoja įdomias istorijas, 
kaip prieš tris metus, senatoriui Fulbright 
vadovaujant, buvo bandoma Radio Free 
Europe likviduoti. Propagandos centras 
prieš tą stotį tada ir dabar buvo Lenkijos 
ambasada Londone. Tam reikalui buvę 
pavartoti net sufabrikuoti dokumentai ir 
įvairiausios intrygos.

Kadangi stotis transliuoja į satelitines 
valstybes, tai Lenkijos ir Čekoslovakijos 
agentams buvo pavykę įsibrauti net į pa
čią stotį Vokietijoje. Vėliau atitinkamai 
„apdirbtas“ žinias jie transliuodavo iš 
Prahos ir Varšuvos. Kai kuriems stoties 
tarnautojams buvo grasinama pasilikusių
jų giminių persekiojimu. O pvz. lenkų 

skyriaus vedėjas buvo apkaltintas dirbęs 
iš vien su naciais, nors iš tikrųjų už rezis
tencinę veiklą karo metais jis buvo apdo
vanotas lenkų ir britų ordinais.

Kodėl norima Radio Free Europe nutil
dyti? Pagrindinės priežastys yra šios: sto
tis siunčia teisingas žinias bei informaci
jas ir palaiko pavergtųjų tautų viltį. Ji 
atlieka tokį pat darbą, kokį atlikdavo bri
tų BBC karo metu.

Stotis turi labai didelį pasitikėjimą, nes 
ji nekartoja žinių, kurias klausytojai ir be 
skelbimo mato savo akimis arba pasiskai
to komunistinėje spaudoje. Pvz. ji nepra- 
nešinėja apie krašte vykstančią priespau
dą ir neteisybę, bet surenka ir perduoda 
visa tai, kas anuose kraštuose nuo žmonių 
yra slepiama.

Minėtasis žurnalistas rašo, kad būtų 
tikrai didelis nuostolis, jei JAV Kongre
sas nebeskirtų šitai stočiai lėšų. Pavojaus 
esama didelio. Tačiau jis mano, kad pvz. 
senatorius Jacksonas ir kiti gerai supran
ta jos reikšmę ir padarys visa, kad stotis 1 
galėtų ir toliau veikti. Stoties uždarymas 
būtų tragiškas smūgis satelitinių kraštų 
gyventojams, nes iš jų būtų atimtas tei
singos informacijos ir nuolatinės vilties 
šaltinis. Straipsnio autorius sakosi turįs 
žinių, kaip gyventojai už geležinės uždan
gos vertina jiems siunčiamas žinias. Ir jis 
tikisi, kad JAV vyriausybė sudarys sąly-

' gas stočiai toliau egzistuoti.

LENKV Žl/RNALAS

APIE LIETUVIUS KANKINIUS
Julijos Slapelytės pagamintos lietuviškodfelės - Motiejukas 

ir Barbora. L. Kanto nuotrauka

Paryžiuj leidžiamas -įtakingas 
lenkų žurnalas Kultūra š.m. Nr. 
1-2 plačiai paminėjo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. 
Straipsnyje, pavadintame “Lie
tuva: Neužmirškit savo brolių 
kankinių" autorius Dominik 
Horawski aprašė suėmimų ir 
kratų bangą intelektualų tarjie. 
Jie buvę apkaltinti priklausymu 
prie slaptų organizacijų, nelega
lios spaudos platinimu, paga
liau net Kudirkos šeimos šelpi
mu. Tik teismo proceso metu 
išryškėjęs kaltinimų tikslas, bū
tent apšmeižti ir suparaližuoti 
lietuvių tautinės kultūros tyrinė
jimo ir puoselėjimo judėjimą. 

Azyriausias kaltininkas buvęs 
pripažintas Žukauskas, gavęs 
Šešerius metus griežto režimo 
lagerio. Žukausko teisme pasa
kyta kalbą pasiekusi Romą, ir 
autorius cituoja kài kurias jos iš
traukas.

Pagal Žukauską, sovietų skel
biama 1918 revoliucija jokiu bū
du nebuvusi spontaniškas lietu
vių liaudies judėjimas; ji buvusi 
importuota iš Maskvos, ant Rau
donosios armijos durtuvų. Jos 
vadovybėj, be dviejų renegatų 
— Kapsuko ir Angariečio, buvę 
daugiausia žydų, rusų ir lenkų, 
"nieko bendro neturinčių su ne
priklausomybės siekusia lietu
vių tauta.

Be to, Žukauskas dar paminė
jęs Ribbentropo-Molotovo pak
tą; pasakęs, kad po karo lietuviai 
buvę šaudomi ne klasiniais, o 
politiniais ir tautiniais motyvais; 
pasmerkęs viešpataujantį di- 
džiarusišką šovinizmą ir rusifi
kaciją, vykdomą dėl tariamo dar
bo rankų trūkumo Lietuvoj, kai 
tuo tarpu lietuviai siunčiami į 
Kazachstaną.

Baigdamas, Žukauskas išsi
reiškęs: “Čia nėra teismas, o 
sauvaliavimas. Kodėl jis eina 
prie uždarų durų? Ar iš tikrųjų 
teismas bijo, kad įsiutusi liaudis 
mane sudraskys į gabalėlius? 
O gal labiausiai bijo dėl ?a- 

99vęs . ,.
Kai Lietuva Romos sinode bu

vo atstovaujama vyskupo Ma
tulaičio-Labuko, sovietai jį.,Rū
pestingai “globoję”. Kai Romoj 
gyvenančių lietuvių kunigų bū* 
relis norėjo aplankyti vysk. La
buką, jį “globojąs” sekretorius 
pasakęs, kad vyskupas sergąs ir 
negalįs jų priimti. Užsispyrę 
kunigai dar ir dar kartą mėgino 
pasimatyti su vyskupu, kol paga
liau jiem buvo leista. Per pa
sikalbėjimą buvę aišku, kad 
vysk. Labukas svarstė kiekvieną 
savo žodį. Tačiau atsisveikinda
mas neišlaikęs ir, apkabindamas 
kiekvieną atskirai, su ašaromis 

akyse pasakęs; [Nepamirškit 
savo brolių kankinių ir mels
kitės, nes nieko kito negalima 
padaryti."

Kultūra pastebi, kad vysk. La
bukas dešimt metų iškalėjęs Si
bire už “antikomunistinę’’ 
veiklą. (Elta)

DAINŲ ŠVENTĖ
Septintoji respublikinė dainų šven

tė Vilniuje liepos 18-20 d.d. turėjo 
tris pagrindinius renginius — an
samblių vakarą Kalnų parke, chorų 
koncertą Vingio parke ir baigmini 
šokėjų pasirodymą “Žalgirio'* stadi- 
jone. Šventinėje eisenoje dalyvavo 
33.000 dainininkų, šokėjų, orkestran
tų. Visi šventės renginiai buvo skir
ti sovietinės pergalės II D. kare tris
dešimtmečiui ir sovietinamos Lietu
vos trisdešimtpenkmečiui. Savo svei
kinime dalyviams kompartija ir val
džia atvirai pabrėžė šios šventės po
litinį ir kultūrini pobūdį. Lietuviš
kiausias buvo saviveiklinių ansamb
lių vakaras Kalnų parke, kur sol. 
V. Noreika su birbynės palyda pa
dainavo “Arimų dainą” ir kur beveik 
visą repertuarą sudarė mūsų liau- 
d’es dainos bei šokiai.

Dainų šventė Vingyje buvo pradė
ta A. Bražinsko kantata “Brolių mil
žinų šaly”, Spauda cituoja šios kan
tatos posmą: “Prie Volgos plačiosios, 
prie Dono sraunaus, prie Nemuno 
seno, vingiuoto ramaus, ir rusas, lie

tuvis, ir latvės sūnus čia laimę ir 
džiaugsmą dalinas perpus ...” Kan
tata neužmiršo ir kompartijos: “Par
tija, tau, mūsų partija, dainuoja tau
tos ir dainuos, partija, Lenino par- 
tija — žvaigždė mūsų skrydžių spar
nuos . ...” Propaganda taip pat dvel
kė V. Laurušo kompozicija “Dainuo
ja darbo Lietuva”, E. Balsio - 
“Skambėk, pionierių dainele", J 
Švedo — “Daina apie Tarybų tau 
tą”, I. Dunajevskio — “Daina apie 
Tėvynę". Į propagandinius rėmus 
buvo įpintos lietuvių ir rusų liaudies 
dainos, B. Smetanos operos “Parduo
toji nuotaka” ištrauka, J. Naujalio ir 
Maironio “Lietuva brangi”. Kaimo 
kapela programą papildė “Mergvaka
rio valsu”, “Linksmuole”, liaudiška 
kompozicija “Sviro svirtys”.

Koncertą “Žalgirio" stadione šokė
jai pradėjo “Iškilmingu trejiniu” ir 
“Šventine polka”. Vaikų grupės at
liko šokius “O-pa-pa”, “Sėjau rūtą", 
“Viens, du, trys”, “Mūsų dienos — 
kaip šventė”, moksleivių — “Šėlti- 
nį” ir “Tilčiuką". Programą papildė 
“Jubilėjinis kadrilius", “Subatėlė", 
“Pakeltkojis”, “Blezdingėlė”, “Ru
gučiai”, M. Vaitulevičiūtės masinė 
kompozicija “Ant kolūkio lauko”.

Programoje taip pat dalyvavo pra
moginių šokių atstovai, pučiamųjų 
instrumentų orkestrai. Respublikinės 
dainų šventės, rengiamos kas penke- 
ri metai, sutampa su sovietinamos 
Lietuvos penkmečiais. Šiemetinės 
šventės meno vadovu ir vyr. dirigen
tu buvo kompoz. Konradas Kavec- 
kas. Šventės renginių aukurams ug
nis buvo atnešta iš rusų karių ka
piniu Antakalnyje.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO REIKALU -
JAU TIK BU-MĖNFŠJAJ LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO.'

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TÁ FO RANKOSE!

MALONIAI KVIEČIAME /BUS UFWWS /

LAIKAS REGISTRUOTIS JK 
KELIONEI j ARGENTINĄ

Jau prasidėjo registracija kebo 
nei į Jaunimo kongresą Argentino
je ir Urugvajuje, Registracija bai 
giasi gruodžio mėn. 1 d.

Turizmo ir finansų komisijos 
jau užsakė du autobusu tiesiai 
São Paulo j Buenos Aires. Šie au 
tobusai išvyksta gruodžio 16,20 
vai. Kaina jaunimui yra 600 kr., o 
suaugusiems 700 kr. (Jau jskaity 
tas numatytas kainų pakėlimas.)

Kadangi vietų skaičius ribotas 
ir yra daug norinčių važiuoti, pra
šoma skubiai užsirašyti :pranešti 
Jk būstinei apie norą važiuoti, 
užpildyti registracijos anketą ir j- 
nesti registracijos mokestj.

Visa kelionė, įskaitant J K ofi
cialius parengimus, jaunimui kai
nuoja 1.300 00 kr.,o suaugusiems 
1.400,00, su jau įskaitytu Naujų
jų Metų sutikimu São Paule. Šie 
pinigai mokami finansų komisijai,

Suaugę prašome užmokėti visą 
mokestį registracijos metu arba i- 
ki gruodžio 1. Jaunimui siūlomas 
palengvinimas: 350 kr. iki XI 15, 
350 kr. iki XI 30, ir paskutinis 
600 kr. mokestis iki Xi3 10.

Jeigu būtų klausimų, galima 
kreiptis j būstinę.

BŪSTINĖ SKELBIA VALANDAS

Jaunimo kongreso būstinė São 
Paule, jau daugiau kaip prieš me
tus įrengta Jurgio Bareišo namuos 
se, Rua das Giestas, 927, Vila Ste
loje. Nuo dabar iki Kongreso būs
tinė (kongreso raštinė) veiks pir
madieniais nuo 13 iki 20 vai., ant. 
radieniais ir penktadieniais nuo 
14 iki 21 vai. Telefonas: 274-0934
Taip pat galima skambinti būsti-

KVIEČIAME 
TALKON

REMKTTE KANDIDATES I KONGRESO

LIETUVAITĘ------ IR

BRAZILUOS KRAŠTO FIHA&-
SL| KODUOS

svarbiausioj ielefonai:
pirm, prel. P, R^gažinskas -

TeL 274-2295
ižd Jonas TstanHes ■ tel.63-7344 
ižd.Vincas Banys - teL 274-067? 
sekr. Halina Mnšinskienė telef.

nes vedėjai Elenai Bdieišytei (R 
das Giestas, 929), 63 5723.

Būstinė priima JK registracijos 
mokesų vykstančio Argentiną ir 
Urugvajų, išduoda rt-gistracijos la
pus ir veda nakvynėn kartoteką. 
Finansiniais klausimais galima 
kreiptis tiesia j <n. komisiją.

Ligi šiol būstinė /ra paruošusi 
1380 lietuvių šeimų adresus São 
Paule ir interiore, neskaitant Mū
sų Lietuvos adresato. Tuo būdu 
dabar paštu (su nouju pašto žo- 
nos CEP numer’uj jalima susisiek 
ti su 2.000 lietuvių šeimų Brazih' 
joje. Dar liko be-eik tūkstantis 
adresų paruošti.

Pereitą savaitę ML negaunan
čioms šeimopns buvo išsiuntinėtas 
specialus 10pėl. M, numeris su 
visomis J K informacijomis lietu 
viškai ir portugališkai,

IŠSIUNTĖ STUDIJINĘ ANKETĄ

Su specialu ML numeriu skirtu 
kongresui (siusti M U negaunan
čioms šeimoms) ir su pereitos sa
vaitės ML numeriu buvo išsiųstas 
papildomas lapas su kongreso so
ciologinės anketos klausimais.

Kaip anketoje pažymėta, ją pil-

SU LIETUVIAIS IS ARGENTINOS, AUSTRALIJOS, AN
GLIJOS, KANADOS, KOLUMBIJOS, JUNGTINIU VALS
TYBIŲ, VOKIETIJOS; URUGVAJAUS,1 VENECUELOS- 
ATVAŽIUOJA 500 SVEČIŲ IŠ KITU KRAŠTŲ-------------
TODĖL VIETAS REIKIA UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO — 

SKAMBINTI FINANSŲ KOMISIJAI
Šiai didžiai Šventei gros lietuviu mėgiamas 
IR GERAI PAŽĮSTAMAS „LOS GUARACHOS” ORKES 
TRAS SU DVIDEŠIMT MUZIKANTŲ. - PAKVIETIMO 
KAINA APIMA STALIUKUS, VALGĮ IR GĖRIMĄ.

Os conv'tfi« para o Re- 
veillon ler** iue ser 
adqu-t -dus com a com- 
issãi > de f.-^nças, pois 
não serão rendidos na 
porta.

Anketos gražinamos būstinei paš
tu ar asmeniškai.

Pei pirmąjį jaunimo kongresą 
1966 metais ir per antrąjį 1972 
metais šimtai jaunimo iš kelioliko 
kos kraštų atsakė j tuos pačius 
klausimus. Todėl su šios anketos 
pagalba sociologai galės palyginti 
jaunimo nuomones ir pažiūras j 
tautybę, šeimą, asmeninę laimę, 
Lietuvą lietuvių tautos ateitį, 
mokslą, organizacinę ir kitą veik
lą, domesius, su 1975-6 metų jau' 
nimu.

Pereitų dviejų kongresu anke
tos taip pat parodė kokie yra 
skirtumai 1 -rp .vairių kraštų ar j- 
vairaus aršaus bei profesijų jau
nimo. Darbas atliekamas skaitik
lio (komp:Uteno) pagalba.

Jeigu ML gaunančioje šeimoje 
nebūtų to amžiaus asmens, skaity
tojai prašomi anketą paduoti savo 
pažįstamiems ar giminėms, nes ją 
gali pildyti visas lietuvių kilmės ja 
nimas

4$$$$į$$į$$$$t$tttt$$t

SUSIPRATĘS LIETUVIS 
SKAITO IR PLATINA 
SAVO LAIKRAŠTĮ

MUSU LIETUVĄ 
**************************

O preço da entrada in
clui comida e bebida,a 
orquestra „Los Guara- 
chos", e mais de 500 
pessoas do exterior.

PRECISA-SE HOSPEDAGEM 
PARA 400 JOVENS, EM CASAS 
DE FAMÍLIA EM SÃO PAULO

Noticias recebidas dos USA mandam 
dizer que já se inscreveram perto de 450 
pessoas para participar deste congresso. 
Some-se a estes mais 100 entre Argentina 
e Uriiguai e vejam quanta gente vem ai.

Quem está se vendo em palpos de a- 
ranhas com tanta gente é a comissão de 
alojamentos. Eles pedem a todos que co
laborem, pois vãi ser muito difícil se só
mente na ultima hora_todos começarem 
a oferecer alojamento; eles precisam ter 
os lugares certos até no máximo fim de 
novembro. Se você tem um quarto so
brando, receba um lituano de fora, você 
vai ver que não irá se arrepender; se vo
cê tem somente uma cama vaga, também 
está ótimo, Você terá oportunidade de 
conversar e de trocar idéias com um litu
ano dos USA. do Canadá, da Austrália, 
da Alemanha, da Inglaterra, do Uruguai 
da Argentina e de outros lugares. Coope
re conosco:chame-nos através do telefo
ne da redação ou então pelos telefones 
que estão enumerados neste jornal da 
conji^aõte alojamentos. Estamos espe- 
randtMseu chamado." »-

COMISSÃO DE ALOJAMENTOS 
NAKVYNIŲ KOMISIJA---------

Telefonai ir adresai:
Petras ir Roseli Bilevičiai — R. 
Inhagapi, 65 — tel. 274-4047 
Vytas Bacevičius — R. Pedro 
de Godoi, 396 - tel. 63-9343 
Angelika Trübiené — R. Mare
chal Malet, 451 — tel (darbo) 
273-0338.
Arnaldas Zizas - R. das Heras,

laimėkite spalvotą televiziją Jo jaunimas terp 14 ir 35 m. a 1248.
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VATIKANAS Laikraštis ir radijas

Pusiau oficialus Vatikano dienraštis yra 
X<‘Osservatore Romano"’, su specialiu sek-

Šventųjų Metų proga britų vienas rim
čiausių dienraščių ,.The Times" paskyrė
net keturis puslapius Vatikanui, jo istori
jai ir gyvenimui apibūdinti. Paskelbtieji 
rašiniai atrodo rimti, objektyvūs, todėl 
verta nors labai trumpai ir mūsų skaity
tojams su jais susipažinti.

Paulius VI

Dabartiniam popiežiui Pauliui VI-tajam 
istorija “yra užkrovusi sunkiausią naštą. 
Jam reikėjo tęsti ir užbaigti popiežiaus Jo
no XXIII, mirusio 1963 m, pradėtas re
formas, kurių tikslas priderinti katalikų 
Bažnyčios veiklą prie modemiškojo am
žiaus reikalavimų, nepakenkiant pačiai 
Bažnyčiai ir neiššaukiant tokiais atvejais 
beveik neišvengiamo skilimo.

Po antrojo Vatikano susirinkimo Pau-
liūs VI yra kritikuojamas iš visų pusių. 
Progersyvieji katalikai (įskaitant dvasiš
kius) sako, kad jis sustojo pusiaukelėje, 
nepakankamai reformavo Bažnyčią. Kon
servatoriai teigia priešingai — popiežiaus 
įvestosios reformos sugriaus ir suskaldys 
Bažnyčią. Bene rimčiausias popiežiui da
romas priekaištas yra tai, kad jis užsispy
ręs saugoja autoritetą, neparodydamas pa
kankamo sugebėjimo vadovauti. (Vienas 
iš pavyzdžių nurodomas jo ilgas neapsi
sprendimas gimimų kontrolės klausimu).

Tačiau švelnūs Pauliaus VI pečiai spau
dimus nuostabiai gerai atlaiko. Iki šiol iš
vengta pranašautų schizmų, pagrindinai 
pertvarkyta Romos Kurija, pašalinta Va
tikano kariuomenė (paliekant šveicarų 
dekoratyvinę sargybą), apribotas kardino
lų amžius (sulaukę 80 metų nebegali daly
vauti popiežiaus rinkimuose), pakeista 
itališkoji Kurijos administracija (60% at
sakingų postų teko kitoms tautoms), įves
tas tarptautinis vyskupų sinodas, peror
ganizuota tarnautojų ir darbininkų admi
nistracija (atlyginimai, pensijos, soc. ap
rūpinimas), paliktas popiežiaus Jono 
XXIII įvestas neribotas kardinolų skai
čius (buvo 70, dabar yra 127 kardinolai iš 
46 kraštų) ir įvesta daug smulkesnių baž
nyčios apeigų, vienuolynų, kunigų semi
narijų ir kitų reformų.

Gal didžiausią problemą popiežiui su
daro tarptautinis vyskupų sinodas, kuris 
per keturis posėdžius dar nesukūrė sklan
džios darbo sistemos, nes paskirų kraštų 
vyskupai atvyksta su skirtingais reikala
vimais. Popiežius, kaip absoliutinės baž
nyčios monarchas, turi tvirtinti visus vys
kupų sinodo nutarimus, kuriuos ne visada 
lengva suderinti.

Antrasis didžiausias Pauliaus VI -rūpes
tis yra diplomatinė veikla, kuri, pasauliui 
pasidalijus į dvi priešingas stovyklas, da
rosi ypatingai sunki ir jautri. Daugelyje 
kraštų Vatikanas turi savo ambasadorius 
— nuncijus, kurių pagrindinis uždavinys 
yra sekti ir apsaugoti katalikų religijos 
teises ir praktiką atstovaujamame krašte. 
Šiais laikais daugelyje kraštų tikėjimo da
lykai yra taip stipriai susipynę su politika, 
kad Vatikano diplomatai pasiklysta šito
je raizgynėje ir, besisaugodami vienos 
jiems užmestos kilpos, kartais pakliūva į 
kitą.

Vatikano miestas

Vatikano miestas, pagal 1929 m. pasira
šytą su Italijos vyriausybe Laterano su
tartį, valdo 108.5 akrų žemės. Tai yra kar
tu ir Vatikano valstybė — paskutinė ab
soliutinė monarchija Europoje. Miestas 
turi savo paštą, teismą, laikraštį, geležin
kelio stotį ir vaistinę. Valstybės vėliava 
yra balta-geltona su popiežiaus tiara ir 
raktais dugne.

Gyventojai nemoka mokesčių, nėra mui
tinės ir pasų kontrolės. Margomis vidur-

, ’ Kanai palaiko tvarką...
f , Pagrindiniai pastatai, be abejo, yra šv.

I Petro Bazilika ir popiežiaus rūmai. Už
• , miesto popiežius dar turi Castelgandolfo
' ' vilą.
j ' Vatikaną valdo septynių asmenų komi-
» sija, paskirta penkiems metams. Jos va- •

' dovu yra valstybės sekretorius kard. J.
1 ’ Villot. Vatikanas turi savo pašto ženklus

, ir net pinigus. Valdžios administracijoje
, dirba 1.453 tarnautojai. Iš jų tik 136 yra
t dvasiškiai. Vatikane gimusieji vaikai ne- 

1 f siskaito Vatikano piliečiais. Tik 356 žmo-
, i nės, atlieką tam tikras pareigas, turi Va-

i tikano pilietybę, kuri nebegalioja palikus
i tarnybą.
i Šiuo metu Vatikane gyvena 33 kardino-
’ lai, 165 svetimų valstybių atstovai ir švei

carų sargyba. Tik 351 užsienietis turi lei-
, dimą gyventi Vatikano valstybėje.

į i Prekės Vatikano krautuvėje yra be mui- 
, ’ to ir mokesčių. Tabakas, gėrimai ir mais-

■ tas gana pigūs. Tačiau ir algos čia nėra
i didelės. Tarnautojai gauna apie 130 sva-
( rų per mėnesį, kardinolai — 400-470 sv.

1 . Vatikano traukinys vežioja tik prekes.
Teismas, nors ir turi visas instancijas, ta- 

’ čiau 1974 m. turėjo spręsti tik vieną bylą.
» Paštas yra labai perkrautas. Telefono 

i centrinė sujungia vidutiniškai 20.998 pa- 
’ Į sikalbėjimus per dieną. Pašto ženklų pre- 
I ' kybą yra labai pelninga.
» I
’ ‘ Vysk. P. Marcinkus
i tj Vatikano ekonominių reikalų kontrolie-

I rius kardinolas Egielio Vagnozzi neslepia,
i kad pasaulinė ūkio krizė ir infliacija ne-
j aplenkė ir jo vadovaujamo ūkio. Šiuo me

tu čia taip pat dėl sumažėjusių pajamų 
j i mažinamas tarnautojų, skaičius ir iš visų
i < pusių karpomos išlaidos. Kardinolo E.
I ’ Vagnozzi dešinioji ranka yra Vatikano Re-

’ Ilginės veiklos instituto sekretorius, arba
paprasčiau tariant, banko direktorius, lie
tuvis Paulius Marcinkus. Jis taip pat pri-

• sipažįsta, kad Vatikanas turi finansinių 
sunkumų. Dėl nesąžiningų asmenų veik-

' los ir keletos JAV ir Europos bankrūtavu- ’ 
i I šių bankų, turėjo nuostolių ir Vatikano

, bankas. Spaudoje buvo skelbta, kad vysk. 
» • Marcinkų bankininkas Sindona įvėlęs į
J < finansines aferas, dėl kurių jis net buvęs

• atleistas iš pareigų. Nors Vatikano bankas
• niekad neskelbia savo balansų, bet dabar 

J i jau yra paaiškėję, kad gandai apie vysk.
i P. Marcinkų buvo perdėti. Vatikanas pa- 

’ , neigė pranešimus apie P. Marcinkaus at-
t leidimą. Priešingai — jis turįs visišką po- Į
į piežiaus, Italijos banko valdytojo ir kitų 

, ( stambių bankininkų pasitikėjimą. Nors
i i Vatikanas ir turįs savo biudžetą apkarpy-
* i ti, tačiau, kaip teigia kard. Vagnozzi ir •

, vysk. P. Martinkus, jis pajėgia atlikti vi-
, sus administracinius ir labdarybės įsipa-

• reigojimus.
amžių uniformomis 63 šveicarų sargybos

madienio priedu, šalia italų, laikraštis dar 
išleidžiamas anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbomis. Nors oficialus tiražas 
neskelbiamas, bet manoma, kad jo kasdien 
spausdinama kiek mažiau kaip 100.000. 
Laikraštis siunčiamas i visą pasaulį. Trys 
egzemplioriai kasdien iškeliauja į Maskvą. 
Oficialus Vatikano leidinys yra mėnesinis 
žurnalas ,,Acta Apostolicae sedis“.

Pasirodo, kad Vatikano dienraštis, bū
damas nepolitinis ir neturėdamas daug 
skelbimų, iš savo prenumeratos neišsiver
čia ir prisieina jį remti iš kitų šaltinių.

Toks pat nuostolingas yra ir Vatikano 
radijas, įsteigtas 1931 m. Jo programas or
ganizuoja jėzuitai. Iš viso-radijo stotis tu
ri 260 tarnautojų, paruošia 70 programų, 
kurias perduoda 32 kalbomis. Jų tarpe ir 
lietuvių. Naujai pastatytas radijo trans
miterius yra 1000-ties kilovatų galingumo 
ir dirba po 18 valandų per dieną.

' ’ Be grynai religinės programos įvestos
I I klasikinės ir modemiškos muzikos trans-
I j liadjos, turinčios gana gerą pasisekimą.

( Be to, Šventųjų Metų proga kas rytą duo- 
’ • dama speciali informacijos programa, pa- 
I i vadinta „Halio, piligrimai“.

I . šventieji Metai
I 'i Baigiant, porą žodžių apie šventuosius

I Metus. Jie iškilmingai švenčiami kas 25 
1 .metai nuo 1300 metų. Šiais metais buvo
| abejota, ar bus įmanoma šią tradiciją to

liau tęsti. Romos miestas skundėsi viešbu-
• | čių, vandens, sanitaruos, priemonių stoka.
I Net ir popiežius turėjo abejonių, bijoda-
( I mas pakenkti eukumeniniam sąjūdžiui.

' Tačiau visi nuogąstavimai nepasitvirtino.
| Nors per pirmuosius tris mėnesius Romą

( jau aplankė 600.000 piligrimų, tačiau jo
kių nelaimių ar epidemijų dar neįvyko.

I , Piligrimų nuotaikos esančios skirtingos, 
negu buvo 1950 m. Jie mažiau esą suinte-

I I resuoti atlaidais ir šventųjų vietų lanky -
| mu (pvz. Scala Santa), bet daugiau domi- 

1 | si katakombomis ir istoriniais paminklais.
I Suvenyrų pirkliai skundžiasi, kad mažai
' parduoda rožinių ir relikvijų, o daugiau
I ' ne religinio pobūdžio pigių suvenyrų.

Moterys šiais metais nebepaiso trumpų 
sijonų draudimo ir lanko bažnyčias nepri- 

į dengtomis galvomis. Visa tai būtų buvę
/ neįsivaizduojama prieš 25 metus Pijaus

t | XII laikais.
I Dar liko nepaliesti Vatikano muziejai. 

I | garsiausia pasaulyje biblioteka ir per am-
I | žius sutelkti meno turtai. Garsiausia iš
f visų yra Michelangelo Sikstino koplyčia.

I kurios atvaizdavimui yra daug knygų pri- 
| | rašyta. Vatikano bibliotekos ir meno tur-
I tai yra tokia brangenybė, kad pabandyti

nusakyti jų vertę ir grožį tik keliais saki- 
I niais būtų beveik šventvagystė. Pažymėti-
I 1 na, kad Vatikano archyvuose yra sukaup-
, • ta daug ir Lietuvą liečiančios istorinės me-

> džiagos. kurią atsidėjęs rankiojo prof.
I 1 Ivinskis ir kiti istorikai.
. i Krkl.

• ' OKUPUOTOJE LIETUVOJE
. i
t I ILGIAUSIAS TILTAS LIETUVOJE
i |
, Per Nemuną Jurbarke statomas naujas
I i tiltas. Jis bus pats ilgiausias Lietuvoje.

Tiltas — gelžbetoninis, dvylikos atra-
I mų. Penkios jų remiasi į upės dugną. Ir 

I | potvynių metu, pakilus vendeniui, jis ne-
• t sutrukdys laivybai Nemunu.

Tiltas įjungiamas į šakių — Jurbarko 
automagistralę. Užnemunės rajonai dabar 
turės patogų susisiekimą su Žemaitija — 
neberekės važiuoti aplink, per Kauną.

Šiuo metu dar statomi dideli tiltai Vil
niuje per Nerį, taip pat per Nevėžį. Mini
ją, Dubysą.

( Europos Lietuvi.' t
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NAKVYNIŲ KOMISIJA PRAŠO 
NEDELSTI IR UŽSl RAŠYTI

Kadangi iki 500 švečių atvyki
mo į São Paulo liko tik šešios sa
vaitės, JK Nakvynių komisija uo
liai užrašinėja šeimas, kurios mie
lai priims kitų kraštų jaunimą įsa 
vo namus.

Kai kurios šeimos laukia, kol 
jas aplankys vienas iš komisijos 
narių, bet tai nėra būtina - galima 
skambinti bet kuriam komisijos 
nariui. Nakvynes taip pat užrašo 
§v. Kazimiero parapijos klebonas 
kun Petras Daugintis, lankyda
mas letuvių šeimas ^vairiuose bal
nuose.

- T®5 SM723, 27OB34

Nakvynės reikalingos laikotar
pyje tarp gruodžio 30 ir sausio 10 
nors ne kiekvienas jaunuolis ar 
mergaitė visą laiką namie sėdės. 
Vieni (apie 150) nuo sausio 1 iki 
6 bus studijų dienose, Itaici. Kiti 
dalyvaus ekskursijose j Rio, Sanf 
tos ar kitas vietas,

Nakvynių anketojejjnformacij 
jos lape - šeima gali pažymėti iš 
kurio krašto norėtų švečių, ir ar 
mergaitę ar berniuką, ir kiek. Ne 
reikia rūpintis dėl nuvežimo j ko
kį JK parengimą, kadangi Trans
porto ir turizmu isųa steng
sis parūpinti autobusus net ir iš 
tolimesnių ba'rų viena
me baire susidcu > ■.•y .Mesnis skai
čius,

Iš kitų kraštų jaunimas dažnai 
rašo, kad nereikalinga,, liuksusi
nių" sąlygų, o tik vietos permie
goti. Suprantama, kad tėvai Aust
ralijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir 
kitur mažiau rūpinsis, jeigu jų vai- 

. kai gyvens lietuvių šeimose. Tuo 
pačiu, Brazilijos lietuviai šeimos 
turės progos asmeniškai susipažin-
ti su lietuviais iš kitur, pakalbėti 
apie gyvenimą kituose kraštuose. 
Ir proga atsilyginti už malonią 
prieglobą, kurią Argentinos, Urug
vajaus, Kanados, JAV ir kitų šalių 
lietuviai įvairiomis progomis su
teikė jaunimui ir suaugusiems iš 
Brazilijos.

TŪKSTANTINIS VAJUS JAU 
PRAŠOKO ŠEŠIASDEŠIMT

JK Finansų komisija iki XI 11, 
yra gavusi po tūkstantį kruzeirų 
pinigais ar pažadais iš 61 asmens 
ar vieneto, Tai yra pagrindinės fi
nansinio vajaus pajamos.

Komisija primena pasižadėju
siems tūkstantininkams, kad lėšos 
šiuo metu reikalmgos skubiems 
reikalams, it kviečio nedelsti ir,

5j 

jei galima, kuo greičiau savo įna
šus užpildyti ar įteikti,

Dabar spausdinami garbės pa
kvietimai į J K uždarymą sausio 6 
Palacio das Convenções, Parque

Anhembi, kviečia dūkstančio kru 
zeirų vajaus rėmėjus dalyvauti ir 
dešimties kraštų atstovų akivaiz
doje gauti Padėkos lapus.

RENKASI JK POSĖDŽIUI

Tryliktasis bendras Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos posėdis JK 
reikalais įvyko pereitą savaitgali 
lapkričio 14-Į6, kongreso stovy k 
Išvietėje, Villa M arista, netoli But 
nos Aires.

Autobusu (tik 44 valandos vie
non pusėn) nyvyko Daiva Vaitke
vičiūtė ir kun. A. Saulaitis.

Paskutinis bendras posėdis 
prieš kongresą šakkiamas toje pat 
vietoje gruodžio 6 -7. Jame daly
vauti žada finansų komisijos iždi
ninkas Jonas Tatarūnas, Jonas Lu
koševičius, A. Saulaitis ir kiti.

U GUIA DO CONGRESSO MUNDIAL

Por ocasiáo do Terceiro Congresso da Ju
ventude Lituana, o Comitê Organizador 
publicará um guia de programas do mesmo, 
de mil exemplares, para o uso dos 500 par
ticipantes vindos do exterior . e co
mo lembrança do Congresso para todos os 
participantes, inclusive do Brasil.

A publicação terá o formato 13,5 x 18,5 
cm, cerca de 80 páginas, e incluirá informa
ções turísticas; o programa completo do 
Congresso no Brasil (de 31 de dezembro de 
1975 a 10 de janeiro de 1976); dados histó
ricos e atuais sobre o Brasil e a coletividade 
lituana no Brasil; a lista dos colaboradores 
da Campanha de Fundos; um pequeno di 
cionário; e outras informações úteis e inter 
essantes.

Através desta, informamos os comercian
tes, industriais, profissionais e outros inter
essados, que a redação do Guia aceita anún
cios (a serem impressos pelo offset em litu 
ano e português), pela contribuição de Cr$ 
200,00 por página inteira (10 x 15 cm), e 

, respetivamente menos por uma parte da pá
gina. Por cada cor adicional, a colaboração 
aumenta 100,00 cr. por página (desenhos 
em traços). '

Também aceitam-se saudações aos parti
cipantes dos quatro continentes e ao próp
rio Congresso, por parte de pessoas, famí
lias, sociedades ou firmas.

O material para anúncios pode ser envia
do à redação (Alfonso D. Petraitis, Apto. 
32, Rua Nova York, 28 - 01259 São Paulo, 
SP) e o pagamento feito em cheque à Comi
ssão de Finanças do Congresso (João Tata
rūnas, Av. Zelina 1135, Vila Zelina, 03124 
São Paulo, SP.) até o dia primeiro de dezem
bro d« 1975.

VOTA NA ESCOLHA DA RAINHA DO 
§@$@KESSO, E GANHA UMA TELE- 
Vl§A@ A O@RĘ§ = = == = = = = = =?

Kk ÍETIMAS LIETU VIAM.S MENININKAMS
Kongreso komitetas praneša, kad ruošia ■ 

ma meno paroda, kurioje maloniai kviečia
me^ Jus dalyvauti.

Pirma, prašome Kongreso Programinio 
leidinio redakcijai atsiusti parodai paduosi
mu darbą sąrašų su pavadinimais, data, tech
nika, laimėtomis premijomis ir kitais davi
niais.

Antra, leidinio redakcijai reikalingi dąyj-

PRANES1MAS APIE KONGRESO LEIDINĮ

Trečiajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui, kuris São Paule įvyks nuo gruo
džio 31 iki sausio 10, yra ruošiamas progra
minis leidinys. Šio spausdinio tikslas yra su
teikti pirmą kartą į Braziliją atvykusiam jau
nimui ir kitiems lietuviams svečiams iš de
šimties kraštų svarbesnių žinių apie Brazili
ją ir jos lietuvius, atspausdinti visą kongreso 
programų, pateikti mažą turistinį žodynėlį 
ir kitas turistines informacijas, išvardinti fi
nansinio vajaus rėmėjus, komiteto ir komisi
jų narius ir panašiai.

Programos leidinys turės apie 80 pusla
pių, 13,5 x 18,5 cm formato, su teksto plo
čiu 10 x 15 cm, spausdintu ofsetu, su iliust
racijomis brėžiniais.

Kviečiame prekybininkus, pramoninin
kus, profesionalus,'amatininkus ir kitus šiam 
leidiniui atsiųsti savo skelbimus ar sveikini
mus, kuriais paremtumėte ir patį kongresą, 
Pieno puslapio kaina yra 200 kr.* jeigu no
rima kelių spalvų, pridėti po šimtą kruzeirų 
už kiekvieną sekančią spalvą.

Leidiniui medžiaga turėtų būti siunčiama 
redakcijai (Alfonsas D. Petraitis -Apto. 32, 
Rua Nova York, 28 - 01259 Sąo Paulo, SP.) 
Mokestis siunčiamas Finansų komisijai (Jo
nas Tatarūnas, Av. Zelina 1135, Vila Zelina, 
03142 Sąo Paulo, SP). Paskutinė data yra 
gruodžio men. 1 d.

Leidiniui priimami taip pat asmenų, šei- 
ffių if WêikilMW“ kongresui

nuli apie polius menuunlčuš - kunštūSyavo^ 
kokiose parodose dalyvavo ir panašiai. Visi 
šie daviniai turėtų pasiekti redakciją iki Š. 
m. gruodžio men. 1 d. (Alfonsas D. Petrai
tis - Apto 32. Rua Nova York, 28 - 01259 
Sįfo Paulo, SP.)

Kongreso komitetas vėliau praneš tikslią 
parodos vietą, datą, atidarymo valandą ir 
kur reikia pristatyti meno darbus (ikigruo * 

. dzio 15 d.)

CONVITE AOS ARTISTAS E FOTOGRAFOS

Com o objetivo de reunir obras artísticas 
de lituanos e seus descendentes no Brasil, 
o Comitê Organizador convida os artistas, 
pintores, escultores e fotografos de origem 
lituana a participarem da exposição de arte 
durante o Congresso, na qual esperamos 
também juntar obras vindas do exterior.

Como os nossos hospedes talvez não 
tenham conhecimento dos artistas de as
cendência lituana no Brasil, pedimos um 
pequeno resumo da vida artística de cada 
participante da exposição.

Aceitam-se quaisquer obras - em técnica, 
e temática - acompanhados pelo título da 
peça, a data, a técnica usada, prêmios ga
nhos (se for o caso), etc. Esta Informação 
deve chegar à redação do Guia do Congres
so até o dia primeiro de dezembro, o mai* 
tardar, para ser impresso como parte do 
programa oficial (Alfonso D, Petraitis,,Apto- 
32, Rua Nova York, 28 - 01259 São Paulo.

Numa data próxima, o Comitê Organiza
dor fornecerá os dados sobre o local da ex
posição, abertura, horário, o lugar de entre
ga das obras (até o dia 15 de dezembro).

Ao mesmo tempo aproveitamos a opor
tunidade para informar que a Comissão de 
festejos precisa de ajuda para as decorações 
dos festejos do congresso.

Quem puder colaborar nesta área 
pode comunicar-se com a Comissão de Fes
tejos (Algirdas Sliesoraitis, R. Américo Bra- 
siliense, 917 - Santo Amaro - 04715 SP, SP.)
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KURŠIU MARIU ŽVEJU 

LAIVAI
Šiuo laivu (fig. 1.) Kuršių Ma

rių žvejai gaudydavo žuvis vi
sokiu oru nuo pat senovės laikų 
iki Lietuvos pavergimo po antrojo 
pasaulinio karo. Daugumas laivų 
buvo ne tokie gilūs kaip vaizdas 
rodo. Jie vi-si buvo plokščiadugniai 
su dviem šoniniais skydais (šliū
žėmis). Yra žinių, kad žvejai šliu- 

\ žes nelabai naudojo, jas į vandenį 
įleisdami tik stipriam šoniniui vė
jui pučiant.

Iš statinio ir burių plano matyti/ 
kad šie laivai buvo labai stangrūs 
ir pastovūs vidutinio greičio vėjui 
pučiant. Bet buvo pavojus, stipres
niam spustelėjus, tokiam plokš
čiadugniu! ir tiesiašoniui laivui 
staiga apvirsti. Kadangi šie žvejų 
laivai neturėjo kajutės, tai apvir
tus visad grėsdavo skendimas, (šių 
dienų kyliniai laivai apvirtų vėl 
atsistoja, jei uždarytos kajutės 
durys ir langai).

Nuo rago iki dubens ilgas po
vandeninis laivo dugnas neleisdavo 
laivui atsiliepti į vairininko sukio- 
jimus taip greit, kaip šių dienų 
jachta atsilieptų. Bet dėl tos pa
čios priežasties laivas nebuvo 
trankomas nuo vienos pusės į kitą 
bangų.

Stiebo viršūnėje buvo vėlungė 
(arba vėtrungė, arba vimpilas - 
visi, tą patį reiškia), šis liaudies 
meno drožinys buvo skaptuojamas 
iš vietinių minkštų medžių lentų 
(tikriausiai pušų), ir turėjo ske
petaite užpakalyje, kuri nurody
davo vėjo kryptį. Iš vėlungės spal
vų ir išraižymų buvo galima atpa
žinti žvejo gyvenvietų. Pats stie
bas buvo ištisas medis, įstatytas 
į tvirtą kulne, ir perkištas per 
storą pasostės malką.

Šie ypatingi Kuršių Marių lai
vai kaip tik tiko žvejybai Marių 
aplinkybėmis.

M 0 S l| LIETUVA

(fig. d)
Bomas ir gafelis 
.su didžbure 
ir foku

AR PASLAPTIS?

m j

LIGONINĖJE
• A ‘ ’ I ■ <•;- •, ' '*• -

Daktarė: Tai kurioje vietoje tau pradėjo skau 
dėti?

Skautė: Man rodos, kad Litu.anicos virtuvėje..

Vilk tukliat' vkus'ai į stovyklą aplankyti
i sako:
- Ten prie palapinės sic T mūsų ;' 

viršininkas. Jis neturi nei vk-:m plauko ant g
- Nekalbėk tail garsiai, nes ’is galiisg’." 

sako tyliai mama.
- tax ką, rnanm, .• -is tai car IK' 

klausi.; r.ų-stebe* \ ’.kiukas.

(fig. 3) 
Lenktas gafelis 
su didžbure, foku, 
priekine bure ir 
"vikingine” bure, 
iškelta su rėja

.Ą-

4

vėl
* * *

Daktarė: Na, 
nuo uodų?

Vilkiukas:
šį rytą

Daktarė: jei šie vaiSUi tau nepadės, ateik dar 
kartą ir tada duosiu tokių, kurie tikrai padės.

Sesė: Ar negalėtumėte man duoti tuos antruosius 
vaistus iš karto?

PER DAUG PAREIGINGAS
• ■'

. i i?ipi'.ika L zias-i c
- : - Sa-ū’ ium L'

* ♦ *

mažas broliuk, ar padėjo vaistai

Ne! Einant gulti išgėriau šaukštelį 
šaukštelį, o jie vis kanda ir kanda

(fig. 4a) 
Ardomais su 
didžbure

(fig. 4b) 
Ardomas su 
didžbure įr . 
f,okų/

Ardomas su 
didžbure ir . 
ardomas su 

.^įękinę bure

KITI LIETUVIŠKI 
BURINIAI LAIVAI

Šie burių, montavimai buvo nau
dojami Kuršių Marių žvejų lai
vuose. Fig. 2 burių plano neteko 
daug kur matyti, o fig. 3 matyta 
tik vienoj fotografijoj.

Pats dažniausiai naudojamas 
burinis planas yra parodytas fig. 
4d. Kitos dig. 4 buvo varijantai šio 
pagrindinio burių tipo. Taip pasta
tytos, burės buvo greit pakeliamos 
ar nuleidžiamos vieno arba dvie^- 
jų žmonių. Kvadratinis burių, pa-< 
vidalas neleido arti plaukti į vėją, 
taip kaip moderni, aukšta, tri- 
kampinė didžburė jachtai leistų.
Bet toks pavidalas buvo atitinka-\ 
mas plaukti šoniniais arba užpa- 
kaliniu vėjais. Ką šis burių planas 
neteko greičiu ar plaukimu į vėją, 
žvejui atmokėdavo pastovumu ir 
kontrolės lengvumu, ypač staigiai 
vėjui keičiantis.

KAS YRA LAPE?

■ ■ "... '•'\i

I /’

(fig. 4 4). 
Ardomas su 
didŽbufe, 
ardomàs su 
priekine bure 

. ir fokasA

. Ardomas su
■ ; •' didžbure, 

į ardomas su 
priekine bure 
ir trikampi nė,

v • ;-y ž p a k a l b u r ė
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jLitddtŪlCL S)aiU Mok/tiltU
Juozas Macevičius

Pavasario motyvas

Atveriu akis - pavasarėja.

Tarsi lengvas, permatomas rūkas 
Gervių šauksmas žemėj pasilieja. 
Virpa ilgesys baltuos kačiukuos. 
Virpa ilgesys beržų alėjoj.

Atveriu akis - pavasarėja.
Ištiesiu rankas - pavasarėja.

Ant delnų nukrinta šiltas lašas, - 
Ir širdy iš karto pragiedrėja. 
Virpantis pavasario peizažas 
Ilgesiu ir nerimu sūdrėja.

Ištiesiu rankas - pavasarėja.
Atveriu akis - pavasarėja.

2

šiąnakt kažkur prasiveržė versmė 
Ir skamba.
Kiaurą naktį skamba.

Aš jau visai užmigt nebegaliu,
Nes, pilko debesies nuskėlus kampą, 
Iš ryto krinta vyturio giesmė.

O šiąnakt -
Čia sidabro varpeliu 
Prasiveržė versmė. 
Ir skamba.

Per diena kaip giesmė,
Per naktį kaip versmė
Didžiulė mano žemė skamba.

3

Aš nejaučiu dar žemėj pilnumos.
Dar viskas taip trapu
Ir taip netikra.
Laukams ir pievoms trūksta žalumos.
Upeliams - mėlyno ir tyro stiklo.
O mano žvilgsniui -
Įprasto veržlumo,
O mano balsui — 
šilto subtilumo.
Kurs būtinas skambėjime giesmės.
Ir kupinas gyvenimo prasmės.
Gal būt. todėl

VERGUOS KRYŽKHHIOSi
Laukimo sidabrinio
Pritvino pakelėj beržynų rankos laibos 
Ir upės 
Drumsto nerimo pritvino. 
Ir laukiu aš, 
Kada pirmasis žaibas
Žalia liepsna beržuos suproginės 
Ir drumstą ūkaną 
Virš upių sudraskys, 
Kai, nupraustas 
Žalios žaibų ugnies, 
Pažvelgs pavasaris 
Į širdį akis.

4

Pavasaris.
O gal dar saulės maža?
O gal dar maža mėlyno dangaus?
Žiedų, spalvų ir oro neužtenka?
O ne!
Aš laukiu dar į jo peizažą
Ateinant artimo žmogaus. . .
Jo žingsnių,
Jo alsavimo, 
Jo rankų.

Atsiminimai iš Sibiro tremties 

Stefanija Rūkienė

UPIŲ KRANTU VALYMAS

Man beplaunant čiurkas, atėjo ir pavasa
ris. Sveikata kiek pagerėjo, gerokai sustiprė
jau. Tai padėjo lietuviški rugeliai. Lietuvos 
duonelė, pasirodo, labai geras gydytojas. 
Tik gaila, kad ji jau baigiasi ir jos pakako tik 
trims mėnesiams.

Daugelis tremtinių eina j bulvienas ir ren
ka pernykščias sušalusias bulves. Jose yra 
daug krakmolo ir cukraus. Sugrūda šias bul
ves ir kepa blynus ne keptuvėje, bet tiesiog 
ant karštos plytos. Blynai išeina skanūs ir 
valgomi su malonumu ir pasigardžiavimu. 
Stasė ir mane pavaišino.

Sibiro pavasaris labai gaivališkas. Čia vis
kas po ilgos, gilios žiemos labai staigiai pa
bunda. Upės, kriokdamos, ūždamos ir nirš- 
damos, laužo storiausius ledus ir, nešdamos 
milžiniškas lytis, plėšia ir negailestingai griau 
na savo krantus. Pasipurto ir per savaitę nusi 
krato žiemos pančiais.

Negailestingi buranai siaučia Sibiro lygu 
mose ir taigose. Šie baisūs viesulai miškuose 
pridaro labai daug žalos. Jie išrauna su šak
nimis storiausius taigų milžinus ir jais užver 
čia upių vagas. Po tokių viesulų upės būna 
užverstos skersai ir išilgai išrautais medžiais. -

Ak, tie negailestingi buranai. Jie siausda
mi ir švilpaudami nepagalvoja ir nepasigaili 
tų rankų, kurios jų upėsna suverstus medžius 
turės ištraukti ir švariai keliaujančius vande
nis išvalyti, kad upės vaga būtų laisva sie
liams plukdyti.

Laukuose žvanga pavasaris, o aš gaunu 
įsakymą pasiruošti upių krantų valyti. Vyrai 
kare, kolchozuose darbo jėgos labai stinga, 
bet iš jų dar pareikalauja valdiškiems dar
bams. Jeigu tave kolchozas visai perduotų 
valdžios žinion, tai būtų geriau, nes mokes
čiai ir duoklės nespaustų ir gautum nuolati-

ALOYZAS v

STASIULEVIČIUS
Jaunesnes kartos (gim. 1931 m.) dailininkas. 

1956 m. Vilniaus dailės institute baigęs tapy

bos studijas. Svarbiausia jo kūrybos tema - 

urbanistinis peizažas, išreiškiantis „ne prabė

gančias impresijas, laikinas būsenas, bet mo

numentalų gyvenimo dramatizmą“. A. Stasiule

vičius yra dalyvavęs daugelyje parodų So

vietų Sąjungoje, o taip pat Prancūzijoje, Ka

nadoje. Lenkijoje ir kitur.

ar šaše?- -«TOgEacjtfiMiM’JijjBMtriMn.wrtrTwi hib.i h ibjiii —• -WMBomoeaneaB

Siena su kontrforsais. II. 1970.

nį ir pastovų atlyginimą. Dabar gi padirbę 
jus vėl reikia grįžti kaiman.

Iš mūsų kolchozo trys moterys keliauja
me už keturiasdešimt kilometrų upių valy

(tąsa 8 pusi.)
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ŽIEMŲ IR VASARŲ ATOSVYROJ...

Liūne Sutema

Seku pasaką apie žiemą

Kas stovėjo už musų lango 
prispaudęs veido prie stiklo, 

■ alsavo kartėliu.
•i žiurėjo akim pikta?
Sidabražolės sužėlė, viksvos Įsipjovė, 
šerkšnu ir ledu mūsų lange - 
ir pašiurpusi sniegena
Daugiau nieko -

Nebūk liūdna, 
nupūsim sidabražoles besijuokdamos, 
nupūsim viksvas dainuodamos.
delnais atšildysim sniegena, 
nebūk nekantri -
palauk! kur tu bėgi baso, 
j trapų, stiklinį pasauli -

lūžta lediniai medžiai, 
slysta lediniai namai - 
sukasi, sukasi vis greityn, 
ledinis rutulys skliaute 
ir pliekia vaivorykštėm -

Sustok! Susisuks galva -
Slenka pusnys - už jų nieko nėra - 
Sugrįžki, nėra 
neaprėpiamai plačios žalumos 
išvingiuotos šviesiais keliais.
kuriais viesulu švilpia geltonam automobilyj 
tavo herojus,
vėjavaikis Steve Me Queen, 
lenktyniaudamas su mirtim - 
Tau tik pasigirdo.
skamba ledinis pasaulis, 
jo nerūpestinga daina -

. . . Camptown racetrack 5 miles long, 
oh doo-da day!...

Surinkau tavo paliktas pėdas sniege 
ir atšildžiau alsavimu neramiu - 
ir pasklido būrys linksmų sniegenų, 
pasinerdamas pusnyse - 
tik viena pasiliko, 
tarp viksvų ir sidabražolių, 
nebeatšildoma - 
kiek žiemų dar mums liko kartu? -

Kas žiūrėjo į mūsų veidrodį 
ir pirštu vedžiojo mano veido bruožais, 
aptrindamas juos ir užpūsdamas 
šalta gruodžio migla - 
kaip tu prisiminsi mane?
Iš veidrodžio žiūri mergaitė, 
žingeidžiom akim, nedrąsia šypsena - 
skaidos ir nuteka drumzlina srove 
paskutiniai mano bruožai veidrodyje - 
Ir mergaitė šyposi -

Kas prabėgo pro mūsų langą? - 
Traukia mane už rankos vaikystė, 
užsispyrus, verkšlendama -
Iš ko statysim pilį, mažoji, ir kame? 
Kas norės gyventi joje?
Ir kas saugos, kas apgins jq? -

Tavo herojus vėjavaikis 
lenktyniautojas su mirtim, 
gyvena geltonam automobilyje - 
mano karaliūnas stotyje, 
blizgina, valo kareivių batus, 
mirtin žengiančius kapotu ritmu -

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE —
8 ? pusi.)

I mo darbams. Keliai neišbrenaami, važiuoti 
negalima, nors mūsų niekas ir nevežtų.

8 Klampojame purvynais, ant kupros nešamės 
I po maišelį, kuriame yra dubenėlis, šaukštas 
I ir maisto kruopelė. Nešamės po kirvį ir vie 
Į ną piūklą.
j Vakarą pasiekėme mums nurodyta darbo 
I vietą. Gyvenimo ir darbo sąlygos visur vieno
I dos. Ir čia radome kulistaną su dviejų aukš- 
I tų narais. Narai be jokių čiužinių. Labai gera 

jeigu randi pamesta pernykščių žolių.
Patalpos viduryje stovi geležinė krosnelė 

kuri jau anksčiau atvykusių kūrenama n 
I pleška visu smarkumu. Reikia išsivirti i- 
I kiek apsidžiovinti.
į Susirinkusios tik vienos moterys. Iš mo 
. terų tarpo paskirta ir prižiūrėtoja, kuri nu

rodys darbus, juos ąpskaičiuos ir užrašinės
8 Pradėjome dirbti. Darbo įrankiai laba 
I primityviški: piūklas, kirvis, virvė, buomas 
į ir iš rąstų sukaltas plaustas. Pjaustome išvir 
j , tusius medžius gabalais ir juos virvėmis trau 
8 kiame į krantą. Ištraukusios krauname krū 

vosna ir deginame. Ugnelė yra mūsų džiaugs 
mas. Be jos būtų visai blogai, nes oras dar 
drungnas.

8 Visos krutame ir dirbame neskubėdamos. 
Nė viena nesiskundžia, nedejuoja ir nesiprie 
šina. Tik paslydusios ir sušlapusios ar užsiga 

•I vusios keikiasi, kiek tik įkerta. Visos esame 
J vienodai apsirengusios, kaip uniformuotos
j Zuperinių maišų kelnės j r švarkai. Tėvynėje 
, mus palaikytų skurdžiausiomis elegetomis

ar juokdariais.
I Visų veidai nuo šalčio ir vėjo parudavę
• pašiurpę ir daugiau negu normaliai apaugę 
I mažais tankiais plaukučiais. Mano veidas ir
I gi apaugo mažais aksominiais pūkeliais, ku 

. ’ rie natūraliai saugo veidą nuo sibiriškų šal
I čių. O gal tas reiškinys ir nuo badavimo’ 

Ištremtųjų organizmas naujame kontmen
I te ir mums neįprastame klimate reaguoja 
i pastebime kai kurių atmainų. Nuvykus Si t>« 
I ran ir ten kiek pagyvenus, visoms tremi 

nėms prapuolė regulos. Iš pradžios šio -e^ 
| kinio nepastebėjome, vėliau susirūpinom» 

ir pradėjome viena kitos teirautis. Pasirodo 
regulos buvo pranykusios pas visas tremt*

I nes ir tik atsirado po dviejų, o kitoms ne 
í po trijų metų.
I Grįžtame vakare iš darbo išalkusios, šia 
I pios ir pavargusios. Krosnelę smarkiai pieš-
j kiname, nes malkų turime į valias. Kulistg- 

ne kamšatis, nes čia dabar gyvena penkias
dešimt moterų. Visoms reikia apsidžiovinti 

i ir vakarienę išsivirti. Dažniausia verdama ar
bata. Tai grynas vandenėlis, bet karštas ir 

I gaivinantis. Kai kurios nori dubenėlyje išsi- 
« virti bulves ar pasišildyti gal kūtes, 
’ Prie tos kamšaties visos įpratusios ir dėl
* to nesijaudina ir nesibara. Sakoma, kad ki- 
1 taip ir būti negali. Eilinis sibiriokas ir namie
♦ jokių patogumų neturi.

Vakarais labai sunku užmigti. Visos į sie- 
nas prikaišioja pagaliokų, ant kurių pasi- 
džiauna šlapius drabužius. Rūbai neskalbti, 
garuoja ir skleidžia nosį laužiančius kvapus, 
Prie krosnelės dažnai kas nors užsidega ar 

I svyla. Miegi kaip pragaro prieangyje ir to 
C košmaro negali išsakyti. Taip ir praeina mie- 
I la naktelė be normalaus poilsio. Anksti ke- 
1 liamės, jaučiamės kaip sudaužytos ir vėl ei

name dirbti.
I ( bus daugiau )
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tos us 7,50 kr. automobiliui. Vie
ta bus nurodyta žemėlapiuose M LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
L ir JK programiniame leidinyje. MINĖJIMO ŠVENT Ė

MŪSŲ

KVIEČIA SUSITELKIMO DIENON 
Visas lietuviškai kalbąs ar su

prantąs jaunimas ir vyresnieji yra 
kviečiame dalyvauti ateitininkų 
ruošiamoje susitelkimo dienoje. 
Vila Zelinos Jaunimo namuose, 
gruodžio 7, sekmadienį, nuo 8 v. 
ryto. Norintieji dalyvauti turėtų 
užsirašyti klebonijose.

Programa bus įdomi ir įvaiti, 
susikaupimo dienos dalyviai ne 
tik pasiruoš Kalėdų šventėm, bet 
ir turės progos truput} susikaupti 
ir pagalvoti apie svarbius kiekvie
nam klausimus.

DALYVAVO CURSILHO

Pereitą savaitgalį krikščioniško
jo sąjūdžio programoje „Cursilho” 
dalyvavo Antonija Sejunaitė.

GYDOSI NAMUOSE

Kazimieras Tijūnėlis, gyvenąs 
Vila Zelinoje, pergyvenęs operaci
ją, gydosi namie žmonos ir sunaus 
priežiūroje. Linkime skubiai atsiga
uti.

JK VALDYBA NEPAILSTA•

Brazilijos J K komiteto valdyba 
Sąjungos rūmuose renkasi kas pir
madienį 20:30 vali, kadangi kon
gresas sparčiai artėja.

Lapkričio 3 d. posėdyje buvo 
sudaryta kasdienė programa lietu
vių visuomenei if švečiams nuo 
sausio 1 iki 9 dienos, apsvarstyti 
autobusų nuomavimo, ekskursijų 
ir kiti svarbūs reikalai.

Lapkričio 10 d. susirinkime bu
vo kalbėta, kad per Musų Lietuvą 
reikalinga daugiau propagandos N. 
Metų sutikimui ir kitiems JK ren
giniams.

Naujųjų Metų sutikimas vyks 
Club Homs, Av. Paulista, 735. 
Šaltą vakarienę, užkandžius ir gė
rimus per visą, naktį parūpins bu
fetas Fan, o šokiams gros lietu
viams pažįstamas „Los Guara- 
chos" orkestras su 20 muzikantų. 
Stalo papuošimai ir moderniškas 
apšvietimas bus parūpintas pačio 
jaunimo.

Šios didžios šventės pradžia 22 
vai. Apranga gali būti formali ar
ba išeiginė (rigor ar social). Pakvie
timai suaugusiems 150 kr., Jauni
mui 100 kr. Kadangi tą naktį Av. 
Paulista vyksta šv. Silvestro lenk
tynės (nors jis pats nebėga), JK 
parengimų komisija užsakė auto
mobiliams statyti vietą iš Al. SAn-

Parengime visiems dalyviams į 
mokestį įskaityti staliukai (ir kė
dės). Svečius iš kitu kraštų, jeigu 

reikės, nuveš specialūs autobusai.
Pakvietimus galima gauti pas 

finansų komisijos narius, Vila Ze
linos klebonijoje, šv. Kazimiero 
klebonijoje ir pas bairų atstovus: 
Kazimieras Skorupskis, R. Ale
manha 388, Parque das Nações; 
Antanas Kučinskas, R. Drava 514, 
Moinho Velho; Juozas Lisauskas, 
R. Joana Angelica, 405, Bairro 
Barcelona, S. Caetano; Jurgis Ma- 
telionis, R. Vichy 204, Casa Ver- 
de; Ona Serbentaitė, R Trieste, 
13, Utinga; Vladas Steponaitis, R.' 
Godofredo Fraga, 173, Santos; 
Alfonsas Vidžiūnas, R. Tenente 
Lande,346 - Lapa; H. Mo’sinskie- 
nė, R. Prof. João Arruda, 176, ap. 
12, Perdizes; Magd. Makarevičie- 
né, Av. Martins Francisco, 1161, 
Vila Lucinda; Algirdas Sliesorai- 
tis, R. Américo Brasiliense, 917, 
Santo Amaro; Alfonsas Lisauskas, 
Trav. Bandeirantes 7, Imirim; Jo
nas Dimša, R. Cananéia, 130, V. 
Prudente.

SUSIRINKO VISUOTINIS JK 
KOMISIJŲ PASITARIMAS

Sekmadienį, lapkričio 9, šv. Ka
zimiero parapijos salėje virš 30 as' 
menų dalyvavo- visuotiniame J K 
susirinkime, kuris tęsėsi nuo~9?30 
iki 13:30 vai.

Posėdžiui pirmininkavo Daiva 
Vaitkevičiūtė, JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos pirmininkė ir JK 
talkininkė Brazilijoje. Buvo sekan 
tys pranešimai:

A. Steponaits - valdybos; J. Ta- 
tarūnas, H. Mošinskienė - finansų; 
H. Mošinskienė ir A. Petraitis - in
formacijos ir spaudos; E. Bareišy- 
tė - būstinėj A. Zizas ir E. Bacevi
čienė nakvynių komisija; K. Va
lavičiūtė ir A. Draugelytė - turiz
mo ir teansporto; Z. Juraitytė - 
studijų savaitės. Taip pat apie sa
vo sričių darbus dar pranešė St. 
Maželis - turizmas, A. SIiesoraitis- 
kongreso renginiai, kalbėjo dar R. 
Idika, A. Vosyliūtė, ir kiti.

Po pietų pertraukos jaunimas 
pildė registracijos anketas ir stu
dijinės (sociologinės) studijos la
pus.

NAUJŲ ME rV'KVlETIMAI

JK Finansų komisija jau plati
na Naujųjų Metų sutikimo pakvie
timus per savo narius ir per bairų 
atstovus bei per parapijas. Svarbu 
žinoti, kad iš užsienio atvyksta a- 
pie 500 švečių, o prie durių pa-

Latvių Nepriklausomybės šven
tė išpuola lapkričio 18 dieną. São 
Paulo Latvių kolonija šį minėjimu 
suruošė lapkričio 14 d. Alepes klu
bo salėse, ant Av. Paulista.

Vos atvykus, tuoj metėsi j 
akis kariškas orkestras ir garbės 
sargyba pilnoje paradinėjeufdni- 
formoje.

Atvykus garbės svečiams, 21, 
30 vai. buvo pakviestas garbės 
prezidiumas: Vice Gubernatorius 
Dr. Manoel Gonçalves Ferreira Fi
lho, p. Čarlis Minders Labdaribges 
Latvių Draugijos pirmininkas, De
putatė Dr. Dulce Salles Cunha Bra 
ga Baltijos Komiteto garbės pir
mininkė, Dr. F. Saukas Estijos 
konsulas, Kap. Juozas čiuvinskas 
lietuvių atstovas ir Baltijos Komi
teto pirmininkas, Dr. Prof. kun. 
Stanislavs Ladasans SJ irkaruo- 
menės atstovas kap. A. Pontuška

Latvių Draugijos "Latvia” 
pirmininkas nuoseklioj kalbej api
būdino šios šventes reikšmę ir a- 
tidarė šventės minėjimą.

Karinis orkestras sugrojo, 
Latvijos ir Brazilijos himnus.

Visi presidium© nariai savo 
prakalbose išsamiai apibūdino da
bartinę Latvijos padėtį ir linkėjo 
kaip galima greičiau atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę 
Kap. Čiuvinskas savo trumpoj 
kalboj pabrėžė lietuvių ir latvių 
giminangumą ir dabartinj drau
giškumą, kurie yra susidarą Bra
zilijoj: Baltijos Komiteto dėka. Be 
to, kvietė Pabaltijo kolonijas dir
bti vieningai savo nepriklausomy
bės atgavimui. Dar pabrėžė, kad 
mes turime prašyti Brazilijos val
džios, kuri šiandien užima svarbu 
vaidmenį laisvųjų tautų šeimoje, 
kad ji per savo Vyriausybės ats
tovus padėtų mūsų nepriklauso
mybės atstatymo byloje. Kap. 
Čiuvinskas užbaigs kalbą, jj svei
kino Vice Gubernatorius bei kit 
prezidiumo nariai.

Po oficialiosios, sekė meni
nė programos dalis. São Paulo

kvietimai nebus platinami. Todėl 
finansų komisija lietuvius ragina 
vietas užsisakyti iš anksto ir bilie
tus įsigyti.

PAKILS PRENUMERATA

Mūsų Lietuvos metinė prenu
merata ateinančiais 1976 metais 
atrodo, pakils iki 70 kruzeirų, rres 
kaip kitos kainos, taip ir popie
riui išlaidos beik iti reikmens taip 
pat brangesni. Gali būti, kad ir 
paštas spausdiniams pabrangs.

Municipalinio Teatro orkestro so
listas prof. Oleg Kuznetzov pas
kambino pianinu Latvių tautiniu 
melodijų popurį ir Valso Kapriee 
J. Vitole. Sekė Rio de Janeiro 
Municipalinio Teatro solisto ba
ritono Aleksandris Glinslis, lat
vių tautinės dainos ir viena por
tugalų kalba. Dainininką akom
panavo prof. O. Kuznetzov.

Trečioje dalyje pasirodė mu 
sų tautinių Šokių ansamblis"Ne- 
munas”, kurj publika sutiko šil
tais plojimais. Šokius gyvai sekė 
ypač Vice Gubernatorius, nes jis 
juos matė pirmą kartą. Vėliau an 
samblio dalyviai buvo pavaišinti 
ir dalyvavo šokiuose, griežiant 
puikiam orkestrui.

Salė ir stalai, puikiai ir gra
žiai pašviesti, skendo ivairiaspal- 
vėše gėlėse. Atrodė tikras pavasa 
ris arba gėlių paroda. Prie įėjimo 
į salę, oficialių svečių žmonos bu 
vo apdovanotas meniška dėže su 
orkidėjomis, p visos kitos ponios 
ir panelės buvo apdovanotos ro
žėmis.

Svečiu prisirinko pilnutėlė 
gana erdvi salė, apie 250 žmonių 
nors įėjimo bilietai kainavo po 
100 kruzeirų kiekvienam, apart 
valgių^ir gėrimų. Garbės svečiai 
buvo vaišinami nemokamai.

Tai tikrai kultūringas ir pa
triotinis, pilnoj to žodžiaus pras 
mėj, minėjimas, kuris parodė, 
kad latvių kolonija, nors ir men
kutė, yra labai vieninga, kultū
ringa ir mylinti savo tėvyn ę. Ki
tos,nors ir daug gausesnės kolo
nijos, neparodo tokio kultūrinio 
subrendimo.

Dalyvavęs

MŪSŲ MIRUSIEJI

Spalio 19 mirė Aleksandras 
SKRUZDILIAUSKAS ', 65 
metų amžiaus, gyvenęs V. Guilh
erme, São Paulo.

Spalio 13 Mirė PAULIUS PUS- 
VASKIS, virs 70 m. amžiaus , gy
venęs anksčiau V. Zelinoje, o pas
kutiniu metu Bom Retire.

Anksčiau, birželio 27, mirė V. 
Talarico gyvenęs JUOZAS LUO- 
B^VIČIUS, 69 m. Velionis buvo 
viengungis, kilęs is’Utenos.

Rugpjūčio 12 mirė VACIUS 
RICKEVIČIUS, 48 m. amžiaus, 
gyvenęs Vila Talarico. Irgi palai
dotas V. Formosa kapuose.
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KERMOŠIUS JAU BAIGIASI

1 ZELSNOS KERiOSIŲ 
Šį šeštadieni ir sekmadieni vakare, 17 
iki 22 valandos.

Tai paūšim, pauHuosim, laimę iš- 
bandysim, draugų susitiksim, na, ir 
savo bažnyčiai padėsim. Nepasivė- 
luokim, kad gerieji fantai nedingtų.

XI.U-25

Vila Zelinos parapijos kermo 
sius, pradėtas spalio mėnesio pir
ma savaitgalį ir pertrauktas tik Vė
linių metu, baigiasi lapkeičio 22- 
23 dienomis.

Kaip žinoma, paskutinysisicsa- 
vaitgalis būna kermošiaus lanky
tojams pats pelningiausias, nes 
rengėjai stengiasi išleisti visas gra
žias premijas. Yra būdelių, kurio
se laimi kiekvienas žaidėjas, todėl 
ir patys nedrąsiausi lošėjai negali 
apsirikti.

Nors kermošiaus rengėjai ir dar
bininkai per tiek savaitgalių pa
vargo, atlaikydami karštą saulę ir 
šaltą lietų, jie varo iki galo. Vien 
nas savaitgalis buvo skirtas netur
tingiesiems šelpti.

TV ĮRAŠYS ŠOKĖJUS

Nemuno "vadovas Jonas Lu
koševičius pranes’ė, kad São Patalo 
11- tasis kanalas pakvietė šokių 
vienetą užrašyti vienos valandos

lietuvių tautinių šokių koncertą 
šio mėnesio bėgyje.

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

se, R. Lituania67. Atsilankė da
ug tautiečių , ypač šeštadienio va 
karą. Abi dienas jie išpirko įvai
riausių dalykų. Buvo irspausdos 
stalas ir kongreso stalas su įvai
riais suvenyrais, ir bufetas.

Mugą suorganizavo Liet. Są
jungos moterių sekcija, vadovauja
ma p. Albinos Ambrazevičienės. 
Tautiečiai suaukojo įvairiausius 
dalykus, kai kurie labai vertingus 
fantus .Talkininkavo mugėje taip 
pat jaunimas.

Visas pelnasra jis grynas ir 
didelis - bus paskintas Jaunimo 
Kongreso reikalams Apie 
plačiau bus kitą karta

SKIRTINGA DIENA

RYTŲ PRIEMIESČIŲ LIETUVIAI 
GALĖS PAMATYTI "NEMUNĄ"

Lapkričio 23, sekmadienį, tau- 
tiniųišokių grupė „Nemunas" vėl 
dalyvaus japonų ruošiamoje Persi
kų šventėje netoli Mogi das Cru
zes, Cocuera vietovėje, iš Mogi va
žiuojant i Salesopolis. Programa, 
kaip ir pernai, vyks popiet.

Ypatingai šokių pasižiūrėti ir su 
šokėjais susitikti kviečiame lietu
viai ir jų draugai iš Mogi das Cru
zes, Brás Cubas, Suzano' Ferraz de 
Vasconcelos, Ribeirão Pires, Poa, 
Itaquequecetuba, Guaianazes, Ita- 
quera, Jacarei, Ouro Fino São Mi
guel Paulista ir kitų artimesnių 
vietovių.

MUGĖ LIETUVIU SĄJUNGOJE

Praeita„šeštadienį ir sekma- 
dienį./15-16 lapkr./ vyko baza- 
ras, mugė Liet. Sąjungos rūmųp

FÁBRICA OE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMB RINKAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual 104.519.517 CGC. 60.882.909/001

mugę

Ateitininkų rengiarįje susi
telkimo dienoje bus matomos se
kančias temos: KRISTUS, BAŽ—• 
NYČIAir APSISPRENDIMO BŪ
TINUMAS. Susitelkimo diena bus 
baigiama Mišioms ir,"agape". Da
lyvaus taip pat Jaunimo Kongreso 
talkininkė Daiva Vaitkevičiūtė ir 
nemaža jaunimo bei vyresniųjų iš 
misų kolonijos. Dalyvių gerbūvių 
rūpinsis specifinė komisija, kuria 
sudaro H. N. Danieliai, O. A. Za
bielai, V. J. Stankevičiai ir A. D. 
Zalubau

Susitelkimas bus V. Zelinoje 
gruodžio 7 d. sekmadienį, praside
damas 8 vai. iytė.

Dar nevėlų. Galite įsirašyti ir 
jūs. Tel. 63.59.75.

VEIKLOS KALENDORIUS -1975
Lapkričio 23,15 vai. Vila Zelinos klebo

nijoje Moksleivių ateitininkų susirinkimas.__
Lapkričio 23, 17:00 vai. Mišios ir Lietu

vos kariuomenės šventės minėjimas su litera
tūros ir meno programa, R. Juatindiba, 28.

Lapkričio 23, „Nemunas” šoka Persikų 
šventėje, Cocuera (prie Mogi d as Cruzes,SP)

Lapkričio 24, JK vaidybos posėdis Sąjun
gos rūmuose, R. Lituânia.

Lapkričio 28, 20 vai. PLIAS susirinki
mas pas A. ir H. Mošinskius, Perdizes.

Lapkričio 29, BLB Literatūros ratelio po
būvis su Z. Bačelio
širdis” pristatvmu nas p. BaCeiien$,Rua 
(Pabari,402, aptJ22. .. ..

LapKncio 3u, oao radio arkivyskupijos 
imigrantų diena.

Gruodžio 6, nuo 15 iki 16 vai., Prakartė
lių muziejuje (Museu de Presépios), Ibirapue- 
ros parke, lietuvių kalėdinę programą atlieka 
LKB choras ir Rūtelė,

Gruodžio 7, nuc 8 vai., ateitininkų ruo
šiama visam lietuviškai kalbančiam jaunimui 
susitelkimo diena, V. Z. Jaunimo namuose.

Gruodžio 6-7, Buenos Airėse paskutiny
sis trijų kraštų posėdis apie Jaunimo kongresą

Gruodžio 12, M. K. Čiurlionio monogra
fijos pristatymas, União Brasileira de Escrito
res, R. 24 de Maio, 250 - 13 aukštas.

JAUNIMO KONGRESO KALENDORIUS- 
žiūrėti ML 3 ir 5 psl.

Gruodžio 20, šv. Kazimiero parapijos mal
dos diena už Lietuvą. ,

Gruodžio 21, Rio de Janeiro lietuvių mal
dos diena už Lietuvą

Gruodžio 23, Vila Zelinos lietuvių maldos 
diena už Lietuvą (pagal Religinės šalpos suda
rytą pasaulio lietuvių maldos kalendorių)

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
dalyvavusiems metinėse Mišiose už 
mūsų vyrąjrtėvą SILVESTRĄ 
ŠERMUKŠNI. Ypač dėkojam prel. 
Pijuj Ragažinskui, L.K.B.-nes cho
ro vadovui p. V. Tatarunui ir cho
ristams bei visiems atsilankiusiems, 
prisidėjusiems savo maldomis ir pa- 
reiškusiems užuojauntą.

Ona Sermuknienė ir šeima

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

Fones 274-0677 • (Res.274-1886) 
São Paulo
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