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Jaunimas — gyvenimo pavasaris. Jis ir tautos pavasaris — ir josios 
ateitis.

Betgi „viena gervė - ne pavasaris", sako senas lietuvių priežodis. 
Bet kai jų daug, tuomet tai jau tikrai pavasaris.

Ar čia turėjom kada nors tiek lietuviško jaunimo, kaip šiandien,ir 
čia atskridusio iš visų pasaulio kraštų? Iš Argentinos, Urugvajaus, 
Kolumbijos, Venecuelos, Kanados, JAV, Australijos, Švedijos, Vo
kietijos, neskaitant jau pačios Brazilijos. Tai tikras lietuviškas pava
saris.

Ir suplaukė jie čia ne pasisvečiavimui, ne malonumui, o kilniems 
ryžtams. Suskrido jie čia garsiai šaukti patiems lietuviams ir visam 
pasauliui: LIETUVA GYVA!

Gyva Lietuva. Gyvi ir josios vaikai, nors gimė ir augantys svetur.
Ir jie nori vis gyviau pasireikšti — nori siekti to, ko visa širdimi trokš
ta ir siekia, bet negali viešai pareikšti, lietuviai pavergtoj Tėvynėj - 
Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės.

„Jaunuolio ateitis, kaip augalo — iš pirmųjų vaisių galime spręsti, 
ko galima iš jo tikėtis", sako vienas mintytojas.

Mes matom atbundant ir bręstant išeivijos lietuvių jaunimo tauti

SVEIKINAM

LIETUVIŠKAS PAVASARIS ATOGRĄŽOJE

o

o

u

nj sąmoningumą, didelį ryžtą jungtis ir dirbti vieningai aiškiai užsi 
brėžtais tikslais, gilų norą atsakingai paimti į savo rankas tautinio at 
smaujinimo vairą.

Tai sveikintinas reišk'nys. Reikia juo džiaugtis. Ir jį palaikyt. Juk 
tai musų tautinio pabudimo išeivijoj reiškinys.

Reikia tik jungti visas - jaunas ir jau nebejaunas - jėgas:
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą...
Ir eisim Lietuvos keliu. (Maironisj
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MENO VAKARAS
PROGRAMA ARTÍSTICO ColégioS. Miguel Arcanjo

R. Campos Novos, 49
Vila Zelina 1

VAIDINIMAS "ŽVAKIDĖ" , . . J
DRAMA "O CASTI CAL Colėg,° s- Miguel Arcanjoi

R. Campos Novos, 49
Vila Zelina ----------------------------------------------------------- ------------------- L

KONGRESO MIŠIOS
MISSA DO CONGRESSO Catedral 

Praça da Sè

OBJETIVOS DO III CONGRESSO 
MUNDIAL DA JUVENTUDE LITUANA 

1975 - 1976
BUENOS AIRE^-- SÃO PAULO

1- Continuidade da chara acesa entre a geração 
mais nova, nascida fora da Lituânia,.(2ivilé Jurai* 
tyté.)

2- Ser útil p#sra unja causa nobre, tendo por fim, 
a satisfação pessoal de um trabalho bem feito. 
(Jorge Laucevičius,)

3* Retribuição daquilo que recebemos dos outros^ 
por ocasião d® II Congresso nos E.U. A e no Canadá 
em 1972. (Aurora Draugely té.)

KANADOS "BALTIJOS" KONCERTAS
CONCERTO DOS CANADENSES

Colégio S. Miguel Arcanjo

4- Contato com outras pessoas lituanas, princi
palmente de outros países. (Jonas.)

5- Descobrir novos li tua nos de coração. (Rim 
gaudes Jurai tis.)

6r União entre os lituanos. (Laine Vosyliūtė.)

7- Divulgar, acima de tudo, o nome lituano pelo 
mundo afora tpelo Brasil. (Jonas Luko&viéius.)

8- Oportunidade de conhecer a América do Sul, 
pois haverá entre 300 a 500 participantes de outros 
países. (Pe. Antanas Sauiaitis.)

9- Aumentar a colaboração entre os lituanos sul 
-americanos.

10- Demonstrar e continuar a demonstrar que 
ainda existem lituanos. (sra. Anita Pratali.)

11- Manter o movimento contínuo lituano, aléiq 
dos Congressos. (Cláudia Pratali.)

12- Procurar reunir e entrar em contato com li
tuanos que residem em bairros afastadas e no inte
rior. (Pe. Antanas Saulaitis.)

13- Através do programa acadêmico do Cohgres 
so, conhecer a situação atual da Lituânia.

Parque Anhemb Gmasio de Ibtrapuera Mooca
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to salė).
10. Prisikėlimo (perdirbta Į 

radiio fabriką).
11. švč. Sakramento (kino sa

K0®iníst| uždarytos šventovės
Pasak "LKB Kronikos", Vilniuje uždarytos 23 šventovės,

žymioji Šv. Kazimiero šventovė Lietuvos sostinėje Vilniuje, kur komunistai irengė ateistini mažėjų. Nuotrauka 
paimta iš A. Kunčiaus leidinio “Senojo Vilniaus vaizdai”

lė).
12. švč. Trejybės (respubliki

nės knygų bazės knygų sandėlis 
nr. 10).

13. Septynių Marijos Skaus
mų koplyčia Žaliakalnyje (su
naikinta).

14. Tyriausios Dievo Motinos 
Marijos ŠariČių bažnyčia (spe
cializuotos medicininės techni
kos parduotuvės sandėlis).

Kaune taip pat uždarytos se
kančios pusiau viešoj koplyčios, 
kurios sudarė dalį kitos paskir
ties rūmų: 1. Angelų Sargų, 2. 
Šv. Antano, 3. šv. Luko — 
Krikščioniškos meilės, 4. Mari
jos Krikščionių Pagalbos, 5. 
Pranciškonių, 6. Šv. Stanislovo 
Kostkoš, 7. Šv. Zitos, 8. Kalėji
mo koplyčia.

Vilniuje yra tiktai viena vei
kianti koplyčia — Aušros Var
tų Dievo Motinos. Visos kitos, 
kurių buvo gausu, panaikintos.

Abiejuose miestuose uždary
tos visos evangelikų bažnyčios. 
Vilniuje: vienoje jų — kino te
atras, kitoje — sporto salė. Kau
ne: seniausioje — maisto pro
duktų sandėlis; degė, dabar ne
naudojama. Kitoje — sporto sa
lė. Naujausioje — milicijos mo
kyklos klubas, sporto salė ir vai- 
gyMa . .

Teviskes žiburiai

Vilniuje
1. Katedra (paveikslų galeri

ja).
2. Augustinijonų (perdirbta į 

elektros reikmenų sandėlį).
3. Šv. Baltramiejaus (sandė

lis, dabar — dailės kombinato 
skulptorių dirbtuvė; 1975 vasa
rą bažnyčioje buvo baigiama di
džiulė Lenino skulptūra).

4. Bazilijonų (sandėlis, dabar 
— inžinerinio statybos instituto 
medžiagų atsparumo laboratori
ja).

5. Bernardinų (dailės institu
to sandėlis, skulptorių dirbtu
vės).

6. Šv. Ignoto bažnyčia per
dirbta į kino studijos butafori
jos sandėlį, o koplyčioje — 
“Bočių” restoranas.

7. švč. Jėzaus Širdies (per
dirbta į statybininkų klubą).

8. šv. Jokūbo ir Pilypo (ope
ros ir baleto teatro dekoracijų ! 
sandėlis).

9. Šv. Jono (“Tiesos” laikraš
čio spaustuvės popieriaus san
dėlis; dabar restauruojama ir 
bus įrengtas “pažangiosios” ■ 
minties muzėjus ir susirinkimų 
bei koncertų salė, administruo
jama universiteto).

10. Šv. Jurgio (knygų rūmų 
knygų sandėlis).

11. Šv. Kotrynos (maisto pro
duktų sandėlis; dabar tuščia, 
bet numatoma restauruoti, įren
giant meno muzėjų).

12. šv. Kazimiero (sandėlis, 
nuo 1961 po restauracijos — 
ateizmo muzėjus).

13. Šv. Kryžiaus arba Boni
fratrų (sandėlis, dabar restau
ruojama ir numatoma panaudo
ti kaip koncertų salė).

14. Labdarių koplyčia (per
dirbta Į knygų prekybos sande- 
H).

15. Marijos Dangun Ėmimo 
arba Pranciškonų (perdirbta į 
centrinio valstybinio archyvo 
patalpas).

16. Šv. Mykolo (sandėlis, de
gė, po restauracijos — pastovi 
statybos paroda).

-17. Misijonierių (medicinos 
Įstaigų aprūpinimo prietaisais 
ir įvairiu inventoriumi sandė
lis).

18. Šv. Stepono (cemento ir 
kitų statybinių medžiagų san
dėlis).

19. Švč. Trejybės (sporto salė, 
fasadas buvo išgriuvęs, dabar 
— istorijos ir etnografijos mu- 
zėjaus dirbtuvė; 1975 metais čia 
gaminamas Kauno IX forto ma
ketas).

29. Trinitorių (karinis sandė
lis).

21. Trinapolio bažnyčia (ligo
ninės sandėlis; virš zakristijos 
vienas šoferis įsirengė butą).

22. Visų Šventųjų (maisto 
produktų sandėlis, degė, po da
linės restauracijos 1975 vasarą 
atidaryta dailės muzėjaus liau
dies meno pastovioji paroda).

23. Vizitiečių (sandėlis, dabar

H 
i'

- nepilnamečių kalėjimo rei
kalams pritaikyta patalpa).

Kaime
1. Aušros Vartų Augštuosiuo- 

se Šančiuose (perdirbta į bara
ką ir apgyvendintos rusų tauty
bės Minos; vėliau — kultūros 
klubas, druskos sandėlis; dabar
— maisto prekybos taros sandė
lis).

2. Fredos bažnyčia (Kauno 
Mičiūrino vardo tarybinio ūkio
— technikumo sporto salė; da
bar apleista; 1975 vasarą jos 
prieangyje apsigyveno buto ne
turinti šeima).

3. Šv. Gertrūdos (vaistų san
dėlis).

4. Įgulos bažnyčia (skulptūros 
ir vitražo muzėjus).

5. Šv. Jurgio (karinis sandė
lis; dabar — medicinos techni-

) kos valdybos statybos objektų 
į kompleksinio tiekimo kontoros 
| medicinos įrenginių ir invento
riaus Kauno bazės sandėlis).

griauta, jos vietoje Įrengta ma- 
; ža sporto aikštė).

7. Marijos Aplankymo Pažais
lyje (dabar restauruojama, kaip 
dailės muzėjaus fili j alas).

8. Benediktinių (viešosios 
Kauno bibliotekos senų knygų 
sandėlis; gretimų namų gyven
tojai sako, kad čia sukrauta

. “geltonoji spauda”, suprask — 
ikitarybinė).

9. Šv. Pranciškaus Ksavero 
> (knygų sandėlis, dabar — spor-

Užsimušė
kum F. Savčiukas

<

Okupuota Lietuva. — Žinio
mis iš ok. Lietuvos, neserK 
motoolklo nelaWjfc,^.^^ur.- 
monių parapijos, Panevėžio vys- 

-kupijos, klebonas kuru, Feliksą s 
Savčiukas. Velionis buvo gimęs 
1918 m. rugpjūčio 21 d., kuni
gu Įšventintas Kaune 1945 m. 
sausio 14 d. Yra klebonavęs il
gesnį laiką Ragelių par., o pas
taruoju metu — (Skiemonyse.

Tai jau keturioliktas šiemet 
ok. Lietuvoje miręs kunigas.

Be to, pranešama, kad po vys
kupo J. Pletkaus mirties Telšių 

Į vyskupijos kapituliariniu vikaru 
— vyskupijos (administrato
rium išrinktas prel Br. Baraus
kas, bet kitomis žiniomis.— kun.

Viena. —- Šių metų rugsėjo 
mėnesį 213 žmonių iš komunis
tų valdomų įvairių Rytų Euro
pos (kraštų pabėgo į Austriją ir 

; paprašė austrų politinės globos. 
I Apie tai. pranešė Austrijos Vi
daus reikalų ministerija, pažy
mėdama, jog šiais metais rug
sėjo mėnesį iš Rytų Europos į 
Austriją pabėgo keturis kartus 
daugiau žmonių, negu praėjusių 
metų tame pačiame laikotarpy

je.
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TIESA IR GYVENIMĄ S

LAIKO INFLIACIJA SOVIETINĖJE SKALBYKLOJE

Laikas yra pinigai, taip sako 
mūsų broliai amerikiečiai. Taigi, 
jei krinta doleris, tai reiškia, kad 
krinta ir laiko vertė, t. y. nu-j 
pinga ir laikas. Galima sakytij 
jog kartu su pinigais jaučiama ir 
laiko infliacija. Konkrečiai kal
bant, žmogui yra laiko kaip šie
no. Prisimenant įvairius paren-; 
gimus, laiko atžvilgiu jie turi 'bū
ti labai ilgi, prakalbos ilgos, o vi
sa turi būti pradėta su neabejo
tinai reikšmingu pavėlavimu.

Filosofai teigia, kad viena mi-. 
n ulė yra labai brangi, kad per! 
vieną minutę galima susprogdinti 
pasauli, bet taip yra tik raštuo
se, gi gyvenime žmogus kartais 
laukia valandą, kad atidarytų ta
verną.

Rudeniui atėjus, prasidėjo įvai
rus parengimai. Taip ir lekia tie 
visų parengimų stiprintojai iš pa-1 
rengimo į parengimą, griūdami.; 
Nieko nepadarysi, taip jau yra. į 
turi kas nors eiti. Bet tie, kurie ’ 
visada visur eina, tikriausiai, turi '• 
laiko per daug. Pavyzdžiui vyksta j 
koks nors parengimas, tai būti- į 
na i reikia pavėlinti. Jeigu nepa-; 
vėlini, tai reiškia, kad tavo pa
rengimas niekam tikęs. Jeigu jau 
atėjo kas per anksti j salę, tai te-; 
gu palaukia, sėdėti tai ne miškas i 
kirsti. Pagaliau nėra čia ko vis
ką punktualiai pradėti. Tik Lie
tuvių opera visada spektaklį pra
deda punktualiai, žinoma, jeigu 
sol. Vicikas, vykdamas! salę, tikė
to negauna. Suprantama, kad per 
nesusipratimą parengimą būtų 
galima ir anksčiau pradėti, bet 
dori žmonės vėluojasi. Ir reikia 
vėluotis. Jeigu ateini ir sėdi, tai: 
jau visi tuoj ir galvos, kad neturi į 
kur laiko dėti. Kai jau visi suse- į 
dę, būtinai pasivėlink, tada visi > 
matys, kad tavo uždaviniai dide
li, kad tu negali visur suspėti, kad 
tave kankina posėdžiai ir svarbūs 
valstybiniai reikalai, 'kad ir tu esi 
maždaug kaip daktaras, kurį iš 
vienos ligoninės ir iš vienų namų 
į kitus pacientai tampo. Žodžiu, 
vėlavimasis yra būtinas žmogaus į 
reputac.jai išlaikyti ir kelti.

Jeigu tave kas kvies į šiaip ko- ; 
kį neįdomų susirinkimą, tai būti- i 
nai atsakyk, kad neturi laiko. Do- Į 
ras žmogus negali turėti laiko. , 
Tvirtink, kad negali niekur eiti, 
kad laiko nėra, kad tegu dirba 
tie, kurie nieko nedirba, nors 1 
Šiaip labiausiai laiko neturi tie, j 
kurie nieko neveikia. Laiko nebe- j 
■reyia b? auginti, nes laikas pini-J

gai, pinigai krinta. Dabar, ru- s 
deniui atėjus, būtinai vėluokime? \ 
ir kitus verskime vė uotis. Paren-I 
gimuose jokių kortelių mušti ne-į 
reikia ir niekas tau už vėlavimąsi j 
algos nenurašys. j

Šiaip jau laikas yra labai dvi-Į 
pusiškas. Jeigu apsidaužei auto
mobiliu. tai daktaras tau patars 
daugiau judėti, o advokatas vis 
lieps dar pagulėti lovoje. Jeigu 
vieniems labai patiks elektrinių 
gitarų grojimas, tai kiti, norėda-

■ mi, kad viskas greičiau baigtųsi, 
pradės salėje tyliai melstis, kad 
sugestų elektra. Jeigu dvi minutes 
lauksi autobuso, atrodys amžiai, 
o jei dvi valandas ica’bėsi su mer
gina, atrodys akimirksnis, jeigu 
dvylika valandų loši pokerį, tai 
atrodys, kad teužtruko rik pusva
landis. Jei būsi bažnyčioj, tai skų- 
siesi, kad labai ilgos pamaldos ir 
ilgas pamokslas, bet jei sėdėsi ba
rė, tai pats kalbėsi valandą ir at
rodys, kad dar tik pradėjai sa- 
kvti tai. ką turi pasakyti.

i
? }Jž:u. laikas gali kai kam at-: 

rodvti kai kada r brangokas, bet j 
nereikia rūpintis, laikas pinigai, 
o pinigai p ■ n g a. N eb ū k i me Šyks- į 
t uoli ai ii kiiu p y ioja.1, sxeni;
j pareng’mus vėlinkimės, o kiti; 
jų laiku nepradėkim.e, kad taip; 
gautųsi darnu< veiksmas, lyg ge
rai susidainavusių Prapuolenio 
ir Linkevičiūtės duetas. A T.

Kada laikas labai greit plaukia.

VAIŠINGUMAS IB TEMPAS

(Caracase). Atrodo, per ilgai 
užsi'baliavojom, ir, prieš 45 minu
tes atvykę į aerodromą, sužino
jom, kad esam 15 minučių pavė
lavę į savo lėktuvą, turėjusį mus 
nuskraidinti į Brazilijos Rio de 
■J aneiro.

(Buenos Aires). Iš ten važia-f

Kartą užėjau į skalbyklą.
— Norėčiau atsiimti savo 

marškinius, — pasakiau prie- 
. mėjai.

Jinai pažvelgė į kvitą.
— Galime duoti vietoj marš- 

I kinių dvejas kelnaites, — staiga 
Į pareiškė ji, — arba., jeigu nori- 
i te, keturias nosines.
j — Ką?

— Jūs neišgirdote ar nesu
pratote?

— Aš negaliu patikėtu..
— Tikėti ar netikėti — jūsų 

asmeniškas reikalas, o čia vals
tybinė skalbykla. Mes kovojame 
už tai, kad klientai nebūtų ap
gaudinėjami. *

i — O kartais jūs nekovojate 
už tai, kad skalbiniai, kurie pas 
jus atnešami, būtų išskalbti?

I — Liaukitės filosofavę. Na 
; tai kaip, paimsite? Kelnaites ar 
nosines?

— Aš norėčiau marškinių!
— Na koks jūs žmogus? Kur- 

Čias, ar ką ? Neįmanoma susi-
• kalbėti. Aš gi jums aiškinu. Pas 
mus trūksta marškinių, o kel
naičių perteklius. Na, tai ką jūs 
renkatės? Viena ar kita?

— Sakykim, kad mano marš- 
; kiniai iš tikrųjų suplyšo, bet ta
da atiduokite bent sagas. Jos 
buvo originalios, perlamutri
nės... Gal būt, išliko sveika bent 
apykaklė?.. Atleiskite, dėl Die
vo, bet man atrodo, kad štai tie 
marškiniai, kurie kybo ant pa- 

! kabos — antrieji iš kairės — 
yra mani,

— Visaip gali būti!
Tai atiduokite man juos!

— šiuos marškinius gaus tas 
klientas, kuris atnešė septyne
rius marškinius. Jisai gaus dve
jus marškinius ir kaip kompen
saciją kelnaites bei nosines.

— Kaipgi taip? Jūs atiduosite 
jam mano marškinius?

— Jūsų požiūris į asmeninę 
nuosavybę kažkoks feodališkai 
buržuazinis. Jūs už marškinius 
gaunate kelnaites. Sutikite, jog 

i kelnaitės taipogi reikalingas 
i daiktas. Argi gali nūdienis inte-

vom į restoraną ir šokome iki t 
valandos ryto..Tik sugrįžę į na
mus ir pasiėmę daiktus, išskubę 
jom į aerodromą, nes 3 vai. 30 
minučių ryto turėjom išskristi.

Raimonda Apeikytė, 
“Lietuviu Dienos5’

Is “Spygliai ir dygliai”

I
ligentas apsieiti be kelnaičių?

—- Žinoma, negali, — sutikau 
aš, — iš tikrųjų, kelnaitės pirmo 
būtinumo daiktas.

— Na galų gale prabilote 
kaip normalus žmogus. Prašo
me paimti kelnaites.

— Taip, bet jos man per dide
lės.

— Ne bėda, svarbu, kad ne
būtų mažos. Nesiožiuokite, prie
šingu atveju teks pasiskųsti jū
sų įstaigai kad jūs trukdote vyk 
dyti mums planą.

— Tada verčiau duokite nosi
nes. Visada pravers.

—. Genia! Duok keturias nosi
nes! Prašom. Tiesa, jos neskalb
tos. Bet jūs išsiskalbsite jas pa
tys. Su nosinėmis ne tiek jau 
daug darbo.

— Taip, bet aš juk sumokė
jau už skalbimą ?

— Už marškinių skalbimą, bet
■ne už nosinių. Pasižiūrėkite į
■ savo marškinius, jie tiesiog nuo- 
! stabiai išskalbti.

— Taip. Puikiausiai! Net gra
žu žiūrėti! Mano mėgiami marš- 

įkiniai! Švaručiai kaip ašara! 
Į Svajonė!

— Na matote! Belieka para- 
'; šyti skundų ir pageidavimų kny-

■ goje, kad jūsų marškiniai iš
skalbti gerai. Juk mūsų įmonei

Į kliento nuomonė labai svarbu.
i M. Vasilevskis
i ’I
! POLITIKAS IR PSICHIATRAS

Politikas pad a u.A* savo pažįs- 
j tarną psichiatrą:

— As visada stebi; os’. kaip tu. 
žinai, kada žhogu> yra psichiškai 
nesveikas.

— Aš duodu tokius klausimus.
į kuriuos vidutiniškų gabumu 
žmogus gali lengvai atsakyti Pa
vyzdžiui, aš paklausiu: ‘Jeigu ka
pitonas Cookas tris kartus ayke-

■ lia^o pasaulį, o viena tų kartų bu-
■ vo nužudytas, tai kuris kartas tai 

buvo?”į
' Politikas susimuistė ir tarė:

į —• Ar tu man negalėtum duo
ti klausimo iš kurios nors kitos

: srities, ne istorijos? Istorija ne
i mano .sritis.. I*PAVOJUS

Motina padavė berniukui val
gyti saldžių drebučių. Berniukas; 
pažiūrėjo į virpantį dubenį ir pa-1 
sakė:

— Mamyte, kaip galima Ją ? 
; valgyti, kad ji dar gyva 'r juda.
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75. Henrikas ir Gražvydas Remencius Inese
76. Jonas Sepetausk
77. Juozas Januskis

Cr. 1.000, oo
1.000,
1.000,

OO 
00

DĖMESIO DĖL RIFOS

Televizijos rifą..... 24 gruodžio, per
Loteria Federal.

Pranešam visiems platintojams, kad 
rifos, kurios nebus apmokėtos ligi 23 
gruodžio dienos, praranda vertę. Prašom 
visų platintųjų, kad atsiskaititų su Finan
sų Komisija ligi minėtos dienos.

PASIŽADĖJUSIU ĮNAŠAI: FINANSŲ KOMISIJA ŠIO!
Adv. P.io Butrimavicius I nes e 900, oo

kitos aukos;
Paulius Jurgilas 
Eugenija Bacevičius 
Pranas Sakevicius .
Neringa Bacelis Sacchi

Lietuvi, prisidek prie tūkstantinio vajaus, pai erodam&s 
musų jaunimą . Kongreso pasisekimas Tavo rankose.

Finansų Komisija

IŠ KONGRESO STOVYKLOS

450,oo
700, 00
100,00
500, 00

III PLJ Kongresas prasidėjo ne 
smarkiu ir įspūdingu jvykiu, o jau
kiai ir pamažėl i, kaip šeimos šven
tė. Gruodžio 16 Argentinos jauni
mo komitetai jau stovyklavo, ka
bindami sumaniai paruoštus stovy
klavietės vietų pavadinimus,pavyz
džiui, "Čiurlionio teatras", „Kry
žiaus sodelis" ir pan. Užrašai nu
rodo, kur valgykla, raštinė, paštas, 
krautuvėlė ir t.t. Lietuvišką nuo
taiką iš karto palaiko aukštai ant 
bokšto pakabintas užrašas "III Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre.-. 
sas" matomas už kilometro. Vidu
je užrašai papuošti gėlėmis "Čia 
kalbame tik lietuviškai", "Tai ko
vai jokia auka nėra perdidelė".

Oras puikus, namai ir desėtkas 
palapinių paruošti. Pradeda atsi
rasti jaunimas iš visų kampų. 18 d 
Brazilija, 19 ir 20 kiti, kol 20 d. 
vakare per vėliavų nuleidimą atstc

vaujami visi 10 kraštų, sustoję ap- :—;
link trispalvę su savo krašto užra- VLL kurie vėlavo daugiau kaip dieną, 
šais. Vėliavą nuleido Kanados ir ’ ^a' 9ru°džio 21 atskrido didysis 252 
Australijos atstovai asmenų lėktuvas iš Čikagos, stovykla

. . jau pilna.
Stovyklos vadovybe irgi mišri.

Brazilijos kun. A. Saulaitis yra sto ®et stovyklos programa ėjo jau nuo 
vykios vadovas, talkinamas Vacio d.: kas rytą po pokalbio renkasi bū- 
Kęstučio Slotkaus iš Kolumbijos. re'’a' temos aptarti. Gruodžio 21 preL 
Komendantas arba stovyklos tvark- P■ Ragažinskas iš São Paulo "Ciur- 
darys yra A. Kunca iš Argentinos.
Mergaičių vadovė Į. Simanauskie-

Kai kurie stovyklautojai nuste
bo skirtingu maistu, skirtingu {nuo 
Šiaurės Amerikos ir Europos) dan
gumi ir žvaigždėmis. Bet Brazilijos 
jaunimas jau vaikštinėja su naujais 
draugais ir pažįstamais iš kitų kraš
tų. Lietuviška draugystė yra gražiau 
sias jaunimo stovyklos vaisius.

Dr. Alfredas Stanevičius, kuris 
kartu su sanpauliečiu Jonu Luko
ševičium rengia šokių šventę SP-e 
sausio 7, atvyko iš Urugvajaus ir 
kasdien vy ksta šokių repeticijos, 
kuriose dalyvauja „Nemunas" ir 

Rūtelė".
Vienas įdomiausių vadinamų „ 

,pratybinių būrelių" — jų yra tu- 
inas - yra apie Lietuvybės išlaiky- 
ną šeimoje, kurį praveda p. Survi- 
enė iš Buenos Aires, Keliasdešimt 
aunuolių kasdien beveik dvi valan

das svarsto, siūlo, mąsto. Kitas sėk
mingas būrelis yra apie lietuvių kul

tūrą, kuris irgi ilgai tęsiasi, kol jau
nimas išryškina, kas skiria ir jungia 
įvairių kraštui lietuvius.

Patys pagrindiniai kongreso ren
gėjai, komitetų bei komisijų nariai. 
beveik netiki, kad trejis metus ruoš-

lionio teatre" buvo pristatytas progra-^ 
mos komisijos vadovės ir Argenti

ne is’Argentinos, talkinama E. Ba- nos JK komiteto pirmininkės Neli- 
cevičienės iš Brazilijos. Pagrindinės dos Zavickaitės. Prelato tema "Lie- 
komisijos ir darbo grupės yra argen- tuva dabar" buvo iš anksto prista- 
tiniečių, bet visur įsijungę kitų kraš-tyta raštu, tad po filmos iš dabarti- 
tų jaunimas. Vokietijos atstovai ap- nes Lietuvos vaizdų apie 10 disku-, 
siėmė leisti stovyklos laikraštėlį,Ka- sinių būrelių aptarė temą, ir tada su- tas įvykis jau prasidėjo - pirmasis 
nados ir JAV dalyviai skuba ruošti 
vakarines programas.

Visiems kiek rūpesčio kelia pa-, 
dėtis krašte, del kurios lėktuvų 
skrydžiai vėluoja kelias valandas 
ar pusdienį. Gruodžio 20 buvo lauk- naičiu (iš Vokietijos), stovyklos ka
ta Australijos ir Venecuelos atsto- pelionu ir A.Saulaičiu iš São Paulo.

sirinko bendroms išvadoms.
Pirmąsias oficialias stovyklos pa

maldas sekmadienį koplyčioje lai
kė prel. P. Ragažinskas, su konce- 
lebrantais kun. Vingaudu Damijo-

KAIP PASIEKTI N. METU SUTIKIMO VIETĄ

pasaulinio masto lietuvių sąskrydis 
Pietų Amerikoje, suruoštas musų pa 
čių ir visuomenės parama.

Per sekmadienio pamaldas tikin 
čiųjų maldoje melstasi, kad likę na
mie Urugvajuje ir Brazilijoje sėkmin 
gai baigtų ruošos darbus, o visi pri
siminė savo tėvus ir šeimas, esan
čius namuose šiuo Kalėdų metu.

Ibira puera

Aim. Santos

E.Domingos de Morais

Pr.
C avaIdo 

Oru z Av.Pa alista

U t

Glut Hohls w 1

---- ---------

R.Vergueiro s r .3. Ja t Trina

Del 31 d. įvykstančių S.Silvestro lenktynių , važiuoti per 
AJm. Santos iki n.814, kur yra garažas. Is ten,per galeri
ja bus galini a prieiti pri CU. Moms: A .•. Paulis 7 3 -.
J '
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STOVYKLA

ACAMPAMENTOS DE 1976

SVARBI PASTABA: Kadangi pir
moji ir svarbiausia stovykla yra lie
tuviškai mokantiems, trijų stovyklų 
rengėjai sutarė stovyklautojų šei
moms išlaidas palengvinti šiuo būdu 
Jeigu vaikas ar jaunuolis dalyvauja 
lietuviškai kalbančių stovykloje, jis 
gali dalyvauti pagal savo amžių ki
toje stovykloje, nemokėdamas jokio 
mokesčio už antrąją stovyklą. Tai 
yra, vienos stovyklos mokestis apmo
ka abi stovyklas, išimtis tiems, kurie 
dalyvaus ir Ubatubos stovykloje, nes 
tada pridedama 50 kr. už didesnį die
nų skaičių.

JAUNIMO STOVYKLA jvyks U- 
batuboje nuo sausio 28 iki vasario 7 
Ji skirta jaunimui nuo 14 metų. Pro
grama taip pat bus gerokai skautiška 
nes bus stovyklaujama palapinėse. 
Vadovaus kun. H. Šulcas, talkina
mas A. Saulaičio ir kitų. Stovyklos 
mokestis 200 kr.

PETRIUKAS TURI TIK RAUDONA 
PIEŠTUKĄ, KĄ JIS NUSPALVINS!

O segundo acampamento ė das 
crianças de 8 a 13 anos, provavel
mente em Malaisque, de 18 a 25 de 
janeiro, sob a supervisão <ia Sra. Eu
gênia Bacevičius.

O terceiro realizar-se-a de 28 de 
janeiro a 7 de fevereiro em Ubatuba 
Os jovens de 14 anos para cima po
dem participar. Haverá barracas na 
praia. O chefe será Pe. Herman Sul
cas, ajudado por Pe. A. Saulaitis, a- 
queie que esquece de por sal na so-

A taxa dos acampamentos ê: Ci
pó -150 cr., de crianças -150 cr., 
Ubatuba - 200 cr.

Os organizadores dos acampa
mentos oferecem a seguinte facili
dade aso participantes do primeiro 
acampamento/o dos que falam litua- 
no /: a taxa deste acampamento dá 
direito a.participar num dos outros 
dois /conforme a idade da pessoa/, 
sem nenhum acréscimo, com exceção 
de Ubatuba, pois será cobrado a quan
ta de 50 cruzeiros para pagar os dias 
e,« tra

/

O programa ck> segundo e terceiro 
cfi jmpamentos será baseado geral- 
r ,i inte no programa e vida dos esco- 
Vros. Inscrisões podem ser feitas 
desde já nas duas casas paroquiais 
ou com a Sra. E. Bacevičius.

LIETUVIŠKAI KALBANČIŲ sto
vykla įvyks Cipó vietovėje, kur šiais 
metais buvo Rūtelės ir skautų savait
galio iškyla. Stovyklos data: nuo 19- 
76 sausio 11 iki 18. Stovyklai vado
vaus kun. Juozas Šeškevičius, jam 
talkininkaus keli Jaunimo kongreso 
dalyviai iš kitų kraštų, pasilikę sto
vykloje padėti, ir taip pat kun. H. 
Šulcas ir A. Saulaitis. Stovyklos mo
kestis: 150 kr. Šioje stovykloje daly
vauti ypatingai kviečiami ateitininkai 
Svečiai iš kitų kraštų padės stovyklo
je suruošti ir pravesti labai įdomių 
programų ir padės lavintis lietuvių 
kalbos pažinime. Tai puiki proga pa
sinaudoti kongreso vaisiais.

"Lapės""Žalios girėiės" ir kitose 
stovyklose. Stovyklai vadovaus Eu
genija Bacevičienė, talkinama kun.
H. Šulco ir A. Saulaičio. Stovyklos 
mokestis 150 kr.

VAIKŲ STOVYKLOS? vieta dar 
nenumatyta / gal Malaisque/. Laikas 
nuo sausio 18 iki 25 d. Priimami vai
kai nuo 8 iki 13 metų amžiaus; Pro
gramoje bus pabrėžti skautiški užsi
ėmimai, kaip "Baltosios meškos"

Aproveitando a presença dealguns 
participantes do Congresso, vindos 
do exterior e peritos no assunto, ha
verá um acampamento para jovens e 
crianças que entendem lituano, de 11 
a 18 de janeiro, em Cipó, sob a dire
ção do Pe. José Šeškevičius, ajuda
do pelos padres H. Šulcas e A. Sau
laitis.

ŠIOS VASAROS STOVYKLOS

1976 m. sausio - vasario mė
nesiais planuojamos trys stovy
klos vaikams ir jaunimui. Pir
moji stovykla bus tik tiems, ku
rie moka lietuviškai, nežiūrint 
amžiaus. Antroji stovykla - vai
kams nuo 8 iki 13 metų, trečio
ji - jaunimui nuo 14 metų. Sto
vykloms galima užsirašyti abe
jose parapijose ir pas E. Bace
vičienę.

i- •

-•■■■■J/
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PRANEŠIMAS Visiems broliams ir sesėms lietuviams linkime Naujųjų Metų, 
šv. Kazimiero parapijos kunigai

Buvusios okteto dalyvės, i ie
nos Daudarienės, vyras jau prieš. 
keletą metų perleido sporto klu
bo pirmininko pareigas savo ge
riausiam draugui Antanui Lau1 
kaičiai.

Ponia Daudorienė apsistojo pas 
p. Steponaitienę Santose ir pas P. 
Sipavičienę S. Vicentyje.

Už buvusią klaidą atsiprašau.
Steponaitienė

Širdingai sveikiname visus mielus ML skaitytojus, skaitytojas ir 
linkime gražių, laimingų 1976 Metų.

ML redakcija ir administracija

MŪSŲ MIRUSIEJI

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING
HOMENS-SENrfORAS

CRIANÇAS
Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 
( Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tek: 220-0439 / 266-3569

M

Nuoširdžiai dėkoju visiems mieliems tautiečiams bei tautietėms 
kurie, lankant Jūsų šeimas, kalėdojant, maloniai priėmėte lietu
vius kunigus ir savo pinigine auka parėmėte jų darbą.
Dėkoju taip pat už kalėdinius sveikinimus ir dovanas, 

kun. Petras Daugintis
šv. Kazimiero parapijos klebonas

įįįįįįįįįįįįįįįįįtiiiT

SUSIPRATĘS LIETUVIS 

SKAITO IR PLATINA 
SAVO LAIKRAŠTĮ

MUSŲ LIETUVĄ 
***************************

Pirmyn i kovą už tėvynę. 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė. 
Ir kas už ateitį kovos1

Maironis

Gruodžio' 20 d. mirė a.a. JONAS 
KALINAUSKAS, 63 metu,'amžiaus 
Velionis gyveno Vila Libaneza. Bu
vo kilęs iš Pravėniškių, Kauno apski 
Palaidotas IV Parada kapinėse. Pa
liko liūdinčius broli Petrę, Vlada, 
adv. Aleksandrą, seserį Oną ir kitus 
gimines.

Gruodžio mėn. pradžioje mirė 
ALGIRDAS SUKARĘVlClUS ' 
gyvenęs Bom Retire, 49 m. jjm 
žiaus. Palaidotas Araęa kapinėse

Mirusiųjų giminėms musų šir
dinga užuojauta.

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

E CRIANÇAS. MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Inscr. Estadual 104.519.517

Vicente Vítor Banys Ltda.
CGC. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas. 104
V. Prudente

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

NOSSA LITUÂNIA

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo. SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis 

METINĖ PRENUMERATA: 50 kr. GARBES PRENUMERATA: 250 kr. 
paskiro numerio kaina: 1.00 knizeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
gal diduma. Dėl kitu skelbimu tartis su administracija. Čekius rašyti ..Pedro 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai gražinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomone. Už skelbimu kalba ir turini re
dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadieni. Todėl vietinės žinios ir prane
šimai 9 . 10 puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.

zmjsu *aE 
uetuwR

7



NR. 53 (1431) 1975. Xli. 31 MŪSŲ LIETUVA 9

MUSŲ ŽINIOS
/lenktynėse nėra amžiaus ribos 
Maurytis plaukė Juventus klu
bo vardu.

KONGRESO MUGĖ - MVD

Tautų susibroliavimo Šventė SVEIKINIMAS Sekmadienj, gruodžio 28, po

Nuoširdžiai sveikinu lietuvių, 
latvių ir estų kolonijas su šv. Kalė
dų ir Metų šventėmis, linkėdamas 
kad trijų kolonijų draugystė išsivy- 
sytų j šių tautų artimų bendradar
biavimų ir vienybę. Visų bendras 
tikslas tas pats - atnaujinti savo 
tautai nepriklausomybę.

Kapit. Juozas Ciuvinskas 
Baltijos Tautų Komiteto Pirmi

ninkas. ;

Artėjant Kalėdų šventėms, Tu
rizmo Departamentas surengė su
sibroliavimo šventę ir pakvietė j- 
vairias kolonijas dalyvauti šioje 
šventeje Roosevelte aikštėje. Šioje 
šventėje dalyvavo keturios tautos: 
lietuviai, portugalai, ispanai ir ja
ponai. Sekmadieni, gruodžio mėn 
14 d., jvyko tos šventės atidary
mas, su įvairia visų tautu progra
ma.Toliau, gruodžio mėn. 15 d. 
buvo skirta Portugalijos kolonija^ 
kuri pasirodė su turtinga progra
ma, tautiniais šokiais, dainomis, 
gausiuiu stygų orkestrų, vaidini-? 
mu. Programa tęsėsi apie 3 valan
das. Gruodžio mėn. 16 d. buvo si 
kirta Baltijos tautų pasirodymui.
Programoje dalyvavo "Nemuno"šo- Maštikieną (64 m. T b'uč’iaTlabai 
Rėjai su penkiais s’okiais ir latviu ko dėkinga, jei gaučiau jų adresą, 
lonijos gana skaitlingas choras su ka
lėdinėmis giesmėmis. Gruodžio m.
17 d. programų išpildė ispanų ko
lonija su savo typiškais individua
liniais ir kolektiviniais šokiais ir 
muzika. Gruodžio 18 d. pasirodė 
staith'nga japonų kolonija su cha
rakteringais šokiais. Baleto ir ja
ponų tautos šokius išpildė mote
rys ir vyrai pagyvenusio amžiaus,.

IEŠKO GIMINIU

Jei kam butu teką girdėti apie 
Henriką Balsevičių (apie 50 metų 
amžiaus) ar Marija, Danilevičiutę-

pamaldų lietuvių parapijoje 
Montevidėjuje, Lietuvių kultū- 
rios draugijos patalpose ruošia
ma Jaunimo kongreso mugė, 
kurios metu lankytojus links- . 
mins lengva programa, vaišių 
Italas aptarnaus šimtus svečių 
J K dalyvių, o mugės “krautu
vėlės" pardavinės šiuos daiktus:

Akmens išdirbiniai, stiklinės 
tautiniais motyvais, lietuviškų 
plokštelių, lietuviškai papuoštos 
ceramikos, tautinių lėlių, megs- 
tinukų su lietuviškais raštais, 
juostų, tautiniu rūbų, Urugva
jaus vaizdų atvirukų ir t.t.

Aš pati gimiau, ir gyvenau Šiau
liuose ligi 1929 m., gi nuo to laiko 
Kaune, ligi pasitraukiant iš Lietu-- 
vos.

Jumis iš anksto dėkinga,
Marija Jatulytė - Girdvainienė

6729 Sp. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 60636

U.S.A.

POKONGRESINÉ STOVYKLA 

lietuviškai susikalbančiam jau
nimui su po kongreso pasiliku
siais svečiais jvyks nuo 11 iki 18 

\ sausio. Stovyklai gauta labai gra
ži ir privati vieta. Vienam daly
viui kainuos Cr$. 150,00. Sto
vykloje gali dalyvauti ir vyresnie
ji. Užsirašyti abiejose klebonijose.

UŽSIMOKĖJO ML

Po 50 kr.: Sr. Šukys, J. Kups- 
taitis, Pov. Urbonas, Juozas Ven- 
grys, Mikas Lisauskas, Pov. Buit- 
vydas, Joana Stankienė, Juzefą 
Talei kis, Ona Jakutienpe (užmo
kėjo Juzefą Taleikis).

Po 70 kr.: Antanas Kužinskas, 
Ona Pleškaitytė, Petronėlė Nak- 
varos, Pr. Sakevičius, Ant. Sas
nauskas, Ona Polikaitienė, Pr. O- 
nužis, Navija Savickaitė.

80kr.: Simas Pliundzulaitis.
150 kr.: Klem. Dragūnas.
160 kr.: Antanas Kairys ( užmo

kėjo J. Ciuvinskas).
350 kr.: Vera ir Jo.ias Tatarū- 

nat (garbės leidėjai).
Jums visiems lietuviškas ACllj 

Administratorius

^nv\
TITULO PATRIMONIAL 

JUVENTUS
Parduodami du (2) Juventus klu
bo titulai. Skambinti 274 1597.

Informacija iš Argentinos

nesimatė jaunimo. Man paklausus, 
kur ju jaunimas, japonų vadovas 
pareiškė, kad jaunimas nebesido- 
mauja jų charakteringais ir labai 
lengvų judėsiu šokiais, kurie pana
šūs j klasini baletą. Šių dienų'mo
derniniame amžiuje ir šioje šalyje 
gyvenant, yra reikalingi šokiai pil
ni gyvybės su aistringais judesiais. 
Tą dienų buvo užbaigta susibrolia
vimo šventė.

Turistinis Departamentas gruod
žio m. 16 d. atsiuntė j V. Zelinų, 
net 3 autobusus, kad norintieji da
lyvauti šventėje galėtų pasinaudo
ti šals autobusais, atvykti ir sugrįš; 
ti. Deja, kartu su šokėjais buvo 
pripildytas vos vienas autobusas.

Parodėlę šioje šventėje sutvarkė 
ir visas penkias dienas lietuvius ats
tovavo Kapt J. Ciuvinskas.

Medžiaga parodėlei paskolino 
Tėvai Jesuitai. Prie parodėlės sut
varkymo, prisidėjo: Alg. SIiesorai- 
tis, Pranys Šukys, ir A. Aleknavi-

ŠOKO KARIŠKIU KLUBE
Gruodžio 11 Nemuno šokėjų? 

būrelis pasirodė Circulo Militar 
sporto ir kultūros klube Ibirapu- 
eros parke, papildydamas dviejų 
valandų programą, kurioje pasi
rodė du meksikiečiai su trimis 
šokiais ir kariškių klubo moder
naus šokių mokiniai, baigią sa
vo kursą. Ypatingai gerai klubo 
nariams pavyko pašokti indėnų 
šokių pynę ir pabaigai moder
naus šokio kūrinį.

Nemuno vadovas Jonas Lu
koševičius, tą pačią dieną sugrį
žęs iš J K pasitarimų Argentino
je ir Urugvajuje, vadovavo lie
tuviams, kurie išpildė penkis šo
kius.

Gruodžio 13 numatytas tele
vizijos programos filmavimas bu-' 
vo atidėtas nemuniečiams pato
gesniam laikotarpiu.

Kbngreso Stovykloje nuotaika 
labai gera. Argentina gerai susi
organizavusi. Brazilijos grupė ge
rai laikosi. Oras puikus. Daug 
darbo ir.... rūpestėlių.

Antanas Saulaitis

čius. Lietuviškas ačių.ųž jų pagal- 
baz

Nemuno ansambliui vadovavo 
Jonas Lukoševičius. Tad jam ir vi
siems to ansamblio dalyviams ma
no nuoširdingiausia padėka. Tai y- 
ra vienetas tikrai pasišventęs gar
sinti lietuvių vardą. Dar nebuvo r.'- 
atvejo kad jie dėl kokios nors 
priežasties būtų atsisak^dalyvauti

PERPLAUKE PER BILLINGS

Šiais metaisMaurytis Bendo- 
raitis, 16 m. amžiaus, vėl daly
vavo garsiose tarptautinėse pla
ukimo varžybose per Billings e- 
žerą gruodžio 6. Pernai iš kelių 
šimtųnuplaukęs divdešimtke-

šimtų nuplaukęs divdešimtke-
kokioje šventėje. lintoje vietoje, šiemet perplau-

ŠYPSENOS
Kalbininko patarimas

— Ar bobulė ir motulė seni 
lietuviški žodžiai?

— Žinoma, juk nei bobulė, nei 
motulė nėra jau taip jaunos, tai 
ir žodžiai turėtų būti seni, — 
aiškina kaimynas.

O prof. Skardžius pridūrė:

Kapit. J. Ciuvinskas kė ežerą per beveik 23 minutes 
pasiekdamas dvyliktą vietą

— Kai K. Būga “Pragiedru-
lių” recenziją išvanojo, ir boba 
grižo lietuvių kalbon. Mano pa-

Treniruotės
Žmona stengiasi išmokyti šu

nį, kad šis tarnautų. Vyras pa
stebi:

— Tau niekas neišeis, bran
gioji’

— Nesijaudink,—atsako žmo
na. — iš pradžių man su tavim 
irgi nesisekė.

Tik vienas
Bernardą Shaw kartą paklau

sė, kokioje epochoje jis norėtų 
gyventi, jei negyventų dabar.

— Prancūzijoje, Napoleono 
Bonaparto epochoje, — atsakė 
Shaw.

— Kodėl? — nusistebėjo klau
siantysis.

— Todėl, kad tada tik vienas 
žmogus laikė save Napoleonu.

Geriau lotyniškai
Gydytojas sako pacientui:
— Jūsų liga yra tingėjimas, 

gerbiamasis.
— Daktare, viršininkui taip 

pasakyti negaliu. Kaip ji vadi
nasi lotyniškai?

Lenktynėse
Buvęs dviračių čempijonas 

dalyvauja lenktynėse ir, žymiai 
prasiveržęs pirmyn, artėja prie 
baigmės. Staiga užgirdo, kad 
kažkas prie jo artėja. Jis spau
džia, veržiasi pirmyn, kiek tik 
jėgos leidžia, bet ima jausti, kad 
nieko negelbės, nes jį besivejąs 
jau visai artėja ir galop susily
gina. Jo konkurentas ramiu bal
su paklausia:

— Kaip manai, ar suskubsim 
pasiekti degtinės krautuvę pries 
uždarant9 Parinko Pr. A Iš.
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