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LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50METIS (1926-1976)

Lietuvos valstybė ir besaikis kuklumas

VASARIO 16-toji IR 50-METIS

Vieniems tu - didvyriu palaiminta žemė, 
Kitiems tu - nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu - kaip motina laukianti kryžkelėj 
Su meile, paguoda, globa ir nakvyne.

V. Mykolaitis - Putinas

Švenčiam Lietuvos Nepriklausomybės šventę imigracijos 50-mečio 
atmosferoj. O tatai reiškia, .kad dauguma musų jau 50 metų kai ne
švenčia šios šventės Tėvynėj, ir net retas kuris atsimena, kaip ji būdavo 
švenčiama Lietuvoj.

Daug laiko prabėgo. Daug kas pasikeitė - tiek imigracijoj, kiek Lie
tuvoj. Pasikeitėme ir mes patys, ypač gi priaugančioji karta. Tik gal pa
silikom sustingę buvusios nepriklausomos Lietuvos gyvenimo formose 
nieko daug neišmokę, o gal nedaufa ką ir davę savo Tėvynei.

Tikroji Tėvynė yra ten - Lietuvoj. Bet kaip ji pasikeitusi!
Musų akimis žvelgiant, ten dabar dvi Lietuvos. Viena - propagan

dos j padanges keliamoji „laisva" kombainų, kolūkių, fabrikų, dango
raižių, naujų plentų „pažangioji" Lietuva, svetimo šeimininkaujama ir 
išnaudojama; kita — pavergta, persekiojama ir kenčianti mūsų Tėvynė, 
„nematomoji", pasauliui paslėpta Lietuva, kurios esmę tačiau sudaro 
ne medžiaginės gėrybės, o žmonės.

Žinom, kokia ten dabar mūsų brolių-sesių padėtis.
Sunku būt svetimšaliu svetimam krašte. Tokia tačiau emigranto da

lia, kurios, bent pradžioje, jis negali išvengt. Bet žymiai sunkiau būt 
„svetimšaliu" savo tėvynėj, savam krašte. Sunku būt svetimų persekio-' 
jamam ir tremiamam iš savo namų.

Skaudu ir gėda lietuviui neturėt teisės j savo žemę, j savo trobesius, 
j savo gimtus laukus... Skaudu ir gėda, kai savo tėvynėj reikia slėptis, 
tartum pikta darytum, einant j bažnyčią, klausantis kitų kraštų radijo, 
.norint paskaityti laisvėj spausdintą knygą. Skaudu ir gėda gatvėse, įstai
gose ir net mokyklose girdėt svetimą, rusų, kalbą. Pagaliau sunku ži- 
žinot, kad visoks lietuviškosios kultūros darbas — spauda, teatras, me
nas,mokslas - gali būt vykdomas vien tik pagal svetimos kultūros val
dovų diktavimą. Vos tik pasirodo lietuvis (kunigas ar pasaulietis) be
mokąs vaiką poterių, vos tik pradedamas platini kad ir mašinėle para
šytas laisvas lapelis, vos tik rašytojas ar menininkas nukrypsta nuo par
tijos linijos — tuoj persekiojimas, teismas, trėmimai...

O VĮStik Lietuva, nors taip žiauriai kankinama ir prislėgta, yra gyva. 
Ir nepąsiduos.

Tačiau ji reikalinga ir mūsų paramos.
Laisva Lietuva — ar nors jos dalis — yra čia. Čia galim laisvai prakti- 

kuot savo tikėjimą, dainuot lietuviškas dainas, giedot Tautos Himną 
ir šventąsias giesmes, kalbėt savo kalba, kurt ir laikyt savo mokyklas, 
spausdint ir skaityt savo laikraščius ir knygas, puoselėt savo kultūrą, 
visiems skelbt garbingą Lietuvos istoriją, kelt Lietuvos bylą tarptauti
nėj arępbj. Taigi, čia turim galimybę išlaikyt, palaikyt, atkurti Lietuvą, 
nors dalinai. Bet ar darom visa tai? Ar darom pakankamai? Ar vei
kiam suteiktam jėgom?

„Kąri ty myli tėvynę'- dar ne viskas; reikia, kad tėvynė tave mylė
tų"., pastėro kmą ./ienas Lietuvos rašytojas. Reikią, kad savo orga
nizuotu darbu, kulitífin® wikla ir laisvu žodžiu t>ek prisidėtum prie 
savo Tėvynės išsikv’kym© k atsigavimo, kad Lietuva pajusm, jog ją my
li — ir ji mylėtų tave!
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Lietuvos valstybės amžius ne
prasidėjo su 1918 m. vasario 16 
akto paskelbimu. Lietuvos Ta
rybos akte aiškiai pasakyta, kad 
Lietuvos valstybė atstato- 
m a . Skelbdama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, Lie
tuvos Taryba patvirtino, kad 
Lietuvos valstybė siekia gilią 
senovę ir turi ilgą istoriją. Ne- 
sisavindami to laikotarpio, ku
riam pateisinti nėra istorinių 
dokumentų (X ir XI š.), tu
rime žinoti, kad jau 12 š. pė
džioje lietuviai kovojo su L. 
žiuočiais ir kardininkais, len
kais ir rusais. Pirmiausia jie 
pasipriešino kardininkams ir 
juos 1236 m. ties Šiauliais (Sau
le) sumušė. Kardininkai po pra
laimėto mūšio susijungė su 
kryžiuočiais, liko jų šaka, pasi
vadino Livonijos ordinu. Jau 
seniau galbūt irgi buvo susida
riusi didelė valstybė, valdoma 
vieno valdovo. Kas buvo tie pir
mieji Lietuvos valdovai, tikrų 
žinių nėra likę. Pirmas mums 
gerai žinomas Lietuvos valdo
vas buvo karalius Mindaugas. 
Jau galima tvirtinti, jog 1240 
m. Lietuva buvo valdoma vieno 
stipraus valdovo. Jis sujungė 
mažesnių lietuvių kunigaikščių 
valdomas žemes i vieną valsty
bę. Sujungimas nebuvo lengvas. 
Būta ir kovų. Trys žemaičiai ku
nigaikščiai — Vykintas, Tautvi
lą ir Eidivydas pasipriešino. Už 
tai Mindaugas supykęs atėmė 
iš jų valdomas žemes ir išvijo 
iš krašto. Du nubėgo pas rusus, 
o Vykintas — pas Livonijos in
di ną. Jiems, pavyko sukurstyti 
užpulti Mindaugą. Ru-ai ir vo

kiečiai kryžiuočiai buvo dide 
Ii Lietuvos priešai. Rusai su ne- 

-.naklusniais Lietuvos kunigaikš- 
čiais puolė Lietuvą iš pietų, o 
kryžiuočiai iš šiaurės rytų. Ne
paklusnieji kunigaikščiai prikal
bėjo stoti į kovą prieš Mindau
gą ir dalį' mažesnių žemaičių 
vadovų. Didžiulė Lietuvos vals
tybė, valdoma Mindaugo, buvo 
apsupta priešų iš visų pusių. 
Mindaugas su savo dvariškiais, 
kariais' ir diduomene buvo už 
sidaręs savo sostinėje.

Valstybė atsidūrė dideliame 
pavojuje. Kur buvo toji Mindau
go sostinė, tikrai nėra žinoma. 
Prileidžiama, kad galėjo būti 
Kernavė prie Nerie- arba Liš
kiava prie Nemuno Kadangi 
Mindaugas buvo ne tik geras 
karvedys, karys, administrate 
rius, bet ir puikus politika s d i 
plomatas, sugebėjo išvengti pa 
vojų.

Kryžiuočiai savo tikslus už 
puldinėti Lietuvos žemes grin 
dė noru apkrikštyti Lietuvos gv 
ventojus. Mindaugas suprato 
kad prižadėjus apsiknkšty i. 
bus galima kryžiuočius iš są 
jungos išjungti ir dar išgauti iš 
jų pasižadėjimą, kad daugiau 
Lietuvos žemių jie nepuldinėtų 
xMindaugą. jo žmoną Mortą ir 
du sūnus vyskupas Andrius iš 
širlando 1251 m. pakrikštijo 
1253 m. Mindaugas buvo vairi 
kuotas pirmuoju Lietuvos kara 
liumi. Nuo Mindaugo krikšto 
datos, kad ir kukliausiai skai
čiuojant. jra ne 58 metai, 
725 metai. K. f

■(sviškes

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Pergyvenimai lietuvio vaiko, išvežto Sibiran, ten užaugusio, gyvenusio

Šio rašinio autorius, 37 metų am
žiaus vyras, buvo suimtas 1948 m. 
kaip 10 metų vaikas, išvežtas Sibi
ran, kuriame išbuvo 10 metų. Grįžęs 
Lietuvon, gyveno Vilniuje, grumda
masis su sovietiniais saugumiečiais. 
Buvo uždarytas Pravieniškių kon
centracijos stovykloje su kun. J. 
Zdebskiu, kankintas psichiatrinėse 
ligoninėse. Po ilgų ir labai rizikingų 
partangų pagaliau jam pavyko gauti 
leidimą atvykti Kanadon pas brolį. 
Čia jis ir parašė šį straipsnį, skirtą 
“T. žiburiams”. RED.

Apsupo tėviškę
Mano tėviškė buvo Mūro Strė

vininkų kaime, Žiežmarių vals
čiuje, Trakų apskrityje (dabar 
Kaišiadorių rajonas). Buvom 7 
vaikai (trys sūnūs ir keturios 
dukterys) nedideliame tėvo ūky
je. Tėvas buvo susipratęs lietu
vis ir, kaip vėliau sužinojau, pri
klausė tautininkų partijai ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Tai turbūt ir buvo didžioji “nuo
dėmė”, už kurią jis buvo sovie
tinių rusų suimtas, tardytas, ka
lintas, kankintas ir pagaliau 
1946 m. nužudytas. Sakoma, 
kad nukritęs kalėjime nuo ant
ro augšto narų ant cementinių 
grindų ir užsimušęs. Kadangi 
tada buvau dar vaikas, mažai tė
vą ir atsimenu.

Netekę tėvo, su mama gyve
nome mažame ūkelyje. 1948 m. 
vasarą vieną naktį staiga apsu
po mūsų namą ginkluoti vyrai ir 
rado namie tik mudu su broliu
ku Kęstučiu. Jam buvo 12 me
tų, o man — 10. Daužydami du
ris ir langus, tie vyrai Įsiveržė 
vidun ir liepė tuojau pasiruošt 
kelonei. Aš su Kęstučiu pasi
ėmėm mokyklinius krepšelius su 
knygom ir pasakėm, kad esame 
pasiruošę. Stovėjom išsigandę, 
o ašaros byrėjo iš akių. Toks 
vaizdas, matyt, sugraudino vy
rus. Jie patys ėmė krauti kelio
nei maistą, drabužius ir kitus 
reikmenis. O mudu pasiėmėm 
knygas ir po pusbonkį medaus.

Nugabeno mudu su Kęstučiu 
į traukinio vagoną, viską iškro
vė ir paliko kareiviam saugoti. 
Žmonių daug, spūstis didžiausia 
— į vagonus sugrūdo po 60-80 
šeimų. Visur smirdi, nes tai gy
vulių vagonai ir dar nevalyti, 
Taip vežė mus Sibiro link. Nie
ko nematyti, nes nebuvo langų. 
Taipgi nebuvo jokių patogumų 
gamtos reikalams atlikti. Trau
kinys sustodavo labai retai. Ta
da išleisdavo žmones atlikti sa
vo reikalų,, ginkluotiem karei
viam budint. Jei kas bandydavo 
bėgti, šaudavo.

Laivu į kaimą
Vargais negalais atvažiavom į 

Krasnojarską. Čia visus išlaipi
no ir nugabeno Į laivą. Sugrūdo

Lietuvoje ir atvykusio Kanadon
BRONIUS NAUDŽIŪNAS

Bronius Naudžiūnas, šio rašinio au
torius, gimęs Lietuvoje, užaugęs Si
bire, KGB persekiotas pagaliau apsi
gyveno Kanadoje

Nuotrauka daryta Vilniuje

į blogiausią laivo klasę (jų buvo 
net 4) pačiame dugne. Nors dar 
buvo ruduo, bet ten buvo jau 
šaltoka. Nugabeno mus tuo lai
vu į Krevliako kaimelį, stovintį 
ant Jenisėjaus upės kranto (300 
km nuo Jeniseisko miesto, Jar- 
covo rajono). Apgyvendino dide
liame barake po 12 šeimų, ku
riose buvo visokio amžiaus žmo
nių, pradedant vaikais, baigiant 
seneliais. Barakai be jokių per
tvėrimų. Šonuose sustatyti dvie
jų augštų narai, sukalti iš lentų. 
Viduryje barako stovėjo krosne
lė, kuri visą laiką buvo kūrena
ma. Toliau nuo jos esantiem bu
vo gana šalta. Sienos — pusiau 
kiauros, senos, neremontuotos, 
iš vidaus apšerkšnijusios. Labai 
kankino blakės ir utėlės. Nie
kaip negalėjom jų atsikratyti, 
ypač pirmaisiais vargo metais.

Mano akyse ir dabar tebesto
vi mūsų barako senelis, augštas, 
sulinkęs ukrainietis, 80 metų 
amžiaus. Ir šiandieną nežinau, 
kaip jis čia pateko kartu su lie
tuviais — vienas, be šeimos, be 
globos. Valgyt nebuvo ko, tai 
tas senelis, pusiau aklas, eidavo 
grybauti. Atsinešęs grybų, vir
davo juos surūdijusioje konser
vų skardinėje. Matydavau — 
kirmėlės raitėsi ant tų grybų, 
bet senelis jų nematė, o gal ne
paisė.

— Seneli, žiūrėk, kirmėlės 
raitosi ant grybų, — kartą pa
sakiau jam.

— Sūneli, tai ne kirmėlės.. 
Tie raudonieji, kurie ėda mus, 
tie yra kirmėlės.

Neilgai jis ten virė grybus. 
Nuo tokio maisto susirgo ir ne
trukus mirė.

Pirmieji žingsniai
Mums buvo Įsakyta registruo

tis sovietinėje komendantūroje

musų. Pradėjom su Kęstučiu ra
šyti laiškus visokiom valdžiom 
ir reikalauti, kad mus, mažame
čius, grąžintų motinos globai. 
Vėliau sužinojom, kad mama bu
vo išvežta Sibiran 1950 m. ir 
apgyvendinta kažkur prie Ir
kutsko. Mums reikalaujant, pa
galiau 1951 m. mamą atgabeno 
pas mus.Kai ji atvyko, rado mus 
gyvenančius tokiame barake, 
kurio apačioje buvo įrengtas 
garvežio garažas. Dūmai veržda
vosi į baraką, kuriame gyveno 
trys šeimos. Kadangi jose nebu
vo dirbančių, geresnio barako 
nedavė. Neapsakomai sunku bu
vo pernešti žiemos šaltį ir dū
mus.

Atvyko mama labai išvargusi. 
Ją gabeno Sibiran iš Lietuvos 
etapais — iš vieno kalėjimo į 
kitą kaip didžiausią nusikaltėlę. 
Neturėjo poilsio nė prie Irkuts
ko. Pasiekė mus jau būdama 
pusiau ligonė. O čia nebuvo nei 
gydytojų, nei vaistų. Netrukus 
mama visai susirgo. Kęstutis iš
važiavo mokytis traktoristu, o 
aš likau vienas su sergančia mo
tina. 1952 m. ji visai susirgo — 
gulėjo lovoje ir nieko nevalgė. 
Mačiau, kaip ji tame šaltame, 
padūmavusiame barake kiekvie
ną dieną liesėjo, geso, mažai te
kalbėjo ir akimis nuolat sekė 
mane. Aš gi būdavau prie lovos.

Buvo ten, Krevliako kaimely
je, kažkoks medicinos punktas. 
Nuėjau ir paprašiau ten esančią 
gydytoją ar gail. seserį ateiti ap
žiūrėti mano sergančios mamos, 
bet ji atsisakė. O mama, nesu
laukdama jpkios pagalbos, mė
nesio laikotarpyje visai sudžiū
vo, akys nustojo blizgėt, užgeso. 
Po poros dienų ji mirė. Tada si
ejo toji gydytoja patikrinti mir
ties priežasties. Man buvo grau
du ir pikta, bet Užteko drąsos 
prašyt ją lauk. Kai pa grasi7 
neduosianti mirties liudiji i 
išvariau ją laukan. Aš žir ■ ■ i 
kad liudijimas yra mirtis

Netekau motinos labai n..-re 
mažai man teko ja pwcū į 
nes mirė jaima --- 49 m , •
žiaus, palikdama mus r. dus' 
našlaičius. Tai 1952 u. ko
vo 23 d. (tiksliai Kebepnsime- 
nu).

Kęstutis iš save tockyuios ar 
kursų atvažiuoti į motinos laido
tuves negalėjo, nes anuo metu, 
žiemą užšalus Jenisėjaus upei, 
nebuvo kelių į tą tolimą Krev
liako kaimelį. Aš vienas turėjau 
palaidoti mamą šaltame Sibire, 
toli nuo tėviškės. (Bus daugiau)

dukart į savaitę. Aš kelis kartus 
nenuėjau. Atėjo vieną naktį ka
reiviai į baraką, paėmė nuo na
rų, apspardė ir nusitempė Į ko
mendantūrą.

Mudviejų^, su Kęstučių nevarė 
dirbti, nes aar buvome vaikai, 
bet niekas mumis ir nesirūpino 
— reikėjo patiem verstis. Pra
džioje maitinomės iš Lietuvos 
atsivežtu maistu. Kai jį pabai
gėm, pradėjom iškeitinėti dra
bužius ant maisto. Eidavom pas 
vietinius rusus Į kaimą ir sifily- 
davom paimti iš mūsų vieną ar 
kitą, drabužį, kad gautume šio
kio tokio maisto. Po to pradė
jom su rogelėmis vežti malkas 
iš miško, kad gautume pinigų 
maistui nusipirkti.

Vyresnysis brolis Kęstutis ga
vo vietinio kurjerio darbą — 
nešiodavo visokius vietinių pa
reigūnų raštus. Aš pradėjau žu
vauti, uogauti ir medžioti. Susi
taupęs truputį pinigų, nusipir
kau šautuvėlį ir ėmiau šaudyti 
miško paukščius, kad būtų ko 
valgyti. Leidimo šautuvui dar 
neturėjau (vaikams neduodavo), 
tad eidamas į mišką slėpdavau 
jį išardytą po lietpalčiu, o miš
ke sustatydavau.

Miške vasaros metu būdavo . 
daug uogų — mėlynių, bruknių, 
serbentų (krūmuose). Pririnkda
vau jų kibirą ir laiveliu (išskap
tuotu iš medžio) gabendavau į 
artimiausią uostą parduoti. 
Plaukti Jenisėjaus upe prieš sro
vę 12 km buvo gana sunku. Ir- 
davausi pakrante, pasinaudoda
mas tam tikra kartimi. Išplauk
davau vakare, kad rytą jau bū
čiau prieplaukoje, kur sustoja 
laivai. Ten pardavinėdavau uo
gas stiklinėmis po keletą kapei
kų. Grįžti būdavo daug leng
viau, nes plaukiau pasroviui. 
Kartais tekdavo grumtis su Je
nisėjaus upės bangomis, kurios 
to amžiaus berniukui buvo pa
vojingos, juoba, kad Jenisėjus 
yra 3 km pločio. Bangos būdavo 
kartais 4-6 balų. Bet aš prie jų 
pripratau ir drąsiai plaukdavau 
skolinta valtele (vetka).

Šalia uogų, paukštienos rei
kėjo bulvių ir duonos. Išmokau 
sodinti bulves ir jas auginti. Žu
vų niekad netrūkdavo, bet su 
duona buvo striuka. Ją reikėjo - 
pirkti. Bedarbiai galėdavo gau
ti tiktai 150-200 gr. duonos į die
ną. Ir tai buvo labai prasta duo
na — daugiau tešla nei duona. 
Nusipirkęs gabaliuką niekaip 
negalėdavau iškentėti neparaga
vęs. Kol pareidavau į baraką, 
visą suvalgydavau.

Reikalaujam mamos
Kiek apsitvarkę Sibire, pra

dėjome rūpintis savo mama, ku-_ 
ri liko Lietuvoje atskirta nuo

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA 
MŪS ŠIRDYJE VISADA !

2



NR. 6 (1437) XXVIII -1976.11.12. MŪSŲ LIETUVA

vértíntím
í:

JAUNIMO KONGRESO DARBAI
llg^i ruoštas, daugelio musų 

tautiečių remtas, poselėtas m 
Pasaulio liet, jaunimo kongre
sas jau praeitis. Iš jo sugrįžę 
kongreso rengėjai, jaunimo ats
tovai. korespondentai ir svečiai 
pateikė plunką įspūdžių, iš ku
rių galima ^Lddami neblogą ir 
beveik pilną kongreso vaizdą ir 
pateik -.i skaitytojams bent dalinį 
kongreso darbų įvertinimą.

Kongresas, kaip žinome, buvo 
n lošiamas Pietų Amerikoje ir 
vyko Ar*teūtinoje, Urugvajuje, 
Brazilijoje. Taigi tuose kraštuose, 
kuriuose ‘gyvena dešimtys tūks
tančių prieškarinės emigracijos 
laikų lietuvių ir kur labai mažai 
tėra po II pasaulinio karo atsira
dusių mūsų tautiečių. Vadinasi, 
minėtuose kraštuose gyvena be
veik išimtinai senosios emigraci
jos kartos lietuviai, o kongreso 
darbuose aktyviai galėjo daly
vauti tiktai jų vaikaičiai, konkre
čiau kalbant, trečiosios ir ketvir- 
losios kartos, tuose kraštuose gi
mę lietuviai.

Nelengvas dalykas atrasti gy
vosios lietuvybės pradus minėtų 
kartų lietuvių tarpe, dar sunkiau 
juos išjudinti lietuviškam darbut 
Iš kitos pusės, kongresas turėjo 
padėti ir vyresniųjų kartų emi
grantų tautiniam stiprinimui, jų 
tautiniam gaivinimui, kad lietu
vybė tuose kraštuose galimai il
giau išsilaįkytų.

Kongresas turėjo padėti pa
stangoms jungi visus užsienyje 
gyvenančius lietuvius jaunuolius. 
Pasvarstykime, ar visa tai pavyko 
pasiekti.

♦

III-ja me Pasaulinio lietuvių 
jaunimo kongrese buvo atstovau
jami bevei visi žymesnieji kraš
tai, kuriuose gyvena didesnis Be
raviu skaičius. Štai jų eilė: Aus
tralija» Argentina, Brazilija, U- 
rugvaius, Venecuela, Kolumbija,^ 
Kanada, Vakarų Vokietija, Švedi
ja. Nebuvo atstovų iŠ Anglijos, o 
taip pat iš h’tų mažesnių kraštų, 
kur gyvena tik nedidelis skaičius. 
Tad kongresą reikia laikyti visuo
tiniu Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese,'jungusiu gyvąsias lie
tuviško jaačdmo jėgas»

Visa kongreso programa buw 
sisteminga- ' iš anksto numatyta^ 
gražiai suplanuota» Kongresu 
globojo ir visais pç&umís aétó 
Pasauho lietuvių 
vadovybė» mž. Buriatus Nainw 
vadovaujamą. Kwgreso pirmi

ninkas — Brazilijoje gyvenąs ir 
dirbąs kun. Antanas Saulaitis. 
Kongreso darbų finansuotojai — 
visų kraštų, bet daugiausia JAV 
ir Kanados lietuviai. Tenka dar 
pridėti, kad didelę išlaidų dalį 
prisiėmė ir garbingai padengė 
patys Pietų Amerikos (Argenti
nos, Brazilijos) lietuviai. Jų cent
rinės ir vietinės organizacijos la
bai gražiai rėmė kongreso darbus.

Pažymėtinas PLB pirmininko 
priėmimas pas Urugvajaus užsie
nio reikalų minister!.*

Kongresas susidėjo iš kelių da
lių: studijų dienų (stovyklos), 
iškilmingų posėdžių, darbo posė
džių su pranešimais, diskusijomis, 
'rezoliucijų svarstymu ir priėmi
mu, įvairių kultūrinių švenčių 
pramogų, bendros Kūčių vakarie
nės, Naujųjų metų sutikimo, ruo
šimo. iš iškilmingo uždaromojo 
posėdžio, tautinių šokių šventės, 
talentų vakaro, išvykų ir ekskursi
jų.

Darbo posėdžių metu kongre
so atstovų skaičius siekdavo apie 
160 studentų, bet kongreso metu 
ruoštos pramogos j vieną vietą 
sutraukdavo ligi 1100—1600 lie
tuvių. Taigi auditorija pakanka
mai plati. Diskutuota ir mažuo
se būreliuose, buvo šaukiami va
dovų posėdžiai. Visus dalyvius 
jungė lietuvių kalba, kuria vesti 
visi posėdžiai, nors nemaža dalis 
Pietų Amerikos kraštų lietuvių 
jaunimo atstovų sunkiai kalba 

. lietuviškai.

I kongresą stebėtojais buto įsi
jungę ir, palyginti gausūs vyres
nio amžiaus abiejų lyčių lietuviai 
ekskursantai. Vieni liudininkai 
teigia, kad jie kiek padėję kong
reso vadovams, bent jau paleng
vindami finansinę naštą, tačiau 
mūsų jaunimas teigia, kad jie kai 
kur vis dėlto sudarydavę tam 
tikrų sunkumų, nors didesnių ne
sklandumų ir nebuvę. Tikrieji 
kongreso dalyviai, ypač jaunieji 
atstovai, buvę gerai pasiruošę ir 
pakankamai aukšto intelektuali
nio lygio, taigi gera viltis lietu
vybės ateičiai.

Mums Jdomos jaunimo kong< ■ 
neso atstovų nutarimai. Jie dar 
nėra oficialiai paskelbti, taigi 
čdcs Milams sustota tik prie jų dva- 
stfos í,r wiwjties atpasakojimo.

Ptontasia -À/ngreso atstovai 
vJeningfei suuriL, kad būtų ir to
liau vedama neatiaidi kova dėl

Danutė Bankaitytė iš Cleveland, 
Ohio, Pas. Liet., Jaunimo kongrese 
Urugvajuj su dideliu pasisekimu skam 
binusi talentų vakare.

Nuotr. A. Šeštoko

Lietuvos laisves, kad laisvuose 
pasaulio kraštuose gyvenąs lietu
viškasis jaunimas, nors ir ne 
Lietuvoje gimęs, skirtingose sąly
gose bręstąs, turi dirbti Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos a- 
pimtyje, aktyviai reikštis ne tik
tai savo tarpe, bet ir visoje lietu
viškoje veikloje, stiprinti lietuvy
bę, ugdyti pasaulio lietuvių jau
nimo vienybę, puoselėti savo tė-

KONGRESAS VIETINĖJ 
SPAUDOJ

III PLJ Kongreso proga vietinėj 
spaudoj buvo pastebėti bent 25 at
skiri pranešimai-informacijos apie 
kongresą, apie lietuvius ir pačią 
Lietuvą. Apie tai ras’ė šie São Pau
lo laikraščiai:
O SÃO PAULO: 27 XII; FOLHA 
DÊ S. PAULO: 31 XII; 4,6,7,8 I; 
DIÁRIO DA NOITE: 31 XII; 2, 5, 
6,8 I; NOTICIAS POPULARES:31 
XII; 6f8 I; A GAZETA: 31 XIi; 7,1 
DIÁRIO DE SÃO PAULO; 1,4,6, 
9 I; FOLHA DA TARDE??, 8 I; 
ULTIMA HORA: 6. I; O ESTADO 
DE SÀO PAULO; 7, II, RONDA 
JORNAL: 14, I.

vų kalbą, palaikyti savo tarpe 
lietuviškus ryšius, stengas pa
žinti Lietuvą, lietuvius ir, kiek 
tai įmanoma, bendrauti su da
bartiniu okupuotosios Lietuvos 
lietuvių jaunimu.

Kongreso atstovai įsipareigojo 
stiprinti Pasaulio lietuvių jauni
mo organizaciją. Jos centrą per
kelti į Kanadą ir iš ten gyvenan
čių pajėgesnių lietuvių jaunuolių 
sudaryti tvirtą vadovybę. AtskN 
ruošė kraštuose, kur dar nėra lie-1 
tuvių studentų organizuotų vie
netų, juos sukurti ir išrinkti va
dovus.

«
Kongreso atstovai dar pasisakė 

už lietuvių kalbos mokymąsi, už 
gimtosios kalbos stud, gilinimą, 
už tvirto lietuviško jaunimo pe
riodinio leidinio išleidimą, už 
glaudžius ryšius su dabar vei
kiančiomis tradicinėmis mūsų 
jaunimo organizacijomis. Apsis
pręsta IV-jį Pasaulio lietuvių Jau
nimo kongresą ruošti už trejų ir 
pusės metų Vakarų Vokietijoje 
Sąlygas šiam reikalui ištirti pa
vesta Vakarų Vokietijoje ir ki
tuose Europos kraštuose gyve
nantiems lietuviams studentams. 
Mums džiugu, kad “Draugas" 
labai daug vietos skyrė, popu
liarindamas kongreso idėją ir 
padėdamas sutelkti lėšas.

Nors kongreso ruošėjai dar 
nepaskelbė kongreso darbų, pa
jamų ir išlaidų apyskaitos, bet 
mes visi gerai žinome, kad Siau
rės Amerikos lietuviai kongreso 
darbams remti sudėjo keliasde
šimt tūkstančių dolerių. Tai dide
lė pinigų suma, ir todėl kiekvie
nas aukotojas bei kongreso rė
mėjas turi teisę paklausti, kas 
buvo nuveikta, kas padaryta ir 
ar ta mūsų sąlygomis didelė pi
nigų suma nebuvo “į balą išmes
ta”, ar surinktų lėšų pakako, ar 
kartais dar nereiks šiam pačiam 
kongresui dar kartą aukoti, o gal 
atsirado koks pinigų likutis?

I šį klausimą kongreso rengė
jai duoda nedviprasmišką atsa
kymą: Šiaurės Amerikos lietuviai 
sudėjo tiek aukų, kad jų ne tiktai 
užteko kongreso darbams įvyk
dyti, bet liko ir tam tikras likutis» 
kuris toliau galės būti naudoja- 

' mas kongreso nutarimų vykdy
mui ir IV Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ruošai. Kartu 
reiškiamas pasitenkinimas, kad 
lietuvių išeivija buvo minėtam
reikalui dosni, kad Pietų Ameri
kos lietuviai ir jų organizacijos 
visomis išgalėmis kongresu rėme 
ir padarė viską, kad mūsų jauni* 
mas galėtų suartėti, nuoširdžiai 
bendrauti savo tėvų žemė; ir lie
tuvių tautos labui.

DRAUGAS
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Prieš Bažnyčią kovojama
Rusijos metodais

Lietuvos tikinčiųjų rastas kardinolui Klfaed Bengsch 
Kunigus į parapijas skirst o Valstybinio saugumo komitetas

Berlyno kardinolo I. Bengsch viešnagės .Lietuvoje. Vysk. L. Boviionio bute Kaune iš k. Klait;ėd>.u kleb.
I. Balkaus kas, Kauno arkikatedros kleb. Br.j uozapavičius, Raseinių dekanas Br. Staškūnas, kun. .a././V<7>;> 
/cu. Šumsko kleb. I ■ Grigaitis, kunigų seminarijos rėktorius kun. dr. I'. Butkus, kun. dr. Br. Vaičekdnis .Drus
kininkų dek. K. Gajauskas, vysk. /. Labukas Matulaitis., vysk. R. Krikščiūnas, Šiaulių dek. L. ]lažonavičius. 
Vilkaviškio kancleris B. Baliukonis, kardinolo palydovas prel. G. Lange, St. Ileduãgsblatt redaktorius, antras 
palydovas, vienos Berlyno parapijos klebonas, vysk. L. Bovilonis, Kauno kancleris Iz. Butkus, mons. K.7At-- 
šms ir kan.V. Cesna. Vėsimai o kardinolo sekre t oriau s. mons. C. Krivaičio, Telšių kapituliarųBaraus.ko, Bei
norto ir \iikiovo. -Lietuvos kat. pogrindis raštu kardinolui religinę krašto padėti giliau paryškino.

Dabartiniu metu prieš Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje kovoja
mą Rusijoje išbandytais meto
dais,, ir siekiama ją pajungti tary
bines. valdžios interesams. Štai 
svarbesnieji tos kovos metodai:

Į aukštas bažnytines vietas ski
riami asmenys, sutinkantieji vyk
dyti, ateistinės valdžios nurody
mus. Pavyzdžiui, Kunigų semina
rijos rektorius kum dr. V. But
kus, apleisdamas savo tiesiogines 
pareigas, politiniais-propagandi- 
niais. tikslais nuolatos važinėja į 
komunistų organizuojamas taikos 
šalininkų konferencijas.

Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojas mons. Č.< Krivaitis, lanky
damasis JAV, kalbėjo netiesą apie 
dabartinę Bažnyčios padėtį Lie- 
tuyojfe, t. y. įvykdė Religijų reika
lų tarybos užduotį.

Kunigai į parapijas skirsto
mi taip, kad tikintiesierpsę butų 
kú^ blogiau patąytfaujamą. Pa
vyzdžiui, į didžiulė Alytaus para
piją, Vilkaviškio vyskupijoje, po 
klebono mirties vyskupas net tris 
mėnesius negalėjo surasti val- 
džisų. priimtino kandidato. Paga
liau/ klebonu buvo paskirtas vi
siškoj silpnos sveikatos kun. L. 
KavųlĮūnas.

Religijų reikalų tarybos 
įgąlioįnį kunigų skyrimus į pa
rapijas tvarko Valstybinio saugu
mu lįpmitetas.

Apaštalų Sostas ir pasaulis yra ‘ 
kląĮ$įimas apie tikrąją Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje, net per aukš
tus. Lietuvos dvasiškius, o šie 
tuo/ pačiu sukompromituojami 
kunigų ir tikinčiųjų akyse. Šitaip 
yra atsitikę su mons. Č. Krivai
čiu, mons. Barausku ir kt

Po Stalino mirties iš lagerių 
į Tėvynę sugrįžo daug tikinčių
jų, kunigų ir du vyskupai —T. 
iMatulionis ir Pr, Ramanauskas. 
Kiek atslūgo baimė ir suaktyvė
jo pastoracija. Valdžia leido pa- 
konsekruoti du naujus vyskupus 
—- Julijoną Steponavičių br 
rą Maželį;/Nepri^rusiam žvilgs
niui galėjo atrodyti, kad sten
gi amas! nors dalinai1 kompensuo
ti Bažnyčią! padarytas skriaudas, 
tačiau įš tiesų pasikeitė ne ta
rybinės valdžios tikslai, o takti
ka. Kad grubiais’-persekiojimais ■■ 
neiššaukus; kankinių dvasios, ti
kėjime Lietuvoje pradėjo griau
ti klastingiausiomis priemonėmis, 
panaudojant šiam darbui net 
pačius dvasiškius.

Norint palaužti silpnadvasius 
kunigus, aktyvesnieji vėl buvo 
suimti ir išsiųsti į Mordovijos 
lagerius. 1957’ bė valdžios suti
kimo konsekruotas vyskupas Vin
centas Sladkevičius ištremiamas

į N. Radviliškį, o 1958 vysk. 
Julijonas Steponavičius —■ į Ža
garę vien už tai, kad sąžiningai 
ėjo ganytojo pareigas. 1957 vysk. 
T. Matulionis norėjo perimti iš 

; kart J. Stankevičiaus Kaišiado
rių vyskupijos valdymą, tačiau 
valdžia neleido ir ištrėmė į Še
duvą, Panevėžioyyyskupijbje. Pa
laipsniui vyskupijų valdytojais, oi. 
su mažomis išimtimis, dekanais’: 
ir didelių parapijų klebonais bu-' 
vo paskirti mažai aktyvūs ir ta
rybinei valdžiai * nuolaidžiaują ?. 
(“lojalūs*’) kunigai. “ ;

Vyskupijų valdytojų rinkimuo
se kartais būdavo griebiamasi net 
klastos.. Pavyzdžiui, renkant Kai
šiadorių vyskupijos valdytoją, ka
pitulai buvo pranešta, kad vys
kupai —- T. Matulionis ir V 
Sladkevičius pageidaują, jog val
dytoju būtų išrinktas kan. P. 
Bakšys, iš tiesų,, minėtieji vysku
pai buvo nurodę,, kad kan. P. 
Bakšio valdytoju nerinktų.

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis, buvęs Kėdainių saugumo 
viršininkas Rugienis grubiai te
rorizavo vyskupijų valdytojus ir 
kunigus. Pas kan. J. Stankevičių 
ilgas valandas išbūdavo įvairūs 
VaLstybiniO*"saugumo ir Religijų! 
reikalų, tarybos pareigūnai, vers
dami jį padaryti neleistinų nuo
laidų. To pasėkoje -Kauno kuri
ja išsiuntinėjo vieną po kito ap
linkraščius kunigams, kad Religi
jų reikalų taryba draudžianti ka
lėdoti, ruošti vaikus Pirmajai Ko
munijai, patarnauti Mišiose, kad 
negalima Šventinti tikinčiųjų pa- v 
statytus kryžius ir kt

Pąstoraciniame darbe susikūrėj 
nuolaidžiavimo valdžiai stilius, j 
Vyskupijų valdytojai pavyz
dingais kunigais ėmė laikyti mo
kančius “sugyventi su valdžia”, 
t y. tuos kunigus, kurie aklai 
klausė valdžios pareigūnų, pro 
pirštus žiūrėjo į kunigo pareigas 
ir pataikavo bažnytinei bei civi
linei valdžiai.

Apaštalų Sostas gali būti klai
dinamas net vyskupų aplinkraš
čiais. Vysk. J. Labukas 1973 iš
leido aplinkraštį, kad jauni ir 
uolūs kunigai bus skiriami į di
deles parapijas, o seni —į ma
žas. Lietuvoje visiems yra ži
noma, kad vyskupas savarankiš
kai kunigų skirstyti negali. Tuo
jau po šio aplinkraščio Jaunas 
ir uolus Garliavos klebonas kun. 
P. Dumbliauskas, valdžiai reika
laujant, buvo paskirtas į mažą 
Šunskų parapiją, o į jo vfetą. at
keltas senyvas- ir paštoiracijoje ne
pasižymįs kunigas.' 

u>w QKKrr

Propagandiniais ' suimamais 
leidžiama kai kuriems hndgams 
išvykti į užsienį. Net ir Ids, 
Šventaisiais^ Matais kunigu yks-. 
kuriją į Row ne
Bažnyčios vadovai, > Religijų 
kalų' - taryba,, 
má- Valstybinio saugumo įparei- 
gūnų, pati parinko kandidatus ir.

(Tęs. 5 p.s 1 . )
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PRANEŠA AS

Šiame numeryje talpiname B.L.B. mokslo stipendijos prašymu, kurį, reika
lingi piniginės paramos moksleiviai ir studentai turi užpildyti ir įteikti komisi
jai, Iki 1976 m., vasario mėn., 15 dienos, Šv. Kazimiero Parapijoj, Mokoje, ar 
V. Miros klebonijoj. Komisija nagrinės tuos prašymus ir nutars stipendijos 
teiktum, pagal kandidato situaciją ir kasos išgales. Jeigu atsirastu klausymų a- 
pie prašymo užpildymą, prašome kreiptis įkun. H. Šulcą, tel. 63*5975; V. rū
belį, tek 2734176 ar 444-69-70; A.Sliesoraitį, tel.247-8206 ir L. Jodelytę, 
tel. 27445-97.

BOLSAS DE ESTUDO, PATROCINADAS PELA 
COMUNIDADE LITUANO - BRASILEIRA.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TEI
KIAMOS MOKSLO STIPENDIJOS

Solicitão de Bolsa - Stipendijos prašymas
1976

COMUNICADO

Os estudantes descendentes de lituanos que necessitam de Bolsas de Estu
do, devem preencher o formulário de Solicitação de Bolsa, impresso nesse jor
nal e entregá-lo aüê © dia 15 de fevereiro de 1976, na Paróquia de São Casimi- 
ro, na Moóca, ou na Casa Paroquial de V. Zelina. As solicitações serão subme
tidas à apreciação da comissão que decidirá pela concessão ou não, da bolsa, 
de acordo com a situação do candidato e a disponibilidade financeira. Haven 
do dúvidas quanto ao prrenchimento do formulário, queiram procurar o p. H. 
Šulcas, tel. 63-5975; V. Tūbelis, tel. 27341-76 ou 444-69-70; A. Sliesoraitis. 
tel. 247-8206 ou L. Jodelis, tel. 274-15-97.

I. DADOS GERAIS

Nome ..........•.............................................................
Idade - .... ............... Nacionalidade...................................Estado civil.......................................
Filiação : Pai r............................................................Naturalidade.............................................

MSe • • • ..........................................................Naturalidade ................... .. .. .

Endereço..............................................................................................................................
Bairro....................................................... Cidade.......................................................................................
Telefone residência..................................escritroio................................. Recados..............................
Trabalha Sim / / Não / / Salário Cr§.....................
Onde trabalha e em que atividade......................................................................

(is 4 ps 1. )

Endereço da firma............................................................................................. .........................................
Casa própria / / cedida / / Alugada / / Aluguel Cr§.....................

juos pasikvietusi, įsakė užpildyti 
reikiamas anketas. Apie tai aiš
kiai liudija Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinis K. Tumėnas. 
Kai Krekenavos klebonas prel. 
Dulksnys pareiškė nenorįs va
žiuoti į Romą, K. Tumėnas Pa
nevėžio vysk. R. Krikščiūnui pa
sakė: “Jei nevažiuos, bus atleis
tas nuo klebono pareigų”.

Vykstantieji dvasiškiai iŠ Lie
tuvos į Romą kiekvieną kartą: 
gauna išsamias valdžios instruk-i 
ei jas, o grįžę duoda jai ataskaitą: 
raštu. Šitai akivaizdžiai paliudijai 
a.a. kan. J. Stankevičius savo 
dienoraštyje “Mano I gyvenimo 
kryžkelės:” ...mes važinėjome į 
Vatikaną. Pagrindinė instrukcija 
čia tokia: visą reikalą čia reikia 
pravesti taip, kad iš to būtų 
naudos .Tarybų Sąjungai ir kad 
iš to butų žalos Katalikų Baž
nyčiai... Mums kiekvieną kartą, 
tiesioginio ar netiesioginiu būdu, 
reikėdavo įrodinėti, kokią naudą 
padarėme Tarybų Sąjungai ir ko
kią žalą padarėme Katalikų Baž
nyčiai... Tikroji nauda Tarybų 
Sąjungai buvo matoma ir veda
ma iŠ to, kiek mes pakenkėme 
Katalikų Bažnyčiai”.

Šių sietų ekskursijos kunigai 
tvirtinę. kad jiems nereikėjo vai-: 
džiai feti ataskaitos, tačiau ka’ 
kurie jį jų užsienyje gyvenan
tiems Oâwiams įrodinėjo, kad 
“LKB Kgfânikoje” rašom ne vi
siška kad dėl šio leidime 
nukenčia net dori Įsmigai ir pan 

. js daužau)

Klaipėda.

1975 Didžiąją savaitę maža 
Klaipėdos bažnytėlė buvo sausa
kimšai pripildyta žmonių. Moks
leiviai ir jaunimas visą Velykų 
naktį adoravo prie Kristaus kars
to. Po Velykų Klaipėdos vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojas Ruginis įsakė Klaipėdos 
klebonui kun. J. Baikauskui pa
šalinti adoratores nuo altoriaus. 
Klebonas, išsigandęs Ruginio, 
pasakė mergaitėms, kad jas Įei
siąs adoruoti tik tada, jei atsi- 
nešiančios Ruginio leidimą. Ado
ratorių molinos bandė tą leidi
mą gauti, tačiau atsimušė į kie
tą Ruginio “negalim’” Tėvai nu
tarė nepasiduoti. Mergaitės ir to
liau adoruoja, nepaisydamos visų 
draudimų.

"KOMUNISTO SŪNAUS PRA
ŠYMO* ATGARSIAI

Tomo Venclovos laišką Lietu
vos Komunistų Partijos Centrui, 
kad jj su šeima leistų išvykti iš 
Lietuvos (kaip buvo rašyta ir ML 
sausio mėn. 4 nr.), gruodžio 30 d. 
ELTA anglų kalba su priedais iš
siuntinėjo spaudos agentūroms, 
kai kuriems laikraščiams, Žmo
gaus Teisių Komisijai Jungtinėse 
Tautose, UNESCO, Amerikos U- 
niversitetų Profesorių Sąjungai, 
Paryžiaus Lituanistikos Institutui 
Lietuvių Rašytojų Sąjunga tą me
džiagą ruošiasi išsiuntinėti viso 
pasaulio rašytojų organizacijoms. 
(ELTAI

Possuit automovfel : sim / / Não / /
Gastos pessoais mensais: 1975

1976 estimados
Gastos mensais com estudos 1975

1976 (estimados)

II. POSSUINDO DEPENDENTES

Quantos dependentes? .........Grau de parentesco.......................................................................
Renda familiar mensal Cr§.................................................
Gastos mensais com manutenção dos dependentes Cr§............................................... ............
Gastos mensais com estudo dos dependentes Cr§......................................................................
Gastos mensais com material escolar e condução dos dependentes Cr§................................... ..

III SENDO DEPENDENTE

Nome do responsávle....................................................................................................................................
Parentesco................................................................ Idade do responsável ............................................
Local de trabalho do responsável................................................................................................................
Profissão.........................................................................................................................................................
Quantas pessoas constituem a família?........................................................................ ......... ....
Renda familiar mensal Cr§...................................................................................................................... ..

IV INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS ESTUDOS

Atualmente recebe ajuda de: pais / / prentes / / outras fontes /
Quais...................................................... •........................................ ....................... ...................................
Objetivo da bolsa: pagamento do curso / / manutenção pessoal / / material didactico

condução / ‘
Valor mensal estimado da bolsa para 1976 Cr§......................................................................................
Onde estudou em 1975 Curso....................................................Grau:..................................................
Aproveitamento nos estudos:

Ano Curso e grau Média final
1973 ............................................................... .......................................... ..........................
1974 .......................................................... ...................................................
1975 .............................................................................

Outros cursos feitos anteriormente...................................................................................... .. ................

A bolsa pretendida e para: curso ginasial / / colegial / / preparatório / / para faculdade 
curso superior / / Qual?................................................................................................

Período de estudos: integral / / parcial / / redusido (fim de semana) / /

V ATIVIDADE COMUNITÁRIA

Qwntas horas semanais disponíveis?........................... Quantas dias da semana disponíveis?
Preferência po atividades comunitáris:

ministrar aulas / / proferir conferências / / realisar estudos e pesquisas / / redigir artigos 
dirigis ou participar de grupo de danças / / coral / / grupo teatral / / atividade coopmt 
atividade de assistência socila / / atividades culturais / /

VL CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA

1. Possibilidade e disposição atual e futura do candidato participar de atividade»
2 Situação economica do candidato
3. os candidatos serão selecionados a critério único e exclusivo da comissão designada pela dêr . 

ria da Comunidade Lituano-Brasileira, de acordo com a verba disponível.

Cr§................................................................
Cr.§.............................................................
Cr.§.......................   .
Cr §...............................................................

NOTA:___ . ._______
Ã bolsa pederá ser suspensa a qualquer momento se as declarações nela pre • 

síadas não forem verdadeiras; se o bolsista nãc realisar as atividades comunitárias a con- 
tento; se houver alteração na condlçfo «conômfca do bolsista.

. AVALIAÇÃO da comissão
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Šilkmedis 
Mulberry

[llilažicsiems

Magnolija t
ąžuolas

'f .

) birch

Balzamo kėnis 
Balzamfir

Šermukšni s
Rowan -
Mountain ash

Liepa
Linden 

'• Basswood

a?,uo- •I .u m- 
ats'meni apie 

•sodrius Lietu-

G O

9 G C
OQ

Ąžuolas 
Buroak

Alksnis Drebule
Quaking 
Àspen

AR B A Kaštanas
- Chestnut

Topolis 
Cottonwood

Pilkasis rie 
àPecan, hickory

Baltas ąžuolas 
White oak

s Kur medis auga: atkalnėje,prie 
vandens, pelkėje, kalne, slėnyje, 
atvirame lauke, sode, miške?’

® Koks medžio pavidalas, silue
tas: ar jo liemuo tiesus ir siekia 
viršūne, ar jis jau žemiau skirs
tosi į sakas? Ar jo kelios didelės 
šakos, ar daugybė mažų?

» Ar medžio žievė Šiurkšti, lygi, 
žvynuota arba giliai išraižyta? Ko
kie žievės viršutiniai sluoksniai? 
Ar žievė lengva nulupti?
• Kokios spalvos žievė: balta, 

pilka, tamspilkė, juosva, gelsvai 
ruda, rausvai ruda? O gal žievė 
dėmėta, tartum su lapais?

® Kokio pavidalo medžio lapai: 
kiaušiniški, ližiški (ilgi, plačiu 
galu), liežuviški, ietiški? Ar lapų 
pakraščiai dantyti, karpyti, skly- 
pėti, kaip klevo? Gal jie paprasti, 
kaip liepos, ar sudėtiniai iš atski
rų lapelių? Nupiešk lapą su lapko
čiu ir gyslų tinklu.

® Kokios 'lapas spalvos: ar jis 
blizga, lygus* šiurkštus, plaukuo
tas? Koks lapo paviršius, kokia 
apačia?
• Ar medis žydi? Kaip ir kada? 

Ar yra dviejų rūšių žiedų vie
name medyje?

> Kokios medžio sėklos,kaip me
dis dauginasi?

e Kuo medis dar pasižymi: gal 
jis spygliuotis? Jei taip, kokie 
spygliai*? Kmp sužinoti medžio 
amžių? Aukštį?

« Pahauoyk daugiau sužinoti apie 
medžius Lietuvių Enciklopedijoje 
ir įsidėmi m šiuos žodžius- (juos 
gali rasti žodyne): daigas, medžio 
skirtis, rievė, kelmas, mediena, 

. tose, aižyti sėklas, sėklų sparne
li??.' , gilės, riešutai, -ukštsu, kan- 
m rėžf.s, jaunuolynas, -apvožiu 
■viskas, beržynas, pušynas, ąžuo
lynas; kirtimas, šN.nis

. 9 Sužinok apie r.
. lą, Kauno Ąžuoly 
lėlį. Gal tėve1 i‘ 
kitokius įdomiu 
voje?

Veimuto pu 
, White pineAkacija'

Honey ’ 
locust "

SUŽIHO*B

Elatana s 
Sycamore

OI

Skroblą 
rombe an

Cukrinis klevas
Sugar maple

Sasapras 
Edamedis 
Sassafras
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Pas didelio veikalo autorius
Pokalbis su Adomu ir Filomena Kantautais, paruošusiais bibliografinį veikalą "A Lithuanian 

Bibliography", kuris buvo išleistas 1975 metais
. A. mJDAOVIČIUS

«=-» būtų ži-
8í©üs patekote į biblioteki- 
SfihįSUS .«.

Bibliotekininko darbas visada 
buvo man mielas. Dar nepri
klausomoje Lietuvoje 1934 m. 
Įsteigiau Šiaulių Vidurinės Pre
kybos Mokyklos knygynėlį. Ke
liaudamas mielai lankydavau 
bibliotekas ir knygų krautuves. 
1959 m. susidarė man sąlygos 
lankyti bibliotekininkų mokyk
lą Vašingtono universitete 
Seattle, kurią baigiau, magistro 
laipsniu. 1960 m. sugrįžau į Ed- 
montoną ir pradėjau dirbti Al
bertos universiteto bibliotekos 
bibliografijos ir knygų užsaky
mų skyriuje.

— iCas paskatino imtis tokio 
didelio darbo — suregistruoti 
lituanistinę medžiagą, esančią Š. 
Amerikos bibliotekose?

— Nuo 1960 m. daugelis uni
versitetų Kanadoje ir JAV-se 
pradėjo domėtis Rusijos ir Rytų 
Europos klausimais. Jau nuo 
1963 m. studentai ir profesoriai 
dažnai kreipdavosi į mane, pra
šydami surasti medžiagos apie 
Lietuvą. Kadangi mūsų univer
siteto biblioteka tuo metu li
tuanistinės medžiagos nei tinka
mų bibliografijų neturėjo, teko 
rinkti medžiagą įvairiuose šalti
niuose. Sudariau gan nemažą 
knygų, straipsnių ir grožinės li
teratūros sąrašą. Vėliau profe
sorių ir bendradarbių buvau pa
ragintas surinktą medžiagą pa
pildyti ir atspausdinti.

— Kaip pradėjote organizuo
ti užsimotą darbą?

— Kiekvienais metais, važiuo
dami atostogų, aplankydavome 
JAV vakaruose esančias dides
nes bibliotekas. Suradome, kad 
jos turi gan daug ir geros litua
nistinės medžiagos. Namuose gi 
kiekvieną dieną reikėjo peržiū
rėti MUjai gonadas bibliogra
fijas ir umwsitetimu bibliote» 
kų kgitehgw Tote. būdu susi
darė nemažas skaičius knygų 
bei staipsmų, kuriuos reikėjo 
surašyti pavosių kortelių. 
Be to, paruošiau ir išsiuntinė
jau per mūsų MHtoteką 130

prašyiwM fed įteiktų žinias 
kiek ir turi knygų, laik
raščių M braĄ apte 
Atsakymrf biw 
atsiuntė turimų kny
gų kortoj kfti $»ešė kiek

ADOMAS KANTAUTAS IR FILOMENA KANTAUTIENĖ — didžiojo vei
kalo “A Lithuanian Bibliography” autoriai Nuotii A. D.

turi knygų, treti pasisiūlė pada
ryti už tam tikrą atlyginimą mi
krofilmus arba fotokopijas tu
rimų knygų kortelių, o didžio
sios bibliotekos patarė pačiam 
atvažiuoti jr susirinkti duome
nis.

— Ar visą tą darbą galėjote 
atlikti tarnybos metu?

— Pasikalbėjęs su savo uni
versiteto ir bibliotekos vadovy
be, gavau vienerius metus dali
nai apmokamų atostogų ir ap
sišarvavęs specialiu filminiu 
aparatu, 17 kartotekos dėžių 
(apie 17.000 kortelių) išvykau 
drauge su žmona į didžiąsias Ka
nados ir JAV bibliotekas.
—II- 

toaidstotoj fegaygag 'riü&âtes?
—- Didžiausi lituanistinių kny

gų rinkiniai yra Kongreso bib- 
Itotekuje ‘ Vašingtone (4134), 
Pensihoijos umveoiteto bib- 
liotefejs Flitetójijoje (3$79)f

(W36)$ Liarord© u&iwmtete 

(1^07), Kent State universitete 
(1060), Yale universitete (954) 
ir Albertos universiteto biblio
tekoje (771).

Čia reikia pažymėti, kad kai- 
kurios bibliotekos, nors ir nepa
sižymi dideliu knygų skaičiumi, 
bet turi gerus retų knygų rin
kinius. Pvz. Newberry bibliote
ka Čikagoje turi tik 163 knygas, 
kurių 79 yra vien tik iš kalbo
tyros.. srities. Tery yra taip pat 
knygų, rašytų aštuonioliktame 
ir devynioliktame šimtmetyje. 
Hoover Institution on War, Re
volution and Peace, Stanford, 

, Calif., kolekcija 380 knygų, lie
čiančių politikos ir tarptautinius 
Lietuvos santykius, Vilniuje 
leistų Želigovskio valdžios laik
raščių ir brošiūrų, šioje biblio
tekoje taip pat yra dokumentų, 
įteiktų Versalio taikos konferen
cijai ir Tautų Sąjungai.

Sugrįžęs iš kelionės parašiau 
savo universiteto bibliotekos va
dovybei darbo apyskaitą ir po 
kurio laiko “University oi' Al

berta Press” pasisiūlė mano bū
simą bibliografiją atspausdinti.

— Kelionėje turbūt patyrėte 
nemažai sunkumu ir net nuoty
kių?

— Kelionėje išbuvome apie 
pusę metų. Visose bibliotekose, 
išskyrus Harvardo universitetą, 
buvome nuoširdžiai sutikti. Daž
niausiai gaudavome savo darbui 
atskirą kambarį arba bent nuo- • 
salų kampelį Kolegos bibliote
kininkai domėjosi mūsų darbu 
Asmeniniams pažįstamų lanky
mams laiko beveik neturėjome. 
Keįionė automobiliu buvo gana 
sėkminga, išskyrus vieną nelai
mę. Važiuojant iš Princeton uni
versiteto bibliotekos į Filadelfi
ją, užklupo didelis lietus. Miestą 
pasiekėm apie 4 v. ir tikėjomės 
dar suspėti bibliotekon susitarti 
dėl rytdienos ir tada jieškoti 
nakvynės. Lietus vis lijo. Pačia
me judėjime nuleido padangą... 
Įvažiavome į kiemą ir, negavę 
kas padėtų, patys ėmėmės dar
bo. Lyjant reikėjo perkelti iš 
automobilio bagažinės drabu
žius, knygas, kartoteką, kad ga
lėtume išimti padangą. Kol su
sitvarkėme, buvome peršlapę 
iki paskutinio siūlo. Sutemo. Vi
duryje nepažįstamo miesto mo
telių nesimatė. Pamatėm “A.A. 
A.” Deja, patalpos jau buvo už
darytos, ir kieme sutiktas sar
gas nedaug ką galėjo padėti, tik 
patarė automobilio su ant sė
dynės padėtais daiktais gatvėje 
nei autoaikštėje nepalikti. Paga
liau jis prisiminė, kad netoliese 
yra lietuviška bažnyčia ir nu
rodė į ją kelią. Mes apsidžiaugę 
tikėjomės ten galėsią pakeisti 
drabužius, südètíjJt^ál daiktus Į 
automobilio bagažinę ir jieškoti 
nakvynės

Už keleto blokų radome di
delę mūrinę bažnyčią ir apšvies
tą, geležine tvora aptvertą kie
mą. Paskambinome. Išėjusi, 
šeimininkė ir kunigas nepatikė
jo mūsų aiškinimu, nors ir ma
tė, kad esame šlaputėliai. Jie 
paaiškino, kad nepertoliaustei 
yra motelis, kurį, pagal jų pa
aiškinimus, greitai suradome. 
Malonūs tarnautojai sunešė 
daiktus vidun, ir mes galėjome 
ramiai sušilti ir persirengti. li
gai tą vakarą galvojom kur eina 
modernusis gyvenimas, kad 
žmogus žmogui nebegali patikė
ti .. Laimingi mes, gyvends.;mi 
mažesniame Kanados mieste: 
kur dar nereikia gyventi už ge
ležiniu tvorų.

— Išleisdinot didelį ■ veikalu 
bet vartant jį kyla klositos 
kaip juo naudotis; kaipsumtl 
jieškomą knygą?

(T ę s » 8 p s į. , )
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Oteratirinis paminklas (bilai
Lietuviškoji Adomo Galdiko moncgr&fijū

A, TYRUOLIS

Prieš keletą metų gyvenimo 
kelionę baigęs iškilusis lietuvių 
dailinmkas Adomas Galdikas 
(18934969) pastaruoju metu bu
vo pagerbtas dviem leidiniais: 
1973 Charlottes Willard anglų 
kalba paruošta monografija 
“Adomas Galdikas: a color 
Odyssey” ir šįmet dr. Juozo Gir
niaus redaguota knyga “Ado
mas Galdikas”, kurią išleido įžy
miojo velionies našlė Magdale-. 
na Draugelytė - Galdikienė. Pir
masis leidinys su pačių geriau
sių dailininko kūrinių reproduk
cijomis skirtas pirmiausia užsie
niečiui ir aplamai lietuviškai ne
kalbančiam. Dabar išleistoji lie
tuviškoji monografija bus itin 
vertinga dovana kiekvienam lie
tuviui, branginančiam meno kū
rybą, ir iš viso kiekvienam mū
sų tautiečiui besirūpinančiam 
lietuviškąja kultūra. Palyginti 
nedidelis 500 egzemplioirų tira
žas greitai sutirps ir reiks rū
pintis antrąja laida.

Nėra .abejonės, kad po M. K. 
Čiurlionio Adomas Galdikas yra 
vienas iškiliausių ir originaliau

PAS DIDELIO VEIKALO 
AUTORIUS
(iš 7 psl.)

— Kiekvieną įrašytą knygą 
galima rasti bibliotekų katalo
guose bei šioje bibliografijoje 
pasinaudojant trimis jieškojimo 
būdais. Pats lengviausias ir daž- 
nausiai naudojamas būdas, jei
gu jieškantysis žino knygos au
torių ir pagal jį jieško autorių 
rodyklėje. Antrasis būdas — 
(ieškoti knygos pagal jos antraš
tę antraščių rodyklėje. Trečias 
būdas — j ieškoti pagal dalyką 
arba temą.. Mano bibliografija 
turi dvi rodykles — autorių ir 
antraščių. Be to, yra smulkus, 
veikalo turinys, kuriame pa
skirstymas yra padarytas pa
gal dalykas, jų poskyrius ir net 
atskiras sritis. Todėl nesunku 
susigaudyti ir sužinoti, ar tokia 
ir tokia knyga yra bent vienoje 
iš 108 patikrintų bibliotekų.

Air turi
mkVtó ttaMos eiliniam skai
tytojui?

—- "Faàjp,, aš manau» kad prak
tinės bus kiekvienam
lietuviui, kuris domisi. Lietuvos 
reikalais kuris skaito moksli
nes iv .Mrinés literatūros kny
gas. Kietam paneigęs j bib« 

kokioje bL 
bliotetoiT- yr-a 
ga. Jetgr-’; maw 
knyga tai į/rc.blau
sia jos L::. Aivri.

sių mūsų dailininkų Leidinio 
redaktorius dr. J. Girnius, lygin
damas Galdiką su Čiurlioniu, 
sako: “Kaip Čiurlionį žavėjo vi
satos darna, taip Galdikų — 
gamtos gaivališkumas” (p. II). 
Čia pat jis primena, kad Galdi
ko kūryba nėra pagrindinai nu- 
šviesa ir dar reikės specialių 
studijų.

Šios knygos turinį sudaro 
Magdalenos Galdikienės ir Juo
zo Girniaus paruoštas straipsnis 
“Iš Galdiko biografinių duome
nų”, Leonardo Andriekaus 
“Galdikas svetimose žemėse”, 
Viktoro Vizgirdos “Galdiko kū
rybos kelias” (šalia jo duota 
Galdiko rankraščio faksimilė), 
Waldemaro Georges “Galdikas: 
tragiškoji Lietuva” (vertė A. 
A. Nyka-Niliūnas). Kūrinių re
produkcijoms skirta per 100 
puslapių. Pridėta dar kūrinių 
rinkinių, premijų, parodų sta
tistika ir bibliografija.

Visa tai pakankamai gerai nu
šviečia mums Galdiko kaip, me
nininko nueitą gyvenimo kelią, 
leidžia pažvelgti į jo kūrybos 
aruodus. Biografinę apžvalgą

Ir dar vieną paslaugą skaity
tojui ši bibliografija gali suteik
ti. Kaikurie mano asmeninę sa
vo biblioteką perleisti arba do
vanoti kuriai nors didelei bib
liotekai. Bet kyla klausimas ku
riai. Dažniausiai yra taip: kai 
žmonės dovanoja savo knygas 
bibliotekai, jas priima, o vėliau 
bibliotekos personalas patikrina 
ar jų jau neturi savo lentynose. 
Jeigu neturi, tai gerai, nes ji 
bus kataloguota ir padėta į len
tynas, bet jeigu jau turi, tai pa
siunčia į duplikatų lentynas ir 
laukia tolimesnio likimo.

Todėl labai svarbu visiems 
tiems, kurie turi gerų knygų 
kolekcijas ir mano jas atiduoti 
bibliotekoms, pirmiausia pasi
tikrinti kurias iš numatytų kny
gų biblioteka turi ir tuomet eg
zemplioriaus jai nesiūlyti. Kad 
nereikėtų vaikščioti po biblio
tekas ir tikrinti, galima pasi
imti šią bibliografiją ir patik
rinti namuose.

Čia norėčiau paraginti visus 
tuos, kurie turi gerų knygų, kad 
pradėtų rūpintis jų paskirstymu 
universitetų bibliotekoms ir to
kioms, kurios rūpinasi litua
nistine medžiaga bei stengiasi 
rinkti visą galimą medžiagą. 
Kent Stale Unmersity Libntrv, 
Kent, Ohio yra viena aktyviau
sių šiuo metu bibliotekų. litua
nistikos srityje.

—- Dėkoju ri&’&s Mm- 
rijas ir Jūsų
veikalui paskiMii pkėiau
giai,

sum

&&

/■• .Mir *">•-.»»-.
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Vtlnius pro medžius.ANTANAS KUČAS.

gerokai papildo dailininką gerai 
pažinęs ir jo kūryba ypač domė
jęsis Leonardas Andriekus. Tai 
platesnis žvilgsnis į Galdiko 
niujorkinio laikotarpio kūrybą, 
aprašytas atvirai ir nuoširdžiai. 
Čia matom ir menininko evoliu
ciją nuo ramaus idilinio vaiz
duotojo iki ugningo abstrakcio- 
nisto proveržių. Autoriui meni- 
ninkas buvo juo artimesnis, kad 
jame atpažino lyriką, kuris bu
vo “perdvelktas mistika” (p. 36). 
čia paaiškinti ir kaikurie Galdi
ko charakterio bruožai. Kas ar
čiau nepažinęs, galėjęs jį laiky
ti kiek šiurkštoku, bet iš tikrų
jų dailininkas tokiais atvejais 
tik gindavęs meną, nė nemany
damas ką nors įžeisti, vien atvi
rai, ne tiek rimtai, kiek humo- 
ristiškai, išsireikšdamas. “Gel
mėje jis buvo švelnus žmogus. 
Mėgo vaikus, ir jie jį mylėjo. 
Jis mokėjo juos pakalbinti. Sa
ko, kalbindavęs ir gamtos ele
mentus, kaip saulę, medžius, 
gėles, kad tinkamai laikytųsi 
juos piešiant. Žmonai, su kuria 
darniai išgyveno virš 50 metų, 
buvo malonus ir paslaugus. Tai 
verta dėmesio aplinkybė, lie
čianti Galdiko charakteri. Jie, 
būdami skirtingi būdu ir profe
sijomis, mokėjo vienas kitą su
prasti ir papildyti” (p. 39).

Dail. V. Vizgirda primena, 
kad Galdikas, kaip ir Čiurlionis, 
yra nepamėgdžiojamas (p. 50). 
Tai jau tikrai didelio ir savito 
menininko savybė. Ypač iške
liamas pagrindinis Galdiko kū
rybos bruožas — dinamika, ju
desys (plg. jo kūrinį “Vėjas”). 
Galdiko perėjimas į abstrakti
ni meną Niujorko laikotarpyje 
gal kaikam bus sunkiau supran
tamas, bet juk ir Čiurlionio kū

rybą nevisi išsyk suprato (net ir 
pats Adomas Jakštas), o vėliau 
visi pamatę, kad tai genijaus 
darbai.

Kaip iš statistikos aiškėja, 
daugiausia Galdiko darbų turi 
jo memorialinis muzėjus Putna- 
me, Conn., JAV (260 darbų), 
Kauno valstybinis M. K. Čiurlio
nio dailės muzėjus (126 d.), Lie
tuvių dailės muzėjus Vilniuje 
(103 d.). Nemaža Galdiko kūri
nių yra privačiuose rinkiniuose 
(per 150). Po keletą darbų turi 
įvairūs meno muzėjai užsienyje. 
Atitinkamas darbų paskirsty
mas tėvynėje ir už jos ribų duos 
progos susipažinti su originalia 
šio iškilaus menininko kūryba, 
kurioje dinaminis spalvų žaidi
mas leidžia mums pažvelgti į 
amžinybę ir kosminę begalybę

ADOMAS GALDIKAS. Juozas 
Girnius, Magdalena Galdikienė, 
Leonardas Andriekus, Viktoras 
Vizgirda, Waldemar ..George, ..Bos 
tonas, 1975. Redagavo dr. Juozas 
Girnius, išleido Magdalena Gal
dikienė. Spaudė Lietuviu Enci
klopedijos Leidykla, Bostonas, 
JAV. 192 p. 153 vienspalvės R 
produkcijos. 48 spalyotos repro
dukcijos. Spalvotų reprodukcijų 
nuotraukos V Maželio. Kaina nė 
pažymėta.
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Sekmadieni vasari© 3 d. laimin
gai namo sugrįžo „Jūratės ir Kas
tyčio" stovyklautojai iš Ubatubos 
Septynių Sakmių pajūrio su va
dovu kun. Hermanu Šulcu. Tuo ir 
baigėsi trečioji šios vasaros stovyk
la lietuvių vaikams ir jaunimui. 
Per kurt. J. Šeškevičiaus vadovau-' 
tą lietuviškai kalbančių ir ateiti
ninkų stovyklą Cipó, E. Bacevi
čienės ir kun. Sulco suruoštą „Mu
sų Rūtelę" Itu ir šią stovyklą visą 
laiką (po savaitės maždaug) išviso 
stovyklavo šimtas asmenų.

Ubatuboje savaitgaliais (stovyk
la tęsėsi nuo I.27 iki II.8) daly
vių skaičius pakildavo iki 40 asme
nų ir daugiau. Nuolat stovyklavo 
apie 30. Vaikus nuvežti ir parvež
ti rūpinosi ir patys tėvai, maloniai 
sukraudami mantą ir maistą ketu
rių valandų kelionei pro S.Josė dos 
Campos ir nauju keliu pro Caragua- 
tatuba.

Pirmą savaitę oras buvo netin
gesnis, paskutinėmis dienomis — 
žavingas. Stovyklą aplankė ne tik 
tėvai, bet ir savaitę buvo inž Al
gis Čepas iš Kanados,būsimosios Pa
saulio Jaunimo Sąjungos valdybos 
narys, dr. V. Kiaušas iš Australi- 

"jos, kun. J. Šeškevičius su savo dė
de iš JAV ir kiti. Stovyklauto
jams pačioje Ubatuboje maloniai 
patarnavo, reikalui esant, S. Silic- 
kienė, o pajūry - Jurgis Šišla ir 
portugalai žvejai Peralta.

Kaip jau buvo rašyta, kiekvie
na diena turėjo savo temą. Olimpi
adų dieną vyko plaukimo, šuolio 
j aukšti ir to!j varžybos. Kas vaka
rą po vakarienės — mėgiamas „vė
liavų gynybos' sudėtingas žaidi
mas pajūry.

Robinzono Kruzo dieną stovyk
lautojai grupėmis išėjo j pusiasalį 
pajūrio rytos®. Sekdami skautiš- 
lesU fjáWvimâis išdėtos ženklus - 
pg&lépm Isfêkus, rigiiaHzuota m or 
zės abécéb, nusileido virve, lipo 
per uote®..o geros valandos turė
jo- jreingt.í wrtovéiii^ surasti geria
mo jmdami bambuko
vamzdį ósBivkd pietus. Net virtas 

cukrum, o arbatos' 
išryki B jirfcws© iPo pietų 
susirink© jju-kštai ant uo
lų bangų, $
Sv. Raito apie' šy. (Pauljaus kelio
nes ir apn?. sy - zw°
jais.

Juros dieną pokalbi ®IP6® juros 
gsoioginta pradus, ir
gyvūnus pravedė .Ote^s Bukaus
kas. Sekmadienis buvo laisvesnė 
poilsio diena su pamaldomis Bššlų

S

Lietuvių Sąjungos Aliança Valdyba, 
Revizijos Komisija,
Soc. Glob. Motetų Sekcija, 
Patarėjai ir visi nariai.

Lietuvių Sąjungm- Állbin^i irwíoi 

NAPOLEONUI OMiAl

mirus, jo žmonai Adelei, dukrai Elenai tžaužienei, žentui Kaziui Baui- 
sodeiy, daTyvu^ anūkams ir visiems šeimos nariams bei giminėms, reiškia gilią
čiai jų šeimos narių ir svečių. Sto- įį Nuojautą.
vyklautojai jau jprato patys sukur-| 
ti maldas ir tikinčiųjų maldų in- 
tencijas.Paprastai Mišios norintiems| 
dalyvauti būdavo po laužo prie ug-l 
nelės, kada mažesni j®u nueidavo | 
miegoti, kai nebūdavo pamaldų vi
siems kartu.

Dainas pravesdavo Dalė Jucevi
čiūtė iš JAV, pasilikusi Sao Paule 
po Jaunimo Kongreso. Virtuvėje 
savaitę dirbo Henrika Aleknavi
čienė ir Eiena Korsakienė, o ištisą 
dieną malkas virtuvei kirto Juozas 
Aleknavičius. (O ką veikė t. Sau- 
laitis, taip ir nesužinojom. Negi jis 
vien tik rašė šią korespondenciją?)

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, da 
lyvavusiems mano vyro

NAPOLEONO GODLIAUSKO
šermenyse, laidotuvėse ir 7-tos dienos Mišiose,

Adelė M. Godliauskienė

05 06 janeiro 4» Z? 76

oinu

GOKITE DOS POVOS BÃLTICOS
Largo do Paissandu,51-82~s/818
Nesta

Senhor Presidente:
Queremos deixar registrado nosso agraàeci 

mento pelo co.mparecimento da brilhante Co-ôma Báltica, por 

ocasião das festividades natalinas de 19” 5, ;:os dias 14 e 

16 de Dezembro Ritimo, na Praça Roosevelt.
Realçamos a perfeição da apresentação ąue 

nos honrou e cooperou para o brilhantismo do evento, dando' 
V

a Sao Paulo uma festa a sua altura®
»

Por tao valiosa cclaboraçao, nos subsere^ 

vemos em nome da Comissão de Natal.
i
• i 
i ! ------

■—;  >'7' \
\ * ** 1 \ *

ARKAKDO SUúÕES NETTO Į 
I

• Secretário de Turismo ■- fomento/
do Município d® Sao Paulo
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BĖSMINEJIMAS

10
TIM ~ f ~J nUBT,

VAS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAMŪSŲ LIETUVA

miTtn- J -.Ulin,.--

Vasario 15 dieną R I O
Vasario 16-tos minėjimas pra

sidės iškilmingomis pamaldomis 
15 vai. Vila Zelinos bažnyčioje.

Tuoj po jų oficialus aktas su 
įdomia programa Seselių Pranciš- 
kiečių Gimnazijos salėje, R. Cam
pos Novos, 49, V. Zelina.

Kviečiame visus mielus tautie
tes, tautiečius jame dalyvauti. Pa
sikvieskite ir savo artimuosius, 
kaimynus, pažįstamus. Dalyvavi
mas šioje metinėje šventėje kiek
vieno tikro lietuvio šventa parei- 
ga* Rengėjai

NEBUS LIETUVIŠKU PAMALDŲ
Vasario 15 d. Vila Zelina 11 

valanda ir Lapoję 16 vai. 30 minu
čių dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo.

GAVĖNU MIS I OS

Penki broliai Gavėnai sutarė Mi- 
šiomis paminėti savo mirusius tė
vus (Antanas Gavėnas mirė 1945, 
o Kotryna Gavėnienė 1939, abu 
Lietuvoj). Paminėjimas vyko II. 8 
kaip tik imigracijos 50-'mečio pro
ga. Gavėnai (tėvai ir penki sūnūs) 
atvyko j Braziliją 1926 m. balan
džio 18 d. Teko dirbti fazendose, 
kavos plantacijoj. Po dviejų metų 
tėvai sugrįžo į Lietuvą, kur buvo 
likusios dvi ištekėjusios dukterys, 
parsiveždami ir jauniausiąjj —Pra
ną, o kiti keturi sūnus (Antanas, 
Juozas, Kostas, Vincas) liko Bra-
zilijoj.

Intencijoj Mišių, kurias kun.Pra- 
nas laikė Juozo namuose Casa Ver
elėje, buvo įjungtas ir dėdė Kazimie
ras, JAV-bėse žuvęs anglių kasyk
loje, ir Lietuvoj mirusi teta Elzbie
ta Minevičienė/’

Pamaldose, be giminių, dalyva
vo ir keli artimesnieji Casa Verdės 
tautiečiai. Per pamaldas gražiai gie
dojo, iš anksto įgrojęs kelias lietu
viškas giesmes, Casa Verdės „cho
ras' , prie kurio prisidėjo visi mal
dininkai. Buvo sugiedota ir seno - 
binėšv, Kazimiero giesmė, kuria

Ill * É A à * A & A ė à ã & à à ri A é à A
•A» VASARIO 15,sekma-*

dienį,bus lietuviš
kos Mišios ir Lietu
vos Nepriklausomybes 
minėj imas.

jau prieš 50 metų savo vaikus iš - 
_ mokė a.a. Kotryna Gavėnienė.

Norėjusieji eiti prie Dievo Sta
lo, priėmė komuniją po dviem pa
vidalais.

Pamaldos praėjo jaukioj, šeimy
niškoj nuotaikoj.

Po pamaldų sekė vaišės, dainos, 
prisiminimai. Ne viena porelė ir 
treptelėjo, mėgindama pamankštyt 
jau sustingusias kojas.

Casaverdiečiai išsiskirstė su ryž
tu atnaujinti tokius subuvimus tai 
vienoj, tai kitoj šeimoi.

ATŠVENTĖ DRAUGE

Su prieteliais, draugais ir drau
gėm savo 4 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį VINCAS KULI E - 
SIUS ir ONUTĖ JOTEIKAHÉ 
KULIEŠIENĖ.

Atšventė vasario į, praeitą sek
madienį, šv. Mišiomis Vila Zelinos 
bažnyčioje, kurias atlaikė prel. P. 
Ragažinskas, o pamokslą pasakė 
klebonas P. Daugintis. Per Mišias 
giedojo Liet. Kat. Bednruomenės 
choras. Paskui buvo šeimyniškos

vaišės Jaunimo namuose. Kuliešiai 
yra atvykę iš Čikagos ir atostogau
ja keletą mėnesių pas savo uošvius 
Joteikus.

KUN. STASYS ŠILEIKA
dalyvavo regioniniam Brazilijos sek- 
mininkų sąjūdžio kongrese, kuris 
šiomis dienomis vyko Belo Hori
zonte mieste.

LIETUVIŠKAS ŽIDINYS
Vasario 26 d., 20 vai. Santo 

Emidio bažnyčioj, Vila Prudentėj, 
susimainys žiedais MIRNA BRAS- 
LAUSKAITÉ su LONGINU GAI
GALU.

Naujam lietuviškam židiniui gau
sios Viešpaties palaimos - geriau
sios sėkmės.

UŽSIMOKĖJO ML

80 kr. Magdalena Makarevičienė.
Po 100 kr. Kaz. Musteikis, Stasė 
Lukoševičienė, Uršulė Laučienė, 
Mirna Braslauskaitė.
370 Luidovika Modastavičienė 
(iš Jandira).

3

MUSU LIETUVOS
1975 m. apyskaita

Pajamos
Prenumeratos........16.903,20
Aukos..........................  14.505,00
Kitos pajamos....... . .3.162,50

Viso 34.570,70

Išlaidos
Spausdinimas.. 22.291,30
Paštas............... .. 3.628,30
Popierius.............  . 5.070,00
Klišės, išnešiotoj.
administracija..............2.131,10

33.120,70 
Likutis............. ...... 1.450,00

Pasinaudodamas proga nuošir
džiai dėkoju visiems ML prenume
ratoriams, tyliems, eiliniams ir gar
bės rėmėjams bei tai kinin kams.Ben 
drom jėgom ir aukom pajėgėme iš
laikyt šį lietuviška savaitraštį pra
eitais metais.- Išlaikykime ir šiais 
1976 metais.

Kun. P. Daugintis 
ML administratorius

VEIKLOS KALENDORIUS

Lietuviškai kalbanti
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS

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

Tel.: 220-0439 / 266-3569

Vasario 15, Rio de Janeiro Lietuvių pa
maldos ir Lietuvos Nepriklausomybės minė
jimas 11,00 vai. Katedros koplyčioje.

Vasario 21, šeštadieni, 1&00 vai. Jauni
mo namuose, V. Zeiinoje, „Mūsų Rūtelės' 
(Itu) stovyklautojų ir tėvų pobūvis su skaid
rėmis iš stovyklos.

Vasario 28, šeštadienį, 18:00 vai. V. Ze
linos Jaunimo namuose,, Jūratės ir Kasty - 
čio” (Ubatubos) stovyklautojų ir tėvų pobū
vis su skaidrėmis iš stovyklos.

Kovo 13-14 Montevidėjuje, Urugvajuje, 
paskutinysis trijų kraštų III PU Kongreso 
posėdis.

Kovo 7, (16 ar 17 vai • of. P. Daug.) Šv. 
Kazimiero metiniai atlaidai su menine 
grama ir sutelktinėmis vaišėmis, R. Juatindi 
ba, 28 * Moóca.

Kovo 28, Ateitininkų susirinkimas. V. Ze
linos Jaunimo namuose.

Vasario 28, BLB Literatūros ratelio mėne
sinis pobūvis.

Vasario 2% V. Zelinos jaunimo namuose 
visuomenės susirinkimas apie lietuviskas veiklų 
po Jaunimo Kongreso.

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

E CRIANÇAS, MlNl-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO. 1 LIETUVI
Vicente Vitor Banys Ltda.

Inscr. Estadual 104.519.517

R, Coelho Barradas, 104
V. Prudente

CGC. 60.882.909/001

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

Caixa Postai 4421 
01000 São Paulo. SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO 

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 250 kr. 
| Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa- 
I gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija, čekius rašyti „Pedro 
1 Daugintis” vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomone. Už skelbimų kalbą ir tarinį re
dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadienį. Todėl vietinės žinios ir prane
šimai 9 - 10 puslapiams redakcijai (teiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.
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