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LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 5OMETIS (1926-1976)

NEPRIKLAUSOMYBĖ IR MES
Adv. Pijus Butrimavičius Vasario 16-tosios proga

Brazilijoj gimęs ir užaugęs, vaiku bū
damas jau girdėdavau savo senelius kal
bančius apie 16 Vasario - Lietuvos Ne
priklausomybės šventę.

Šiandien aš kalbu šiame minėjime ir 
pripažįstu kad tai darau su džiaugsmu.

Kalbant apie Nepriklausomybę' svar
bu yra žinoti kur ji randasi, kaip skiria
si nuo žodžio laisvė ir kokia ji gali būti. 
Tokiu būdu yra reikalinga kalbėti apie 
šeimą ir tautą, apie laisvą ir nepriklau
somybę ir apie natūralią ir politinę ne
priklausomybę.

ŠEIMA IR TAUTA

Šeimą sudaro mažiausiai du asmenys 
kurie sukuria mažą visuomenę. Šeima 
turi savo pastogę kurią galime pavadin
ti teritorija; turi vadę kuris rūpinas šei
mos reikalais.

Turėdama teritoriją, visuomenę.ir val
džią, ta šeima yra skaitoma nepriklauso
ma. Nes, neturėdama savo pastogės,tu- 
rės priklausyti nuo kitos šeimos; trūks
tant vyro arba moters, nėra galimybės 
sukurti šeimą.

Tauta yra šeimų sąjunga. Suriškime 
Šeimas juosta išausta iš tvirto tikėjimo, 
kultūringo išsilavinimo, nesugriaunamos 
moralės, karštos meilės ir gausime dide
lę tautą, kuri visuomet gyvuos.

LAISVĖ IR NEPRIKLAUSOMYBĖ

Paimkime pavyzdį sūnaus ar dukters, 
kurie,kada suauga apleidžia savo tėvų 
namus ir išeina patys kurti savo gyveni
mą. Šiame pavyzdyj turime laisvę šeimo
je.

Tie patys sūnūs gali sukurti naujas 
šeimas,kurios bus nepriklausomos. Tai 
yra šeimos nepriklausomybė.

Šeimos sudaro visuomenę. Kiekvie
nas asmuo gali turėti savo tikėjimą, pa
sirinkti savo profesiją, savo žmoną ar vy
rą ir taip toliau. Tai yra laisvė visuome
nėj.

Pasaulyj yra tautųpcurios turi vidinę 
laisvę ir yra nepriklausomos; kitps turi 
vidine laisvę, bet priklauso kitai tautai. 
Lietuva neturi vidinės laisvės ir yra val
doma kitos tautos.

NATŪRALI IR POLITINĖ NEPRI
KLAUSOMYBĖ

Papročiai ir kalba yra visuomenės 
bendrumai. Kiekviena tauta turi skirtin
gus papročius ir kalbą. Tokiu būdu, Lie
tuvos visuomenė skiriasi nuo kitu tautu. 
Už tai. Lietuva turi natūralią nepriklau
somybe.

Nepaisant tos natūralios nepriklauso
mybės, tautos nori būti stiprios; tai reiš
kia, kuo didesnė kariuomenė, geresni gin
klai, tuo jos jaučiasi ir iš tikro yra galin
gesnės. Šiuo atžvilgiu viena kitai nepasi
tiki.

Valstybės rubežiuojančios su mažes
nėmis tautomis bijo, kad šios nepada
rytų sąjungos su kita tauta ir nepajudin
tų ju stiprybės. Todėl.pasirodydamos 
draugiškos, galingesnės tautos užgrobė 
mažesnes valstybes ir jos vaikus paver
čia vergais, atima bent kokį nors veiki
mą, o ypatingai valdžią; tai reiškia, ati
ma iš tų valstybių politinę nepriklauso
mybę.

IŠVADA

Apie visa tai pagalvojus, prieiname 
prie sekančios išvados:

1) Šeima yra tautos pagrindas:

Lietuviai, leiskite savo vaikus i lietu
viškas pamokas, paremkite lietuviškos 
visuomenės darbus, lankykite lietuviš • 
kas parapijas.

2) Lietuva neturi laisvės ir politinės 
nepriklausomybės:

Kiekvienas lietuvis turi pareiga, savo 
būdu, įrodyt pasauliui.kad Lietuva negai
li būti užgrobta, nes ji yra natūraliai ne
priklausoma ir reikalauja savo valdžios.

Neseniai pasibaigęs Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, įrodė kadmes, 
Brazilijos lie tuviai ,esame pajėgūs; turi
me moralinės ir materialinės jėgos nu
veikti bet koki darbą.

Neleiskime kad užgęstų entuziazmas, 
kurį bendravimas su viso pasaulio lietu
viais uždegė mumyse.

Dirbkime kartu, užsimokime kon
krečius darbus, kurie sujungtų visus Jcad 
organizacijos vieningai veiktų, kad spau
da gyvuotų ir kad kiekvienas galėtų 
džiaugtis įsijungęs i šia veiklą.

LIETUVOS KATALIKŲ bAŽNYCluSMETAI 
è*******ítítí:**iA***A***i:í:****É

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTU VALDYBOMS 
IR VALDYBŲ FUNKCIJAS ATLIEKANČIOMS ORGANIZACIJOM!

Po didvyriškų pastangų bei didžių aukų 1918 metais vasario 16 die 
ną mūsų tautai vėl sušvito laisvė ir nepriklausomybė. Laisvę laimėju
si, džiaugsmo triumfe pradėjo ji naują tautinės kūrybos gadynę, ap 
imančią visą tautinio gyvenimo plotmę.

Šią prasmę nuostabion pagalbon atėjo ir Kristaus Vietininkas Po
piežius Pijus XI. Lankydamas Lietuvą 1920 metų pradžioje, Pijus 
XI matė tautos nepalaužiamą tikėjimą, išlaikytą ir sunkiose josios gy
venimo valandose. Ir jis šios reikšmingos tikrovės neužmiršo.

Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės ir visos tautos pastangų dėka 
1926 metais balandžio 4 dieną iškilmingu raštu "Lituanorum gente* 
Pijus XI kuria Lietuvos Katalikų Bažnyčios nepriklausomą provinciją, 
tuo atbaigdamas Lietuvos laisvės troškimą ir Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios gyvenime.

„Popiežiaus Pijaus XI pirmaeilės istorinės reikšmės darbas, bažny
tinės provincijos sudarymas, užbaigė nepriklausomos Lietuvos kūri
mo darbą", — taip vertina vysk. P. Būčys šias Pijaus XI nuoširdžias 
pastangas.

Lietuvos bažnytinės provincijos steigimas, turėjęs didžios reikšmėj 
lietuvių tautai ir valstybei, šiais metais mini 50 metų sukaktį.

Šioje istorinės reikšmės sukaktyje dalyvauja pavergta Tėvynė savo 
kančia ir nepalaužiama ištikimybe Tėvų žemei ir Kristui Rūpintojė 
liui. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika drąsiai skelbia tai visam 
laisvajam pasauliui.

I šį didį istorinį jubiliejų Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, jungian
ti visus laisvajame pasaulyje esančius lietuvius, 1976 metus skelbia 
LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS METAIS♦ Ji kartu kviečia vi
sus laisvojo pasaulio lietuvius švęsti šiuos jubiliejinius metus lietuvy
bės bei krikščioniškojo atsinaujinimo dvasioje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

miuosius mūsų kolonijos lietuvius 
į sukakties minėjimą kviesti lie
tuvių meno vienetus iš kitų kraš-

SUDARYT LIETUVIU IMIGRA
CIJOS 50 METU MINĖJIMO 
KOMITETĄ

Praeitą sekmadienį., vasario 
22 dieną Vila Zelinoje Lietuviš
kosios veiklos organizavimo pa
sitarimų - studijų dienoje buvo 
plačiai svarstyti Brazilijos lietu
vių pagrindinės imigracijos 50 
metų sukakties minėjimo klau
simai.

Prieita išvadų kurių kai ku
rias išvardiname, būtent:

Minėjimui pagarsint Brazilų tar
pe - išleisti brošiūros tipo leidi
nį portugalų kalba; - dėti straips
nius, liet, literatūros ištraukas, 
žinutes brazilų laikraščiuose ir 
perduoti per radiją ir televiziją; 
tradicinėje pabaltiečių parodoje 
dalyvauti imigracijos temomis ; 
pastatyt paminklą prieš Vila Ze- 
linos bažnyčią ir išgauti iš pre- 
feitūros leidimą tą aikštę pava
dinti "Praça da Lituanra" vardu, 

Dėl mūsų pačių - laikraštyje 
"Mūsų Lietuva" spaudinti atsi
minimus iš emigrantų gyvenimo 
ir išleisti specialų, didelį "Mūsų 
Lietuvos" numerį; jį nemokamai 
išsiuntinėti visiems Brazilijos lie
tuviams.

Taip pat suruošti didelę auksi
nės imigracijos sukakties šventę 
rugsėjo - setembro 12 dieną. Jo
je ir kitom progom pagerbt* žy-

tų.
Visam Minėjimui organizuot 

kviesti visųndraugijų ir kitų sam 
būrių atstovus bei kitus juo besi
dominčius tautiečius - tautietes, 
sudaryt LIETUVIŲ IMIGRACI
JOS BRAZILIJON 50 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMO KO
MITETĄ. Tad maloniai kviečia
me visų organizacijų ir kitų sam 
būrių atstovus bei visus besido
minčius atvykti į pasitarimą - 
posėdį šiam komitetui sudaryt 
kovo m. 7 dieną tuoj po šv. 
Kazimiero šventės, Tėvų Jėzui
tų salėje /pasinaudoti šia proga, 
kad nereiktų specialiai važinėti

Adaok. A. Sliesoraitis 
Kleb. p. Daugintis 
Kap. J. Čiuvįnskas 
Kleb. J. Šeškevičius

VEIKLOS KALENDORIUS
Kovo 6, 19:00 vai., jaunimo Blynu 

vakaras. R. Juatindiba 28, Mooca.
Kovo 13. 19:00 vai.. Jaunimo kultū

rinio ratelio pirmas pobūvis /temos : tau
tiniu s’okiu istorija ir lietuviškos legendos 
portugalu kalba/. R. Juatindiba. 28.

Kovo 14. 930 vai., jaunimo pasitari
mas apie kalbos ir kultūros pamokas. R. 
Juatindiba 28.

Kovo 21. 11:00 Rio de Janeiro lietu
viu pamaldos.

Kovo 28. 15:00 vai. lietuviškos pa
maldos Zelinoje /sumos nebus/ ir bendra 
susirinkimu diena /iškaitant L. K. Ben
druomenes metini susirinkimą, ateitinin
ku susirinkimą ir kt./

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Milžinas, kuris bijo vaikų
Pergyvenimai lietuvio vaiko, išvežto Sibiran, ten užaugusio, gyvenusio 

(Tęsinys ii praėjusio nr.) * Lietuvoje ir atvykusio Kanodon T. f.

BRONIUS NAUDŽIŪNAS

Raštas žurnalistui
Nors saugumiečiai seke ma

ne, rinko liudininkus, bet aš 
klabinau Įvairių pareigūnų du
ris. rašinėjau pareiškimus. Ma
no raštas, skirtas Jungtinių Tau
tų gen. sekretoriui, pateko Į po
grindžio leidinį “Lietuvos Kata
liku Bažnyčios Kronika” nr. 17.

Vieną pareiškimą norėjau 
perduoti amerikiečių žurnalis- 
listui. kad išspausdintų užsienio 
spaudoje. Kai paskambinau 
JAV ambasadai Maskvoje ir pa
sakiau reikalą, tuoj pat prisista
tė sovietiniai saugumiečiai, ku
rie. matyt, pagavo mano kalbą. 
Jiedu mane suėmė ir nugabeno 
į milicijos skyrių, kur visaip gąs
dino. padarė kratą ir -nuvežė Į 
psichiatrinę Maskvos ligoninę 
• Koširskoje šosa 15 nr.). Ten pa
talpino mane su visiškais bepro
čiais. kurie valgo savo mėšlą . . 
Vienas juokėsi visą dieną, kitas 
nuolat piakalbas sakė ... Po ke
turių dienų perkėlė mane Į leng- 
’ esnę palatą.

Vaizdas ligoninėje
Psichiatrinės ligoninės gydy

tojai neklausė, ar sergu, nesirū
pino mano sveikata, tiktai teira
vosi ką oadariau. Matyt, ir jie 
buvo Saugumo agentai. Palaikė 
mane išt są mėnesi ligoninėje ir 
liepė kuo greičiausiai išvažiuoti 
:š Maskv )s.

Toje igoninėje buvo patal- 
ainlas stidentas, kuris buvo ne
komunistinių pažiūrų, milicijos 
kapitonai, reikalavęs didesnio 
atlyginimo, kareivis, dalyvavęs 
Čekoslovakijos okupacijoje, ir 
kiti panašūs. Jie visi buvo rusai, 
susikirtę su komunistais. Buvo 
jų tarpe vienas ukrainietis, ku
ris bandė gauti geresnį butą. 
Daug kur jis buvo kreipęsis, bet 
kai atėjo į kompartijos centro 
komiteto rūmus; pasakė reika
lą. — prisistatė du vyrai su bal
tais chalatais ir nugabeno Į psi
chiatrinę ligoninę, kurioje ir aš 
buvau.

Tokių ligoninių pagal nume
rius yra 17. Kiekvienoje telpa 
iki 400 asmenų. Jų tarpe yra ne-' 
mažas nuošimtis tokių, kurie at-, 
virai išdrįso pasipriešinti komu-1 
nistinei sistemai.

Visur pilna seklių
Grįžau į Vilnių, bet saugumie

čiai visur sekė. Jų agentų buvo 
pilna šok ų salėse, kavinėse, ba
ruose. restoranuose. Kartą bu
vau kaltinamas už tai, kad prof
sąjungos rūmų kavinėje suorga
nizavau mitingą, sakiau, jog ru
sus reikia šaudyti, o komunistus 
karti.

Broniaus Naudžiūno motina, mirusi Sibire (Krivlako kaime, Jarcovo ra
jone, Krasnojarsko srityje) 1952 m. kovo 15 d.

Agentai rasdavo mane ir dar
bovietėje. Kartą atėjo pareigū
nai iš vykdomojo komiteto su 
oficialiu raštu ir perspėjo ma
ne. kad daugiau tokie dalykai 
nesikartotų. Tai padarė daly
vaujant mano darbovietės virši
ninkui Cibiriakui ir kompartijos 
sekretoriui Tibeikinui. čibiria- 
kas. lietuvis, buvo ipareigotas 
sekti mane ir pranešinėti Sau
gumui. Jis tai dare su malonu
mu. Nuo jo neatsiliko ir rusas 
Tibeikinas. buvęs stribas. Daug 
kas ji atsimena iš karo meto, 
kai jis atiminėdavo žmonių 
maistą, o po karo, būdamas fab
rike. skriaudė darbininkus. Mat, 
komunistai pastato savo žmones 
i visokias dvkaduoniu vietas, o 
atlyginimus gauna geresnius už 
darbininkų. Jie prikombinuoja 
vadinamų “negyvų dūšių” fab
rike. paima jų pinigus ir dalina
si tarp savęs.

Neturėjau ramybės ir savo 
bute Vilniuje Vilkpėdės gatvė
je. Jame buvo padaryta krata 
net du kartu. Pirmą kartą ji bu
vo padaryta nelegaliai, be mano 
žinios, tuo metu, kai buvau lai
komas psichiatrinėje Maskvos 
ligoninėje 1971 m. birželio mė
nesį, o antrą kartą legaliai už 
poros mėnesių. Tada buvau pa
imtas iš darbo ir atvežtas į Vil
kpėdės 8a. Saugumiečiai liepė 
viską atidaryti, parodyti raštus. 
Kaikuriuos jų paėmė. Tuo būdu 
jie kaupė medžiagą mano bylai.

Ilgas tardymas
Ištisą mėnesį buvau tardomas. 

Tardė saugumiečiai, pradžioje 
dalyvaujant ypatingų reikalų 
prokurorui Bakučioniui, kapito
nui Viljamui (?) ir leitenantui 
Arlavičiui. Kaltino “antitarybi
ne veikla” ir reikalavo prisipa
žinti kaltu. Kartą užsiminė apie 
Simą Kudirką, primindami, kad 
ir aš galiu gauti 10 metu kone. 

stovyklos. Kai paklausė ką aš 
manau apie Bražinskus, pabė
gusius “grobikus” užsienin so
vietiniu lėktuvu, atsakiau:

— Leiskite žmonėm naudotis 
konstitucija, tai nebus nei Bra
žinsku. nei Kudirkų. Juk konsti
tucijoje pasakyta, kad piliečiai 
turi teisę pasirinkti savo gyve
nimo vietą Kai to nėra, žmonės 
griebiasi kraštutinių priemonių.

Kai Saugumas baigė mane 
tardyti, nuvežė pas psichiatrą 
Gutmaną (Vilniuje. Vasaros gt. 
51. matyt, patikrinti sveikatos. 
Pastarasis ėmė klausinėti apie 
mano praeitį. Kai pasakaiu. kad 
vaikas būdamas likau išvežtas 
Sibiran, nustebo ir tarė:

— Negali būti!
— Taigi, buvo. — atsakiau. 

— Ir jei manęs čia nebūtų atve
žę, nebūtumėt sužinoję.

— Esi sveikas, — ištarė dr. 
Gutmanas.

Taip pasibaigė mano sveika
tos tikrinimas. Dr. Gutmanas 
vėliau pats emigravo, turbūt Iz
raelio ar kitur

Tardymas baigėsi suėmimu. 
Atvyko pas mane saugumiečiai 
vidurnakti, areštavo ir nugabe
no į Vilniaus kalėjimą Lukiškio 
gatvėje. Buvau laikomas “ypa
tingai pavojingu nusikaltėliu”. 
Taip užvardinta mano byla, ku
rioje buvau kaltinamas pagal 
1991 paragrafą. Kalėjimo budė
tojas, pastebėjęs tokį retą “nu
sikaltėli”. kreipėsi telefonu i sa
vo viršininkus. Tik po to patal
pino mane kalėjimo vienutėje. 
I darbus prieš teismą neleido, 
kad nebūtu rvšio su kitais kali
niais. Uždaras mano teismas tru
ko dvi dienas — 1972 m. sausio 
11-12. Teisėjai, prokuroras ir ki
ti pareigūnai buvo lietuviai. Ga
vau vienerius metus kone, sto- 
”vklnc

Su kun. Zdebskiu
Bausmę turėjau atlikti Pravie

niškių kone, stovykloje. Ten su
sipažinau su kun. Juozu Zdebs
kiu ir mokytoju Jonu Lauciu iš 
Biržų rajono. Pirmasis gavo vie- 
nerių metų bausmę už vaikų mo
kymą katekizme, antrasis—-dve
jus metus už rašymą nelegalios 
knygos.

Pravieniškėse kaliniai dirba 
baldus, paskirstyti į atitinkamus 
skyrius. Kun. J. Zdebskis turė
jo dirbti gana sunkiai metalo ir 
kituose skyriuose. Kaikurie ka
liniai bandė jam .gauti lengvesnį 
darbą, bet administracija nelei
do. Atlikęs bausmę, kun. J. 
Zdebskis turėjo išeiti iš stovyk
los šeštadienį, bet saugumiečiai 
sužinojo, kad atvažiuos kunigai 
jo pasiimti. Matyt, bijojo de
monstracijos ir įsakė paleisti jį 
viena diena anksčiau.

Vidaus gyvenimas
Pravieniškių kone, stovykloje 

tvarka panaši i visu kitų lagerių. 
Joje yra trejopas režimas — 
lengvas, sustiprintas ir griežtas. 
Lengvo pobūdžio režime kali
mai gauna maistą už 15 rb. į 
mėnesi, vienerius drabužius i 
metus. Jei gautieji drabužiai su
plyšo, be termino naujų negau
si. Maistas blogas ir nepakanka
mas. Dažniausiai tenka valgyti 
žuvų sriubą, kuri iš tolo smirdi. 
Atlikęs pusę bausmės, gauni į 
metus 3 asmeninius pasimaty
mus su nakvvne iki 3 dienu ir 2 
bendrus pasimatymus iki 2 va
landų (pasikalbėti 4 metrų at
stume), 2 siuntinius maisto po 5 
kg. Į darbą einama rikiuotėje, 
taip pat grįžtama rikiuotėje. 
Reikalaujama, kad būtų švarūs 
batai, bet nėra kuo valyti. Vie
name kambaryje gyvena 30 vy 
rų. Įtaisyti dvigubi dviejų augš- 
tu narai. Pirtis — karta i 10 
dienu Poilsio kambariu nėra. 
Prie lovos narų; negalima nei 
glaustis, nei am jos sėstis. Vidu
je labai maža vietos. Keltis iš 
ryto — 7 v., gulti vakare — 10 
v Vienas filmas į savaitę, bet ir 
tai nevisada. Patikrinimas — 
kiekvieną diena. Visi išrikiuoja
mi lauke ir laikomi po valandą, 
nežiūrint, kad šalta ar lyja. Dir
bama šešias dienas. Nustatytos 
darbo normos labai didelės. Jei
gu jų neišpildai, turi eiti i kar
cerį. kur pirma dieną visai ne
duoda valgyt, c kitas dienas — 
kaip visiem.

Kaliniai gauna už darbą ma
žą atlyginimą, bet pusę jo pa
ima valdžia, iš likusios pusės ad
ministracija atskaito už maistą, 
drabužius, apsaugą, šviesą, van
denį. šildymą. Lieka vos keli 
rubliai. Ten kaliniai valdžiai 
duoda didelį pelną už pusiau 
tuščią pilvą. Taip yra išnaudo
jami žmonės ne tiktai kone, sto
vyklose, bet ir visoje valstybė
je. Sov. Sąjungoje liaudis dirba 
valstybei pusvelčiui — uždarbio 
vidurkis 0.58 rb. i valandą.
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Kongreso kelionės ir pramogos
Jaunimo kongreso dalyviai pas Urugvajaus lietuvius ® Priėmimas Lietuvos 

pasiuntinybėje 9 Nauji Metai Brazilijoje • Į studijų savaitę
K. 0. SIŪLYTĖ

“TŽ” korespondentė
Gruodžio 28. sekmadieni, Mon

tevideo mieste dalyvavome lie
tuvių parapijos pamaldose. Vie
liniai lietuviai savoje parapijoje 
niekad nebuvo matę tiek lietu
viško jaunimo. Mišias atnašavo 
sesi kunigai, giedojo parapijos 
choras Įvairias kalėdines gies
mes.

Po Mišių jaunimas, svečiai ir 
Urugvajaus lietuviai pėsti ėjo 
apie 2 blogus i Lietuvių Namus, 
i i a visą vakarą linksminomės. 
Buvo suruošta ir mugė, kurioje 
buvo galima nusipirkti Įvairių 
Letuviškų rankdarbių bei plokš
telių.

Lietuvos pasiuntinybėje
Kongreso atstovai ir keli sve

čiai iš Lietuviu Namu nuvažia
vo autobusais Į priėmimą Lietu
vos pasiur tinybėje. Sutiko visus 
atstovus prie durų Lietuvos at
stovas A. Grišonas su žmona. 
Su dideliu malonumu dalvvavo 
atstovai, .ne ne tik valgė ska
nias dešreles ir lietuviškus sū
rius. kur u jau pasiilgo, bet 
m su dideliu domesiu apžiūrė
to rūmus. Lauke, darželyje, 
\ Grišonas pasveikino atvykusį 
jaunimą Į Urugvajų. Dėkodami 
už puiku priėmimą, sudainavom 
■pasivaikščioti išėjo žaliais pa
giriais <ši daina, kurią parašė 
N’iolė Zdanienė, atvykusi su 
Australijos delegacija, tapo lyg 
ir kongreso daina; dainavome 
ja per visa kongresą, net kaiku- 
riems įgriso). Kanada Įteikė A. 
(r'”.šonui knygų komplektą. Pa
dainavę dar kelias dainas, atsi
sveikinom su A. Grišonu, jo 
žmona ir dtais lietuviais. Labai 
įdomu buvo aplankyti Lietuvos 
pasiuntinybę Urugvajuje.

Pajūjyje ir aerodrome
1 iruodžia 29 — ekskursijų die

ne ’lėni, lųrie dar buvo Monte
video mieste. Vakar ir šiandien 
iškeliavo grupės Į Sao Paulo, o 
rvi'J išvyks paskutinė.

Autobusais iš ryto išvažiavom 
į Punta Del Este, prie okea
no. pasimaudyti. Ten galėjome 
kojas sukišti Į baltą pajūrio 
smėli, stalyti smėlio pilis, pagu
lėti kaitrioje saulėje1 arba mau
dytis vancienyno bangose. Pasi
džiaugę pajūriu, pavalgėm pie
tus ir kel avom Į Piriapolį.

Grįžom Į .miestą vakare, tru
puti išvargę, bet labai patenkin
ti. Vakarinė programa nebuvo 
numatyta, tad paskutinis vaka
ras Montevideo liko laisvas.

Sekanči į dieną susirinkom 12 
v prie “Los Angeles” viešbučio, 
bet autobusai nevažiavo iki 1 
v.p.p. Aerodromą pasiekę suži- 
ir :i. kad reikia kiekvienam 

asmeniui turėti po 3 dolerius 
urugvajietiškais pezais. Šita ži
nia sukėlė dideli susirūpinimą. 
Buvau .išleidusi paskutinius pe- 
zus, pirkdama skanių šaltmėti- 
niu saldainiu, ir likau be tu cen
tų. kurie dabar pasirodė reika
lingi. Žinoma, ne aš viena tokia 
buvau Netrukus išsikeitėm dau
giau pinigų.

Kantriai laukėme eilėse. La
bai daug kantrybės reikia, kai 
važiuoja didesnė grupė. Gaila, 
kad kelios “ponios" tos kantry
bės neturėjo — stumdėsi, kišo
si, bet niekur nenubėgo, lėktu
vas turėjo visų palaukti.

Sutiktuvės Brazilijoje
Įlipom į “Boeing 727“ 4.35 v. 

p.p. ir nusileidom Sao Paulyje 
8 v.v. Oras buvo niūrus, lyno
jo, bet i ji nekreipėm dėmesio, 
nes žmonių rūpestingumas ir 
nuoširdumas buvo didelis. Jau 
aiškiai matyti, kad Brazilijos lie
tuviai ilgai ruošėsi kongresui. 
Visi organizatoriai nešiojo ženk
lą — trispalvi lietuvišką Vytį, 
atspausdintą III PLJK. Autobu
sai. kurie veže į viešbuti, rekla
mavo kongresą plakatais, kurie 
buvo priklijuoti ant autobuso 
lonų: “Terceiro Congresso Mun
dial Da Juventude Lituana“. 
Nuvažiavę i miesto centrą, “Pla
nalto” viešbutyje gavome kam
barius ir jau galėjome susitvar
kyti. Kanados atstovai buvo pa
skirstyti šeimose. Teko man va
žiuoti Į lietuviu parapiją Vila 
Zelina. kur sutikau savo šeimi
ninką Juozą Lisauską. Kelione 
iš parapijos centro iki jo namų 
neilga, bet jos metu sužinojau 
daug įdomių žinių apie ši mies
tą.

Pirmiausia Sao Paulo mieste 
gyvena vienuolika milijonų žmo
nių. Tai beveik puse Kanados, 
gyventojų. Nors ir Kalėdos, pa
puošimų retai tematyti. Vienoj 
miesto aikštele buvo Įrengta 

Dalinasi Hotkelėinis Kūčiose pasaulio lietuvhj jaunimo kongreso stovykloje Argentinoje. Nuotr. D.^Biauzdžiūnaitės

Betlėjaus prakartėlė. Kaikur bu
vo matyli spalvotos šviesos. Ar
tėjant Naujiem Metam, mieste 
iš įvairių raštinių langų darbi
ninkai mėtė popierius. Dėlto 
miesto gatvės labai nešvarios. 
Toks popierių mėtymas prime
na visuomenei, kad tuoj Nauji 
Metai ir reikia apsivalyti.

Kalbamės pirštais
Privažiavom Sao Cartano do 

Sul gatvėje namą, kur bus nak
vynė keliom dienom. Prie vartų 
pasitiko žmonele. Kuri pabučia
vo i mano skruostą tris kartus, 
kad ištekėčiau, o ketvirtą — 
kad negyvenčiau oas uošvę. .. 
Taip pat pasitiko jauniausias 
sūnus. Vyresnysis jau apsivedęs 
ir nebegvvena namuose Žmone
le ir sunūs nekalba lietuviškai 
— tik portugališkai. Susišnekėti 
■reikėjo A'airiai- būdais, dau
giausia per tėvą. Kuris buvo ver
tėju. Kai jo nebūdavo tai man
kos judesiai bei veido išraiška 
atėjo Į pagalba. Per visą verti
mo procedūrą teko ir šeiminin
kui susimaišyti. Kartais, kalbė
damas su manim, prašnekdavo 
portugališkai, o i žmoną — lie
tuviškai Žmona užsigaudavo ir 
rėkdavo prieš toki •‘liežuvių 
maišymą" Palinkėjusi labos 
nakties, ėjau Į savo kambarė
li pamiegoti — paskutini kar
ta prieš Naujus Metusi

Gruodžio 31 dieną praleidau 
toje šeimoje. Ruošėmės Nau
jiems Metams ir apvažiavom da
li miesto. Atidžiai klausiausi pa
sakojimų apie seniausią Sao 
Paulo šventovę, miesto gyvento
jus ir 1.1. Praleidom pusdieni 
mieste, o vakarop reikėjo ruoš
tis šokiams. Vienu tarpu norė
jau šeimininkei išaiškinti, kad 
balinę mano suknelę pasiuvo 
mamytė. Vaizduoju adatą ran
koj ir rodau siuvimo procesą. Ji 
pasižiūrėjo ir atneše siūlu bei 
adatą — manė, kad suknelė kur

3
nors iširus. Paskui pradėjau 
minti su koja bei rodyti siuvi
mą. Tada ii suprato. Dąuo ta: 
tų reikėjo pasitenkinti šypsena 
nes pasikalbėti nebuvo imano- 
ma N. Metų sutikimas

Po gardžios vakarienės išva
žiavau i Naujų Metų sutikimą. 
Toji šeima nevažiavo, nes turė
jo sutikimą savo šeimoje. Atsi
sveikinom iki sekančiu metu!

“Club Homs’ salė pasirodė 
nepaprastai didelė. Koridoriuo
se jau ilgos eiles žmonių, sako, 
kad apie 1.000 susirinko. Gro
jo Los Guarai'hos“ orkestras, 
sudarytas iš 23 asmenų (20 mu
zikantų. 3 dainininkai). Nors 
mums muzika neįprasta, greitai 
susigaudėm Pietų Amerikos šo
kime stiliuje ir mėginom neiš- 
sisKirti.’ Gražiai ir puošniai at
rodė visi — neouvo panašūs i 
Įprastą jaunimo grupę. Įvairaus 
maisto bei gėrimų nešė ir nešė 
tarnautojai, šiuos Naujus Me
lus sutikau daugiau negu vieną 
kartą, mat kiikvieno krašto 
jaunimas apskaičiavo laiko skir
tumą tarp save krašto ir Sao 
Paulo. Iš kampelio girdėjosi 
australiečių “Waltzing Matil
da' vėliau Kai ados "O Cana
da' Bet kai atkeliavo 12 valan
da Sao Pauio laiku paKeiėm 
stiklus, gėrėm šampaną ir svei
kinomės. Kol apėjom salę ir su
radom bičiulius imomų minioje, 
praėjo pusantros valandos. Ir 
dar sutikdavome žmonių, su ku
riais dar nebuvom pasisveikinę. 
Linksminomės iki 5 v.r Jeigu 
muzikantai nebūtų nustoję gro
ti. tai dar būtume linksminęsi. 
Trumpa naktis. Igos dienos, nes 
sekantis renginy s — studijų die
nos.

Studijų savaitė
Sausio 1 d., nors kaikam gal

vas ar kojas skaudėjo, pietų lai
ku iš lietuvių parapijos centro 
atstovai vaziavi į mažą Italei 
miesteli pradėti rimto darbo, 
šešiom dienom toli nuo miesto 
triukšmo ir greito tempo apsigy
venome “Vila Kostka ’ — reko
lekcijų. namuos*1.

Studijų savaitė buvo svarbiau 
šia jaunimo kongreso dalis.
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LIETUVI M RUOŠIASI EUCHA
RISTINIAM KONGRESUI

Š.m. rugpiučio 1-3 dd. Philadel- 
phijeje, Pennsylvanijoje, JAV.-ėse 
įvyks 41-as tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas.

Tai bus katalikų pasaulinio mas
to tikėjimo išpažinimas: demons- 
tratyvinis pasaulio katalikų suva
žiavimas pagerbti Kristų Eucharis
tijoje.

Laisvojo pasaulio lietuviai žada 
gausiai da yvauti šiame Eucharisti
niame Kongrese, kadišgarsintų per
sekiojamų tikinčiųjų padėtį Lie
tuvoje. Tixima 4000 lietuvių da
lyvių iš viso pasaulio laisvųjų kraš-

41 oio Tarptautinio Eucharis
tinio Kone reso oficialioji tema yra 

Eucharis' ija ir Žmonių Alkis".
Kada nem ižą dalis pasaulio badau- 
ia, kada ki :i alksta ne tiek duonos, 
Kiek laisvė; ir teisingumo, artėjan
čio Euchaiistinio Kongreso tema 
turi ypatingos reikšmės lietuviams. 
Mūsų sukit, bus:"L etuviai alksta 
žmogaus teisių" Ki aip sakant, lais
vojo pasaulio lietu' ai žada 4' -ame 
Tarptautiniame Eu iharistiniame 
Kongrese ctstovau'. tuos, kurie ne
gali dalyvauti.

Mes daluvausime Eucharistiniame 
Kongrese Lietuvos kenčiančių žmo
nų vardų.

Lietuviai 41-ame Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese pasiryžę 
’■kinčiųjų persekio imą Lietuvoje vie
šumon keh i sekanč iais žygiais:

1 Šeštadienį, ru :piūčio 7 d., 10 
vai ryto, pačioje P iiladelphijos šv. 
Petro ir Pauliaus l< atedroję, bus 
atnašautos koncele oracinės šv, Mi- 
šios už Lietuvos kenčiančius. Šiai 
iškilmingai progai muzikas Adolfas 
Mikulskis kuria ypatingą Mišių mu
zika, su kanklių akompahimentu, ku
ria išpildys Čiurlionio Ansamblis iš 
Cleveland, Ohio.

2. Lietuvių Komiteto ušprašytas 
Dr. Vytautas Vardys rašo 500 psl 
knygą apie Bažnyčios padėti Lietu
voje, kuria Komitetas žada Eucha
ristinio Kongreso proga išleist per 
Amerikieč ų leidyklą;kad pasiektų 
platesne publiką.

3. Eucharistinio Kongreso proga, 
kada bus Philadelphijoje susirinką 
pusantro milijoną dalyvių išviso 
pasaulio, lietuviai užsimoję padalin
ti visiems trumpą, gerai paruoštą bro- 
šurąjkuri atkreiptų Eucharistinio Kon
greso dalyvių dėmesį i Lietuvos tikin

Svarbiausios Euch. Kongreso manifestacijų vietovės: trys sta
dionai ir šv. Petro ir Pauliaus katedra.

čiųjų vargus. Leidinių reikalu rūpinas 
inž. Vytautas Volertas.

U. Sekmadieni, rugp. 1 d., 5 vv. Eu^ 
charistinio Kongreso įžanginėje para- 
doje lietuviai dalyvaus apsirengė tauti
niais rūbais, palydėdami lietuviška kry
žių. Šiuo reikalu rūpinasi komisije, kuri 
pirmininkauja Lietuvos Vyčių Juozas 
Jonelaitis.

5. Kartu, su kitų pavergtų tautų ats
tovais, lietuviai planuoja simpoziume 
anglų kalba apie tikėjimo persekiojimą 
komunistiniuose kraštuose.

6. Ištisą savaitę vyks lietuviškų dro
žinių bei audinių paroda. Galimai pla
nuojama ir genocido paroda. Parodas 
koordinuoja Dr. Juozatis.

7. Kasdien bus atnašaujamos šv. Mi
šios lietuviams. Pamaldų reikalais rūpi
nasi komisija, kuriai pirmininkauja prei. 
Vytautas Balčiūnas.

8. Planuoja Agapę, kuria rūpinasi Al
girdas Jonys su savo pakomisija.

9. Čiurlionio Ansamblis atliks koncer
tą. Muzikos pakomisijaipirmininkauja 
Muzikas J. Matonis.

KUNIGU STATISTIKA

Pagal neseniai gautą „Pasaulio 
Lietuvių katalikų žinyną",išleistą 
Amerikos Lietuvių katalikų kuni
gų vienybės 1975 metais, Pietų 
Amerikoje yra 57 lietuviai kunigai, 
kurių 25 gyvena Brazilijoje, o šių 
15 São Paule. São Paulis užima 
šeštą vietą pasaulyje lietuvių kuni
gų skaičiumi, po Čikagos (77), 
Kauno (37), Romos (25), Vil
niaus (23), Brooklyno JAV (21),

Su paskutiniuoju žinynu (1970 
metų) palyginus, kur São Paulis 
užėmė dešimtą vietą kunigų skai
čiumi, randami šie daviniai:
Vieta 1966 1974
EUROPA 934 849
Lietuva 863 773
Italija 32 30
Vakarų Vo
kietija 22 24
Ana'i ja 7 1/

ŠIAURĖS 
AHERIKA644 587 
Ju ig,Vals- 
tyoės 612 555
Kanada 30 30
PIETŲ AME
RIKA 57 57'
Brazilija 20 25
Argentina 15 13
Kolumbija 8 7
Urugvajus 5 4
Peru 3 3
Kiti kraštai 6 5 '
AUSTRALI
JA 8 12
AZIJA 12 10
AFRIKA 2 2
VISO LIETUVIŲ 
KUNIGŲ 1663 1532

Iš pakeitimų'Brazilijoje be Mū
sų Lietuvoje jau minėtų tame lai
kotarpyje, kun. Laurynas Kulas 
iš Rio perkeltas atgal j JAV, o jo

ną Rio de Janeire atvyko T Kris 
tupas Balas.

PROF. D.R. PAULIUS RABI 
KAUSKAS, SJ. popiežiškojo Greeo 
riaus universiteto istorijos fakulteto 
dekanas Romoje. 1975 m pabaigų 
je buvo išrinktas šio unh ersiteto \ i 
cerektorium ir paskirtas minėto ta 
kulteto leidžiamo žurnalo "Archi 
vurn Historiae Pontiiiciae redakto 
rium. žurnale skelbiamos su popie 
žiu istorija susietos studijos Prol 
dr. P. Rabikauskas yra pirmasis lie 
tuvis jėzuitas, susilaukęs tokio augs 
to pripažinimo bei Įvertinimo

LIETUVIŠKA IR LATVIŠKA TE 
MÃTIKA filmas “Traukinys” bus su 
kurtas Hollywoode. vaizduojantis lie
tuviu ir latvių grįžimą iš Sovietų Są
jungos 1921 m. Scenarijui panaudo
tas Helenos Plaut romanas "Trauki 
nys i ateitį’’, išleistas Brazilijoje por 
tugalų kalba. Filmo kūrėjai, siekda
mi autentiškumo, patarėju yra pasi 
kviete Los Angeles Šv. Kazimiero
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AR VERTA BUVO RENGTI 
KONGRESĄ PIETŲ AMERIKOJE?

Kanados jaunimo atstovų suvažiavime Toronte svarsto pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso klausimus. Iš kairės: Regina Zubrickaitė iš Toronto, Daiva 
šetikaitė ir K. Zubrickaitė iš St. Catharines, Ont. D. Blauzdžiūnaitė

Kai kreipiatės Į jaunuoli, ku
ris b.ivo pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese, dažniausiai klau
siate ne “kaip pasisekė kongre
sas'’” bet “kaip pavyko kelionė 
i Pietų Ameriką?’’

Pietų Amerika turbūt ir buvo 
didžu usias paskatinimas prisi
dėti prie kongreso — galėjome 
nuvažiuot i kitą žemyną, Į vietą, 
kuri nėra lengvai pasiekiama.

Surengus du kongresus Šiau
rės Amerikoje, buvo jau laikas 
rasti kita patrauklią vietą III 
kongresui. Buvo parinktos toli
mos ietuvių kolonijos Argenti
noje. Urugvajuje ir BfažTHJbje. ’ 
Kelionė ne t k davė progą pa
justi Kraštus, kur tempas ir kas
dieniniai pap očiai skiriasi nuo 
musų bet ir uartino mus su P. 
Amerikos lietuvišku jaunimu.

Dauguma kongrese dalyvavu
sio P. Amerikos jaunimo buvo 
trečios arba ketvirtos kartos lie- 
luvia . Bendraudami su jais, pa
matė ne. kad yra Įmanoma išlai
kei savo lietuvvbę ir kad mūsų 
visų dabartinės pastangos bus 
jaučiamos at< ityje.

Matydami ietiečių pastangas, 
galėjome geriau įvertint savo są
lygas š. Ame ūko j. Turime tiek 
daug lietuviškų organizacijų, 
mokyklų, dalių šokių grupių, 
kad dažnai r it nežinome į ku
rias Įstoti. Al tyvios lietuvių ko
lonijos išauk ėja jaunimą, ku
riam daug engviau surengti 
stovyklą, minėjimą ar studentų 
suvažiavimą.

Pietų ame ikiečiai nėra tuo 
atžvilgiu tol e laimingi. Pvz. 
daugelis jų, i ūdami Argentinos 
stovykloje, dalyvavo pirmą kar

Laiškas okupuotos Lietuvos jaunimui
Italei, Brazilija 
1976. I. 6.

MIELAS LIETUVOS 
JAUNIME,

III PLJ KONGRESO

ATGARSIAI

tą savo gyvenime jaunimo lauže. 
Mes galime didžiuotis savo pa
jėgomis, bet negalime nustelbti 
jų pastangų.

Svečiai pamatė skirtingą kraš
tą, o vietiniuose kongresas at
gaivino lietuvišką veiklą. Jau
nimas, apsiėmęs rengti ši kon
gresą, sujungė savo jėgas, entu
ziastingai stojo i darbą. Šis už
davinys paskatino juos lesti 
bendravimą su kitais lietuviais 
Visi stebėjosi jų pasiaukojimu 
ir nuoširdumu.

Per šitokį masini lietuvių su
sibūrimą galima daug ko išmok
ti. Pamatėme skiib.ngą kultūrą 
ir gyvenimą tose kolonijose. 
Visdėlto šiaurės amerikiečiams 
yra sunku būti svečiais —.turė
tume tai išmokti. Nors kongre
sas buvo surengtas už JAV ir 
Kanados ribų, visdėlto (dalyviu 
ir atstovui šiauriečiai sudarė 
daugumą ir. savaime supranta
ma. dėlto tvarka dažnai buvo 
šiaurės Amerikos stiliaus."

Aplamai imant, man atrodo, 
kad buvo verta rengti kongresą 
P. Amerikoje, nes kiekvienas 
ekskursantas kuria nors prasme 
praturtėjo: ar tai būtų kongreso 
svečias, kuriam rūpėjo prisi
pirkti emeraldų ir piniginių, ar 
dalyvis, kuris ne tik gavo proga 
pabendraut su kito krašto lie
tuviais. bet ir nudegt gražiam 
pajūry, ar pasiaukojantis atsto
vas. kuris naktį ir dieną svarstė 
diskusinių būrelių nutarimus 
bei bandė sudaryt išvadas, kad 
būtu įmanoma sutelkti lietuviš
ko jaunimo jėgas ugdyti lietuvy
bei ir surengti toki pat Įspūdin
gą IV kongresą. g Snaigė

Mes, pasaulio lietuvių jauni
mo trečiojo kongreso atstovai, 
suvažiavę Brazilijoje, Sao Paulo 
didmiesčio kaimynystėje, atsto-

Trečiojo pasaulio lietuviu jaunimo kongreso prezidiumo pirmininkai — Ke> 
tutis Slotkus iš Kolumbijos ir Algis Čepas iš Kanados posėdžio metu 1 f 
jų matyti lenta-su humoristiniu kongreso piešiniu. Nuotr. D. Blauzdžiūnaites

genimoje \ustraiijoje Brazili
joje^ J u ngtinėge Amerikos Vals
tybėse. Kanadoje. Kolumbijoje, 
Švedijoje. Urugvajuje Venecue- 
loje ir Vakarų Vokietijoje, susi
rinkę spręsti pasaulio lietuvių 
jaunimo reikalų, sveikiname 
Jus. Lietuvos jaunime.

Į ši trečiąjį jaunimo kongre
są, kaip ir i du pirmuosius, su
važiavome todėl, kad laikome 
save lietuvių tautos vaikais. 
Kongresinėse mūsų kelionėse 
— pirmiausia Argentinoje, pas
kum Urugvajuje ir galop Brazi
lijoje. Jūs. Lietuvos jaunime, 
nuolat buvote mūsų mintyse ir 
širdyse.

Jūsų pasiryžimas išlaikyti 
tautini lietuvių charakteri, ne
paisant svetimųjų pastangų Jus 
paversti vienos ideologijos i r 
vienos pasaulėžiūros žmonėmis, 
teikia mums dvasinės stiprybės 
Tai mus Įpareigoja ne tik nepa
miršti mūsų tėvu krašto Lietu
vos. bet ir visomis išgalėmis 
dirbti dėl jos šviesesnės ateities. 
Ta ateitimi mes tvirtai tikime. 
Tai ateičiai mes iš naujo šiame 
kongrese ryžtamės, dirbti.

Iš šalies neitaigotuose laisvai 
ir demokratiškai paruoštuose 
nutarimuose taip skamba mūsų 
nusistatymas:

“Jaunimo kongresas pabrėžia, 
kad pasaulio lietuvių jaunime 
pagrindinis uždavinys yra remti 
Lietuvos gyventojų ir 
lietuvių pastangas alsias o ne
priklausomą Lietuvos valstybę.

' • t.. i. • . ’ < 

kongresas pasisako už kovą 
prie rusiškąjį imperializmą Pa 
balti jvje ir primestą komuniste 
ne santvarką Lietuvoje. Jauni
mo kongresas teigia, kad šio 
tikslo siekti galima Įvairiais tai
kingais būdais, kurie priklauso 
nuo gyvenamo krašto sąlygų”

Drauge su Jumis mes pergy
vename nesiskaitymą su Lietu
vos gyventojų pilietinėmis teisė
mis. Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimą, skriaudas Lietuvos jau
nimui. mokslininkams, meninin
kams ir kitiems, kurie nori lais
vai reikštis. Mes žinome kas 
Jums gresia už pasipriešinimą 
kitų užmačioms — suėmimai 
tardymai, kalėjimas, katorgos 
Jaučiame pareigą lai skelbti 
plačiajam pasauliui, valstybių 
vyriausybėms. Jungtinėse T iu 
tose ir kituose tarptautiniuose 
forumuose. Jums daromo- 
skriaudos bus įrašytos istorijų- 
puslapiuose kaip pasikėsinimu 
prieš žmogaus prigimti, o Jūsų 
kova už teisę kiekvienam žmo
gui laisvai savo likimą apspręs 
ti bus istorijoje Įamžinta kaip 
heroiškas pasipriešinimas sveti 
mųjų užmačioms.

“Tėvu žemė Lietuva, musu 
širdy visada — skelbia pašau 
•io lietuvių jaunimo treciojo 
kongreso šūkis. Mes. kongreso 
atstovai, pasaulio lietuvių jau 
nimo vardu tiesiame savo ran
kas Jums, nes šventai tikime 
Lietuvos ir lietuvių tautus atei
timi, Trečiasis pasaulio lietuvių
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tria distante, a I Jtar oor ela, co
nhecer a terra d suas origens.

Com vasto programa, bem ori
entado por Dna. Eugenia Bacevi
čius, Pe. Antanės Saulaitis e Pe.

STOVYKLŲ
2

+ Į įnękt'

MŪSŲ STOVYKLOS 1971-1976

• Per penkerių su puse metų lai
kotarpį (nuo 1971 sausio iki 
1976 vasario) São Paulo ir apy
linkių lietuvių vaikams ir jauni
mui buvo suruošta iš viso 14 
stovyklų, kurių penkios buvo ne
riboto amžiaus, šešios vaikų ir 
trys jaunimo.

Vidutinis nuotolis nuo São 
Paulo miesto iki stovyklos - 
108 kilometrai. Stovyklauta sa
vaitę ar ilgiau sekančiose vietose: 
São Bernardo, Santa Isabel (pen
kios stovyklos), Ubatuba (dvi), 
Itanhaem, Suarão, Caucaia, Cipó, 
Itu, Mailasque.

Per tą laiką stovyklose dalyva
vo 493 asmenys (daugelis kelis 
kartus įskaičiuotas). Ilgiausia sto
vykla ligi šiol buvo jaunimo sto
vykla Ubatuboje 1976.1.28 - 1976 
II.8 (viso 12 dienų). Iš viso sto
vy klautojų-dienų per 14 stovyk
lų buvo 3903. Mažiausia stovyk
la turėjo 13 dalyvių jdidžiausia 53. 
Daugiausia stovyklauta 1973 me
tais (keturios stovyklos) ir 1976 
metais (trys vasaros stovyklos, 
bus dar žiemos stovykla). Štai 
kiekvienų metų daviniai:

METAI
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976

DALYVIU SIOVYKLAUTOJLI/DI ENK
75 547
30 240
128 1036
84 672
56 448

120 960

493 3903

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

(Cipó Stovykla)

Klausimas: Kas stovykloje drąsesnis: 
Robertas ar Pupi?

Atsakymas: Robertas, nes jis pa
gavo gyvatę, o Pupis nieko.
Kas stovykloje nemėgo jodinėti ark-

Atsakymas: Beatrice (mažoji)

Neskaičiuojant asmeninių kiek
vieno išlaidų, šių keturiolikos sto
vyklų apyvarta buvo apie 60.000 
kruzeirų. Važiuodami j stovyklas 
ir grjždami is’ jų stovyklautojai 
(neskaitant tėvų kurie juos vežė 
arba kitų su stovyklomis surištų 
kelionių) nuvažiavo virš 100,000 
kilometrų - arba ketvirtadali ke
lio iki mėnulio.

Per tuos 5,5 metus stovyklų 
pagrindiniai vadovai buvo: kun. 
Hermanas Šulcas (penkios), kun. 
A. Saulaitis (keturios), kun. Juo
zas Šeškevičius (dvi), Eugenija 
Bacevičienė (dvi), Magdalena Vinkš 
naitienė (viena).

StovyKlavietės buvo nuomuo 
tos (už pinigus) du kartus, lietu
viai savo vasarnamius užleido sto
vykloms devynis kartus, brazilai 
vietą davė tris kartus. į šiuos da
vinius nėra įskaičiuotos iškylos, 
ekskursijos, studijų dienos ir pa
našiai. Taip pat neįrašyta, kiek 
asmenų stovyklas aplankė ir trum
pai dalyvavo.

EHUITOIRIIAL SOBIffiE O

Nessa sequencia de acampa
mentos promovidos pelos litua
nos das paróquias da Moóca e Vi
la Zelina, escrevo sobre este, dedi
cado aos jovens lituanos numa fa
ixa de 5 a 14 anos; isso se passou 
em itú, numa fazenda muito gran
de e boa com piscina, lagos, cava-1 
los, etc.

Mas o mais importante me pa
rece ser o espirito de comunidade 

Kodėl Andriukas kieme atsisėdo į e união que este sendo lançado 
griovj? no coração de mais jovens litua-

Atsakymas: Kad norėjo paskui pa- nos, ensinando-cs a pensar na pá 
.demonstruoti savo baltas kelnes.

Kas visai nemėgo lošti biliarais? 
Atsakymas: Klaudijus ir Rober

tas.

Kas stovykloje pirmutinis užmiega?
Atsakymas: Beatrice (didž.) Rikar- Herman Schulz, segundo qual tu 

das ir Andriukas. do é "muito linco e bonito", coi ■
Kodėl Pauliukas buvo geriausias lėks- sa cllje nao ^e’Xj de ser verdade 
cių plovėjas? nesses sete dias maravilhosos pa-

Atsakymas: Todėl kad jis pats van- ssados nesse aca npamento, com 
dens iš ežero atsinešė.

Kodėl seselei Ignei patinka toli ir 
greitai eiti?

Atsakymas: Kol ji greitai eina, 
tai vabalai negali jai įkasti į kojas.

a ajuda de Deus.
E ficamos na certeza que ape

sar de termos lavado uma vida 
simples e rude, aprendemos reai- 
mente "que a erdadeira felic- 
dade está nas cjisas simples da 
vida".

E a mais simples e precisa de
las é ser livre, e â assim que nos 
da Stovykla Musų Rūtele, deixa
mos gravados nc ar essa frase: "a 
Lituânia já não é mais um país 
prisioneiro, pois pode-se destrui- 
la por completo e exterminar io
dos os lituanos no mundo, mas 
sempre restará o nosso pensamen 
to, no qual a Lituânia, é, e sem
pre será livre, nós lutaremos por 
isto".

6



NR. 8 (1439) XXVIII 1976.11.26 MŪSŲ LIETUVA
---------------------------- XtS3jį•>yírt>i

>

LITERATŪRA’DAILĖ «MOKSLAS
Vilniaus katedroje apsilankius

Senovės paminklų apsaugos įstatymas Lietuvos katedrai 
netaikomas, bet rusų cerkvės Maskvoje, Leningrade ir 

kitur restauruojamos bei globojamos T »

Gedimino pilies bokštas ir ka
tedra tebėra išlikę. Vilniaus 
miesto centras primena nemir
tingą, gyvą Lietuvos valstybės 
istoriją. Užklydęs turistas ar at
vykęs iš tolimesnių vietovių kai
mietis stebisi išlikusiais tauti
niais paminkalis, miesto švento
vių puošnumu ir istorinių įvy
kių pėdsakais.

Katedros aikštėje, varpinės 
bokšte, laikrodis muša valan
das. Skuba pulsuojantis nuėsto 
gyvenimas. Aikštėje prieš ka
tedrą ramu. Didingas, klasikinis 
portikas, plačiais laiptais, kvie
čia visus į vėsumą, į paslaptin
gas istorines vietas, Į architek
tūrinio grožio šventovę, šešios 
antikinės kolonos remia porti
ką. Keturi evangelistai, pasislė
pę nišose, yra tarsi pasiruošę 
skelbti Dievo žodi. Deja, vado
vai duoda jiems tik statulų var
dus. Pasakoja, kad katedra yra 
architekto L. Stuokos - Gucevi
čiaus kūrinys, perplanuotas 
1777 m. iš senesnės buvusios 
katedros. Evangelistų statulos 
darytos skulptoriaus J. Righi. 
Pietų pusėje esančios DL kuni
gaikščiu skulptūros yra darytos 
K. Jelskio. Šiaurės pusėje — jė
zuitų ordino šventieji, greičiau
siai vyskupo Masalskio laikais 
atgabenti iš Šv. Kazimiero šven
tovės (dabar ten — ateistinis 
m užėjus).

Katedra viduje turi 3 navas, 
kurias skiria 16 ketvirtainių ko
lonų. š minės sienos turi įėji
mus i koplyčias. Šiaurinėje pu
sėje— Valavičių koplyčia, anks
čiau vadinta “karališkąja”, nes 
ten buvo laidojami kunigaikš
čiu šemios nariai. Architektas 
olandas Dankerts de Rij persta
tė ją, Valavičiams esant DL Ku
nigaikštijos kancleriais, į jų šei
mos koplyčią. Jos grindys išklo
tos didžiuliu kilimu. Yra alto
rius. klausykla ir sakykla. Gar
si Valavičių šeima yra davusi 
augštų valdininkų ir vyskupų. 
Jie priešinosi Liublino unijos 
sudarymui, su Radvilomis ir 
Chodkevičiais gynė Lietuvos sa- i 
varankiškumą. Jų turėta kated
roj vieta4ju,vo.G.S24 m.) persta^ 
tyla į Šv. Kazimiero koplyčią, o 
jiems atiduota “karališkoji” 
koplyčia.

Šv. Kazimiero koplyčia buvo 
skirta Lietuvos globėjui šv. Ka
zimierui pagerbti. Ją suprojek
tavo ir statė Constantino Ten- 
calla. italas. Zigmanto Vazos III 

ir Vladislavo IV laikais. Statyba 
atsiėjo 3 milijonus auksinų. Į 
koplyčią Įeinama iš dešiniosios' 
katedros navos pro sienini por
talą. Virš portalo — jungtinis 
Lietuvos - Lenkijos herbas. Kop
lyčia — keturkampė. Altorius 
atskirtas grotelėmis. Virš alto
riaus — šv. Kazimiero karstas 
(dabar jo nėra — perneštas į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią). Alto
riaus sidabras rusų invazijos, o 
vėliau švedų karo laikais buvo 
nuimtas. Virš altoriaus reljefe 
vaizduojama Dievo Motina tarp 
angelų debesyse (nežinomo dai
lininko darbas). Sienų kampuo
se* — Jogailaičių karalių statu
los, padengtos sidabro skarda. 
Dešinėje pusėje — taurės pavi
dalo sakykla. Balkonėliai pilies 
pusės sienoje sujungti su pilies 
praėjimais. Lubas skiria nuo sie
nų tamsaus marmuro karnyzas. 
Apšvietimas krinta iš viršaus, 
taip pat nuo žibinto. Koplyčia 
puošnumu ir savo grožiu repre
zentuoja Rytų Europoje baroki
nio stiliaus pranašumą.

Po Šv. Kazimiero koplyčia 
yra rūsys, sutvirtintas ir restau
ruotas 1931 m. Įeinama, iš už 
katedros altoriaus esamais laip
tais, i prieškambarį, kur galima 
pamatyti senosios katedros pa
matus. Čia taip pat parodomas 
senovės laikų aukuro akmuo, 
ant kurio buvo deginamos au

kos. Paėjus į šoną, atsiduriama 
rūsyje, kur yra palaidotos Zig
manto Augusto žmonos — Elz
bieta ir Barbora. Jų karstai nė
ra puošnūs. Viename kampe, in
de. yra Vladislovo IV — Vazos 
širdis. Čia turėtų būti ir DL Ku
nigaikščio Aleksandro palaikai, 
perkelti iš “karališkosios” kop
lyčios. ~

Grižus i katedrą ir einant i 
zakristijos pusę, augštai sienoje 
matyti įmūryta memorialinė len
ta DLK Vytautui - Aleksandrui 
pagerbti. Štai lotyniško teksto 
vertimas:

“Lenkijos karalienė Bona 
Sforza garsiam valdovui Alek
sandrui Vytautui, D.L.K., dėl di
delių savo tėvynei nuopelnų am
žinai atmintinam ir dėl garbin
gų atliktų žygių visam pasauly 
garsiam, liepė pastatyti šį pa
minklą”. (Iš LE XXIV, p. 110).

Vvtauto karsto dar nerasta.
Pagal užsilikusi Vytauto tes

tamentą, karsto buvo jieškota 
kriptoje, kur buvo palaidota jo 
žmona Ona (prie šv. Mykolo al
toriaus, buv. senojoj katedroj). 
Architektas L. Stuoka - Gucevi
čius, perstatydamas senąją ka
tedrą. sugriovė senus rūsius, bet 
Vytauto žmonos rūsys išliko. 
1909 m. archit. V. Zagorskis su
rado rūsį, bet Vytauto karsto 
nerado. (Vyskupas Valerijonas 
Protasevičius buvo pasirinkęs 
laidojimo vietą Vytauto rūsyje). 
DLK Vytautas mirė Trakuose 
1430 m. spalio 27 d.

Pirmoji Vilniaus katedra bu
vo Jogailos statyta, priimant 
Lietuvai 1387 m. krikštą. Sude
gusią katedrą atstatė Vytautas. 
Jo statyta katedra išsilaikė iki 

Vilniaus katedra, okupacinės Sovietų Sąjungos valdžios paversta paveikslų galerija ir koncertų sale, kurioje ren 
giami Įvairūs koncertai, ši nuotr-ą r ‘

1777 m. Vyskupas Masalskis pa
vedė architektui L. Stuokai - Gu
cevičiui katedrą perstatyti. Vė
liau buvo ant katedros stogo už
dėtos kampinės figūros, kurios, 
rusams dabar varant ateistinę 
propagandą, buvo nuimtos ir su
naikintos. Senovinių paminklų 
įstatymas netaikomas Lietuvos 
katedrai, nors Maskvoje ir Le
ningrade rusų cerkvės restau- 

, ruojamos ir globojamos. C.

Vytautas Čėsna

Nežadėk 
man nieko
'Nežadėk šiandien man nieko. 
Nes netrokštu nieko aš daugiau - 
Mano laimei bus gana ramunės 
Ir šilkinio vasaros dangaus.

Tai valia valužė beržynuose — 
Skamba žemė ligi debesų.
Tik dabar, dabar aš sužinojau, 
Kad myliu, ją vieną iš visų.

Vai, tai ko man šiandien 
nedainuoti.

Ko nesvaigti ligi pat širdies — 
Vyturėlių pulkas mane linksmą 
Ligi pat darželio palydės.

Ir tikėk, tikėk Tu mano žodžiais, 
Nes netrokštu nieko jau daugiau — 
Mano laimei bus gana ramunės 
Ir šilkinio vasaros dangaus.

Vilkaviškis, 1944 m.
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Petras Pakalnis

SENU KELIU

Šių metų sausio mėnesį vėžio 
liga mirė Tsu En lai, artimas Mao 
Tse bendradarbis ir ilgametis Ki
nijos premjeras. Skelbdama jo 
mirtį Kinijos spaudos agentūra 
taip pareiškė: „Tebūna amžina 
garbė draugui Tšu En lai, didžiam 
Kinijos tautos revoliucionieriui ir 
žymiam komunistui kovotojui". 
Tikrai Tšu En lai buvo žymus 
žmogus ir didelis politikas. Gimęs 
1898 m. turtingoje mandarinų, 
aukštųjų Kinijos valdininkų šei
moje ir baigęs gimnaziją Kinijoje, 
jis porą metų studijavo Japonijoje. 
Po to grįžo į Kiniją ir įsijungė į re
voliucionierių sąjūdį. 1920 m. 
jis nuvyko į Prancūziją, dirbo 
batų dirbtuvėje, susipažino su Ho 
Chi Minh, Šiaurės Vietnamo ko
munistų lyderiu ir kartu su juo 
svajojo ap e naują Azijos santvar
ką. Norėdamas geriau susipažinti 
su Europa, Tšu En lai kurį laiką 
gyveno Vokietijoje. Sugrįžęs ; Ki
niją 1924 m., jis tapo polit tiu 
vienos karo akademijos diret to- 
rium. Akademijai vadovavo C ing 
Kai sek, didelis komunistų prie
šas. Su juo Tšu En lai tuojau išsis
kyrė ir beveik 10 metų organiza
vo komunistų partiją pogrindyje. 
1934-1939 m. jis kartu su Mao 
Tse tung r kitais komunistų šu
lais pabėgo į Šiaurės Kiniją ir ten 
pradėjo g nklais priešintis Čiang 
Kai šėkui Kova pasibaigė 1949 
m. komunistų pergale. Ciang Kai 
šėkas pabėgo į Taiwano salą, o 
Tšu En la< tapo komunistinės Ki
nijos premjeru ir užsienio reikalų 
ministeriu Tas pareigas jis ėjo iki 
savo mirties. Tačiau pritariant Mao 
Tse tung 1974 m. jis pasirinko 
vicepremjeru gabų organizatorių 
Tenk Hsiao Ping, kurio gyvenimas 
yra nemažiau įdomus kaip ir bu
vusio Kinijos premjero.

Teng Hsia Ping taip pat gimė 
pasiturinčioje šeimoje. Eidamas 
16 metus, jis įsirašė į komunistų 
partiją ir išvyko j Drancuziją. Grįž
damas į Kiniją, užsuko j Maskvą. 
Nežinia, ką jis ten veikė ir kaip 
vertėsi. Sugrįžęs į Kiniją, stojo į 
partizanų eiles ir kovojo prieš 
Čiang Kai seką. 1935 m. kartu su 
kitais ištikimais komunistais žy
giavo į Šiaurės Kiniją, kur Mao 
Tse tung organizavo kovą prieš 
dešiniuosius. Rodos, kad 1949 m. 
Teng Hsiao Ping tapo finansų mi
nisteriu. 1954 m. Teng tapo gene
raliniu komunistų partijos sekre
torium. Nepaisant to fakto, Teng 
buvo priešingas Mao paskelbtam 
„dideliam žingsniui į priekį', ku
riuo Kinijos diktatorius norėjo 
savotišku būdu pagerinti Kinijos 
žemės ūkį ir praplėsti jos pramo
nę. Matydamas, kad kiniečiai iš 
mažų žemės sklypų paliktų jų nuo
savybėje, turi gerą derlių, 1962

M Ü S U LIETUVA

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų ra
šytojų novelių antologija. Su
darė Povilas Gaučys. Spaudė 
"Laiko” spaustuvė. 1974. Bue
nos Aires—Argentina. 460 psl.

Šios antologijos novelių auto
riai: Charles Dickens, William 
Morris, Richard Garnett, Tho

rn. Teng tuos sklypus padidino. 
Jis buvo priešingas ir kultūrinei 
revoliucijai, kurios metu studen
tai ir moksleiviai niekino savo mo
kytojus ir Kinijos praeitį bei ban
dė pažeminti senus partijos parei
gūnus, užimančius aukštas vietas. 
Nuo tos revoliucijos teko nuken
tėti ir Tung. Kartą jis buvo viešai 
pajuokiamas Pekingo gatvėse, ne
paisant, kad buvo partijos sekre
torium. Kai prisipažino, kad buvo 
priešingas Mao Tse tung galvose
nai, jis prarado savo vietą, dingo 
iš viešumos ir per 7 metus buvo 
užmirštas. Tačiau Tšu En lai jį 
prisiminė kaip gabų organizatorių 
ir 1973 m. jį viešai išgyrė. -Sekan
čiais metais jis tapo vicepremjeru, 
o 1975 m. pateko į centralinį par
tijos komitetą ir buvo paskirtas ge
neralinio štabo viršininku. Dažnai 
jis pavaduodavo sergantį premje
rą. JAV užsienio reikalų sekreto
rius sako, kad Teng yra pragmati- 
kas bei biurokratas ir labai inteli
gentiškas. 1974 m. Teng. lankėsi 
JAV ir Jungtinių Tautų posėdyje 
kalbėjo apie žaliavų paskirstymą 
tarp turtingų ir mažiau Išsivysčiu
sių valstybių. Teng globojo JAV 
prezidentą Fordą, praėjusiais me
tais lankantį Kiniją.

Po įvairių nepasisekusių komu
nistų bandymų ir po Tšu En lai 
mirties, Kinijai reikia valstybinin
ko, kuris vadovautųsi ne Markso, 
Lenino ir Mao Tse tung teorijo
mis ar ideologija, bet sveiku pro
tu ir atsižvelgtų į piliečių pageida
vimus bei krašto galimybes. Nau
jam Kinijos premjerui teks eiti 
senu Tšu En lai pramintu keliu. 
Kai 1962 m. Teng pradėjo didinti 
privačios nuosavybės sklypus, kai 
kas jam pastebėjo, kad tokiu bū
du atsitolinama nuo komunizmo 
idėjos. Tuokart Teng taip atsakė: 
Nesvarbu, ar katė yra juoda, ar 
balta, svarbu, kad ji gaudytų pe
les. Trumpai, per ilgus kovų me
tus Teng išmoko savarankiškai gal
voti.

mas Hardy, William Hemy 
Hudson, Robert Luis Steven
son, George Moore, Oscar 
Wilde, Joseph Conrad, Mary 
Coleridge, William Wymark 
Jacobs, Rudyard Kipling, Her
bert George Wells, John Gals
worthy,* Šaky (H.H. Munro), 
Walter De La Mare, Gilbert 
Keith Chesterton, William So
merset Maugham, James ' Joy
ce, David Herbert Lawrence, 
Katherine Mansfield, Liam O’ 
Flaherty.

Apie kiekvieną autorių patei
kiamos trumpos biografinės ži
nios. Leidinio pradžioj patei
kiama trumpa anglų novelės ap
žvalga, o pabaigoj suminimi šal
tiniai, kuriais vertėjas naudojosi.

Apžvalgoj, tarp kitko, rašoma: 
“Visų šitų ir kitų čia ne

paminėtų rašytojų no
velės pasiekė tokio aukšto to
bulumo laipsnio kaip jokio kito 
literatūrinio žanro. Po I-jo pas. 
karo novelė Anglijoje iškilo į 
pirmąją vietą. Leidėjai ir redak
toriai skatina rašytojus premi
jomis, kasmetiniais novelių rin
kiniais ir specialiomis antologi
jomis: jūrų, vaiduoklių, gyvulių, 
seklių ir tt Dabartiniu metu 
Anglija išgyvena novelės aukso 
amžių”.

Antologijos sudarytojas Povi
las Gaučys lietuvių tarpe yra ge
rai žinomas ne tik kaip literatas 
bei publicistas, bet ir kaip visuo
menės veikėjas ir diplomatas. 
“Yra išvertęs į lietuvių kalbą 
labai daug veikalų” (citata iš 
knygos aplanko).

V-TOJI ŠOKIU ŠVENTĖ

V-tąją tautinių šokiu šventę ruošia 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir Ka
nados lietuvių bendruomenės. Kaip

Aptaria penktosios tsutinią šosių šventės klansfanus:.. vymnsioji meninės 
dalies vadovė Galina Gobienė ir šventės komiteto pirm. Bronius Juodelis 

Nuotr. Pr. Gobio
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tik šiais metais J. A. V. sukanka 200 
metų. Del to visi masiniai rengimai 
ruošiami šiais 1976 metais. Lietuvių 
bendruomenės vadovai nutarė pasiro
dyti su mūsų nepaprastai gražiais ir 
naujais tautiniais šoldais jubiliejinių 
iškilmių metu.

.Tau rugpiūčio mėn. pereitais me
tais buvo suruošti kursai tautinių šo
kių vadovams. Jau tuomet buvo su
grupuotas jaunimas ir išrinkti šokiai ir 
išdalinta visa medžiaga mokymuisi 
kiekvienoje grupėje. Dabar, pagal pa
skutinius davinius, yra užsiregistravu
sios 19 vaikų grupių (amžius 8-11 
metų), 30 jaunų grupių (12 - 16 me
tų). 42 vyresniųjų grupės, kurių am
žius yra nenustatytas. Šokėjai yra 
studentai arba studentų amžiaus. - 
ir 12 veteranų grupių, prie kurių pri

klauso šokėjai, kurie jau dalyvavo anks
tyvesnėse Tautinių Šokių Šventėse.Re- 
pertuaras - 20 šokių. Bus šokama 3 
Šokiai iš eilės. Šokėjai bus įleisti ir iš
leisti su figūromis. Iš viso bus 28 
kvadratai.

Pagerbiant 200 metų sulaukusias 
Jungtines Amerikos Valstybes bus pa
šoktas ir vienas tipiškas amerikiečių 
šokis - Square dance “Kentucky 
Running Set’’, kurį šoks visos grupes. 

Įdomu pastebėti, kad visos užsi
registravusios grupės yra iš JAV ir 
Kanados. Bet taip pat užsiregistravo 
ir iš kitų kontinentu: iš Europos - 
Anglija ir iš Pietų Amerikos Vene- 
cuela ir Brazilija.

Čikagoje jau nuo 1975 metu pra
džios yra susiorganizavęs, V-tosios šo
kių šventes rengimo komitetas. Jo 
pirmininkas - pedagogas, skautų vei
kėjas ir žurnalistas - Bronius Juode
lis. Programos direktorė - Galina Go- 
bienė. Ii turi savo tautinių šokių an
sambli “Šilainė“ Detroite. Programos 
direktorės pavaduotojas - Juozas Ka- 
rasiejus, turis savo didžiuli ansambli 
.,Gintarą” su orkestru Toronte. Muzi
kos reikalus tvarko inž. Zigmas Lapi
nas, kuris yra įsteigęs Montrealyje pil
na lietuviu liaudies instrumentu or
kestrą iš 50 asmenų.
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lituanos festejam 58 
anos de independência

A colônia lituana em São 
Paulo comemorou ontem o 58 ° 
aniversádio da independência 
da Lituânia, proclamada a 16 de 
fevereiro de 1918.

Foi celebrada missa na igreja 
de Vila' Zelina às 15 h, e em 
seguida, às 16 h. realizou-se 
sessão cívica no salão nobre do 
Colégio São Miguel Arcanjo, na 
rua Campos Novos, 149 
Falaram na oportunidade os ad
vogados Pius Butrimocinius, em 
Português, Algirdas Sliesoraitis, 
em lituano, Manomi Souza Pin
to, secretário do Comitê Pró 
Liberdade das Nações Cativas 
(PRO LIBERTATE) e o Cônsul da 
Estônia, Ferdinand Saukas.

Foram apresentadas danças 
folclóricos lituanas pelo conjun
to juvenil "Rutale", bem como 
“slides" sobre a Lituânia e o III 
Congresso Mundial da Juven
tude Liwana. recentemente 
realizado em São Paulo.

O Comitê Pró-Justiça dos 
Povos Balticos, presidido pelo 
sr. Ferdinand Saukas, cônsul da 
Estônia, distribuiu à imprensa o 
seguinte manifesto:

"Comemorando o 58.° aniver
sário da- Independência dos 
países balticos, proclpmuda 16 
de fevereiro de 1918, na Li
tuânia. a 26 de fevereiro de 
1918, na Estônia e a 18 de no
vembro de 1918, na Letônia, o 
Comitê Pró-Justiça dos Povos 
Bálticos dirige um veemente 
apelo à opinião pública bra
sileira em prol da libertação 
desses três povos opressos pelo 
jugo comunista.

"A Rússia soviética, violando 
todos os acordos, internacionais 
e até mesmo aqueles firmados 
com estas três repúblicas, 
ocupou-as militarmente, incor
porando-as depois a seu 
território através de uma 
política traiçoeira.

"Por ocasião da primeira 
ocupação, em 1941, e mais tarde 
em 1944, os russos extermi
naram, ou levaram para campos 
de concentração, mais de um 
milhão de almas. Esmagaram 
assim injusta e brutalmente o 
Direito de Autodeterminação 
dos Povos Bálticos, submetendo- 
os a maciça russificação e 
colonizando suas terras.

"Pelos meios mais violentos 
estão oprimindo os direitos 
humanos e ultimamente, com in
crível rigor, perseguindo os cul
tos religiosos.

"Os escravizados povos bál
ticos do Lituânia, Estônia e 
Letônia clamam ajuda ao mundo 
livre, para se libertar do jugo 
soviético e restaurar sua in
dependência.

"Após a ocupação russa, per
durou quase dez anos a resistên
cia dos patriotas bálticos, sa- 
crificando-se no altar da Pátria 
mais de cem mil guerreiros na 
luta desigual contra o exército 
da Rússia soviética e a tqmível 
policia secreta comunista NKVD.

"Não cessou e jamais cessará 
a luta dos povos bálticos contra 
qualquer jugo estrangeiro. 
Lutarão sempre pela sua in
dependência e soberania, como 
fazem hôje contra a terrível 
ocupação comunista.

"Ò Comitê Pró Justiça dos 
Povos Bálticos, considerando a 
trágica situação em que se en
contram a Lituânia, Estônia e 
Letônia, mais uma vez protesta 
energicamente contra a brutal e 
injusta ocupação à força e incor

poração aos países bálticos à 
República Popular da Rússia 
Soviética.

"Alinhando-se com os outros 
povos escravizados que lutam 
pela sua libertação, o Comitê 
Pró-Justiça dos Povos Bálticos 
apelçr, às autoridades deste 
generoso e hospitaleiro Brasil 
para que, principalmente nas 
conferências internacionais, 
exijam sempre a independência 
dos povos subjugados, empe
nhando toda a sia influência no 
sentido de que a Rússia so
viética retire seus exércitos e 
sua temível policia política, para 
que esses povos possam se 
governar sem ingerências exter
nas.

"Enquanto não conseguirmos 
nossa liberdade nacionol, 
solicitamos ao menos que sejam 
respeitados os direitos humanos 
e que o Governo do Brasii fiel à 
sua político de não reconhe

cimento das conquistas militares 
soviéticas, e da incorporação 
dos países bálticos ao território 
russo, não leve em consideração 
os protocolos do Conferência de 
Helsinque e as interpretações da 
Rússia soviético a respeito, pois 
as modificações territoriais 
podem ser resolvidas somente 
numa Conferência Mundial de 
Paz. única competente para 
reconhecer ou não as conquistas 
da Rússia durante a Segunda 
Guerra Mundial '

BAIGIA AMBULATORIJĄ

Seserų pranciškiečių Cipó mies
telio (Embu-Guaçu valsčiuje) pa
rapijoje baigiama statyti ambula
torija, kuria daugiausia rūpinasi 
lietuvaitė sesuo Suzana. Nors trūks
ta įrangų ir baldų, pastatas jau baig
tas ir kasdien renkasi dešimtys as
menų gydytis. Pakaitomis atvyks
ta gydytojai is’ São Paulo.

Seserys su parapiečiais klebo
nijos kieme stato parapijos salę.ka
dangi ilgus metus tarnavęs gara
žas permažas. Dalį <ėšų seserys 
gavo is' Vakarų Vokietijos. Jeigu 
sąlygos leis,vėliau uždės antrą aukš
tą, kur galėtų rinktis motinų bū
relis, vykti siuvimo ir kitos pamo
kos.

MINI S.P. SKAUTUS

Pereitų metų pabaigoje Lietu
vių Skautų Sąjunga is'leido 824 
puslapių gausiai iliustruotą istori
nį veikalą, lietuvių skautų įkūrė
jo Petro Jurgėlos ' Lietuvis'koji 
skauti ja' .

Xl-tame skyriuje/ Lietuvių skau
tija už laisvosios Lietuvos ribų' 
1317-318 psl.) trumpai aprašomi 
ir lietuviai skautai Brazilijoje (ir 
Urugvajuje), įdėta fotografija. At
skirai įvairiose vietose minimi Bra
zilijos lietuviai, kurie dar Lietu
voje dalyvavo skautų sąjūdyje.

São Paulo. 1975 m., vasario mén.1-5 d.

Brazilijos Lietuviu Bendruomenės Pir
mininkui A. Sliesoraiciui

Mielas Pirmininke,

Mokslo stipendijos komisijos na
riai, non šia proga patiekti 1975 m. a- 
py skaitą.

1975 metais buvo paremti šie as
menys mokslo stipendijoms: Arnaldo 
Zizas, Luiz A. Aleknavičius, Romual
do J. Guiga, Roseli Sinkevičiūte, Sil- 
yània Aradzenkaité ir Teresa Jocyté. 
Susirinkime įvykusiam 1976 m., sau
sio men. 15 d., Vila Zelinos Kleboni
joj. mokiniai pateikė duomenis apie 
savo mokyklinę ir visuomeninę veiklą 
1975 metais. Šios informacijos pla
čiau paskelbtos spaudoje.

1975 metų stipendijų apyskaita yra 
ši:

Mokslo Stipendijų 1975 m. apyskaita

PAJAMOS

1974 m. liekana - 3.302,21
1975 m. aukos
1975 m. nuošimčiai:

- 31.124,00

Banco Francês e
Italiano - 1.434,00
Vai bras 723,68

~36?583,89

IŠLAIDOS

A Zizas 4.000,00
L. A. Aleknavičius • 1.500,00
R. J. Guiga 6.300,00
R. Sinkevičiūtė 3.650,00
S. Aradzenkaité 1.500,00
T. Jocyté 2.500,00

”l 9.45(^00

Banco išlaidos 8J)0_

19.458,00

1975 m. likutis
Kasoje 2.067,89
Banke 15.058,00

36.583,89

Dėkojame už parodyta pasitikėji
mą ir tikimės, kad gerai atlikome savo 
pareigas 1975 metais.

Su pagarba
K, H.Šulcas
V. Tūbelis
L. Jodelytė 

Pastaba: Komisijos narys. A. Slie
soraitis nepasirašė, nes šis laiškas yra 
jam siųstas kaip B.L.B. pirmininkui.

R10 DVIGUBA ŠVENT E

Sausio 31 "Rancho Gaulia" 
vasarvietėje netoli Nova Fribur
go šeimos nariai ir draugai susi
rinko linksmai dienai su kepsni
ais, žvejyba ir maudymusi švęs
ti ir pagerbti Antaną Gaulią, ku
ris sausio 8 baigė advokato 
mokslūs Faculdade Brasileira de 
Ciências Jurídicas ir Hotel Nacio
nal gavo diplomą Kartu atšvęstas 
Luizos S. Gaulienės gimtadienis, 
/vasario 3/.

VASARIO 16-TOJI

Nepriklausomybės minėjimas 
buvo atšvęstas iškilmingai ir gra
žiai. Šventės rengėjai atspausdi-
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no ir išsiuntinėjo atskirus pakvie
timus. Todėl ir dalyvavo beveik 
visi lietuviai ir pakviesti kitų tau
tų atstovai. Šventės iniciatorė ir 
josios gyvoji dvasia, kaip visuo
met — tai 81-metė p. Uršulė Gau- 
lienė. Oficialiai šventei vadovavo 
adv. Antanas Gaulia, lietuvių pa
rapijos komiteto pirmininkas.

Mišioms, kurias atlaikė kun. 
Pr. Gavėnas, princesės Izabelės 
koplyčia buvo lyg ir permaža — 
daug žmonių turėjo likti už durų. 
Giedojo vietinis choras. Kelios 
lietuvaitės dėvėjo tautiniais rūbais.

Civiliniam aktui buvo sudary
tas garbės prezidiumas, kurin pa
kviesti Deputatas Darci Rangel, 
savanoris-kūrėjas Ignas Dubaus
kas, kun. Pr. Gavėnas, p. Uršulė 
Gaulienė, p-lė Antonia Saurusai- 
tis, Petras Babickas, lenkų kolo
nijos atstovas. Jie buvo atžymėti 
prie atlapo prisegta lietuviška tri
spalve. Negalėjęs asmeniškai da
lyvauti, kun. M. Valiukevičius 
atsiuntė sveikinimą raštu.

Sugiedojus Brazilijos Tautos 
Himną, p. Uršulė atidarė minėji
mą pačios sukurtomis eilėmis, 
kurias, E. Petraičio išverstas, por
tugališkai padeklamavo Jane Zai- 
dytė. Muzikos mėgėjų choras iš
pildė „Graži tu, mano brangi 
Tėvyne' ir „Daug daug dainelių". 
P. Gražina Bolenskienė padekla
mavo savo pačios eilėraštį „Lie
tuvai' . prie meninės programos 
prisidėjo ir trečiosios kartos at
stovės — Sonia ir Monique Sau- 
rusaitytės, sudainuodamos „Plau
kia žąselė' ir „Gersim po stikliu
ką".

Petras Babickas, pristatytas 
kaip rašytojas ir poetas, išleidęs, 
Tarp kitų, lietuvių kritikos šiltai 
sutiktą veikalą BRAZILIJA, reiš
kė pagarbą, kilniai brazilų tau
tai' , kurios pacitavo vieną atsto
vų, dar 1956 metais vietinėj spau
doj karštai ginančių Lietuvos ne
priklausomybę.

Pagrindinę kalbą portugališkai 
pasakė adv. Antanas Gaulia. Jis 
žadino įsitikinimą, kad laisvė, ku
rios visom jėgom siekia ne tik lie
tuviai, o ir visos kitos pavergtos 
■•■autos (neišskyrus nei rusų tau
tos), yra kaip užtvenks upe: jos 
vanduo kyla, veržiasi, koi su
griauna visas užtvankas ir suran
da kelią j niekieno nevaržomą 
jūrą.

Tą mintį pabrėžė kalbėdamas 
ir deputatas Rangel, kuris pasi
džiaugė su šventės organizato
riais, ypač su nenuilstančia p. 
Gauliene.

Kaz. Gaulia tarė baigiamąjį žo
dį. Minėjimas buvo baigias Tau
tos Himnu.

Sekė vaišės, per kurias pasi
reiškė ypač jaunosios lietuvaitės 
savo akylumu ir paslaugumu.

SEKANČIOS PAMALDOS 
numatytos kovo-maręo 21 dieną.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

STUDIJĄ DIENOJE 49

Vasario 22 V. Zelinoje susi
rinko 49 asmenys visuomenini
am pasitarimui - studijų dienai, 
nuo 10 ryto iki 17 vai. Svarsty
ta keliolika svarbesnių koloni
jos reikblų. Plačiau sekančiame 
ML numeryje.

28, nuo 18 vai. žiūrėti stovyklos 
vaizdų skaidrėse, pasirinkti foto
grafijų atminčiai ir pasikalbėti 
apie ateities veiklą.

SVEIKSTA LIGONINĖJE

Šio ML numerio

KAZIMIERAS SKORUPSKIS

Jam nuoširdi padėka ir geriausi linkėjimai.
ML administracija

SV. KAZIMIERO ATLAIDAI

Šv. Kazimiero metiniai atlai- 
bai bus švenčiami kovo 7 d., sek
madienį, oradedant 16 vai. Mi- 
šiomis ir baigiant menine progra
ma bei užkandžiais, kurių prašo
ma dalyvių atsinešti. Kartu su pa
rapijos ir Lietuvos globėjo diena 
bus minimos ir a.a. klebono T. 
Jono Bružiko mirties trečiosios 
metinės.

Antanas Jočys, gyvenąs V. Ze
linoje, gydosi ir sveiksta Samari
tan© ligoninėje, kurioje ilgus me
tus dirbo sanitaru. Juo rūpinasi 
gydytojai, kuriems dirbdamas tal
kino. Nepaisant ligos, rūpinosi 
ML prenumeratą užmokėti įpras
tiniu laiku — vasario mėnesį.

Osvaldas Škėma de Brito, 
" Rūtelės' šokėjas ir skautas, Os
valdo Cruz ligoninėje gydomas 
jau keletą dienų. Sambūrio na
riai visi pasirašė jam linkėjimus 
greitai pasveikti.

UŽUOJAUTA

A. a. Napoleonui Gu- 
dliauskui mirus, gilią 
užuojautą žmonai Anelei, 
dukrai su žentu Elenai ir 
Kaziui Baužiams reiškia

Izabelė Seliokienė 
Augustinius

Maloniai kviečiame gimines 
ir pažistamus dalyvauti kartu 
su mumis a.a. Napoleono Gū
di iausko 3 O-to s dienų šv. Mi
šiose V. Zelinos bažnyčioje, j 
kovo-março-4 dieną, 19:30 Į 
vai. Į

Adelė Gudliauskienė

Iš komisijos pasjtraukė L. Jodė- Po 100 kr. V. Vosylius

LITERATŪROS POBŪVIS

B LB Literatūros ratelis šiais 
metais veiklą pradės pirmuoju šių 
penktųjų metų susirinkimu vasa
rio 28, šeštadienį, 20 vai. pas tė
vus jėzuitus. Programai vadovaus 
šių metų būrelio pirmininkė Živi
lė Jūraitytė, o dab vių tarpe bus 
kun. Gediminas Ki;auskas, Lietu
vių jėzuitų provinc olas.

DALYVAUJA REDAKCIJOJE

Šių metų Quatro Rodas Brazi
lijos ir Rio vadovų redakcijoje 
minima ir lietuviška pavardė - 
Walter Valiukėnas, kuris dirba 
Editora Abril meno skyriuje.

SUSIRINKO STOVYKLAU
TOJAI

Apie 40 vaikų'ir apie 20 tė
vų susirinko pereitą šeštadienį 
Jaunimo Namuose pažiūrėti s- 
kaidrių iš “Mūsų Rūtelės^ sto
vyklos, įvykusios sausio mene
sį Itú. Padainavo mėgiamiausias 
stovyklos oainas, pasivaišino at
sineštais užkandžiais.

RINKSIS STOVYKLAUTOJAI

U batu boję įvykusios „Jūratės 
ir Kastyčio" stovyklautojai, tė
vai ir draugai kviečiami į Jauni
mo namus šį šeštadienį, vasario

SULAUKĖ ANŪKO

Ona ir Petras Šimoniai gavo ži
nią, kad jų dukra Julija su vyru Vir
gilijum Kauliumi, gyveną Čikagoje, 
sulaukė savo pirmo sūnaus Simo 
Petro.

PORTO ALEGRE, RS
Savo sūnaus ir jo šeimos a- 

plankyti nuvyko iš São Paulo 
Motiejus Tamaliūnas.

ARUJA, SP

Iš Vila Prudentes į Arujazinho 
persikėlė menininkė Irena Povilo- 
nytė Rivolta ir ten toliau duoda 
tapybos ir keramikos dailinimo 
pamokas suaugusiems. Dailinin
kė kelis kartus dalyvavo Pabaltie- 
čių parodos lietuvių skyriuje.

STIPENDIJŲ REIKALU

1976 m., Vasario mėn. 20 
d., Vila Zelinos Klebonijoje su
sirinko Mokslo Stipendijų Ko
misija panagrinėti 1976 m. sti
pendijų prašymams.

Dalyvavo k. H. Šulcas. A. 
Sliesoraitis, A. Valavičius, P. 
Butrimavičius, V. Tūbelis ir L. 
Jodelytė. Šia proga nauji komi
sijos nariai P. Butrimavičius ir 
A. Valavičius, perėmė pareigas.

lyte ir V. Tūbelis.
Buvo gauti septyni (7) pra

šymai, kuriuos komisija, atidžiai 
peržiūrėjus, nutarė priimti, pagal 
prašančių finansinę oadėtį, moks 
'ui skirtą laiką, prisidėjimą prie 
lietuviškos veiklos ir mokslo ly
gi-

Ateinantis komisijos susirin
kimas įvyks šių metų kovo 5 d., 
8 vai. vakaro, Vila Zelinos Kle
bonijoj. Šiam susirinkimui yra 
kviečiami atvykti sekantys stu
dentai: A. Zizas, Nancy Narbu- 
tytė, R. Sinkevičiūtė ir T. Jočy- 
tė; moksleiviai F. Bacevičius, L 
A. Aleknavičius ir V. L. Karaša- 
uskaitė

kun. H. Šulcas 
A. Sliesoraitis 
P. Butrimavičius 
A. Valavičius

UŽSIMOKĖJO ML 

po 70 kr. Marija Slautienė 
Elena Vidmantienė 
Ona Plečkaitytė 

40 kr. Aleks. Suveizda 
(antroji dalis) 

po 80 kr. Marija Stankūnienė.
Marija Baltušnikas

Sofija Misiukas
Jonas Paukštys (auka) 
Sofija Butkienė 
Ignas Dubauskas 
Kaz. Gaulia 
Romualdas Gaulia 
Uršulė Gaulienė 
Aleks, Vinkšnaitis 

300 kr. Inž. Kaz.'Audenis 
1.000 kr. N. N.

Visiems prenumeratoriams ir 
rėmėjams nuoširdus ačiū.

ML administratorius
♦

Lietuviškai kalbanti
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja į

DRA. HELGA HERING |
médica

HOMENS-SENHORAS |
CRIANÇAS 

. Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria l| 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li- į 
mão)

Tel.: 220-0439/266-3569 i

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

E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

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

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

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

ZX\LJ!

NOSSA LITUÂNIA

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo. SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO.

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis

METINE PRENUMERATĄ: .70 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 350 kr., 
Paskiro numerio kaina: l,50kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 20 kr. pa
gal didumą. Dá kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Pedro 
Daugintis” vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turini 
dakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį* vietinės žinios ir prs 
Šimai 9 - 10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio v 
ro.
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