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Popiežiaus atstovas pas lietuvius
Popiežiaus pronuncijtis Kana
Choro ir iškilių mūsų solistų
dai arkivyskupas Angelo Pal giedojimas, popiežiaus pronun
mes š /n sausio 25 d. Our La cijaus laikomos pamaldos pali
dy m Perpetual Help švento ko dideli įspūdi.
vėje atnašavo Mišias lietuviams
M. K Čiurlionio festivalio pro
ga. Jani asistavo kun. dr. V.
Skilandžiūnas ir domininkonas
kun. Michel Peterskin.
Nuncijus pamokslą pasakė
anglų kalba. Gražiai atsiliepė
apie lietuvius kaip kankinių tau
Maskva. — Sovietai kaltina
tą. Lietuva darosi simbolis pa Ameriką indėnų teisių pažeidi
stangų išlaikyti krikščionybę.
mu. Oficialioji žinių agentūra
Kvietė neprarasti vilt ies, nežiū
rint visų sunkumų ir kentėjimų. Tass sako, kad ° Amerika spė
Priminė Kristaus prisikėlimą, jo parodyti pasauliui, jog Hel
kuris atėjo po pažeminimo ir sinkio aktas jau nieko nerei?
kia”. Tokiu būdu Maskva, kitu?
kančios.
Pamaldų metu giedojo Hamil kaltindama, nori nukreipti nu
tono mergaičių choras ' \idas".
savęs kaltinimus.
o vargonais ūmiu muz .Jonas
Go.vėdas.

Sovietai "gilia"
indėnus
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LIETUVIU MGRACOOS BRAZILUOS 80-METšS
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS RINKIMAI
Jau visi kalba apie Brazilijos Lietuviu Bendruomenės Tarybos-Valdybos rinkimus. Tik laukiama oficialaus pranešimo ir nustatytos datos.
Demokratiniuose kraštuose balsavimas yra svarbi visuomeninio gy
venimo išraiška. Per balsavimus j valdžia ateina nauji žmonės, su nau
ia sistema, su naujom idėjom, naujais pianais. Balsavimas išreiškia to
meto žmonių nusiteikimus, jų pažiūras j gyvenimą, j koloniją - jos už
davinius, jos planus, jos aspiracijas.
Balsavimas demokratinių kraštų privilegija. Tos privilegijos neturi
diktatūriniai, tik vienos partijos kraštai Ten nėra balsavimu. O jei kur
ir pravedami, tai tik formalumas, skirtas užtušuoti jau iš anksto nusta
tytiems rezultatams. Ten ar balsuosi, ar nebalsuosi, vis tas pats ■ niekas
nepasikeis.
Čia • ne. Per balsavimus yra progos kiekvienam pasireikšti - ir pa
reikšti savo sumanymus, savo planus. Ir kiekvienas balsas yra vieno;
dos svarbos ir vertės. Tad visi ir kiekvienas turim balsuoti, nes tai privi
legija, kuria tik laisvėje gyvenantys gali pilnai pasinaudoti - ir tuo pa
reikšti savo nusistatymą, sa®o valią

Bet už ką balsuoti? Ką rinkti j naują Brazil-ijos Lietuvių Bendruome
nes Tarybą ir Valdybą?
Savaime kiekvienas LB narys turi teisę netik balsuoti, o ir būti ren
kamas į pačios Bendruomenės vadovybę. Je* tik, aišku, jaučiasi turįs
tam reikalingų kokybių ir jas nori nenaudoti atsakingesnėje vietoje.

Tačiau praktiškumo dėlei rinkimus į farybą-Valdybą organizuoja
senoji vaidyba. Jinai numato vienam ar kitam darbui tinkamus asmt
ms, su jais pasitaria, paragina, kad kandidatuotų, sudaro reikiamu
Kandidatų sąrašus, ir konkrečiai praveda rinkimus. ■ Betgi ir kiekviena
narys turi teisę siūlyti kandidatus bei pats kandiaatuotis.

Daug kalbame, ypač dabar, apie jaunimą. Visi dirbo dėl jaunime
kongreso, pats jaunimas turi savo organizacijas, j jaunimą dedame ate
ties viltis. Bet. kur yra jaunimas LB-nės valdyboj? Kiek ten jo yra7
Tiesa, suaugusieji gal net ir pensininkai - turi daugiau patyrimo,
□augiau laiko, kartais yra net pareigmgesni už jaunimą, todėl beveil
vien tik jie siūlomi kandidatais ir jie renkami. O paskui skundžiamės
Kad jaunimas neveiklus, nesirūpina lietuviškais reikalais, nemoka visut
meniškai dirbti. Kaip gi jis veiks, jei paliekamas už durų7 Kaip išaugnauji visuomenininkai veikėjai, jei paliekamas už aurų? Kaip išaugs

nauji visuomenininkai, veikėjai, vadai, jei jaunimui neduodama progo
pasireikšti.

Reikia įtraukti j LB kandidatus daugiau jaunimo.
Nors vienas trečdalis kandidatų ir naujos valdybos turi būti jaunime
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto išrinktoji valdyba, savo
1975 m., gruodžio 8 d. posėdy, šitaip
pasiskirstė pareigomis ir darbo sriti
mis: dr. Kęstutis Valiūnas — pirmi
ninkas -. valdybos darbų koordina
vimas, užsienio atstovavimas ii IT
saulinė Balni Santalka: dr. Bronim
Nemickas
vicepirmininkas poli
ūmams ir teisiniams reikalams: Juigis Valaitis — vicepirmininkas visu
rrenimams reikalams: Bronius Bic
liukas — narys --inform.müos reik.’
Jams : ir sekretorius; Alfr-s Wnlecka- narvs finansiniams reikalams: Ai’
tanas Sabalis — narvs jaunim.'i rū
kalams: Juozas Audėnas
reikalų
vedėjas.
(d

Paskelbti
Argentinos rinkimai
SIM AS KUDIRKA buvo priimtas JAV prezidento G. Ford 1976. I. 31 Detroite. S. Kudirka padėkojo už išlais
vinimą jo paties ir jo šeimos, įteikė lietuvių politinių kaliniu sąrašą ir prašė jiems pagelbėti. Audiencijoje
taip pat dalyvavo A. Zaparackas ir J. Urbonas
•
Vuotr t Urbono

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

BUENOS AIRES. — Prezidentes Estela Maria. Peronienės
vyriausybė jau paskelbė &L,
kada bus
.-v- •
gru-zi-L :.iaš
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LIETUVA

Prancūzas pasmerkė vilniškį teismą
Sergejaus Kovaliovo bylos dienomis Vilniuje buvo suimti keturi lietuviai
Rusų ir užsienio kalbomis lei
džiamas Maskvos laikraštis “Novoe Vremja” neseniai paskelbė
ilgą pasikalbėjimą su SSSR tei
singumo ministério pavaduoto
ju A. Suchariovu. Jis įtikinėja
užsienio skaitytojus (laikraštis
skiriamas pirmoje eilėje užsie
niui kad Sov. Sąjungoje nie
kas nepersekiojamas už savo re
liginius ar politinius Įsitikini
mus. nes nėra tokių Įstatymų ir
1.1. Mums įdomiau, ką šia proga
augštas Kremliaus pareigūnas
turėjo pasak--i apie neseniai
Vilniuje įvykusį rusų biologo
Sergejaus Kovaliovo teismą. Jis
su pasipiktinimu pavadino me
lagingais Vakarų spaudos pra
nešimus. kad Kovaliovas nuteis
tas, pažeidžiant galiojančius tei
sės nuostatus. Jis. anot Suchanovo, buvo nubaustas ne už sa
vo pažiūras ir įsitikinimus, bet
už “nusikalstamą priešvalstybi
nę veiklą”. Kad iš viso tuo rei
kalu jis jautėsi priverstas pasi
sakyti, rodo Kremliaus susijau
dinimą dėl vienbalsio Vakarų
spaudos ir visuomenės pasmer
kimo, kurį iššaukė Kovaliovo
teismo parodija Vilniuje.
Lietuvos spauda tylėjo
1975 m. gruodžio 9-12 dieno
mis LTSR augščiausiojo teismo
kolegija, pirmininkaujama jau
nepirmą kartą liūdnai pasiro
džiusio Mykolo Ignoto, svarstė
neva viešą maskviečio biologo ir
'Tarptautinės amnestijos” so
vietinio skyriaus nario S. Kova
liovo baudžiamąją bylą ir jį pa
smerkė 7 metam griežto režimo
pataisos darbų ir papildomai 3
metam tremties.
Įdomu, kad režiminė Lietu
vos spauda šią bylą ir jos ne
žmonišką nuosprendį visiškai
nutylėjo, nors “Tassas” kasdien
apie tai pranešinėjo rusiškai ir
kitomis kalbomis. “Tassas-Elta”
šiuo savo nutylėjimu pade
monstravo dėmesio vertą sava
rankiškumą, kurį galima visaip
aiškinti. Kaip Vilniaus KGB
kartais rodo nepasitenkinimą
savo kolegų ir viršininkų Mask
voje nemokšiškumu “švariai”
susitvarkyti, taip, matyt, ir res
publikinėje partijos viršūnėje
norėta šiuo atveju atsiriboti
nuo Maskvos iš viršaus primes
to teismo, kuris keliom dienom
atkreipė pasaulio visuomenės
dėmesį Į Lietuvos sostinę.

Pasaulis netylėjo
Iš tikrųjų. Kovaliovo bylą Vil
niuje pasaulio spauda įdėmiai
stebėjo. Prie jos išgarsinimo
daug prisidėjo pernykštis No
belio taikos premijos laureatas
akademikas Andriejus Sacharo
vas. Negalėdamas kaip tik to
mis pačiomis dienomis nuvykti
Norvegijos sostinę atsiimti

Virš

jų ... tebūnie tėvynė

Lietuva

(IŠTRAUKA Iš MYKOLO KRUPAVIČIAUS TESTAMENTO)

...Prie karsto turi būti tik kryžius ir lietuviškoji
trispalvė vėliava. Nei pamoksle, nei kalbose mano asmens
neliesti. Pamokslininkas ir kalbėtojai teprimena lietuviš
kai visuomenei tuos idealus, kuriems visą gyvenimą tar
navau ir skelbiau kiekviena proga: laisva, nepriklausoma
Lietuva, nenuilstama ir nenutraukiama kova dėl jos iš
laisvinimo; rėmimas tų institucijų darbu ir finansais,
kurios vadovauja tam laisvinimui — VLIK ir ALT; iš
laikyti lietuvių kultūrą ir lietuvių kalbos meilę; išauklėti
lietuviškąjį jaunimą taip, kad sugebėtų ir norėtų tęsti
kovą dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlaikymo lietu
viškoje išeivijoje. To nori ir reikalauja ne tik tėvynė, bet
ir Dievas. Katalikuose palaikyti gyvą tikėjimą, nes jis
yra stiprus akstinas palaikyti gyvam patriotizmui.
... Ant pastatyto prie kapo kryžiaus turėtų būti toks
sakinys: Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina,
bet virš jų tebūnie tau Tavo Tėvynė Lietuva...
... Ypatingai karštai maldausiu Dievą, kad Jis pa
dėtų išaugti jaunimui sąžiningais ir kovingais lietuviais
patriotais...
*
- ♦
*
Mykolo Krupavičiaus 5-rių metų mirties iškilmingas
minėjimas Clevelande įvyko sausio 11 d. Naujoj parapi
joj : 10 vai. pamaldos bažnyčioje, akademija 4 vai. vak.
parapijos salėje.
Spaudai parengė A. G.

premijos, šis žymus žmogaus tei
Advokato straipsnis
sių kovotojas atvyko į Lietuvos
«
sostinę specialiai stebėti savo
artimo bičiulio, apkaltinto “Lie
Žymus prancūzų civilinės tei
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro sės žinovas. Paryžiaus tribunolo
nikos” rėmimu, teisminės by advokatas Jean-Marc Varaut,
los. Nei Sacharovas, nei kelio akademiko Sacharovo prašomas,
lika su juo drauge atvykusių
buvo apsiėmęs ginti Kovaliovą
Maskvos disidentinės šviesuo teisme, bet negavo Maskvos lei
menės atstovų į teismo salę ne dimo. Jam buvo mandagiai, bet
buvo įleisti. Vakarų spauda pra neigiamai atsakyta. Tą pačią
nešė apie tai, kad akademikas
dieną, kai Vilniuje prasidėjo
Sacharovas su savo bičiuliais
Kovaliovo byla. adv. Váraut pa
keturias dienas šalo gatvėje
skelbė išsamų straipsnį įtakin
prie augščiausiojo teismo rūmų
game Paryžiaus dienraštyje “Le
Vilniuje. Tas faktas savaime pa
Figaro” ir pabrėžė, kad Lietu
sako, kad bylos viešumo prin vos TSR augščiausias teismas
cipas buvo pažeistas.
buvo nekompetentingas spręsti
Užsienio spauda pranešė ir
maskviečio biologo bylą, nes
apie kitokius teisminės tvarkos
kaltinamasis Kovaliovas nėra
pažeidimus. Antai Sergejui Ko Lietuvos gyventojas. Be to. jam
valiovui nebuvo leista pasirink primesti nusikaltimai padaryti
ti bylos gynėjų. Teismas atme taip pat ne Lietuvoje, o Mask
tė ir jo prašymą išklausyti kaivoje. Prancūzų advokatas pa
kuriuos liudininkus, jų tarpe ir
stebėjo. kad Kovaliovai buvo są
akademiką Sacharovą. Negana
moningai teisiamas Vilniuje tuo
to: teismas teisėtus Kovaliovo
tikslu, kad Maskvoje akredituo
reikalavimus palaikė įžeidimu,
tieji užsienio korespondentai ne
pašalino jį iš teismo salės ir
galėtų stebėti neva viešos by
neleido jam net pasiteisinti.
los svarstymo.
Teismas taip pat neatsižvelgė ir
Adv. Varault nustatė, kad pa
į paties akademiko Sacharovo
grindiniai Kovaliovo kaltinamo
pakartotinį prašymą leisti jam
jo akto punktai lietė rusiškąją
dalyvauti byloje Kovaliovo liu
“Dabartinių Įvykių Kroniką”,
dininku ar būti drauge su juo
kurią jis 1974 m. gegužyje at
teisiamu, nes jie abu, anot Sa- . gaivino drauge su Tatjana Ve
charovo, buvo pasirašę raštus,
likanova ir Tatjana Chodorouž kuriuos buvo teisiamas tik
vič; tariamus ryšius su “LKB
tai Kovaliovas.
Kronikos” leidėjais ir rašytojo

A. Solženicino knygą “Gulago
salynas”. Išnagrinėjęs šių kale
nimų nepagrįstumą,. Paryžiau
advokatas savo straipsnį užbaT
gė pranašiška išvada, kuri, de
ja. ir pasitvirtino. “Kovalio
vas, — rašė J.-M. Varault, — iš
anksto atmetė savo teisėjų nuo
sprendį. Kaltinamas be teisės
pasirinkti gynėją, toli nuo drau
gų, visomis priemonėmis atgra
sinus jo liudininkus, jis bus nu
teistas kaip nekaltas” (m. pabrj.

Sacharovas ir lietuviai
Teismo eiga paryžiečio advo
kato pramatymą patvirtino.
Akademikas Sacharovas, ko
mentuodamas įAsminį susido
rojimą su Kovaliovu, Vilniaus
bylą pavadino “ciniška teismo
parodija prieš žmogų, kuris pa
siaukojo, gindamas teisę ir tei
sėtumą”. Kiek vėliau jis pasa
kojo užsienio korespondentams,
kad teismas Vilniuje vyko Sta
lino laikus primenančioje atmo
sferoje. Anot jo, susidorojimas
su Kovaliovu — tai iššūkis,
mestas tiek sovietų, tiek pasau
lio visuomenei.
Užsienio spauda ir visuomenė
šią teismo parodija Vilniuje
griežtai pasmerkė. “Tarptauti
nės amnestijos” organizacija
pareiškė protestą SSSR vyriau
sybei. Matyt, tai ir iššaukė be
viltišką Suchariovo mėginimą
spaudoje gražinti liūdną sovie
tinės teisenos tikrovę.
Tikrąjį Lietuvos žmonių nu
sistatymą šiuo atveju išreiškė
ne tie draugovininkai ir kagė
bistai, kuriais buvo pripildyta
augščiausiojo teismo didžioji sa
lė. kad jon nepatektų Sacharo
vas ir jo bičiuliai, bet tas drą
sus nežinomas lietuvis, apie ku
rį rašė užsienio spauda. Jis, teis
mui paskelbus gėdingą ištarmę,
garsiai pareiškė savo pasipikti
nimą. buvo išvarytas iš salės,
bet draugiškai apkabintas gat
vėje akademiko Sacharovo. Pri
spaudėjų cenzūros letena nori
sudaryti įspūdi, jog tai tik iš
imtys. Todėl verta priminti, kad
Kovaliovo bylos dienomis Vil
niuje buvo suimti keturi lietu
viai vien už tai. kad mėgino pri
eiti prie Sacharovo, ir buvo pa
leisti tik jam išvykus.
Autentiškas Lietuvos katalikų
balsas —' “Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronika” dar gerokai
prieš teismą, vos patyrusi apie
biologo Kovaliovo suėmimą, pa
sauliui skelbė: “Mes. Lietuvos
katalikai, meldžiam Dievą šiam
mokslininkui fizinės ir dvasinės
stiprybės. Šiandien pasauliui gyvvbiniai reikia meilės. Jėzus
Kristus yra pasakęs: “Nėra di
desnės meilės kaip gyvybe už
draugus atiduoti". Mes tikime,
kad Sergejaus Kovaliovo ir kitų
aukos neveltui”.
Šitie Lietuvos katalikų žodžiai
neabejotinai išreiškia ir visų do
ru pasaulio žmonių Įsitikinimą.
T .5 .
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R. O. ŠIŪLYTĖ
“TŽ” korespondentė

Paskaitos ir diskusijos
Štai jaunimo kongreso paskai
tų temos: “Lietuvių veiklos di
namika” — Rasa Lukoševįčiūtė; “Pasauliniai lietuviu cent
rai” — Gabija Juozapavičiūtė;
“Politinė lietuviu veiklos dina
mika” — Viktoras Nakas, “Li
tuanistikos svarba” — poetas
Klemensas Jūra; “Lietuviu trem
ties literatūra: Pietų Amerikos
rašytojų įnašas” — Marija Saulaitytė: “Lietuvių tautos egzis
tencija” (simpoziumas) — Jo
lita Kisieliūtė, Linas Kojelis ir
Viktoras Nakas; “PLJS jauni
mo veiklos praplėtimas” (simpo
ziumas) — kraštų sąjungų pir
mininkai; “Jaunimo Sąjungos
uždaviniai” — Romas Sakadolskis.
Po ryto paskaitos grupavosi
diskusiniai būreliai. Kasdien
kiekvienas turėjo dalyvauti dvie
juose būreliuose, čia vyko karš
tos diskusijos.
Sekė atstovu suvažiavimas.
Visi siūlymai buvo perduoti at
stovams. Siūlymai išaiškinti,
diskutuoti ir tada balsuoti. Tie
siūlymai, kurie priimti daugu
ma balsų, tapo III PLJK nuta
rimais.
Po visų diskusijų labai skaniai
valgydavome. Nuostabu, kad P.
Amerikoje bulvės retas dalykas.
Ryžiai ir bananai yra pagrindi
niai valgiai. Turėdavome valan
dą laisvalaikio, bet dažnai reikė
davo tęsti neužbaigtus darbus,
kad būtų mažiau nakties darbo.
Graži Itaici aplinka ne tik leido
mums susikaupti ir sparčiai pa
dirbėti. bet ir pažaisti žuvytė
mis tvenkinyje, pamatyti Įvai
rius augalus, paukščius.
Po laisvalaikio— antra bend
ra paskaita ir diskusijų būre
liai. Posėdžiavo darbo komisi
jos: jaunimo bendravimo, poli
tinės jaunimo veiklos, lituanis
tinio švietimo, ryšių su lietuviš
kai nemokančiais, ryšių su Lie
tuviu Bendruomene, rvšiu su
organizuotais jaunimo viene
tais, PLJS centrinių instituci
jų, ketvirtojo kongreso. Šios ko
misijos atidžiai dirbo, nes rei
kėjo sudaryti konkrečius siūly
mus suvažiavimui.
Suvažiavimas ir literatūros
vakaras
Pertrauka vakarienei. Nors ii
daug Įtampos jautėme, užtrauk
davome dainelę, nes nuotaika
buvo puiki. Skaičiuojant ir ant
rininkus, dalyvavo 116 jaunuo
lių, nors nevisi prisidėjo prie
studijų dienų konkrečiais dar
bais. Savaitės viduryje išvažia
vo trys Australijos atstovai, nes
jiems studijų dienos buvo ne
reikšmingos. Jų nuomone turė-

Jaunųjų talentų vakaras trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu Urugvajuje. Centre — PLB pirm. inž.
Br. Nainys, sesuo Margarita Bareikaitė, Lietuvos konsulas A. Grišonas ir kt.
Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

jom ne tik apie lietuvišką veiklą
tų būti visai kitokie kongreso
ir jaunimo organizacijas, bet ir
tikslai.
Po vakarienės — antras at susigyvenom. Visi jautėm, kad
siekiame bendrų tikslų ir žy
stovų suvažiavimo posėdis.
giuojame kartu.
Svarstėme siūlymus. Savaitės
Grįžę i Sao Paulo, kurie turė
pabaigoje buvo jau tiek daug
siūlymų, kad net paskutinį va jo dalyvauti tautinių šokių šven
tėje. važiavo Į repeticiją. Kiti
karą diskutavom iki 2.30 v.r.
Dienos metu dirbom, o laisva grižo pas šeimas arba Į vieš
buti.
laikiu ir vakarais vvko tautiniu
Po repeticijos sugrįžau pas
šokių šventės repeticijos. Sao
šeimą paskutinį kartą. Papasa
Paulyje Įvyks šventė, kurioje
kojau apie studijų dienas ir po
bus sudėtinė kongreso tautinių
vakarienės važiavom Į kongreso
šokių grupė ir choras. Reikėjo
uždarymą, kuris Įvyko puikiau
išmokti naujus šokius ir dainas.
Vieną vakarą atvyko Sao Pau sioje salėje. Lauke plevėsavo vi
sų dešimt kraštų vėliavos, tur
lo ateitininkai ir suvaidino A.
Škėmos “Žvakidę”. Dar vis mas būt, kad lietuviai žinotų, kad at
važiavo Į jiems skirtą salę. Pre
tau kaip užsibaigė. .. Turėjome
lietuvių literatūros ir Čiurlio zidiumas buvo sudarytas iš ašnio vakarą, kuriame buvo skai tuonių asmenų. Kongreso daly
toma ne tik buvusiu, bet ir da viai vėl buvo pristatyti pagal
bartinių poetų kūryba. Proga
kraštus. Sveikino PLB pirm,
buvo pamatyti skaidrių iš Ama inž. Bronius Nainys, baltiečių
zonės, Brazilijos ir net Lietuvos
komiteto pirm. kpt. J. Čiuvinsvaizdu.
kas, “Pro Liberdade” komite
Aplankė mus vysk. A. Deks- to pirm. dr. Caio Vidigal Xavier
nys ir prel. L. Tulaba, atvykę da Silviera. Pagrindinį sveikini
iš Europos, perdavė mums nuo mo žodį tarė studijų dienų vado
širdžius linkėjimus.
vas Rimgaudas Juraitis. Jauni
Studijų dienoms rūpestingai
mo priimtas rezoliucijas patei
vadovavo Rimgaudas ir Imante
kė Gabija Juozapavičiūtė. Pra
Juraičiai. Komendantu buvo
nešta, kad nauja PLJS valdyba
kun. Jonas Šulcas, kuris prižiū bus sudaryta Kanadoje ir IV
rėdavo bendrą studijų dienų
PLJK Įvyks Vokietijoje 1979 m.
tvarka.
liepos mėnesį. Atžymėti tūks
Nors 1 v.r. buvo numatyta ty tantiniai. t.y. tie žmonės, kurie
la, bet daug kas nemiegojo iki aukojo kongresui 1,000 kruzeiparyčių, baigdami dienos dar rų (mūsų pinigais $100). Kalbė
bus ar ruošdami sekančios die jo organizacinio komiteto Bra
nos paskaitas, diskusijas.
zilijoje pirm. Arūnas Steponai
tis.
Kongreso užbaiga
Meninę programą atliko “ži
Sausio 6 d. po pietų reikėjo
palikti Itaici ir grįžti į miestą, bučių” oktetas, Argentina, pia
jautėmės patenkinti, nes atli nistė Regina Šlepetytė, Brazili
kom daug darbų, nors kalnų ja, dainininkė Adriana Jocytė,
nenuvertėm. Jaučiu, kad grįšiu ’ Argentina. Pastaroji padarė di
turtingesnė žiniomis, gautomis delį Įspūdį: tik 13 metų, dainuo
studijai dienose. Daug sužino ja lietuviškas dainas, nors silp

nokai kalba lietuviškai. Danute
Rankaitytė. JAV. kankliavo. Ži
vilė Juraitytė, Brazilija, dekla
mavo eilėrašti. “Baltijos” an
samblis. Kanada. padainavo
liaudies dainų ir pašoko tauti
niu šokių.
Po kongreso užbaigos dar li
ko kelios dienos Brazilijos šaly
je
Tautiniu šokiu šventė
Sausio 7 dieną išsimiegojau,
susitvarkiau kelionei, nes šį va
karą reikės atsisveikinti su šei
ma. Praleidom laika, kalbėdami
apie įvairius dalykus. Žmonelė,
žiūrėdama Į mano delną, pasa
kojo burtus. Įdomu . . . Atsisvei
kinti graudu, bet jaučiausi pa
tenkinta sudariusi naujas drau
gystes. Ačiū už nuoširdumą, rū
pestingumą. kurį patyriau. Aša
rėlės blizgėjo ne tik mano aky
se. kai išvažiavau į tautinių šo
kiu šventę.
Tautiniu šokių šventės orga
nizatorius — kun. Antanas Saulaitis. Dalyvavo penkios grupes
“Baltija” iš Kanados. “Rūtelė”
iš Brazilijos. “Nemunas” iš Bra
zilijos. Lietuviu Centro An
samblis iš Argentinos ir sudė
tinė kongreso gruoė. Dėl blogos
akustikos kongresinis choras ne
dainavo. Suėjo anie 800 asme
nų. Buvo atlikti šie šokiai: Gyvataras. Vijūnas. Sukčius. Kepu
rinė, Pakeltkojis. Aštuonytis ir
Suktinis. Du A. Mikulskio kūri
nius kankliavo Danutė Bankaitvtė. Ši šventė išjudino Pietų
Amerikos jaunimo veiklą. Ilgos
repeticijos, visas įdėtas darbas
pagaliau pasireiškė sėkmingoje
šventėje.
Ekskursija
Po šventės keturi autobusai
vežė ekskursantus i Rio de Ja>' T ę s . 5 n s ■ . >
t-

c

NR. 10 (144') XXVIII. 1976.111.11
■"W

4

íaOàS

S.'TI

SVEIKATOS
KAMPELIS
«HXXXXKKh XK>

TINKAMAS MAISTAS GERINA
SVEIKATĄ
nedasimaitinę. nors jie nutukę,
Blogas benzinas •
žudo Vien jau tas persivalgymas yra
motorą taip, kaip netikęsmenkos .mitybos — nedasimaitimaistas žmogaus kūną.
nimo ženklas. Nutukę žmonės
valgo tai, kas jiems patinka, o
ne tai, ko jų kūnas reikalauja.
Pradėti i inkamai maitintis
Dauguma žmonių valgo tris kar
nk kada nevėlu
tus per dieną ir tariasi gerai be
Lietuvoje gyvendamas ūkinin simaitiną. O tikrumoje jų mais
kas nė šapu .uoti negalėjo, kad jis te gali trūkti daug žmogui būti
kada nors *alės valgyli apelsinų nų dalykų. Netiesa, kad šio kraš
tiek, kiek norės. Čia citrininių
to žmogus valgo tik kūnui rei
vaisių ir iv sunkų kiekvienas iš kalingą maistą. Čia maisto kai
sigalėtų iki soties valgyti —gerti, nai, bet žmoniškos mitvbos labai
kad jis gal' oje savo pakankamai daug kam trūksta. Tai vis per
šviesos ir šrdyje noro turėtų ge savo tamsumą, per savo blogus
rai maitintis. Štai, prie smuklės Įpročius čionykščiai žmonės men
didžiausias vežimas dėžių pilnas kina save netikusiu maistu. Vai
dažyto vandens su apelsinų kva kai čia birzgalus geria ir pjausty
pu. Tai
įvairiausi
vadinami tomis bulvėmis minta. Suaugusie
“drinks". J j dėžių dėžes lietuviai
ji svaigalais save žudo ir tariasi
sunaudoja avo sveikatos praradi Dievą
garbiną, bažnyčią per
mui. Dar to negana: už savo smuklę palaiką, kada toks jų el
sveikatos menkinimą jie sumoka gesys yra tikras visokio gėrio,
savo praka tu uždirbtais pinigais. įskaitant ir religijos pamatų, grio
Ar dar reidą paikesnio gyveni
vimas.
mo? Kada mes, lietuviai, pradė
Pasaulyje pagaminama pakan
sime sav"> galvomis tvarkyli
mūsų sveikatą: ar tada, kai vieną kamai maisto, bet du trečdaliai
koją jau būsime medinėn dėžėn žmonijos kenčia dėl nepakanka
ikėlę? Gana mums taip nelietu mai tinkamo maisto. Trūksta
viškai, nek ikščioniškai ir nesvei žmonėms maiste atsparumą ke
ka; save tvarkyti! Naudokime sa liančių. energijos suteikiančių ir
vo išmintį ir nuo šiandien nesi susidėvėjimą atstatančių medžia
leiskime išnaudojami nė vienam gų. Už tai netinkamai besimai
pelnagaudi i ui. Nuo dabar nė vie tinantieji sensta prieš laiką, ser
nas lietuvis nenurykime nė vieno ga nereikalingai ir visada pavar
gurkšnio dažyto vandens. Kai mes gę jaučiasi. Netinkamas maistas,
tik sveikus gėrimus gersime, svei kaip tas niekam vertas dažytas
kiau ir stipriau jausimės. Pusam gėrimas, gali būti gomuriui gar
žio sulauki žmogus ima įvairio dus, bet toks gėrimas ir netinka
mis negalėmis skųstis. Niekada ne mas maistas neatstato kūno jėgų.
vėlu sveiku maistu ir -tokiu pat
Už tai visokie smaguriautojai,
gėrimu gerinti savo sveikatą. Jau visi netikusio maisto ir tokio gė
vien tik riebalų maiste sumaži rimo ragautojai krenta pirmieji
nimas apsaugos žmogų nuo chro po nei menkiausios giltinės dal
niškų ligų ir prailgins jo gyveni giu. Pradžioje žmogui, dėl nepa
mą. Kuris nenorime žiloje senat kankamai maistingo valgio ir to
vėje luošais tapti, turime pusam kio gėrimo, ima trūkti vienos ku
žyje pilti
savo kūną, taip sa rios svarbios medžiagos. Vėliau
kant, motorą, tik gerą gazoliną jų ima trūkti daugiau —ir ank
- tik tinkamą skystį ir tirštą styva senatvė čia pat už kampo
maistą. Tžip galima palengvinti pasirodo. Gana mum? taip save
sau senatvę, tinkamai maitinan sendinti per apsileidimą mitybo
tis ir tinkamus gėrimus geriant je. Pradėkime
kiekvienas save
Gero maisto įtaka
senatvei

Maisto žinovai sako, kad še
ri atviškum ts yra niekas daugiau,
kaip nepakankamas maitinima
sis. Nedasimaitinimas veda prie
susikaupimo kūne nenaudingų
medžiagų. Jos ima kenkti kūno
audiniam' ir organams. Nuosta
bu. kad daugelis amerikiečių yra

jauninti paties Dievo — gamtos
mums nurodytais keliais eidami.
Nemokėkime pinigų už
tuščią krepšį

Išmintingi žmonės nesineša na
mo tuščią maisto krepšį. Visų pir
ma tokie asmenys nemóka pini
go už tuščią maisto krepšį. O nesiorientuojantieji už sveikatingu
mo atžvilgių tuščia bunka moka

tuziną žaliukų, už maistui skir
tą krepšį netikusio valgio moka
keliasdešimt dolerių. Juk įvairiau
si pyragai, pasaldinti patiekalai
— yra sveikatos žudikai. Mūsų
žmogus juos mielai naudoja, nes
jie akį ir gomurį gerai paglosto.
Čia dar nesveikas įprotis įsigytas
iš netvarkingų tėvų — draugų
mus už pavadžio veda į nesvei
katos liūną. Dabar žmogus iš
krautuvės perkasi neretai men
kesnį maistą, negu jis savo šu
niui pietums pakiša. Šunims skir
tas maistas dabar kartais būna
maistingesnis mineralais — vita
minais, palyginus su žmogui skir
tu maistu. Prisiminkime, kad šunes negirtauja ir nepypkiuoja —
—jau tuo pačiu jie sveikiau sa
ve gano.

vietoj maisto, sau gomurį kuten
dami vazine duona, riebiu kąs
niu ar saldžia bandele. Taip, ar
dar kita.p, nuo tiesaus Kelio nu
tolę, mes kenčiame patys 5au
kančias sukeldami suterštu oru.
nemaistingu valgiu ir žalingu
skysčiu.
Susilopyti kūną rei< a, geriau
sią medžiagą lopams naudojant.
Čia ir prasideda mū^ų nesėkmė.
Per septynis metus visas kūnas,
išskyrus smegenis, privalo atsi
naujinti. Mišrus maistas ir vaisių
sunkos patiekia geriausią medžia
gą kūno atstatymui. Tik naudoki
mės įvairiu-trnkamu maistu ir
gerkime naudingus skysčius.
•Naudokime pakankamai vitami
nu, minėtaių ir enzymų. šios kū
ną atstatančios medžiagos, gau
Gvatemalos vaikai kenčia nuo namos iš maisto. Išeina, kad mais
nepakankamo maitinimosi: jie tas yra re vien maistas, bet ir
vien miltiniu maistu gyvi, jiems, kūnui atsistatymas. Tas atsistaty
trūksta baltymų.. Už tai jų pilvai" mas įmanomas dėka vitaminų,
dideli, tokie vaikai menkai išsi mineralų ir enzymų.
vysto, neturi energijos dirbti iri
Vien maistu visko
mokytis: jų oda pasidengia opo
nepataisysi
mis ir tamsiomis dėmėmis. Pri
Net geriausiu maistu visko ne
dėjus i tokių vaikų maistą bal
tymų (mėsos, varškės, pieno, sū pataisysi. Mat yra kūno sutriki
rio, žuvies, sojos pupelių...) ir da mų. gautų dėl kitų priežasčių.
vus šiems vaikams mielių ir mor Maistas negali pakeisti kūno pa
kų, tokie vaikai per tris savaites grindinės sudėties, kai jau tas kū
ėmė sparčiai taisytis: jų pilvų at- nas būna survarkvtas. Maistas
sikišimas pranyko, odos žaizdos negali atstatyti kūno prarastos
sugijo, jų svori* padidėjo. Po dvie dalies. Niekas maistu nepaken
jų mėnesių minėti vaikai buvo savo nosies, bet gali maistas pa
taip sveiki, kaip niekad savo gy gerinti veido spalvą.
venime. Už tai mes visi turime
Yra žmonių, besirūpinančių
pasimokyti iš nelaimingųjų savo maistu daugiau negu kuo kitu.
brolių: mes imkime maitintis bal Yra nevalgančių kiaušinių. Yra
tymais gausiu, vaisiais ir daržo vengiančių agurkų. Tokių visada
vėmis labai gausiu maistu ir nė bus mūsų tarpe. Bus tokių žmo
nepajusime, kaip būsime stipres nių, kurie negalės virškinti kai
ni, ligoms — šalčiams atspares kurių valgių. Tokie atkalbės ki
ni ir •gyvenimu labiau besidžiau tus nuo tų jų nevalgomų patie
gtą asmenys.
kalų. Mat, menkyste mėgsta drau
gystę. Už tai klausykime gydyto
Žmogaus atsinaujinimas
jų patarimų maisto reikaluose
•per maistą
Nesivadovaukime visokiu nem<*-'
Nors mes, metams slenkant, šiį patarimais. Laikraščiuose
vis tais pačiais žmonėmis atrodo biam: straiosnia n a st •
*
me esą, gal kiek svoriu vienu atsargiai vertinrin:
\epa.
kitu svaru vienon bei kiton pu nia vien dėl to.
d tau
:. a
sėn pasvyruojame. O iš tikro, mū tinka. Semkis žmU nitybos ai
sų kūno cheminė sudėtis keičia ryje iš patikimų šaltinių. Gydyt,
si kas metai, priKlausant nuo jas Šiame reixaie yra ūsų
trijų dalykų: ką mes valgome, šiai patarėjas.
ką geriame ir kuo mes kvėpuo
Išvada. Maistu uaiime >er:n
jame. Nuo to didele dalimi pa
reina, kuomi mes už metu bū savo sveikatą. Ne viską mastu
galima atitaisyti. Atsargūs bū
sime.
Tvėrėjas (gamta) mums davė kime su visokiais patarėjais mai
gyvybės jėgą. Už tai mes laiko tinimosi srityje.. Bėkime nuo mmės nuolat tą gyvybę palaikyda šokių maisto reikaluose tamsuomi maistu, oru ir skysčiu — van lių. Jie mėgsta draugystę ir msadeniu. Bet kai kurie tą skystį pa koja visokius niekus KieKviet-am
keičia svaigalais — tokie savo sutiktam. Tik tu neturės savo gal
sveikatą
netrunka sumenki ni. vos. tokie tamsuoliai ta\e tuoju t
Kiti orą teršia dirbtinai — tokie mitybos pragaran nujos.
netrunka žiopčioti oro neatgauda
mi, nes per tabako dūmus jų
plaučiai išsiplečia — jie suserga
■T'*.. —■ ji,(J>i .-"n■» Save.
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valdybos sudėtį Jaunimo Kongreso at
stovams korespondentiniu būdu tvirtin
ti.
Sveikinimai

52
Jaunimo Kongresas sveikina paverg
tos Lietuvos jaunimą. Jaunimo Kongresa& sveikina Nepriklausomos Lietuvos
Diplomatinę Tarnybą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, Vyriausią Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą ir numato su jais
užmegzti glaudesnius politinės veiklos
ryšius.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO

NUTARIMAI
t

Jaunimo Kongresas sveikina šių kraš
tų vadovus ir prašo juos kelti Pabalti
(1976.III.il)
jo klausimą savo kraštuose ir tarptauti
niuose forumuose, ypač Jungtinėse Tau
tose:
Jaunimo Sąjungos reikalu
a. Maria Estele M. de Peron, Argen
40
tinos prezidentę,
Jaunimo Kongresas reiškia padėką
b. Malcolm Fraser, Australijos mikun. .Antano Saulaičio vadovautai PUS nisterį pirmininką,
valdybai užjos pastangas, dedant pag
c. Gen. Ernesto Geisel, Brazilijos pre
rindus naujai susikūrusiai Pasaulio Lie
zidentą.
tuviu Jaunimo Sąjungai.
d. Gerald Ford, JAV prezidentą.
e. Pierre Trudeau, Kanados ministe41
rį pirmininką,
Jaunimo Kongresas, siekdamas įgy
f. Alfonso Lopes Michelson, Kolum
vendinti jaunimo susiorganizavimo min bijos prezidentą,
ti visuose kraštuose, kur yra lietuviško
g. Olaf Palme. Švedijos ministerį pir
jo jaunimo,
mininką,
h. Juan M. Bordaberry, Urugvajaus
a. ragina kraštu LSJ valdybas sti
prezidentą,
priu tisavo veikla
i. Carloš A. Peres, Venecuelos prezi
dentą.
b. prašo Jaunimo Kongreso atsto
vus iš Australijos galutinai pabaigti
j. Helmut Schmidt. Vokietijos kanc
Australijos US organizavimo darbą,
lerį
k. ir kitų vyriausybių vadovus, kurie
c. prašo Jaunimo Kongreso atsto
palankūs Pabaltijo klausimui.
vą iš Kolumbijos ir Jaunimo Kongre
so atstovę iš Švedijos rūpintis įsteig
Jaunimo Kongresas sveikina Jungti
ti Lietuvių Jaunimo Sąjungą tuose
nių Tautu generalinį sekretorių Kurt
kraštuose ir prašo PLB vicepirminin
Waldheim ir prašo jį atkreipti dėmėsi i
ką jaunimo reikalams tam organiza
Pabaltijo klausima.
vimui talkinti, ir
Jaunimo Kongresas sveikina Popie
d. prašo Jaunimo Kongreso atsto
žių Paulių VI ir prašo jį remti lietuvių
vus iš Argentinos, Urugvajaus ir Bra
tautą, kuri yra katalikų avanpostas ry
zilijos susirinkti savo kraštuose ir iš
tų Europoje.
savo tarpo išsirinkti vadovus, kurie
Jaunimo Kongresas kreipiasi į Sovie
rūpintųsi US tuose kraštuose stei
tų Sąjungos Komunistų partijos sekre
gimu. PLB vicepirmininkas jaunimo
torių Leonid Brežnev, reikalaudamas
reikalams yra prašomas tam prganibaigti Pabaltijo okupaciją ir religinį bei
zavimui talkinti.
tautinį Lietuvos žmonių persekiojimą.
Kongreso nutarimai ir sveikinimai
rašomi lietuvių kalba ir, kur galima,kraŠO
42
to, kur jie siunčiami, kalba. Sveikinimus
Jaunimo Kongresas ragina US psĖdabei kitus laiškus pasirašo PLJS pirminin
linius reikštis tokiose veiklos srityse, kukas ir vienas atstovas iš kiekvieno kraš
riom’s nesirūpina jau veikiančios orga
to, kuris yra Jaunimo Kongrese atsto
nizacijos.
vaujamas.

Tęsinys

is

9 nsl.

Kongreso nutarimų reikalu

US padalinys per savo atstovą LB
valdyboje kasmet pristato bent vieną
konkretų projektą ir jį vykdo kartu su
LB valdyba, o tokios nesant, drauge su
vietovės bendrine lietuvių organizacija.

į.- i;

44

;

Krašto US valdyba, pagal vietos są
lygas, rūpinasi lėšas savo veiklai telkti,
o reikalui esant, kreipiasi į krašto LB
. valdybą. Tame krašte nesant LB, US
valdyba kreipiasi į PLB valdybą.

45
Jaunimo Kongresas paveda Jaunimo
Kongreso atstovams iš Kanados, ypač
Gabijai Juozapavičiūtei, Algiui Čepui ir
Kęstučiui Viliui rūpintis sudaryti sekan
čia PUS valdybą Kanadoje. Jie yra įpa
reigoti dviejų mėnesių bėgyje pateikti
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Visi ankstyvesnių Kongresų nutari
mai, kurie priešinasi III PUK nutarimarfis, negalioja.

!tl ••
1976.1.6,.
VilĮa Ko.tska, Itaici
Brazilija ,
•

• *•
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VIKTORAS NAKAS aktyviai reiškiasi pasaulio lietuvių jaunimo kongrese
Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės
— studijų dienose Brazilijoje

KONGRESO PASKAITOS...
f T ę s.

is

3 nsl.'

neiro. Kelione užtruko 6 valan
das. Rio mieste pavalgėme pus
ryčius ir važiavome traukinėliu
pamatyti to didžiulio Kristaus,
kuris matosi iš kiekvienos mies
to pusės. Užsikėlėm taip augštai. kad net ausvs užsikimšo.
Koks įdomus vaizdas kalno vir
šūnėje! Gaila, kad diena buvo
truputi debesuota.
Po to važiavome i garsųjį Co
pacabana pajūri. Vietiniai čia
nesilanko. Dabar suprantu ko
dėl: bangos didžiulės, o povan
deninė srovė labai stipri — pa
gavusi žmogų parverčia. Su pil
na jėga mėginau laikytis, bet
kritau ... Stebėjausi, kaip išrėp
liojau ir likau gyva!
Valgėme puikioj valgykloj
“Costa do Sul”. Vakare kėlėmės
i augštą kalną “Sugar Loaf
Mountain” pamatyti miesto vaiz
do nakties metu ir specialių
braziliškų šokių. Ten ir mes tu
rėjom proga pašokti scenoje ir
padainuoti dvi dainas. Abi tau
tos broliškai rodė savo talentus.
Dienos metu buvo karšta —
104"F. Naktį truputi atšalo, tad
buvo smagiau. Grįžom į “Costa
do Sul” užkąsti prieš grįžtant į
Sao Paulo.

Kelias atgal
Sausio 10 d.. 9.30 v.v., išva, jiąyom į aerodromą. Paskuti-

ms atsisveikinimas! Gaila, kad
daug jaunimo išisiskirstė ir ne
buvo su kuo atsisveikinti. Aero
drome iki pat lėktuvo pakilimo
laukė Brazilijos jaunimo veikė
jai. 4.15 v.r. lėktuvas pakilo į
tamsią, žvaigždėta padangę. Ke
lionė namo atrodė daug trum
pesnė. nes tiek daug įspūdžių
reikėjo pasidalinti, kad nejautėm kaip laikas prabėgo. Nusi
leidom Čikagos O’Hare aerodro
me 2 v.p.p. Atsisveikinau su pa
žįstamais ir bėgau tvarkyti toli
mesnio skridimo i Torontą. Da
bar jaučiau, kad III PLJK pasi
baigė. šaltis purtė, gamta čia
buvo kitokia, pažįstamų iš viso
pasaulio nėra. Laimingai Į na
mus grįžo kanadiečiai ir visos
kitos delegacijos.
i
Sėdžiu virtuvėje ir geriu iš
Brazilijos parvežtą skanią tavą,
ir mąstau apie prabėgusias 3 sa
vaites. Mano papasakojimai, raš
tai niekad neatpasakos pergy
ventų jausmų bei įspūdžių. Su
darytos draugystės ateityje at
neš nevieną laiškuti. Pergalvoju tas dienas, kai dainavom “Pa
sivaikščioti išėjo žaliais pagi
riais” devynis kartus, tą baimę,
kurią pergyvenau, kai rankinu
ko dirželis nutrūko kelionės vi
dury, tas draugystės ašaras aky
se, kai reikėjo atsisveikinti su
draugais, tą jausmą, kai esi sve
timam mieste ir reikia sirgti
tropiškų negalavimu ... Galva
supasi svajonėse. Reikės laiko,
kol atsigausiu ir mintys nebeskrajos pro tropiškas šalis. Jau
čiuosi turtingiausias žmogus, da
lyvavęs III PLJK programoje.
Nekantriai lauksiu IV PLJK Vo
kietijoj 1979 metais. Iki pasima
tymo!
“Tėvų žemė Lietuva —
mūs širdyje visada!

6
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JŪRATĖ IR KASTYTIS
Os que se reuniram na "Banca Ba gunça" (São Pedro não quis colaborar
com a fogueira), resolveram contar es
tórias do outro mundo. Mas o Aleg re
solveu entrar e soltou o seu grito no me
io da estória do enforcado, até o padre
Herman se assustou. Só faltou a "Fera
do Carnaval'.
‘’or falar em coisas do outro mundo
vamos falar um pouco da excurção.
O Balta estava mesmo afim de asustar a turma dos "escoteiros" naufraga
dos, colocou uma mascara e saiu lenta
mente das pedras, mas quem se assustou
mesmo foi o próprio Balta com os peque
nos gritos.
No carnaval as fantasias estavam bem

RUTELF

Musų Kūtelės stovyklos t<

Rūtele é p diminuitivo de ruta. que vem
a ser no Brasil a conhecida arruda.
A rūta e a flor nacional da Lituânia, pa
ís onde ela ė também usada como enfeite
de véu de noiva.
Rūtelė é o nome também de um grupo
formado em São Paulo. Seus componentes,
cerca de 30 jovens entre 11 e I 5 anos, que
são filhos ou netos de iituanos radicados em
São Paulo. Seu objetivo e preservar a cultura
lituana. monstrando aos brasileiros os usos e
costumes da terra pátria.
Eles estudam a lingua patria de seus
pais e avós, aprendem música, canções, dan
ças folclóricas e se vestem com trajes nacio
nais da Lituânia.
varadas Apareceram no desfile para
Quase todos seus componentes pertencem
nos dar um alô a "Bela e a Fera' - Jua organização dos escoteiros Iituanos e sua
binha (Jane de Ubatuba), o segundo Sau- sede fica no bairro de Vila Zelina.
laitis, a biaianinha, a nelhinera.
RELATÓRIO DO GRUPO SVIRPLIUA missa da excursão até parecia o "Ba
lança mas não cai', porque o padre Her KAI.
ALEMÃO - Chegada - ajudou a si
man na ponta da rocha balançava mas

não caia.
Neste acampamento muita gen
te não quer ver agua -viva nem morta.
Parece que o "Doce Recanto" não é
um lugar tão doce assim..

Inaugurado o novo cardápio neste acampamento, o prato pode variar não
importa qual seja, contanto que venha
acompanhado de areia.
Todos nà agua, quando começa uma
discussão: não se sabia se eram botos ou
tubarões que pulavam para fora da água.
Quem deveria usar óculos?
O grupo Kri-Kri (que grila todo mun
do) queria virar redator. O jornalzinho
até que saiu bom, mas por que pararam
de escrever. Foram as noticais que ter
minaram?
A Barraca Bagunça recebeu a mais no
va moradora Vanusa (mascote do acam
pamento e a responsável pela perda do
toicinho e do queijo)
O mar vai continuar calmo, as rochas
já não vão receber tantos visitantes, a
gruta que não é banheiro não vai ser
mais cozinha, o sol vai continuar a apa-

nalizar a stovykla, ajudou a carregar as
coisas p/ a praia, paskui ajudou a mon
tar as barracas, oaskui ajudou a cortar a
lenha e outros trabalhos menores, pas

86.Osvaldo Škėma de Bruto. 86 Adonio
’’3. Alexandre Kundrotas. 73 Sandra Berbei.
70 Eliane Korsakovaitė. 69 Douglas Saldys.
69 Doris Kuniškyte. 67 Cassiano Klimeika
Zanutto, 67 Angela Lipskytė, 65 Flavijus
Bacevičius, 65 Jonas Butkus. 64 Elisiejus
Draugelis. 64 Ricardo Kemeklis Meram.
64 Albertas Greičius. 64 Ričardas Ku aiškis.
64 Thelma Kandrotaité. 64 Ana Beatos
Bendoraityte. 62 Estela Belapetraviciüté.
62 Fátima Jurčiukonytė. 62 Elisabeth Jureiukonytė. Andrė Pavilionis. 61 Joãi Batis
ta. 61 José Silickas. 61 Valter Belapetravičiiis. 58 Leonardo Klimeika Zanutto. 57
Rosana Jurčiukonytė. 57 Marcia Pavilionyte. 57 Carlos Alberto Pakalnis. 55 Adriane
Klimeika Zanutto, 53 Artur Pavilionis.
37 Rikardas Bendoraitis (atvyko vėliau).
SANDRA - Chegada - Ajudou na
arrumação da barraca, arrumou as coi

sas a serem trazidas para cá, ajudou a Ia
var a louça, ornamentação da barraca,
ajudou a fazer a mesa, outros trabalhos
menores.

TRUTA - Chegada Lavou a louça
kui lavou a louça, catar lenha, ajudou ca arrumou a barraca, ajudou a fazer o va>
ral, lavou roupa, outros trabalhos meno
tar água, e outros trabalhos menores.
res.
JOSÉ - Chegada — ajudou a armar
DANUTĖ - Cheguei apenas domingo
barracas, ajudou a fazer fossa, paskui,
foi buscar leite, ajudou cortar lenha, ajudou a fazer o caminho ate o banhei
ro, trabalhou na areia, outros trabalhos
menores.
CATHY — Chegado - Ajudou a ca
rregar as coisas, ajudou a cosinhar, arru
mação e ornamentação da barraca, ser
viços voluntários, ajudou a lavar a lou
ça, fez a bandeira, outros trabalhos pe
quenos.

procurei ajudar no trabalho de modo
que pude, meus trabalhos não se compa
ram com o das outras, mas quero deixar
claro que o que vale é a força de vonta

Savame kalėjime
Saulė nusileido —
gyvenk tamsoje.
Naktys neramios —
pilnos klausimu ir ašarų.
Dienos pilnos ilgesio ir svajonių.
Ar tu pažįsti liūdėsi?
Jo rankos šaltos ir griebaučios.
Ar jos kada paliks sugelta mano
širdį?
Noriu turėti draugyste.
Jausti vei tą šiluma, ją ramumą.
Ar tu —
taip, tu —
gali paaukoti man truputi tavo
draugystės
ir išgelbėt mane iš to kalėjimo,
kur aš pati užsidariau???

HI5INĮJ ŽODŽIAI

Latviai: Dievs sveti Latviju.
Švedai: Tu senas, tu laisvas
uostas šiaury.
šveicarai: O laisvieji kalnai—

de.

recer, a agua vai continuar a correr, a ma
deira vai ficar em paz, o padre Herman
e o Saulaitis vão ter um pouco de descan
so e o Português vai continuar com a paz
que este lugar transmite. Enfim tudo vai
9) Noite de Carnaval: A mais original íoi
continuar como chegamos só em nós
a Irutė que se fantasiou de Baiana ou se
vai ficar a saudade de um lugar muito
ja de Irutė.
bonito e dos dias que ficamos aqui.
10) A turma que ia comprar o pão e lei
Niiza Guzikauskas
te demorava. Eu sei porque;

Ė que aproveitavam para fazer pelo
caminho o que não fazem no "doce re
canto”.
11) A Thelminha anda distraída e afirma

que na praia tem " agua do mar" em vez
de dizer “ agua viva'.'

—į—
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LITERATŪRA • DAILĖ • MOK S LA S
nepažįstamoji gydytoja
dirva EMILIJA ŽEKIENĖ
Viename amerikiečių pri
ėmime prie durų susidarė
eilutė, tikrinant asmenų
pavardes. Aš pasirašiau
ir einu toliau toliau. Staiga
pasiveja už manęs eilėj sto
vėjusi gerokai pagyvenusi
inteligentiška moteris ir
angliškai klausia:
— Ar jūs esate lietuvė?
— Taip, — sakau, — bet
kaip galėjot atspėti?
— Iš pavardės, — atsa
kė ji, —ach, kaip malonu,
gal jūs girdėjot apie dak
tarę Sli... Sliu ... Aldona ?
Man dingtelėjo mintis, ar
tai nebus dr. Aldona šliupaitė ir, kai ištariau šliu
pas,ji sušuko: yes, yes, Al
dona Šliupas ir iš džiaugs
mo apkabino mane ir, pada
vusi man savo vizitinę kor
telę, iš kurios man paaiš
kėjo, kad ji yra medicinos
daktarė O. J. Bengtsson,
pradėjo pasakoti, kad Aldo
na buvo lietuvė studentė
tuo laiku, kada ši dr.
Bengtsson studijavo medi
ciną Cornell universitete,
Ithaca apie 1915 1916 iki
1918-19 metų.
— Aldona buvo vyres
niam kurse ir ji manęs ne
pažino, bet visas universi
tetas pažino ją, — dėstė
mintis nepažįstamoji. Ach,
ji buvo didelė patriotė lie
tuvė, jai niekas rodos, dau
giau nerūpėjo kaip tik jos
tėvynė, nors gimusi buvo
pačioje New Yorko miesto
širdyje. Ji skaitydavo pa
skaitas ir beveik visi stu
dentai laukdavo jų, nes bu
vo tokia iškalbinga, pasa
kodavo vis naujus dalykus
apie savo tėvų kraštą. Aš ir
dabar atsimenu, kalbėjo ji,
koks didelis, gražus ir ga
lingas, vėliau okupuotas
rusų, vargo, kentėjo, kultū
ra buvo slopinama, spauda
uždrausta, vėliau I-jo karo
inetu teriojama, žmonės
reikalingi pagalbos ir tau
ta laisvės ir nepriklausomy
bės. Po paskaitų Aldona
rinkdavo aukas. Visi jai
dūdavo, nepajėgdavo atsi
sakyti, ji taip mokėdavo
įtikinti ir mes jai atiduo
davom paskutinį dešimtuką

bai prašau, — baigė dr.
Bengtsson.
Deja, aš jai tegalėjau pa
sakyti tiktai, kad dr. Aldona šliupas gyvena Kalifor
nijoj ir vieną kartą man te^
ko susipažinti. Taip pat jai
pasakiau, kad Aldonos ir
tėvas dr. Jonas šliupas buvo

toks pat lietuvis patriotas,
didis kovotojas už savo
krašto laisvę. Taip ir atsi
skyrėm abi maloniai nusiteikusios, nes ir mano jaus
mus pakuteno švelni šilu
ma iš svetimų lūpų girdint
puikią atestaciją apie sesę
lietuvaitę.

Dainos apie žvaigždes
A. TYRUOLIS T . Ž. Įterpiamas čia ir apokalipsi
Taip būtų galima trumpai
apibūdinti naują Aleksandro
Radžiaus poezijos rinkinį “Bal
tas mėnulio miestas”. Prieš ge
rą metų tarpą, dar 1961, jis bu
vo išleidęs panašios tematikos
rinkini “Paukščių takas”, kur
astronominis motyvas buvo ko
ne ištisai panaudotas. Šio naujo
jo rinkinio tematika kiek paįvai
rinta, be to, jis turi užuominų
apie šių dienų žmogaus kelionę
Į mėnulį. Jame yra 40 eilėraš
čių, suskirstytų į 4 skyrelius,
kurių ypač pirmasis “Aldebarano daina” (Aldebaranas — švie
siausia Tauro žvaigždyno žvaigž
dė), nusako autoriaus poetinį
bei pasaulėvaizdinį credo:

Dail. Dagys, Rymantis Rūpintojėlis.
Medis, 30 cm.

ar penktuką, nes daug ne
turėjom. Visi žinojo, kad ji
lietuvaitė ir kur ta jos my
lima šalis randasi. Mes jau
nesnieji jausdavom už gar
bę jos pakalbinti bėgant pro
šalį, o ji visada skubėdavo.
Aldona buvo ’’outstanding
girl”.
Vėliau mes sužinojom,
jog toji Aldona išvažiavo į
savo mylimą kraštą, o pas
kui vėl sužinojom, kad grį
žo atgal. Tai buvo asmeny
bė, kurtą mes, anų laikų
studentai susitikę visada
prisimindavom ir viens ki
to klausdavom, ar ji savo
idealą pasiekė, ar pagaliau
ji laiminga, kažin kur gy
vena dabar, — nebaigė kal
bėti ir nepaleido manęs vis
tęsdama toliau, kol staiga
pakeitė džiaugsmo šypseną
ir su liūdesiu veide pasakė:
— Juk dabar Lietuva vėl
rusų pavergta, aš tai žinau.
Mes visada apie tą kraštą
pamatę spaudoje griebiam
skaityti, juk pernai vienas
jūrininkas pabėgęs atvyko.
Jei sužinosit apie Aldoną
daugiau, praneškit man. la

žvaigždynai — nuostabi kelionė,
užpusto vieškeli šviesa,
ir kai veiduos šešėliai ima nykti,
iškyla jo didingam fone
save atskleidusi Tiesa.
(Galutinė tiesa, p. 24)

Jei buvo viso kosminio ir matepalinio pasaulio pradžia, bus
ir jo pabaiga, taigi viską tvarko
save atskleidusios Tiesos Kūrė
jas. kurio negali paneigti joks
“mokyčiausias” ateistas, jei ne
nori atsidurti akligatvy. Taip sa
vo metu teigė ir garsusis astro
nomas Flammarionas. Metęs
žvilgsnį į 6 dienų kūrybos evo
liuciją, poetas pasireiškia ir su
savo religiniu credo:
Atėjau
per chaosą, ugnį ir sprogimą,
per akmeni ir žolę,
per ląstelių audinį
ir Tavęs išpažinhną.
Atėjau išsivaduoti
iš trijų dimensijų
ir būti Tavyje,
Omega.
(Evoliucija, p. 27)

Tai idealistinės filosofijos iš
pažinimas. Religinė ir filosofinė
mintis, remiama astronominiais
įvaizdžiais, vystoma ir kituose
rinkinio
skyreliuose,
ypač
“Žiemkenčių giminėj”, kur įpi
namas ir tradicinis patriotinis
motyvas. Tremtinys, palikda
mas savo kraštą, neišėjo “vienui
vienas”, bet su savim pasiėmė
“vandenis, medžius ir vėjus,
mėnulį ir žvaigždes”:
Dėl to aš nieko nepalaidojau
ir neieškojau savo kapui vietos.

(Išsineštas turtas, p. 36)

nės pranašystės vaizdas, dėl mū
sų laikų gąsdinančių ženklų ga
lįs virsti betkada tikrove:
Neilgai padangės spindės.
Greitai saulė kraujuodama kris,
mirs mėnulis ant rago pasmigęs,
o žvaigždės, rausvai nudažytos,
suguls ant jaučio pečių.
(Jautis, p. 31)

Savo tėvynės kampelį išvysti
.svetur tikrai brangintina poeto
savybė, ypač tuo metu, kai
su naktim tyliai kaujas
bežadė tauta,
kad išliktų gyva
žarija pelenuos.(Palikimas, p. 39)

Vulkano kalvės (modernios
technikos) triukšmas neduoda
ramybės, ir poetas klausia, kaip
“man užmerkt akis, sugrįžt į
kraštą, kur švelni padangė ir ty
li naktis?” (Nemiga, p. 63). Tai
pasikartojimas dar tremtinio
gyvenimo pradžioj pasireiškusio skundo.
A. Radžiaus eilėms skaityti
reikia būti ir kiek astronomiš
kai praprususiam jau vien dėl
įvairių tos mokslo srities termi
nų ir pavadinimų. Kaikurie pa
sikartoja, kiti bus ir nauji.
Formos atžvilgiu šįkart duota
sau daugiau laisvės, išsisakant
laisvais ritmais, bet kartu vie
tom dar ir tradiciškai parimuojant. Šalia to žymios autoriaus
pastangos kiekvieną sakinį pa
šlifuoti. stilistiškai apdoroti. Ne
šokiruojama kokiais sukrečian
čiais, didingais kosminiais vaiz
dais, bet daugiau mėgstama
stabtelti ties kuklesniu ir nuo
širdžiu išsireiškimu. Nors tokiais
pasikartojančiais posakiais, kaip
“niekad nenešu žvaigždžių Į žemę” (p. 17) ar “pareinu namo,
nešinas žvaigždėm” (p. 55), pri
artėjama prie tradicinių roman
tikų vaizdų, bet šiaipjau A. Radžius žvaigždėm ir kitais dan
gaus kūnais “nežaidžia”.
Rinkinio kalba sklandi ir tai
syklinga, dėlto jis ir jaunimui
rekomenduotinas. Viršelį ir vin
jetes piešė Nijolė Stončiūtė. rin
kinį paįvairindama mūsų lai
kam artimais vaizdeliais.
Aleksandras Radžius, BALTAS
MĖNULIO MIESTAS. Eilėraščiai.

Čikaga, 1975 m., 72 psl. Išleido
Mykolas Morkūnas. Kaina nepa
žymėta.
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ŠIMTAS IR VIENA GRUPĖ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Chicagos burmistras B. Daley — V-os tautinių
šokių šventes garbes pirmininkas
Penktajai tautinių šokių šven (
tei. kuri įvyks rugsėjo 5 d. 2
vai. Chicagos Amfiteatre, akty
viai ruošiamasi. Kaip praėjusį
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoj, įvykusioj Jaunimo centre, i
šventės rengimo komiteto pirm.
Bronius Juodelis pranešė, dau
gumas paruošiamųjų darbų at
likta Šventės biudžetas — 98,OÓU cloi., tačiau tokios sumos
nebus galima surinkti iš bilietų
ir teks prašyti aukų arba kitaip
sutelkti reikiamas sumas. Ke
lionių išlaidoms reikia 27,000
dot. hoi's dauguma tautinių šo
kių grupių pusę kelionės išlaidų
apsimoka patys. Net iš Brazili
jos ir Venecuelos atvykstančios
šokių grupės pusę kelionės išlai

dai!. J. Daugvilos suprojektuotas!
(autinių šokių šventės ženkliukas.

Jų apsimoka, nors jos yra gana
didelės, o to krašto lietuviai nė
ra pasiturį.
Tautinių šokių šventė vyks
Amerikos 200 m. sukakties (Bi
centennial) minėjimo
metais, I
todėl ji yra įregistruota Chica-i
gos, Illinois ir Washingtono Bi- •
centennial komitetuose. Su ame
rikiečiais palaikomas glaudus
ryšys ir tikimasi gauti para
mos, bet, jei jos nebūtų, išlaidas
tektų nešti patiems lietuviams,
kaip ir ankstyvesnėse tautinių
šokių šventėse. Į šventę, tiki
masi, atvyks žymių svečių ame
rikiečių, o į garbės komitetą
taip pat jau sutiko nemaža as
menų, kurių tarpe ir Illinois Bi
centennial komiteto pirm. Mi
chael Linderman, šventės gar
bės pirm, sutiko būti Chicagos
meras Richard Daley.
Bilietai paštu bus pradėti
pardavinėti nuo balandžio 1 d.
o. Chicagoje Marginiuose trys
mėnesiai prieš šventės pradžią.
Šventėje A dalyvaus 18 grupių
vaikų, 28 grupės jaunių, 43
grupės jaunimo ir .12 grupių

vyresniųjų. Šventės metu ban
ketas įvyks rugsėjo 5 d. 7 v. v.
McCormick balių salėse.
Kadangi norima sutelkti lėšų,
tai šventės lėšų telkimo komite
tas kovo 27 d. rengia banketą
Beverly Country salėje ir jame
jau ligi šiol užsiregistravo apie
300 svečių. Iš šio banketo ma
noma tautinių šokių šventei liks
per 10,000 dol.
Tautinių šokių grupėms iš
siuntinėtos anketos, kurios pra
šomos grąžinti ligi kovo 15 die
nos. į šią anketą jau atsakė
40% tautinių šokių grupių. Tau
tinių šokių šventės dekoracijo
mis rūpinasi dail. J. Daugvila,
kuris suprojektavo ir tautinių
šokių šventės ženkliuką. Iš viso
šventės reikalais rūpinasi 60 įvairių komisijų narių. Pranešė
jomis bus J. Cijūnėlienė ir Joli
ta Kriaučeliūnaitė.
Stengiamasi šventę padaryti
tikrai didinga, kad ji paliudytų
lietuvių kultūrinį įnašą šiam
kraštui ir mus pačius sustip
rintu tautine prasme.
D A p r TK r N v A c
Galinis

M. K. ČIURLIONIO šimtajam gim
tadieniui skirtus renginius užsklen
dė Vilniaus konservatorijoje du va
karus trukęs jaunųjų pianistų kon
certas. Pirmąjį vakarą jo kūrinius
atliko specialiųjų vidurinių ir augštesniųjų muzikos mokyklų mokslei
viai, antrąjį — konservatorijos stu
dentai. Koncerto programoje daly
vavo apie 30 pianistų. Gražių vilčių
ateičiai teikia Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos de
šimtokės I. Motiejūnaitė ir E. Perkumaitė, Panevėžio J. Švedo peda
goginės muzikos mokyklos ketvirtakursė T. Zapolskaja, Kauno J. Gruo
džio augštesniosios muzikos mokyk
los atstovė A. Datkūnaitė, Vilniaus
J. Tallat-Kelpšąs augštesniosios mu
zikos mokyklos II kurso moksleivis
A. Grybauskas. Vilniaus konservato
rijai geriausiai atstovavo IV kurso
studentės - 1 šimulytė, R. Jasiūnaitė. M. Bilinskaitė, V kurso stu
dentė B. Gadeikytė ir trečiakursis A.
Siaustas.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS
“Mindaugą” Ordžonikidzėje, šiaurės
Osetijos sostinėje, pastatė Vilniaus
dramos teatro rež. 1. Bučienė su kau
niete dail. J. Malinauskaite. Tai jau
trečioji “Mindaugo” premjera Sovie
tų Sąjungos miestuose. Anksčiau jis
buvo suvaidintas Sverdlovsko ir Kuibyševo dramos teatruose. Juozo Gru
šo drama “Adomo Brunzos paslap
tis” savo repertuarą papildė Kazachi
jos respublikos Kustanajaus srities
Gorkio dram - teatras

Originali Nidos medinė iškaba, pasitinkanti pajūrio lankytojus
yaiimu i r.

.tfwbmtiie atu.

KONKURSAS RUSŲ KALBA
Konkursą “Studijuojame Lenino
kalbą” specialiųjų vidurinių mokyk
lų moksleiviams paskelbė augštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo ministe
rija su vilniškio komjaunimo centro
komitetu. Šio pirmojo respublikinio
konkurso užbaiga numatyta gegužės
8 d., kai Vilniuje susirinks gabiau
sieji tos “Lenino kalbos” atstovai.
Konkurso programoje — dailusis
skaitymas rusiškai ir rašinys rusų
kalba. Trumpame susovietintos EL
TOS pranešime pabrėžiama, kad šio
konkurso metu mokyklose bus ren
giami moksleivių susitikimai su ra
šytojais, kultūros darbuotojais, or
ganizuojami literatūros vakarai. Kyla
klausimas — ar ir šiuose renginiuo- ,
se bus vartojama rusų kalba?

NAUJI RUMAI
Vilniaus filharmonija savo skyrių
atidarė Kaune, Mickevičiaus gatvė
je, išaugusiuose naujuose statybinin
kų kultūros ir sporto rūmuose. Jie
turi 450 vietų koncertų sale, erdvias
patalpas jaunimo pramogoms, repe
ticijoms, sportui bei treniruotėms.
Kiekvieną mėnesi filharmonija čia
rengs koncertus, susitikimus su kom
pozitoriais ir muzikologais, pašne
kesius apie muziką l»ei jos atlikė
jus. Pirmajame koncerte programa
atliko P. Bingelio vadovaujamas
Kauno choras, Liezo styginių kvar
tetų konkurse aukso medali laimė
jęs Vilniaus kvartetas. M. Glinkos
jaunųjų dainininkų konkurso laurea
tė Regina Maciūtė. Vilniaus operos
baritonas Eduardas Kaniava, pianis
tas Chaimas Potašinskas ir dramos
aktorius Vytautas Kybartas.
LIETUVIŠKI RUGIAI
Nauja rugių rūšimi “Lietuviškieji-3” aprūpinama Uzbekija. Kauno,
Klaipėdos. Kaišiadorių ir Trakų ra
jonuose išausinto'- lietuvišku rugiu
sėklos 5.30»
na!
/.bėki-

jai. Jai jau išsiųsta apie 60 vagonų
lietuviškų rugių.

MIRĖ KUN. DR. J. ČEPĖNAS
Pasvalyje sausio 24 d. mirė a.a.
kun. dr. Juozas Čepėnas, bene se
niausiąs kunigas okupuotoje Lietu,
voje. Velionis buvo gimęs 1880 m.
spalio 31 d. Veleikių kaime prie
Daugailių. Utenos apskr. Baigė že
maičių kunigų seminarija Kaune ir
kunigu buvo Įšventintas 1905 m. Fi
losofijos ir gamtos mokslų studijas
Vokietijos Freiburgo universitete
1919-24 m. užbaigė filosofijos dak
taro laipsniu, apgindamas diserta
ciją “Psicholiginė Dostojevskio as
mens ir kūrinių analizė”. Nuo 1906
m. reiškėsi žurnalistikoje, rašyda
mas Įvairiais slapyvardžiais “Lietu
vos Ūkininkui", “Vilniaus Žinioms",
“Vilčiai", “Rygos Garsui". “Garniui".
Klebonaudamas Lietuvos parapijose,
steigė blaivybes draugijos ir "Sau
lės” draugijos skyrius. 1926 28 m
yra buvęs Zarasu progimnazijos di
rektorium, mokytojų kursu vediju
Pirmoji sovietine okupacija ji uztis>
Anykščiu parapijos klebono pai»gose. Buvo suimtas ir kalintas Ii !-•
karo pabaigoje atsidūrė so\ienniu«>
se kalėjimuose. Palaidotas Daugailm
parapijos kapinėse, kur bin o nn
ges kriptą su antkapiu

KOMPOZ. JURGIS JUOZAPAITIS
baigia kurti operą vaikams "Žem>
nelis ir jo arkliukas” pagal S. Gedos
libretą. Nemažo dėmesio susilaukė
jo šiemet M. K. Čiurlionio sukak
čiai sukurta simfonija “Rex”. Vokali
nių kūrinių konkurse S. Nėries 70tosioms gimimo mętinėms I premiją
laimėjo jos tekstu sukurtas J. Juozapaičio romansų ciklas “Diemedžiu
žydėsiu". II premiją, skambios for
mos chorinės muzikos konkurse—dai
na mišriam chorui “Tekėk, saulele",
kurios teksto autorius yra poetas S
Žlibinąs
y. Kst
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CTW
vyrų ir moterų kategorijoje. „FoVieneto sueigą pradėjo vadovai
nia blynienė" titulą gavo Teresė kun. H. Šulcas ir E. Bacevičienė,
Jočytė, o , Fono blyno' užrašą pranešdami kokios sudarytos skil
davę kun. A. Saulaičiui.
tys — penkių vaikų būreliai. KetuŠis vakaras stengėsi atgaivinti rioms skiltims, kurios dar neišsijau daug metų mūsuose užmirštą rinko savo vardų, vadovaus RikarUžgavėnių blynų paprotį, kurio ne- das Bendoraitis, Beatriz Bacevičiūbuvo galima įvykdyti per karnava- tė, Robertas Saldys ir Marinei Ba
lą. kadangi daug šeimų tomis die- reišytė.
nimia išvyksta iš miesto. Grojo
Pagrindinis sueigos užsiėmimas
švelni muzika, bet nebuvo laiko pra-buvo Morzės signalizuotė, kurios
vesti įvairių lietuviškų ratelių ir pamokino vaizdiniu būdu ir žaidi
žaidimų.' Apsieita ir be pramogi mais Rikardas Bendoraitis ir Fla
nių šokių, kadangi Gavėnia prasi vijus Bacevičius.
dėjusi, o viert tik žodis „blynų
šį savaitgalį skiltys pradės iš ei
balius” Zelinos turguje ir kitur lės stovyklauti šeštadienį ir sekma
buvo sukėlęs nemažą audrą, kurią dienį, ruošdamosios būsimoms sto
tik skanūs lietuviški blynai, tar vykloms.
kuoti ir kepti lietuviškai dai
nuojančio jaunimo, galėjo nu
KUNIGU VIENYBĖS POSĖDIS
raminti.
Prie šventės ruošos dar prisidė
Vasario 28 d. šv. Kazimiero pjo: E. ir V. Bacevičiai, Lidija ir Le- jos patalpose įvyko Brazilijos Lieonice Rubliauskaitės, Karolina Rub-tuvių Kunigų Vienybės posėdis,
liauskaitė (su „correio elegante'), kuriamedalyvavo irsvecias iš JAV
Kristina Valavičiūtė, Sandra Baidy T. Jėzuitų provinciolas t. G. Kite, bulves tarkavo Robertas ir jauskas. Apžvelgus BLKV-bėsveikDouglas Saldžiai ir Rikardas Ben Ją, buvo pasitarta pastoraciniais ir
doraitis (dainuodami, pagal „Vil visuomeniniais reikalais: pastoraci
niaus varpų” melodiją. Buvo bly nės veiklos koordinavimas, imigra
nų balius. . Gal buvo gal ir ne... cijos 50-mečio minėjimas, jauni
buvo buvo kaip nebuvo' ), Aurora mas, spauda. Buvo priminti malda
Draugelytė, Eliziejus Draugelis, P. praėjusiais metais mirusieji kunigai.
Jurgilas, Gailė Jucėnaitė, šeiminin
□□□□□□□□□□□□□□D
kės Angelika Triubienė, Sofija Pili
□□□□□□□□□□□□□□D
□□□□□□□□□□□□□□D
pavičienė ir Monika Baranauskie
nė; Silvija Bendoraitytė, Audra
VEiKl-OS KALENDORIUS
Vosyliūtė, Vanda Pilipavičiūtė,MauKovo 20. 16:00 vai. Jaunimo namuo
rytis Bendoraitis ir kiti.
se 50 m. Imigracijos komiteto valdybos
Šventės rengėjai dėkoja pasko
posėdis.
linusiems keptuves, valgiusiems
Kovo 28. 50 m. imigracijos komiteto
posėdis
po 15 vai. Mišių; Zelinos jauni
blynus ir visiems, kurie prie vaka
mo namuose.
ro prisidėjo. Nors įžanga buvo tik
penki kr., varžytinės buvo pelnin
gas ir vakaras paliko šiek tiek pel
no sekančiam„baliui', Kuris gal
bus „Kopūstų balius”, su priešisto
rinę lietuvių aprangą.

ška idrėm is ir muzika.

Po šv. Kazimiero atlaidų sekma sugrįžo NAMO
dienį gerą valandą posėdžiavo as
Antanas Jočys, išbuvęs Bom
menys, kurie rūpinasi Brazilijos
Samaritano ligoninėje, dabar gylietuvių imigracijos auksine sukak
dosi namuose Vila Zelinoje. Osval
timi.
das Škėma de Brito jau sugrįžo
Kun. P. Daugintis II 22 vykusio
namo Mookon iš Osvaldo Cruz li
studijinio būrelio vardu pristatė
goninės ir sparčiai taisosi.
ligi šiol surinktus pasiūlymus su
kakčiai minėti, tai yra, prašyti
miesto pakeisti Zelinos aikštės var BLYNU VAKARAS
dą į Lietuvos aikštę, pastatyti ten
Visuomeninėje studijų dienoje
paminklą, išleisti leidinių abiem vasario 22 jaunimo grupelėje su
kalbom apie Brazilijos lietuvius, galvotas , Blynų balius” gi-’iai
surengti imigracijos skyrių Pabal- pravestas šv. Kazimiero parapijos
tiečių parodoje ir rugsėjo 12 ruoš salėje šeštadienį kovo 6. Skonin
ti didžiulę šventę.
gai papuoštoje salėje susirinko aIš susirinkusiųjų tarpo nutarta pie 80 jaunimo ir 15 tėvų, per tris
sudaryti organizacinį komitetą, ku valandas suvalgiusių virš 500 bly
ris pasiskirstė pareigomis, nustatė nų. Dalyviai sėdėjo prie staliukų,
valdybos pirmojo posėdžio datą padailintų spalvingais krepšeliais,
(kovo 20, šeštadienį, 16 vai. Jauni kuriuos padarė Janetė Nikitinaitė
mo namuose) ir pilno komiteto su motina. Šviesas aptemdė ir gar
su organizacijų atstovais susirinki so sistemą įjungė bei salę nuo Kon
mą (kovo 28, sekmadienį bendrą greso likusiais kabiniais papuošė
susirinkimų dieną, po 15 vai. Mi Vitas Šimkūnas, Antanas Baltušis,
šių Zelinoje).
Mena Silickas.
Norintieji pateikti siūlymus ir
Apie devintą valandą, kai visi
sumanymus kviečiami juos raštu jau buvo susirinkę, pradėta nešti
ar žodžiu oaduoti valdybos na miltiniai ir bulviniai blynai; kiek
riams iki kovo 20, kad valdybos pil vienas dalyvis viename blyne ra-’
nam susirinkimui galėtų įteikti šių do įkeptą lapelį su įrašu apie laimę
metų švenčių orojektą
ir ateitį (pavyzdžiui, , Suvalgyk
50-mečio komiteto valdyba ši: dar penkis blynus arba mirsi.' i.
pirmininkas kun. A. Saulaitis, vice- Už penkių kruzeirų įžangą turėjo
pirm. kpt. J. Ciuvinskas, sekreto teisę gauti penkis sklindžius ir ska
rės Angela Joteikaitė ir Živilė Jū- naus gėrimo kiek nori. Sekė var
raitytė, iždininkai Aldona Valavi- žytinės (leilão), pravestos Oleg
čienė ir Algimantas Saldys. Na Shukowski ir Antano • Aleknavi
riais sutiko būti PLIAS atstovas čiaus. Lietuvius imigrantus prieš
V. Butkevičius, R. Jūraitis, Pra- 50 metų vaidino Julius Tijūnėlis ir
nys Šukys, Rūtelės atstovas A. Antanas Aleknavičius, su žmono
Aleknavičius, J. Silickas.
mis” Elena Bareišyte ir Terese
Posėdyje taip pat dalyvavo: kun • Jočyte. Maždaug 40 vakaro daly
J. Šeškevičius, Alt. D. Petraitis, vių buvo apsirengę 1926 metų
H. Mošinskienė, K. Jūra, A. Jūr’re- vėliausiomis madomis, įskaitant
nė. P. Jurgilas ir kiti.
skrybėles su plunksnomis ir kitais
Komitetas prašo visas organiza iš senelių suskolintais drabužiais
cijas atsiųsti savo atstovus su siū
(„naftalino balius' j.
lymais, sumanymais ir įsipareigo
Teisėjai - jaunimo tėvai — iš
jimais į bendrą susirinkimą kovo
rinko po tris įdomiausius rūbus
28, po 15 vai. pamaldų V. Zelino
je.

•

SKAUTAI PRADĖJO METUS
Atstovykiavę skautiškai pravestas Mūsų Rūtelės bei Jūratės ir
Kastyčio stovyklas, lietuvių skau
tų „Falangos" vieneto nariai pra
dėjo šių metų sueigas, kurios vyks
ta šeštadieniais 14 vai. Jaunimo
namuose. .

KULTŪRINIS RATELIS
CIRCULO CULTURAL

Pirmasis portugalų kalba kultū
rinio ratelio pobūvis kviečiamas
šį šeštadienį kovo 13 d. 19 vai pas
tėvus jėzuitus. Pokalbį apie lietu
vių tautinių šokių oobūdį ir istori
ją pirmojo susirinkimo programai
paruošė K. Valavičiūtė, S. Saldytė, Liaija ir Leonisė Rubliauskaitės, P. Jurgi!as ir R. Saldys. Apie
lietuvių legendas kalbės ir keletą
legendų atpasakos Arnaldas Zizas,
Ubatubos stovykloje sumaniai ir
gražiai parodęs sugebėjimą pasako
ti. Dalyvauti kviečiamas ypač jau
nimas. Pašnekesiai iliustruojami

(Primeira Reunião)
sábado, dia 13 de março • 19:30 hs.
R. Juatindiba, 28 (20) - Mooca

PROGRAMA

1. História e Características das Danças
Lituanas (apresentadores: C. Valavi
čius, L. e L. Rubliauskas, S. Saldys e
F. Jurgilas)

2. Lendas Principais e suas Temáticas
(apresentado por A. Zizas) com sli
des e gravações.

CONVIDAMOS TODOS OS JOVENS

J

MUSU MIRUSIEJI

F

Sausio 31 d. mirė Magda
lena Žemantauskianė, kilusi
iš Virbalio. Gyvena V.Zelbioj.

Vasario 25 d. RAPOLAS
Į M EI LŪS, gyvenęs Casa Verjde. Velionis buvo ukrrergišIkis. Mirė sulaukęs 79 metų
(amžiaus. Paliko liūdinčią žmo
| ną 7 eresę.
Taip pat vasario 25 d. mi
rė HERMANAS LAZDAUS|KAS, gyvenęs V. Sta. Clara.
I Velionis buvo gimęs Kaune
1925 m. balandžio m. 29
dieną. Atvyko Brazilijon draug
Įsu savo tėvais 1948 metais,
į Palaidotas V. Formoza kapi
nėse.
Liūdi jo žmona, tėvai, bro
lis, sesuo.
Mirusiųjų artimiesiems ir
giminėms mūsų nuoširdi užuoauta.
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mūsų žinios

Šio ML numerio

Mergaitės miegos nameliuose,
berniukai plapinėse, patys virs
Kovo 19 dieną — Šv. Juozapo valgyti, talkinami ponios M. Ber(iš Rio de Janeiro)
Šventė
bel. Gali dalyvauti nuo 12 m. am
Šiam ilgamečiu! rėmėjui nuoširdi padėka ir
Vila Zelinos Bažnyčioje lietu žiaus. Užsirašyti abiejose parapijo
geriausi linkėjimai.
se.
viškai pamaldos bus 7 vai. ryto.
Vakare 20 vai. vietos vyskupas
ML Administracija
PASIKEIS
KUNIGAI
laikys iškilmingas pamaldas bra
ziliškai.
Šio mėnesio pabaigoje šv. Kazi
§VJUOZAPO BENDRUOMENĖS miero parapijos klebonas kun. P. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-kkkkk-k-kk k k-kk-kkkkkkkk-kkk
Daugintis išvyks ilgesniam laikui j
SUSIRINKIMAS
E T ü V I Ų
S Ą J U N G A-A L I A N Ç A
Urugvajų pavaduoti Montevideo L I
Lietuviu R.Katalikų Bendruo
ruoš i a
PIETUS
lietuvio klebono kun. Jono Giea^
menės metinis susirinkimas šau
rio, kuris atvyks j São Pauli pasil
kovo men.
sekmadienį, 13 vai.
kiamas šių metų kovo mėnesio
sėti.
28 dieną 16 vai. Jaunimo Namuo
z s i s a k \ ti telefonu 274:51 16
se. Programoje bus Valdybos praPRADEDA MOKSLUS
******* * * k * k k * A * * * * * * *
• nešimai, oraeitų metų veiklos ap
************************************* *******
Kristina Alaburdaité jstojo j
žvalga ir bus išdalytas susipažini
Pontifícia Universidade Católica
mui ir studijoms statutų refor
humanitarinių mokslų fakultetą
mos projektas.
studijuoti anglų literatūros. Jos
Prieš susirinkimą bus galima
Maloniai kviečiame tautiečius ir tautietes katalikes dalyvau
tėveliai
yra
Anelė
ir
Eduardas
Alaužsimokėti nario mokesti
ti šv. Mišiose - kovo 14, sekmadieni, 8 vai. Mokoje, šv. Kazimiero
burdai. (Už šią žinią redakcija dė
Visi nariai prašomi susirinkime
Koplyčioje 3-se mirties metinėse a.a. Nusionevicius ir klebono tė
koja V. Tatarūnui).
dalyvauti.
vo Jono Bružiko.
(Baltušninkas)
Camargo
Rosa
K. J.Šeškevičius
Maldos Apaštalavimas
iš Casa Verdés pradės vertėjos
pirmininkas
mokslus Ibero-Americana Fakultete. Jos sesuo Marytė jau tęsia
CHARIZWATIKU SĄJŪDY
Vasario 25 d. mirus mūsų jaunam sūnui ir broliui HERMA
antruosius metus fonaudologijos
NUI LAZDAUSKUI dėkojame visiems dalyvavusiems šerme
Dvie dienas užtrukusiam chariz kurse PUC, o vyresnysis brolis
nyse, palydėjusiems į V. Formozos kapus, pareiškusiems užuo
matinio atsinaujinimo sąjūdžio va Carlos lanko Braganęoje šeštuo
jautą, ypatingai kun. H. Šulcui už raminančius paguodos žo
dovų suvažiavime, kuriame nors sius medicinos metus.
džius liūdesio valandoje.
trumpam pasirodė ir São Paulo
kardinolas, dalyvavo ir kun. St. U BATU B A, SP.
LAZDAUSKU ŠEIMA
Šileika.
IX-tose povandeninės žūklės var
Brazilijoj vis augančiam sąjūdy,
virš tautinės ir regioninės vadovų žybose (Copa Tamoios) šeštą vietą
komisijos, dabar susikūrė ir vieti pereitą sekmadienj laimėjo Riman
VEIKLOS KALENDORIUS
nė komisija, skirta gaivinti ir koor tas Kriščiūnas su 75.200 taškais.
Lietuviškai kalbanti
Kovo 13-14: skautu savaitgalio srovykiėdinuoti Sao Paulo miesto chariz Netoli Anchieta salos šio sporto lė.
Vyrų — moterų - vaikų
matinio sąjūdžio veiklai. Naujoji mėgėjai galėjo nudurti žuvis virš
Kovo 19: Šv. Juozapo šventė V. Zelinoje.
komisija susideda iš trijų asmenų. pusės kilogramo svorio. Kriščiū Lietuviškos pamaldos 7 vai., o portugališkos
gydytoja
su vyskupu 20 vai.
Jon išrinktas ir kun. St. Šileika. nas atstovavo Caiçara klubą.

Sv. Juozapo Šventė

Kovo 21: Rio de Janeiro lietuviu pamal

SUSITELKIMO DIENOS

IŠSKRENDA | JAV

Priešvelykinės susitelkimo die
nos jaunimui kviečiamos balan
džio 3-4 dienomis Cotijoje, Gran
ja Vianna kur jos vyko ir anks
čiau. Pirmasis pokalbis prasideda
šeštadienį oopiet, programa baigia
si sekmadienį pamaldomis, Kun.
H. Šulcas, Eugenija ir Vytautas.
Bacevičiai jau buvo Cotijoje susi
tarti su sodybos šeimininkais ir su
jaunų šeimų grupe, kuri padės re
kolekcijas pravesti.
, f .......... ■ - -------

Gailė Jucėnaitė, kilusi iš rytų
JAV ir gyvenanti Los Angelese,
šį sekmadieni išskrenda namo. Pa
siliko Brazilijoje po Jaunimo Kon
greso, dalyvavo stovyklose Itu ir
Ubatuboje, lietuviškuose renginiuo
se. Ją globojo J.H. Aleknavičių ir
V. Draugelių šeimos.

FÁBRICA

DE

dos

Kovo 27: Literatūros ratelio mėnesinis
pobūvis pas pp. Čiuvinskus. Parque da Moóca.
Kovo 28. 15 va!.:-Liet. pamaldos Zelino
je (sumos nebus) ir bendra susirinkimu die
na (L.K. Bendruomenės, ateitininku ir kt).
Balandžio 34: jaunimo susikaupimo die
nos Granja Viana, Cotia.
Balandžio 10-11: paskutinysis HI PUIK
komiteto trijų kraštu posėdis Montevideo.
Balandžio 18: VELYKOS
Balandžio 21: L.K.Sv. Juozapo Bendruo
menės gegužinė.

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas
laikraštis.

ZAUSLJ
LIETUVA!

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

4
Inscr. Ęstadual 104.519.517
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Tel.: 220-0439/ 266-3569
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