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LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-METIS (1926-1976)

POPIEŽIAUS PASVEIKINIMAS
LIETUVAI

Grandinėlė pas popiežių: D. Sušinskaitė prašo melstis.
Iš k. popiežius Paulius VI, N. Lenkauskaitė, N. Maine
lytė, D. Sušinskaitė

Vatikanas. — Lietuvos baž
nytinės provincijos Įsteigimo 50
metų sukakties proga popiežius
Paulius VI specialiu raštu pa
sveikino Kauno arkivyskupijos
apaštalinį administratorių vys
kupą Juozapą Matulaitį - Labu
ką. Savo rašte Paulius VI iške
lia Lietuvos katalikų amžių bė
gyje paliudytą ištikimybę krikš
čioniškajam tikėjimui ir jos tvir
tą prisirišimą
prie Apaštalų
Rosto. Popiežius rašo, jog jis su
tėvl'šku rūpesčiu ir meile seka
Lietuvos tikinčiau ir visos bran
gios lietuvių tautos gyvenimą ir
kančias, juos nuolat prisimena
savo maldose. Ragina Lietuvos
tikinčiuosius ir toliau gyventi ti
kėjimo ir meilės vienybėje, kaip
dera tikriems ir ištikimiems
Kristaus sekėjams.

jų pasitikėjimą Kristumi. Baigia
savo raštą, suteikdamas Lietu
vos vyskupams, kunigams ir vi
siems tkintiesiems savo apašta
liškąjį palaiminimą.
Popiežiaus raštas vyskupui
Matulaičiui - Labukui Lietuvos
bažnytinės provincijos ųsteigimo
sukakties proga yra rašytas lo
tynų kalba. Jo tekstą gegužės
6 ištisai atspausdino' Vatikano
dienraštis “L’Osservatore Ro
mano”
pirmajame puslapyje.
Pagrindines mintis tą pačią die
ną įvairiomis kalbomis, perdavė
ir Vatikano radijas.
*

Priminęs Lietuvos tikinčiųjų
didelį pamaldumą į Švenčiausią
ją Mergelę Mariją, kurią lietu
viai ypatingu būdu garbina Vil
niaus Aušros Vartuose ir Mari
jos šventovėje Šiluvoje, Paulius
VI meldžia Dievo Motiną, kad
ji visada saugotų kilnios lietuvių
tautos vaikus, palaikytų juos
kovoje už tikėjimą ir stiprintų

Paryžius. — Korsikos saloj,
Viduržemio jūroje, sprogo 15
bombų. Jų mechanikais buvo
grupė,
pasivadinusi Korsikos
tautinio išlaisvinimo frontas. Jie
sako, jaii nuo 1968 sujungė vi
sas kitas grupes ir reikalauja
baigti su prancūzų valdžia. Nori
nepriklausomybės.
Korsika
Prancūzijos valdoma 200 metų.

Korsika nori
nepriklausomybės

Taikli lietuviška patarlė
sako: ’’bijo, kaip velnias
kryžiaus!’’ Religinės paša-?
kos tvirtina, kad kryžiaus
ženklas išvaiko velnius, kip
šus, raganas ... Dviejų tūk
stančių metų bėgyje krikš
čionybė pavertė antikos
kankinimo priemonę — kry
žių — kilnios kančios ir
skaisčiu siekiu simboliu.
Kryžius tapo gėrio simbo
liu.
Bet ne taip yra Sovietijoje. Už kryžiaus nešiojimą
ten kala ant kryžiaus. Gali
būti toleruotas bet koks papuošalinis žetonas, bet ku
rios formos, tik ne kryžius;
Ką bekalbėti, kada kryžius
apreiškia žmogaus religin
gumą !
’’Komsomolskaja pravda”
(balandžio 14 d.) atidarė
sunkiųjų pabūklų ugnį į
mažytį kryželį, pastebėtą
ant dešimtos klasės moki
nės kaklo!
Buvo taip: mokinė atėjo
į mokyklos šokių vakarą,
čia pastebėjo, kad ant mer
gaitės kaklo kaba mažytis
auksinis kryželis. Nuščiuvo
komjaunimo nuotaika, šo
kiai, vaišės. Mergaitė buvo
komjaunuolė, o ant jos kak
lo kryželis! Tuoj pat prie
mergaitės prisistato parti
niai pareigūnai ir pareiš
kia:
— Nuimk tą kryžių! Tu
darai gėdą komjaunimui!
Reikalas bematant pasie

kė mokyklos administraci
ją, Komjaunimo rajoninį
centrą.
— Aš pirkau šį kryželį,
kaipo suvenyrą. Kaukaze,
— aiškino nelaiminga mer
gaitė. — Ekskursija buvo
Tbilisio mieste, Ten šaltinis
vardu ’’šventasis vanduo”.
Jaunimas gėrė tą vandenį.
Netoli ir juvelyrinė krautu
vė. Tarp kitų kulonų, žiedų,
auskarų, kryželiai...
Partinė vadovė pareiškė:
— Kiekvienas, kas nešio
ja kryželį, yra religingas.
Tas asmuo tiki Dievu. Kry
želis nėra juvelyrinis daik
telis, kuriuo galima pasi
puošti. Kryželis yra įžūli re
ligingumo demonstracija.
Kaip nuo snieguoto šlaito
paleista gniūžtė .kamuolys
pradėjo riedėti ir didėti. Su
kvietė komjaunimo rajoni
nės organizacijos posėdį. Iš
sikvietė nelaimingą mergai
tę aiškintis, indoktrinuoti,
net su grasa pašalinti ją iš
’’komsomolo”.
Mergaitė parašė laišką
spaudai, klausdama ar kry
žius gali būti tiktai juvely
rinis papuošalas? Kaipo to
kį, jį pirko tą lemtingą kry
želį.
Bet velnias bijo kryžiaus.
Ideologiniai žinovai nusta
tė : ’’partietis negali kryžiu
mi puoštis!”
Tokie prajovai vyksta
’’velnio karalystėje”...

DIRVA

Brazįnskai Amerikos ambasadoje
Iš VLIKo pranešimų iki šiol
buvo žinoma, kad Bražinskai,
praėję daug teismų, buvo lais
vi ir saugumo sumetimais gyve
no pabėgėlių stovykloje, kol ga
lės emigruoti kitur. Jie yra lais
vės kovotojai, pasiekę laisvės
kraštą jiems įmanomu būdu.
Lėktuvo patarnautoja žuvo tik
per nelaimę, Bražinskams gelbs
tint savo gyvybę.

Pastaruoju metu ELTOS biu. letenyje ir “Drauge” pasirodė
trumpa žinutė apie Bražinskų
atvykimą JAV ambasadon An
karoje, apie bandymą gauti vizą
ir pasitraukimą iš ambasados.

“Naujienos” 1976. VII. 3 pra
nešė, jog Bražinskai atvyko JAV
ambasadon birželio 24 d. ir pa
reikalavo vizų Į JAV, pareikšdami neišeisią iš ambasados, kol
negausią vizų. Kai ambasado
rius William J. Macomber, jr.,
gavęs negiamą Valstybės Depar
tamento atsakymą, tai Pranas
Bražinskas išsiėmęs iš kišenės
peiliuką ir persipjovęs gyslas.
Jam buvusi suteikta pagalba.
Atėjęs ir jo advokatas. Bražins
kų reikalu pradėjęs rūpintis
ALTos pirm. dr. K. Bobelis. Jis
kreipęsis į kongerso narius, pra
šydamas pagalbos Bražinskų by
loje.

„New York Times'' savo liepos 12-tosios laidoj paskelbė, kad
Pranas Bražinskas ir jo sūnus Algirdas paleisti j laisvę ir jau išvyko į
Romą.

Lietuvos nacionalinė
M.Mąžvydo biblioteka
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Lenkai apie dabartinę Lietuva

(Tęsinys)

Bendras teatrų lygis yra labai
žemas, tiek režisorių, tiek ir ak
torių vaidinimo atžvilgiu, pasi
taiko
sumaningų, dekoracijų,
naujoviškų ir gero skonio. Ak
torius yra valdininkas, gaunąs
pastovią algą, tad jis gali būti
pašalintas už ’^erezijas”, bet ne
už negabumą. Na, ir iš metų i
metus atbūna savo valandas,
nors jį jau nuo pirmos dienos
reikėtų pavaryti nuo scenos.
Mažiau kontroliuojamuose pro
vincijos teatruose kartais pasi
taiko įdomesnių įvykių. Vienin
telis žymus režisierius Jurašas,
kuris daug rūpesčių sudarė val
džiai,. Solženicino pavyzdžiu ga
vo leidimą - įsakymą išvažiuoti
į užsienį ir apsigyveno Muenchėne.
Leninas tik apie puodus
nekalbėjo »

je dainavo kaitų keli šimtai
susigiedojusių chorų, viso apie
20 tūkstančių dainininkų. Bet
ir čia privaloma duoklė, reikia
sudainuoti “Siroką strana moja
radnaju..”, tik po to sudainuo
jama “Lietuva mano...” Ir len
kai savo kukliuose pasirodymuo
se atiduoda duoklę numeriu “Le
ninas su mumis..”
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Eusijoj žiūri kairėn,
o Vilniuj dešinėn
nuskriausti ir, su
varžyti yra skulptoriai. Jiems
yra primestas ne tiktai stilius,
bet ir temą, ir šablonas. Priva
loma dažniausiai stamboko vy
riškio figūra su iškelta ranka,
dažniausiai suspaustu kumščiu.
Leningrade, šio miesto gynimui
atminti, kiekviena figūra laiko
ar kulkosvaidi, ar revolverį, bet
ir čia paliekamas iškeltas kumš
tis. Sovietų Sąjungoje pagal
šabloną Leninas visuomet žiūri
kairėn, o Vilniuje, nežinia kodėl,
dešinėn. Kaune ant paminklų vis
dar pakeltos rankos, bet jau be
kumščio; pasitaiko ir ant papė
dės sėdinčių susirūpinusių mo
terėlių ir kitų lietuviam^ įprasto
melancholiškai švelnaus stiliaus
apraiškų. Ta heroiskai iškelta
ranka įsako skulptūros menui
užakcentuoti priverstinį “opti
mizmą”. Ir kalbėtojai turi kar
tas nuo kaito heroiskai iškelti
ranką.
Sovietų taktika postaliniame
laikotarpyje evoliucionavo. Lie- .
tuviai, kuriems pasisekė patekti
užsienin, pasakoja, kad vietoj
ankstyvesnio šaudymo į demon
strantų minią, laikomasi atsar
gesnių priemonių. • Kraštutiniais
atvejais vartojamos lazdos ir
buožės. Dabar vengiama areš
tuoti'; masinių demonstracijų me
tu — jos kantriai stebimos, o
areštai seka vėliau ir palaips
niui.

Tapyboje viešpatauja socrealizmas. Viskas sustojo kaip prieš
pusšimtį. Vakarų dvelkimai ne
pasiekia Rusijos, tik šiek tiek
paliesdami Pabaltijo kraštus.
Tarptautinėje parodoje paveiks-,
lai iš. dvylikos Sovietų' respub
likų nefiiskyrė nuo * išstatytųjų
prieš keliasdešimt metų. Tik Pa
baltijo respublikų — ypač estų
ir .latvių r— buvo kiek naujovė
ke^ni. Leninas ir Stalinas. sulai
kė ..meno, pažangą, ir tai įparei
goja ir šiandien. Bet, spręsda
mas įvairias problemas, Leninas
niekada nepareiškė savo nuomo
nės dėl puodų lipdymo. To dė
ka toje srityje nėra ideologinių
pasisakymų... ir keramika Lietu
voje puikiai išsivystė. Keramika
ir audeklų raštų,,projektai yra
įvairūs, naujoviški ir skoningi.
Bendros tendencijos sudaro
mažiau sąlygų individualinės 'kū
rybos pažangai, bet yfa dėkin
gos'ansambliams. Nėra prąsikižūsiu dainininkų arba muzikų
-solistų, bet yra geri simfoni
Po garsios Chruščiovo kalbos
niai vienetai, kameriniai ar net buvo paleistas nemažas skaičius
vaikų orkestrai su.klasiškos mu ištremtųjų, jų tarpe lietuvių.,Šie
zikos repertuaru.
Lietuviška sėjo pasipriešinimo dvasią jau
specialybė yra chorų dainavi nebe tarp senųjų ir suterorizuo
mas. Matyt jau ir mokykla ge tų žmonių, bet jaunime. Atsirai paruošta, nes kai sodžiaus rado jaunimo rateliai, užmegsti
darbininkų grupė, grįždama iš ryšiai su latviais ir estais studarbo dainuoja, yra ko pasiklau dėntais.. < "Nepaisant persekioji
syti. Atrasta daugybė senų liau- mų,. tiė rateliai laikėsi metus,
diesdainų —“lokalinių, apeigi mirdami ir vėl atgimdami. Areš
nių ir kt„ ir repertuaras yra tuotieji yra apklausinėjami, teturiingas. Dainų šventėje Vilnių... rorizuojami, kartais palenkiami

Latvių dainų šventės parade liepos 4 d. Toronto gatvėmis žygiuojančios
dainininkės j Maple Leaf Gardens areną
Nuotr. J. Ligers

LATVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS
sujungtų grupių, kurios iš šokių
Latvių tautinių šokių šventė
figūrų sudarytų raštus, kaip bū
praėjo su pasisekimu — žiūro
na per mūsų šokių šventes. Dau
vų buvo apie 8.000, nors buvo
guma grupių buvo gan silpnai
gan daug ir tuščių vietų, nes
paruoštos — tik šokio pabaigo
Maple Leaf Gardens talpina
je atsirasdavo savo vietoje, o
apie 17.000. Šokėjų dalyvavo
kartais ir vadovas turėdavo pa
1100 iš Kanados, Amerikos,
traukti ar pastumti. Bene ge
Australijos. Visi pranešimairir
riausia dalis buvo, kai pasirodė
šokių paaiškinimai buvo atlie
Niujorko, Čikagos ir Bostono
kami vien latvių kalba. Kas jų
kalbos nemoka, negalėjo orien ' grupės atskirai. Kiekviena jų
atliko po vieną šokį. Jų šokiai
tuotis bei. suprasti, ką šokiai
buvo atlikti puikiai, tariau to
reiškia. Jokių kalbų ar svečių
pristatymo nebuvo. Buvo prista kioje arenoje šokant tik 4 po
roms, sunku buvo susidaryti
tyta tik Ontario gubernatorė.
vaizdą, nes šokėjai buvo apsupti
Programa buvo pradėta punk
masės žiūrinčių šokėjų. Neko
tualiai ir užtruko nepilnas dvi
kį įspūdį sudarė ir šokėjų keiti
valandas.
Pačioje pradžioje šokėjai su masis po kiekvieno šokio, kai
vieni išeidavo, kiti į jų vietas
bėgo vingiuotomis linijomis
šokdami į areną. Pasipylė dide ateidavo.
lė šokėjų masė, tačiau vaizdas
Iškilmės pradžioje orkestras
nebuvo žavingas. Dalis šokėjų
pagrojo “O Canada”, o tūkstan
nežinojo į kurią pusę eiti ar kur
tinės minios sugiedojo Latvijos
sustoti. Sustojus visiems, šoko
himną “Dievs sveti Latviju”.
viena grupė, kuri vaizdavo žmo
Pabaigoje, ratu išsirikiavus šo
gaus gimimą, vedybas ir mirtį.
kėjams ir padavus vienas kitam
Matomumas buvo nepavydėti rankas, visi dalyviai labai įspū
nas, nes stovint arenoje 1100
dingai sugiedojo tautinės vieny
šokėjų minėtus šokius atliko tik
bės giesmę “Daugav’ abas ma
4 poros. Aplamai, dauguma šo las”. Joje pabrėžiama krašto ir
kiu4- buvo atliekami rateliuose
tautos vienybė: “Ir Kurzeme, ir
po 4 poras. Nesimatė bendrai
Vidžeme, ir Latgale mūsų!” J.K.
. . ...

į bendradarbiarimą su KGB; jtariamieji asmenys yra nuolat
sekami, iki visai palus ir nusira
mins. Yra tai naujas profilakti
kos metodas! Nors vis yra nau
jų areštų, “Lietuvos Katalikų

Bažnyčios Kronika” išeina ir
praneša apie naujus suėmimus
kunigų, “nusikaltusių’” vaikų
paruošimu • pirmai išpažinčiai,
arba “Archįpelag Gulag” vertė
jų į lietuviųltalbą. (E.)
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Idas tai darbo valandas. Tos pa
čios dienos vidurdienį dviračiu
girtas važinėjosi Biržų elektros
tinklų dispečeris Ąioizas Sudeikis”.
Kovo 27 d. bufete prie auto
Būdingi taktai is laikraščio "Biržiečių Žodis", kuris uždraustas siųsti į užsienį
busų stoties pietaudamas pasi
gėrė miškų pramonės ūkio trak
torininkas Juozas Garnys ir mo
žmonių trūksta, transporto ne
toriniu dviračiu išvažiavo į
Nusivylęs jaunimas
turi.
miestą. Kad tą pačią dieną gėrė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Atrodo, kad jaunimas yra nu
Autoinspektoriai
ir motociklu važinėjosi Algirdas
sivylęs dabartiniu gyvenimu.
Jauni chuliganai
Bet išgėrusius, kurie važinėja
Balčiūnas iš Migdoliškių — pa
— Ko jūs ten ištisas valandas va
Du nepilnamečiai Vidmantai
automobiliais, daugiausia įmo
teisinama: Balčiūnas veltėdis.
karais vaikštinėjate gatvėmis, susi
Margenis ir Bajorūnas į šokius
nių,
motociklais
ar
mopedais,
Bet štai Panevėžio autobazės
būrę į krūvą? — syk| paklausiau
atėjo iš restorano, prisivaišinę
—
griebia
.
autoinspektoriai.
Biržų kolonos vairuotojas Jonas
grupę mūsų paauglių - moksleivių,
ten alumi ir vynu. (Tikrai keis
“
Biržiečių
Žodis
”
net
skyrelį
— rašo mokytoja O. Šimaitė.
Skorochodovas tvirtina, kad ko
ta, kad nepilnamečiai ne tik nu
įvedė
kovoti
už
saugų
eismą
— Iš nuobodumo ir neturėjimo ką
vo 28 d. gerti pradėjęs iš pat
siperka svaigalų parduotuvėje,
“
Stop!
”
.
Į
tą
skyrelį,
matyt,
iš
veikti, — atvirai paaiškino. — Na
ryto.
autoinspektorių protokolų, pa
bet gali pasigerti ir restorano
muose nėra kas daryti, kinas maty
Kovo 30 d. vidurdienį jau vi
salėje, stebisi laikraštis).
tenka ne tik automašinomis va
tas, šokiai nusibodę, knygų skaityti
dutinio girtumo, be teisių, mo
Gerčius ir Margenis buvo su
žiuojantieji, bet ir dviračiais,
nemėgstame, sportuoti niekas nepa
tociklo dokumentų “Vienybės”
kviečia.
imti ir jiems iškeltos baudžia
arkliais, ir net pėstieji, štai vie
kolūkio motociklą vairuoja vet.
mosios bylos. Gerčius buvo nu
name
skyrelyje,
pavadintame
Kalbamės kartą su viena aš
gydytojas Alfonsas Žibąs.
teistas 3 metams ir 6 mėnesiams
tuoniolikmete, toliau rašo Ri“Vidurdienį — vidutiniškai”,
Vakare sulaikytą Medeikių
kalėti sustiprinto režimo patai
maitė. Ji mokėsi mūsų mokyk
surašyti išgėrę dienos metu.
kolūkio traktorininką Joną Musos darbų kolonijoje. Nepilna
loje. Šiaip taip baigė 8 klases,
“Kai darbas trukdydavo gė
durą, važiavusį motociklu, norė
metis Margenis nuo bausmės
dabar dirba gamykloje.
rimui”, rašoma, “BGAK autojosi laikyti sąžiningesnių — gė
buvo atleistas — gavo 2 metų
SS
’
— Pati, tikriausiai, dalyvauji
krano vairuotojas Romualdas
ręs tai gėręs, bet jau vakarop.
bandomąjį laikotarpį ir visuo
viveikloje?
Gečys visada mesdavo ... dar
Bet... ir Muduras pradėjo aiš
menini auklėtoją. Kultūros na
— Nedalyvauju. Neįdomu.
bą. Ne išimtis buvo ir kovo 26kinti, kad tai dienos išgertuvių
mų direktorius V. Butkus, atsi
— Laiko maža? Vakarinę gal lan
ji. Veltui kombinato vadovai
požymiai.
kysi?
žvelgiant į tai, kad dirba nese
(Bus daugiau) T . Ž .
graudeno, kalbėdami apie, ko— Nesimokysiu. Man gana.
I
niai, gavo tik papeikimą.
— Tur būt, nuolat į kiną einate,
Jaunimo chuliganizmo apraiš
į teatrą nuvažiuojate?
kų pasitaiko ne" tik Biržuose.
~ Fui, neįdomu.
Štai S. Šimkūnaitė, Biržų proku
Niekas neįdomu. Tiesa, šo
ratūros tardytoja, rašo, kad ke
kiai. Į juos nueinanti. Bet irgi
turiems Vabalninko jaunuo
retai. O televizijos programose
liams sudaryta byla už chuliga
nieko gero nesą. Apskritai, gy
nizmą. 1974 m. spalio 20 d. sep
venti labai neįdomu.
tyniolikmečiai Kazimieras
Toliau Rimaitė pasakoja,
Aukštikalnis, Edvardas Mumša,
kaip rudenį, važiuodama iš Pa
Antanas Latvėnas ir jų kiek vy
nevėžio į Biržus, autobuse susi
resnis draugas Algimantas Šveldūrė su grupe savo mokyklos
nis įsibrovė į namus ir sumušė
moksleivių. Sulipo jie pakeliui,
technikumo moksleivį Gintautą
užsikabinę gitaras ir išgėrę.
Juškį.
. ' ••
Grįžo talkinę vienos mokinės
Aukštikalnis dar 1974 m. spa
mamai bulviakasyje, Duosni
lio 12 d. vakarą Vabalninke iš
mama už bulvių nukasimą atsivieno moksleivio pareikalavo
lygino — pridarė stipraus cukvyno arba pinigų. Jėga išgavęs
rinio ir gerokai pavaišino jau6 rublius, su draugais bei drau
nuosius talkininkus.
gėmis tuos pinigus tuoj pat pra
gėrė ir vyno pakaitintas išdaužė
Paplitęs girtavimas
technikumo langus. Spalio 17
Jaunimas geria iš nuobodu
d., iš anksto susitaręs su Vidu
mo ir sekdamas vyresniųjų pa
Griciūnu, įsibrovė į bendrabutį
vyzdžiu. O gėrimas Biržuose,
ir iš moksleivių, rinko pinigus.
kaip ir visoje Lietuvoje, labai
Nesikuklino imti net penkiakapaplitęs. Geriama kiekviena
peikių. Viskas išgėrimui. Jau
proga ir be progos, geriama
- -- --------------- r—----- ---------- -1972 m. Aukštikalnis buvo įra
laisvalaikiu ir darbo metu. Bir
NIJOLĖ SADŪNAITĖ, slaugiusi a.a. kan. P. Raudą 1973 m. šiuo metu j
šytas į vaikų kambario įskaitą
žų milicija išgėrusiais daug ne
atlieka trejų metų bausmę priverstinio darbo stovykloje Sibire
už dviračio vagystę ir 1973 m.
sidomi. Rašoma pvz., kad ne*
svarstytas už girtavimą. Latvė
blaivių piliečių autobusų stoties
pé dirba Orientes provincijoje. Jos
nas buvo svarstytas už dalyvavi
laukiamajame retai kada trūks
i talija
eilėse yra patyręs inž; Rimas Būromą išgertuvėse ir 1972 m. už
kas, neseniai Kubon atsiųstas Dona
ta — transporto darbuotojai
ROMOS RADIOFONAS liepos 1
chuliganizmą paimtas vaikų
d. sustabdė lietuvių radijo valandė tas šlimas ir Albinas Gedminas. Pa
prie to įpratę. Štai vieną dieną
grindinį uždavinį sudaro F. Castro .
kambario globom Mumša dar
lės laidas, kurias ilgus metus tvarkė
apie 20 keleivių stebėjo, kaip
metų pradžioje buvo susivilio
girtas ir purvinas pilietis mušė J. Gailius. Atrodo, tai padaryta ry mestas šūkis: “Nė lašo vandens į
šium su sustiprėjusią komunistų par jūrą.”’ Taigi, vandenį stengiama^ su
jęs svetimu magnetofonu.
si su moterimi {gal su žmona)
tijos įtaka Romoje. Vatikano radijo laikyti dirbtinėse saugyklose ir pa
Iš Parovėjos apylinkės rašo
ir daužė telefoną — automatą.
lietuviškoji programa lieka ^nepa naudoti laukų drėkinimui. Inž. J.
ma, kad vaikai, vogę dviračius
— Kodėl nekviečiate milici
Černiaus grupei daugiausia tenka
liesta.
ir mopedus, buvo pagauti. Daik
jos? — vienas keleivis paklausė
projektuoti užtvankas, kanalus, drė
tiniai įrodymai, t.y. išardyti
kasininkę Gigą Sadauskienę..
kinimo sistemas ryžių ir cukranend
mopedai, sulaužyti dviračiai bu
— Kad man jie netrukdo, —
rių ūkiams. Vienas projektuojamas
MELIORATORIAI
KUBOJE
vo surasti, tačiau skundžiamasi,
kanalas bus 150 km ilgio. Juo per
atsakė.
Žinių apie lietuvių melioratorių
kad jų savininkams niekas už
sekundę
nutekės 1.500 kubinių metrų
Kai tas keleivis, kasininkės
darbus
Kuboje
pateikia
“
Komjauni

tai neatlygina — patarė liau
vandens. Kitas kanalas bus net 20
leistas pasinaudoti jos telefonu, mo Tiesos” redakciją aplankęs inž.
metrų gylio. Kuba šiuo metu pradeda
dies teisme kelti civilinį jieškipaskambino milicijai, pastaroji Jonas Černius. Jo vadovaujama so
nikelio gamybą, kuriai taip pat rei
nį tėvams.
patarė tvarkytis patiems. Jiem vietinių melioracijos specialistų gru-

Dabartiniai Lietuvos miesto margumynai

kės daug vandens.
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41-JO TARPTAUTINIO EUCHARISTINIO KONGRESO
41-jo
Tarptautinio
Eucharistinio
Kongreso
Malda

Rugpjūčio 1-8, 1976

Dangaus Tėve,
Žmogų sutvėrei savo garbei,
ir mūsų sielos, kol yra nuo
Tavęs atskirtos, neramiai blaškosi.

Išpildyk šį mūsų ilgesį per Kristų,
Gyvenimo Duoną,
Kuris tik vienas gali nuraminti
žmonijos alkį,
ir padaryk mus Jo dalininkais,
kad mes skelbtum žmonijai Tave.
Savo Šventosios Dvasios poveikiu
vesk mus į dangiškąsias vaišes,
kur amžinai galėtume džiaugtis
Tavo garbės reginiu.

Amen.

1. Kongreso pradžios diena — Eucharistija ir Dievo alkis
AŠTUONIOLIKTASIS METŲ SEKMADIENIS

2. Šeimos diena — Eucharistija ir duonos alkis
UŽ BADAUJANČIUS
3. Kenčiančiųjų diena — Eucharistija ir laisvės
bei teisingumo alkis
UŽ PERSEKIOJAMUS KRIKŠČIONIS

4. Kunigų ir vienuolių diena — Eucharistija ir dvasios alkis
UŽ PAŠAUKIMUS { KUNIGYSTĘ
5. Žmonių—žemės keleivių diena — Eucharistija
ir tiesos alkis
' ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO
6. Jaunimo diena — Eucharistija ir supratimo alkis
VIEŠPATIES JĖZAUS ATSIMAINYMAS
7. Viso pasaulio žmonių diena—Eucharistija ir taikos alkis
UŽ TAIKĄ IR TEISINGUMĄ

"PIRMA KARTĄ PAJUTAU
ŠVENTES DŽIAUGSMĄ"

8. Baigiamoji diena — Eucharistija ir Jėzaus,
Gyvenimo Duonos, alkis
> DEVYNIOLIKTASIS METŲ SEKMADIENIS

Iš ok. Lietuvos išvykimą dailininko VI. Šiliaus žodis per XS“HOJ TAm ■ EUCHARIS™'° kongreso
Vaiucano radiją ■
>
Vatikanas. -— Per Vatikano
radijo lietuvišką valandėlę į Lie
tuvą kalbėjo neseniai iš ok. lie
tuves ištrūkęs dailininkas Vla
das žilius ir pasakė, kokį įspūdį
jam paliko Velykos Romoje:
“Šiandien, £&vo gyvenimo pu
siaukelėje,
pasimetęs marga'spalvėj pasaulio minioj, čia Ro
moje pirmą kartą savo gyveni
me patyriau tikros šventės
džiaugsmą. Maciau tūkstančių
tūkstančius žmonių veidų, susi
kaupusių šventinėj rimtyje, žmo
nių — su tikru - džiaugsmu šir
dyje šį Velykų rytmetį užpil
džiusių šią milžiiii'šką šv. Petro
aikštę, kad dalyvautų šv. Mišio
se, kad būtų šventojo Tėvo pa
laiminti ir išgirstų jo žodžius,
tartus žmogaus širdies ramybei
ir taikai.
“Mačiau bazilikos kupolo aukš
tybėje besisupantį didžiojo var
po siluetą, jo skardus gaudesys

skrido bekraštėje dangaus mė
lynėje, skelbdamas šventę pa
sauliui.

“Mintyse dar tik vakarykštė
praeitis skaudžiai priminė šiur
pius prievartos ir žmogaus pa
žeminimo paradus Raudonojoje
aikštėje. Tankų žlegesys ir lo
jantis nužmogintos kariaunos
stūgavimas taip pat skelbia pa
sauliui “šventę” — laukinę tau
tų pavergimo šventę.
“Tuo pat pavyzdžiu dunda hu
nų būgnai ir Vilniuje. Gedimino
aikštėje, ir skaudi prievartos
šypsena iškreipia lietuvių vei
dus, kai pavergėjas verčia juos
(švęsti sayo nelaisvę.
varpo gausmas iki mano Lietu
vos, — nešantis laisvės viltį. •
“Mano žmonos ir mano vardu
mūsų giminėms ir draugams
siunčiame Velykų sveikinimus ■
čr popiežiaus palaiminimą”.
i

LITHUANIANS
Eucharistic Celebration:
Time: Saturday, August 7, 1976 — 10:00 A.M.
Place: Cathedral or Ss. Peter and Paul
1723 Race Street
Philadelphia, PA 19103
Principal Concelebrant: Most Reverend Vincent Brizgys
Homilist: Most Reverend Anthony Deksnys

Conference:
Topic: "Catholic Church Today in Lithuania, the Ukraine
and elsewhere in Eastern Europe"
Guest Speakers: Most Reverend Basil Losten, Reverend
Rudolf Hrascanec, Reverend John Filip, and Dr. Andras
Pogany.
Time: Tuesday, August 3, 1976 — 3:00-5:00 P.M.
Place: Civic Center (Area "C," b.b.)
34th Street and Civic Center Blvd.
Philadelphia, PA
Tickets: May be purchased at the door for $1.00.

Performing Arts:
Title: "Lithuanian Folk Songs and Dances"
Featuring: The Čiurlionis Ensemble conducted by
Alfonsas Mikulskis
Time: Friday, August 6, 1976 — 8:00 P.M.
Place: Drexel University Main Auditorium
32nd and Chestnut Streets
Philadelphia, PA
Tickets: $5.00, $4.00, $3.00.
May be purchased by writing to:
Lithuanian Tickets
41st International Eucharistic Congress
222 North 17th Street
Philadelphia, PA 19103
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JUOZAS MASILIONIS
Mokytojų ir jaunimo studijų
savaitė prasidės rugpjūčio 8 d.
ir baigsis rugpjūčio 15 d. Dai
navos stovyklavietėje. Paskaitas
skaitys: Vida Augulytė tema
“Kodėl lietuviukui moksleiviui
Lietuva tolimesnė už mėnulį?”,
St. Barzdukas — “žvilgsnis į lie
tuvių kalbos ir literatūros pro
gramos komentarus”, E. Bradūnaitė — apie lietuvių tautosaką
ir jos groži, kun. P. Dilys —
“200 m. JAV nepriklausomybės
sukaktis ir Lietuvos kelias į lais
vę”, rašytojas Jurgis Jankus —
savo kūrybą, S. Jonynienė —
“Dėstymo metodai ir mokymo
priemonės”, J. Juknevičienė —
“Vaiko rankos paruošimas ra
šymui”, Br. Krokys — “Kai vie
noje klasėje tenka mokyti du ar
tris skyrius”, J. Masilionis —
“O kaip tu pasielgtum šiuo at
veju”, dr. A. Norvilas — “Dvikalbiškumą skatinanti atmosfe
ra”, J. Plačas — “Gramatikos ir
rašybos taisyklių kartojimas”,
dr. J. Puzinas — “Senosios Lie
tuvos sostinės bejieškant” ir
“Kaip rėdėsi bei pupšėsi seno
vės lietuviai”, Pr. Plazminas —
“Lituanistinės mokyklos moky
tojas šiandien ir rytoj”, dr. V.
Skrupskelytė — “Naujausioji
lietuvių poezija”, Pr. Turūta —
“Pagrindiniai metodai vedant
dainavimo pamoką”, G. Valiu
lienė — “Vaiko kūrybingumo
panaudojimas”, Pr.. Zaranka —
“Vaidinimų paruošimas lituanis
tinės mokyklos renginiams”.
Be to, bus partizanų minėji
mas, laužas, talentų vakaras, fil
mas. Šiais metais filmą iš pra
ėjusių metų rodys J. Masilio
nis. Filmą apie Lietuvą ir skaid
res rodys kanadietis V. Matulai
tis. E. Blandytė žadėjo rečitalį
iš V. Krėvės kūrybos. Vakari
nėmis programomis rūpinasi
klevelandietė L Bublienė. Bai
giamąjį vakarą paruoš detroitiškis muz. St. Sližys.
Tai bus ne tik mokytojų, bet
ir jaunimo studijų savaitė. Koks
jaunimas laukiamas? Su tėvais
gali atvažiuoti betkokio amžiaus
jaunimas. Be tėvų — turį 18 m.
amžiaus. Mažiausioms bus vaiku
darželis, vedamas R. Jonynaitės-Juškienės. Paauglius berniu
kus globos Algis Liepoms. Jau
nuoliams bus tautinių šokių kur
sai, kuriem vadovaus G. Gobienė ir J. Matulaitienė. Visiems
jaunuoliams bus privalomas dai
navimas (mokys muz. St. Sli
žys) ir lietuvių kalbos kursai,
kuriuos ves St. Barzdukas ir V.
Augulytė.

Dešimtosios mokytojų ir jau
nimo studijų savaitės metu Dai
navos Kryžių kalne bus pastaty
tas kryžius lietuvei mokytojai ir
lietuviui mokytojui ‘ pagerbti.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba, sudaryta Kanadoje. Iš kairės: pirm. Gabija Juozapavičiūtė, vicepirm.
kongreso reikalams Jūra šeškutė, vicepirm. lituanistikai Kristina Parėštytė, vicepirm. informacijai — Almis Kuo
las, sekr. Rima Lasienė, vicepirm. ryšiams Dainora Juozapavičiūtė, vicepirm. ryšiams Rūta čepaitytė, vicepirm.
politiniams reikalams Algimantas Čepas
Nuotr. A. šeškaus

Šveicarai šaka lietuvi; šokios
Pastoviai grupę sudaro 8 po
Šveicarijoje veikia lietuvių
tautinių šokių grupė, kuriai va ros šokėjų. (Kartas nuo karto
dovauja J. Stasiulienė. Lietuvo “iškritusius”
tenka
pakeisti
je ji buvo mokytoja. Dabar gy naujai priviliotais ir vėl moky
vena Ciuriche ir po darbo va ti). Jų tarpe yra pora inžinierių,
landų didelę dalį savo laisvalai gimnazijos mokytojų, studentų
kio skiria lietuvių tautinių šo ir tarnautojų. Šokių programą
kių grupei, kurią sudaro vien paįvairina dainavimo studijas
baigęs solistas Otto Linsi, dai
šveicarai.
nuodamas mūsų kompozitorių
Prieš 16 metų J. Stasiulienė,
paskatinta (net ir svetimtaučių),, kūrinius puikia lietuviška tapradėjo mokyti jaunus šveica rena.
rus lietuvių tautinių šokių. Pra
Kiekvienais metais Vasario
džia buvo, be abejonės, sunki.Te
16 apie 50 lietuvių, išsibarsčiu
ko parodyti daug takto, suma
sių Šveicarijoje, susirenka pa
numo ir kantrybės, neskaitant
minėti Lietuvos nepriklausomy
kitų nepatogumų. Šokama pasi bės šventės, o šveicarai atlieka
naudojant plokštelių muzika. Už
lietuvišką programą ...
salę repeticijoms reikia patiems
J. Stasiulienė džiaugiasi, ga
užsimokėti. Pagaliau iškyla ir
tautinių drabužių klausimas. lėdama garsinti Lietuvos vardą
Tai vėl rūpestis vadovei: teko tarp svetimtaučių. Jos kruopštu
pirkti, siūti, siuvinėti ir kaiką mo dėka grupė surengė 3 kon
certus šveicarams.
m x
užsakyti iš Lietuvos.
T. Ž.

Mokykloje
Mokytojas: Paskutinį kartą
klausiu, kas už tave uždavinį
išsprendė?
Mokinys (mikendamas): Mano
tėvas ...
Mokytojas: Tėvas, pats vie
nas?
Mokinys: Ne. ne vienas. Aš
jam padėjau . . .
žuvautojas
Petras neatėjo į darbą.
— Kas jam nutiko? — teirau
jasi bendradarbiai.
— Išsinarino ranką iš peties.
_ ?

— Vakar norėjo parodyti, ko
kią žuvį sugavo.

Šypsenos
PRIEŠINGI NORAI
“Pabėgau, nes norėjau gyven
ti laisvas, kaip menininkas ir
kaip žmogus”.
Muz. Aloyzas Jurgutis,
pabėgęs iš okup. Lietu
vos, dabartinis “Daina
vos” vadovas.

“Stebėdamas Dainų dieną, pa
vydėjau Lietuvos choristams ir
muzikantams sąlygų, kurios čia
jiems sudarytos valstybės glo
bos ir dėmesio”.
Muz. P. Armonas,
buvęs “Dainavos”
ansamblio vado
vas.
Lietuvių tautinių šokių grupė, kurią sudaro šveicarai. Jos vadovė — J.
Stasiulienė (pirmoji iš dešinės). Ji yra pasirodžiusi įvairiuose renginiuose

O Dienai rašyti užtenka rašalo,
šimtmečiams rašyti — reikia ašarų.
J. ERETAS

Kadangi pavydėjęs kapitalis
tinės vergijos A. Jurgutis jau
Amerikoj, tai pavydintis tarybi
nio rojaus P. Arnionas galėtų
užimti ten buvusią Jurgučio
vietą.
“Spygliai ir dygliai”
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(KAÍTYTOJAI
LAIŠKAI iŠ STOVYKLŲ'
ŠIAURĖS AMERIKOJE
Custer, Michigan, liepos 11

Mes dabar esame Rako stovykloje,
ir čia yra labai didelė skautų stovykla.
Eaam apie §50 stovyklautojų. Aš esu
kartu su vadovais, kad galėčiau geriau
žinoti, kaip stovyklos organizuojamos.
Manau, kad musų skautai nebūna
blogesni negu amerikiečiai. Man atrodo,
kad šita yra perdidelė stovykla.
Šiandien gavau žinių iš Brazilijos.
Buna labai gerai sužinoti apie savo kraš
tą, kai esame toli.

STOVYkLA

LIETUVA

0
5?

SNlÊ&UOUS
|SA-B£L?SP

me (contudo foi legal) ,o cardápio era de ai STOVYKLOS TAŠKAS
to e você comia à vontade em questão de co
VII 44 -lt
Už punktualumą, dalyvavimu prog
mida não tive do que me queixar. Ao chegar
demorei a adaptar-me cheauei a sentir sauda ramoje, tvarkingumu, lietuvių kalbą ir
des de casa. MAS DE UM EPISÓDIO QUE
vakarines programas „Snleguolio" sto
Albertas Greičius
NUNCA SAIRÁ DE MINHA. MEMÓRIA’,
vykloje Santa Isabel, SP, liepos 11-18,
Douglas Saldys
POSSO lembrar-me muito, saímos uma 4a.
Jonas Butkus
feira para uma caminhada com pouca comida, kasdien buvo skiriami taškai, o paskutinigjg dieną daugiausia surinkusiam bū
Hoje de manhã nós saimos para urna ex-A pouca água, esta achamos num rio mais tar
de.
cursão para o dia da sobrevivência, onde só
reliui jteiktos dovanėlės: Būrelis „Morkų„Saimos 9:30 com sacos de dormir, copodíamos comer coisas da natureza.
tės" surinko 184 taškus, „Pipiriukai"
Doze pessoas dormiram lá no mato e o res- bertores, um agasalho e a roupa do corpo,
Robertas Saldys
182 t, „Ledų kalnas" — 179 t
to voltou para o sitio; quando eram duas ho Andamos 6 kilometros em marcha dura com
ras da manhã começou a chover mas ficamos o peso do material (carregavamos de todos), £
■rRakas, liepos 12
lá pois a chuva era fraca, continuaram a dor ficamos atrás, mas o Zizas passou a perna e gj
Labas. Čia aš vėl d ūsų koresponden mir mas às 3 horas da manhã a chuva piorou apanhou a mochila, depois com o calor tira- g
e o padre Saulaitis foi busca-los. Voltaram en mos a roupa e ficamos de tanga. BrincavaSB
tė Šiaurės Amerikoje.
mos
com
as
(poucas)
pessoas
que
encontra|í
charcados e dormiram até às 9:00 horas.
I
Rako stovykloje iabai daug stovyk
vamos no caminho perguntando onde era a
Nós andamos 6 quilômetros para chegar
•T-'
lautojų, labai daug darbo. Jeigu neturė
no lesai da sobrevivência. No passeio nós co, praia ou falando em lituano (eu e o Ricardo) \
chegando lá, se enfiamos no meio do mato f
tų tiek daug žmonių ir butų visi draugai, memos uma linguiça, meio tomate, uma parp.
procuramos
um lugar para acampar, mas na
quena cenoura, meia fatia de pão „Pullman”
butų gerai, nes čia ne visi vienas kitą
3f
uma laranja e a batata salgada enrolada no pa da achamos. Depois de comer, 1 linguiça, 1/2
pažįsta.
fatia
de
pão
de
forma,
1/2
tomate,
1
cenoura
pel alumínio assada no fogo.
Gavau ketverius marškinius su „Auš
Na volta viemos com o Zizas. E com sua e agua (cada um) depois enfiando-se mais no ■
mato achamos uma clareira onde acampamos.
ros vartų" Įrašu, kepurę su „Aušros prática na direção ele encalhou na ida.
Procuramos lenha, jogamos baralho e arruma
. Vartų" skaučių ženkliukų ir šios sto
mos nossas coisas a tarde depois comemos
Na segunda-feira fizemos b seguinte:
Ricardo Puerta
vyklos ženkliuką, kuri vadinasi „Juozė
(uma ração mais racionada), e netramos no
Hasteamento das bandeiras, café, ativida
saco
de
dormir
e
ficamos.
A
noite
deu
uma
Vaičiūnienė". Esu su kandidatėm j vy
des
serviçais divididas em 3 grupos, os quais •
Gostei bastante do acmpamento foi mais
tempestade
ficamos
ensopados,
o
Saulaitis
•
eram:
morkutés, pipiriukai, ledų kalnas.
resnes skautes.
uma experiência para o NOOSO LIVRO DA
pegou
uma
parte
e
levou
(ficamos,
eu
o
Mau

Ti
vamos
neste dia ensaio de musicas e al
VIDA, desde que soube qjte havería aguarda
Bandau išmokti, kieki galiu. Sudiev
rício
e
o
Ricardo)
que
fomos
de
marchão.
guns esportes.
va-a com muita ansiedade, imaginariamente
ir budėkime.
Adorei
meu
grupo
o
Ledų
kalnas
e
o
acam

Para esta noite de segunda-feira tivemos
arrumava e desarrumava a minha bagagem.
pamento
em
geral
que
preparar peças. Tivemos após o jantar li
Todas as horas em que me lembrava dele, (a
Beatriz Bacevičiūtė
ma fogueira. Ao redor da fogueira tivemos a
maior parte do tempo), botei um jnundo de
Fátima Jurčiukonis
apresentação das peças e apresentação de alDainava, liepos 13
coisas numa mala mas depois vi, que levei
guns cantos.
muito além do necessário. O supérfluo atra
O lugar deste acampamento é maravilho
Na terça-feira tivemos todas as atividades •
so.
As
atividades
também
estavam
muito
bo
Stovykloj viskas gerai sekasi. Šį laiš
palhou-me piuito. No sitio não passei fome ucitadas
acima (menos a fogueira)
ma só vez, mas no dia da sobrevivência (assun as. Quanto a comida estava muito boa e bem
ką rašau budėjimo naktį, šiaurės Ame
À
noite
o kunigėlis mostrou-nos alguns
to do qual falarei mais adiante) esta apertou- variada.
rikos stovyklas maždaug panašios į Bra
slides da Lituęnia e de Ubatuba.
zilijos. Dienotvarkė beveik visada vieno
Quarta-feira:
Este foi o dia que mais gostei e me diver
da. 8:00 keliamės, 8:30 pusryčiai ir tajp
ti.
Foi
o dia da sobrevivência.
toliau. Yra dainavimas.visiems stovykNeste dia tivemos o hasteamento das ban
deiras e café, depois partimos em grupos para
a excursão.
Pra variar um pouco
Andamos 6 quilômetros ao chegarmos a
Houve o dia da olimpíada
área „procurada” dividimo-nos em grupos e
A Danutė quebrou o pescoço fomos explorar a região.
Mas fazemos do racha-lenha
O Rica, o José e o Puerta
E a Irutė estourou bacia
Qua quase não descansou
Depois de explorar a região cada grupo,’
Eram o trio calafrio
O Mauro como galinha
fez a sua fogueira e preparou o seu almoço.
Só que tomaram na certa
Quase vôo tevantou.
Na brincadeira das bandeiras
Após o almoço limpamos o lugar e fomos
Banho
gelado
do
rio.
tiems, kurie savo noru eina, ir yra ir va
Todo mundo se estrepou
para a área onde iriamos passar a noite.
E o Ricardo todo arrendo
A Audra é loira e alta
dovų grupė.
O Alberto e o Joãozinho
Não foram todas as pessoas que ficara pa
E a ele a meninada assoprou
E
tem
voz
de
papagaio
Naktinės programos ir panašios į mu
Não sabiam nem comer
ra dormir.
Broncas dela é o que não falta Só sabia fazer bolinho
Eu fiquei e gostei muito.
sų: Karūnų balius, panašus į musų kar
Mas é atfca como um raio.
E
depois
desaparecer.
Ao chegar no lugar onde ficaríamos, lim
Legal foi a gincana
navalą, su visais apsirengimais, bet yra
pamos um pouco a área e nos acomodamos,
Onde o Bera esperou
ir diena, skirta karnavalui (su daugiau
A Sandra e a Rosely
O dia da sobrevivência
Quando eram umas 5,30 horas começa
A Borboleta botar ovos
Como amigas se entenderam Não foi para divertir
žaidimų ir bs šokių). Literatūros vaka
mos a jantar.
Mas muito tempo levou
Só quem tinha paciência
re buvo legenda Jūratės ir Kastyčio, pa-* Mas quando chegaram aqui
O José às 6 horas e 30 minutos já estava
Quase que enlouqueceram
No
mato
pôde
dormir
dormindo.
O
Pranys
foi
passear
saka apie pasaulio galą ir kitos, po to
Após o jantar cantamos e ficamos brincan
E no morro se perdeu
buvo šokiai.
A Marinei, a baixinha
Mas apesar de tudo
do ao redor da fogueira.
Começou a berrar
Vakar vadovai lošė prieš stovyklauto Só pensava em roubar
Voltamos encharcados
A Sandra já estava até conformada de fa
Mas ninguém lhe respondeu
jus. Atspėkit, kas laimėjo? Žinoma, va No jogo de pôquer, sozinha
Pois choveu a noite toda
zer parte do coral dos sapos e grilos, pois es
Para de todos ganhar.
E nós ficamos molhados
távamos numa decida e quando íamos ver ela
O mais melhor de tudo
dovai. Vadovai susirenka posėdžiams, ir
§
já
estava longe.
Foi quando o Balta chegou
vis yra kai kas užsigerti ir pavalgyti, bet
Pra
vanar
um
pouco
o
A Irute, sem comentários
Na quarta-feira, quando todos já estavam
Tirou um sarro de todos
man daugiausiai patiko agurkas su me
A nossa brincadeira
®
A todo mundo encheu
acomodados em seu sleep, chove um pouco.
Que até o Bera chorou
dum ir minkštuku. Šitoj stovykloj yra vis E toda feliz pegou vários
Achamos um escorregador «
Dai a instantes chove bastante e eu me senti
E
descemos
com
o
Bera
O
Giba
no
rio
gelado
virš 100 stovyklautojų, kuriuos sunku
Pedaços de mato e comeu
como se estivesse na beira de um rio.
Da
arvore
mergulhou
Quinta-feira
•suvaldyti.
A Danutė com seus tombos
Eo
Ritinho
nadou pelado
O
Beto
era
um
inferno
O kunigėlis e o Zizas foram nos buscar,,
Aš prie maisto jau pripratau ir dabar
Quase todo morro levou
E o Balta só olhou
Parecia um furacão
chegamos ao sitio e fomos nos arrumar para
neatsimenu atskirti.
E a Irutė rindo sozinha
dormir.
Se ele fica assim no inverno
Stovykloje buvo ar TV diena. Kiek
A tudo presenciou
O Saula com seu talento
Neste dia tivemos o hasteamento das ban
Imaginem no verão.
O snoo Py na s pedras pintou deiras e esportes e ensaio de alguns cantos.
viena grupė turėjo parodyti savo prog
Fora o que as duas fizeram
De máquina em punho tirou
A Danutė como sempre
E agora estamos descrevendo para o jorramą. Talentų vakare buvo daug naujų
Depois
de
o
mono
descer
As fotos de quem acampou
Quase todos acordou
nalzinho o que achamos destes dias.
talentų, vadovai prisidėjo prie chorelio.
Com seus roncos de demente De roupa e tudo pularam
Opinião: Durante todos estes dias me sen
Turėjom taip pat iškylą.- labai trumpą, Mas depois deles levou
No rio, mas queriam morrer
Pra acabar com a farra
ti muito feliz por estar aqui com toda esta
A turma inteira chorou
tik 26 km, grįžom vakarienei.
turma legal, o dia que mais gostei dentre es
Na noite de carnaval
E saudades aqui deixamos
tes foi o de quarta-feira e madrugada de quin
Čia atsisveikinu su daug laimės ir svei Tia Silene na comida
Ganharam
em
segundo lugar
De
quem
daqui
gostou
Com
muito
gosto
caprichou
ta-feira, gostei muito deste dia por ter passe
katos visiems.
Com
uma
fantasia
sensacional
Ninguém com ela passou fome
ado, e explorado toda aquela.região e tudo
THE END
Irutė e Danutė Deviam ganhar
mais.
E comida não sobrou
Nika Guzikauskaitė
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Lietuvio knyga apie Kiniją, kurioje gyveno 20 metų
Mes gerai pažįstame Rusiją ir
kitas kaimynines valstybes, ne
blogai — Ameriką, mažai —
Kiniją. Mes žinome, kad iš mū
sų didžiųjų priešų Rusija yra di
džiausias. Amerika mūsų atžvil
giu vaidina Piloto vaidmenį. Ši
tie trys milžinai pakeis pasau
lio žemėlapį, o gal net ir vals
tybines struktūras, štai vienas
motyvų, kodėl mums reikia ge
riau pažinti Kiniją. O ji mums
yra tokia mįslinga šalis, toks už
burtas kraštas, kurį šiek tiek pa
žįstame iš trumpų geografinių ir
istorinių apybraižų, iš kino fil
mų, iš paveikslų ir šiek tiek iš
grožinės literatūros, žinoma,
kam reikėjo, žinojo daugiau.
Mums gi, eiliniams skaityto
jams, gan plačiai į aną šalį var
tus atkelia kun. Petras Urbaitis,
SDB, ten dirbęs misijų darbą
20 metų. Tad kas geriąu iš mūsų
gali pažinti mįslinguosius kinie
čius, jų istoriją, kultūrą, papro
čius ir kt., jei ne šis misijonierius.
Jisai parašė knygą “Kinija —
Azijos milžinas”, kuriai tartum
antruoju pavadinimu panaudota
kiniečių išmintis, kuria įvardin
ta ši apybraiža. Knyga didelio
formato, išspausdinta gerame
popieriuje su daugybe gerų
spalvotų ir kitokių iliustracijų
(tai reta mūsų knygų leidyboje),
gausybe trumpučių ir ilgesnių
tekstų, kurie savo trumpais
bruožais paliečia visą 4000 me
tų senumo Kinijos istoriją.
* * *
Knyga pradedama įžvalgia
prof, J. Ereto studija apie Kini
jos tautines aspiracijas ir jos už
davinius dabartinėje pasaulio si
tuacijoje. J. Eretas, kaip papras
tai, entuziastingai į Kiniją žvel
gia iš to augšto, iš kurio geriau
siai matyti jos netolimos atei
ties vaidmuo naujojo pasaulio
kūrime, kurio vyksme turėtų iš
sipildyti pavergtųjų laisvės troš
kimai. Iš to vyksmo jis daug ti
kisi, kad net taria: “Jeigu ne
būtų kiniečių, mes turėtume
juos tuojau sukurti”. Dieve
duok, kad profesoriaus laisvės
vizija taptų realybe! Žinoma, čia
nereikia suprasti, kad kiniečiai
ant savo delnų atneš laisvę pa
vergtiesiems. Ne, jie tiktai ga
li sudaryti progą ją lengviau iš
sikovoti:
* * *

Šiai knygai recenzuoti reikia
platesnio sinologinio akiračio.
Pirmoji mano gilesnė ano kraš
to pažintis atėjo kaip tik iš jos.

Knygos autorius (augstai, kairėj), kuris žada
atvykt „j talką” São Paulo liet, sielovadon.

Taigi, aš galiu ją skaitytojui
tik rėkomenduoti. Jos turinio at
pasakoti beveik neįmanoma, nes
čia tiek daug antraščių, antraš
tėlių, antraštukių, kad jos tik
vienos užimtų apie tris išilgines
skiltis. Bandžiau jas sukaičiuoti, bet kur tau! Mat, autorius,
turėdamas gausią medžiagą, ją
taip suskirstė, kad būtų aiškiau
ir lengviau skaityti, o ne skai
čiuoti.
Savo darbą jis pradeda nuo
Kinijos geografijos. Nagi ir bai
sūs jos plotai: apie 11 milijonų
kv. kilometrų. Juk apie 200 Lie
tuvos teritorijų galėtume į ją
sutalpinti, žinoma, tokiuose plo
tuose skiriasi viskas: ir žmonės,
ir gyvuliai, ir gamta, ir klima
tas, ir net papročiai.
Toliau autorius braido po mi
tų ir legendų miglynus, jieškodamas kiniečių tautos lopšio,
kuris jau atsidūręs giliai giliai
žemėse. Su paprastu kastuvu
prie jo neprieisi. Tik antropolo
gai ir kitokie mokslo “kurmiai”
įsibrauna visur. Antai, dar netaip seniai jiems pasisekė Kini
joje giliai žemėse atrasti žmo
gaus kaukolę (sinanthropus pekinensis) 500.000 metų senumo.
Tai amželis! Na, bet gal ji ir ne
kiniečio, o kokio japono, kas
žino?
Įdomi Kinijos istorija. Ji pra
dedama pirmąja karalių dinas
tija 2205 m. prieš Kristų. Tai
gi jau daugiau kaip 4.000 me
tų, kai pirmasis karalius valdė.
O juk ir prieš tai kiniečiai gy
veno.
Šiame prieškristiniame laiko
tarpyje subrendo ir kiniečių kul
tūra. štai jų išminčiai: Konfu

cijus, Laotsė, Mencijus, Mecijus, Čangtsė, LiCuo. Nemažai,
ypač humanistinės, kultūros yra
įnešę į Kinijos gyvenimą ir kaikurie jos karaliai, gyvenę prieš
šiuos išminčius.
Labai įdomus yra įvairybių
skyrius, kuriame kalbama apie
kiniečių papročius, kultūrines
apraiškas, religines tradicijas,
medicinos savitumus. Antai, jų
akopunktūra (apmarinimo bū
das) bandomas pritaikyti ir Va
karų pasaulyje. Į kiniečių gydy
mo sistemą įeina ir žmogaus
jâUSmu tvardyftiaš.“
Iš kultūrinių apraiškų auto
rius aptaria kiniečių kalbą. Jis
ją vadina paukščių kalba, nes
skamba tarytum daina. Patei
kia ir rašto pavyzdžių. Mums
gali kilti klausimas, kaip tos kal
binės giesmės ir tokios gausybės
rašto ženklų galima išmokti?!
Mene vyrauja tapyba, kuri turi
savo filosofiją, kaligrafiją, nes
jų rašybos ženklai turi būti me
niškai apipavidalinti, skulptūra
ir literatūra.
Kita labai svarbi ir įdomi šios
knygos dalis yra misijonierių
veikla Kinijoje. Jie yra pirmie
ji krikščionybės skleidėjai, ku• rie ten patyrė daug pavojų, var
go ir nelaimių. Jų pastangomis
Kinijoje įvyko daug atsivertimų.
Tenka stebėtis šių žmonių pasi
šventimu ir meile Kristui bei
žmogui, kuri dažnai baigdavosi
kančia ir mirtimi, šios knygos
autoriaus taip pat buvo vienas
iš jų. Jis čia prisimena ne tik
savo, bet ir kitų savo draugų
vargus, nuolatinę gamtos ir pik
tų žmonių grėsmę, nuolat lydin
čią jų žingsnius, ypač komunisti
nio režimo metu. Ta proga jis
atskleidžia ir kelis savo biogra
finius bruožus, kelią į misijonieriaus pašaukimą.
Autorius, patyręs komunizmo
grėsmę, baigdamas savo knygą,
taria: “Nepaisant raudonųjų vi
siems žinomų sau prieštaravimų,
reikia prileisti, kad komunizmas
yra mums Dievo duota pamoka:
mums reikia gilesnės, konkre
tesnės Dievo bei artimo meilės.
Meilės stoka kaip tik yra di
džiausioji raudonojo slibino įsi
galėjimo priežastis”.
* *
Iš plačios šios knygos apim
ties paminėjus tik trumputes
jos iškarpėles, skaitytojui bus
neįmanoma susidaryti tikrą nuo
monę apie jos naudą ir reikš
mę. Paklauskime tad prof. J.
Eretą, kuo ši knyga iš tikrųjų

yra mums reikšminga? Jo nuo
monė yra mums tuo svarbesnė,
kad jo Žinija apie Kiniją yra
gausiai papildyta ir iš kitų šal
tinių. štai kokiomis savo straips
nio baigminėmis mintimis jis ją
aptaria: “Ši jo knyga pasirodo
visai laiku, nes Kinija, užėmusi
tvirtą vietą pasaulio galiūnų tar
pe, toliau nesulaikomai paveiks
naujo pasaulio formaciją. Tad
kas nepažįsta Kinijos, tas ir ne
supras dabar užgimstančio pa
saulio. Bet tai skaudžiai gali at
siliepti ir į mūsų reikalus, nes
ji, nusistačiusi prieš Sovietų Ru
siją, šį svetimų tautų kalėjimą,
gerai supranta ir pavergtosios
Lietuvos padėtį ir tuo pat gali
mus — taip pat latvius ir estus
— galingai remti kovoje už at
gavimą laisvės bei nepriklauso
mybės. Tad kas atskleis šią kny
gą, ne tik nuostabiai praplės sa
vo akiratį, bet ir sustiprins sa
vo pasiryžimą išlaisvinti tėvynę
iš Sovietų jungo”.
Be amen, kurį aš tarčiau
po šiuo atsakymu, dar galiu pri
durti, kad šią knygą įdomu, ver
ta paskaityti ir dėl kitų motyvų,
sakyčiau, net dėl mažmožių, ku
rie nevienam gali tapti didmenomis. Antai, man įsismelkė sąmonėn jų išmintis, pagarba ir
kartu noras būti pagerbtu, pa
dorumas, darbštumas ir kartu
nepersitempimas, savitvarda ir
pan. Tai yra dalykai, be kurių
gyvenimas tampa savotiška bau
džiava. O aš tik dabar sužino
jau, kaip jie gerbia savo sene
lius, senolius ir mirusius. Kinie
čių kapai yra neliečiama terito
rija, šventi miestai, saugojami
tūkstantmečiais. Nes kur yra pa
saulyje girdėta, kad kapai už
imtų 20% naudingo žemės plo
to, kuris milžiniškai gyventojų
masei yra taip reikalingas! Te
nai kapų dvasiai netaikomos jo
kios komercinės kategorijos, ne
daužomi jų paminklai, nevagia
mos gėlės ir kiti papuošalai, ne
laikomos kapuose šiukšlės ir t.t.
(tai logiška išvada iš kiniečių
tradicinio padorumo ir pagarbos
įnirusiems).
Knyga yra parašyta lengvu
stiliumi, taisyklinga kalba, nors,
jieškodamas vienokių ar kitokių
kliuvinių, jų surasi. Betgi ten,
kur knygos iškilumas nustelbia
smulkmenas, argi verta po jas
raustis?
Petras Urbaitis, KINIJA — AZI
JOS MILŽINAS. Lietuvių salezie
čių leidinys, Roma, 1974. Viršelio
aplanke spalvota nuotrauka. Kai
na nenurodyta.
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SÃO PAULO VALSTIJOS SEIMAS PAGERBIA ČIURLIONĮ

São Paulo Pabaltiečių komitetas gavo São Paulo valstijos seimo sek
retoriaus rasta su seimo dokumentuose atspausdinto M.K. Čiurlionio
šimtmečio minėjimo tekstu. 1976 metų kovo 8 d. seimo atstovė Dulce
Salles Cunha Braga. Pabaltiečių komiteto garbės pirmininkė savo kalbo
je sveikino Brazilijos lietuvius ir apžvelgė Čiurlionio gyvenimą ir meninj
bei muzikinj darbą.
Seimo sekretoriaus laiškas: (vertimas iš portugalų'kalbos)

„Man malonu Jums pranešti, kad iškili atstovė Dulce Salles Cunha
Braga jteikė Prašymą Nr. 52/1976, pagal kurį'musų Darbuose įtrauk
tas sveikinimas lietuvių bendruomenei Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio gimimo šimtmečio proga.
Minėtas raštas, tinkamai ir vertai pagerbiąs vieno iš žymiausių pabal
tiečių menininkų atmintj, buvo atspausdintas šio mėnesio (kovo) 11 die
nos „Seimo dienyne” (Diário da Assembléia).
Pasirašo atstovas Del Bosco Amarai, pirmasis sekretorius”.
Seimo dokumentų ištrauka apie Čiurlionį (vertimas):
"SÂO PAULO SEIMAS
Prašymas nr. 52, 1976 m.
Pagal šio seimo nuostatus, prašome j musų darbų Aktą įrašyti svei
kinimą lietuvių bendruomenei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo šimtamečio proga, praėjusio rugsėjo 22.
Prašome taip pat, kad šis įvykis būtų praneštas (Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės) Lietuvių Literatūros Rateliui, Komitetui Pro Justiça ir
Pabaltiečių komitetui.

Brazilijos lietuvių pagrindinės imigracijos penkiasdešimtmečio šventėje gegūžės 30 d. pirmą kartą viešai pasirodė “Rūtelės” dainininkės, nusižiūrėjusios | 1974 m. čia viešėjusį kanadiečių “Aušros” kvartetą ir į jaunimo
kongrese dainavusias Argentinos “Žibutes”. Iš kairės: Doris Kuniškytė,
Rosana Jurčiukonytė, Ona-Marija Misevičiūtė, Beatričė Bacevičiūtė (palydi gitara), Nilza Guzikauskaitė, Marinė Bareišytė, Karolina Rubliauskaitė
Jos ruošiasi koncertuoti ir kitur
Nuotr. A. Saulaičių
1 •

PAREIŠKIMAS
1

Lietuvių bendruomenė tėvynėje ir išeivijoje džiaugsmingai minėjo Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio, garsiausio Lietuvos dailininko, gimi
mo šimtmetj.
(Seka gyvenimo ir darbų apžvalga)
Tiek tapyboje, tiek muzikoje jo darbą įkvėpė gamta. Lietuviškos gam
tos ramios ir švelnios spalvos įkvėpė jo spalvingą tapybos pasaulį, o pa
prasti ir kasdieniai gamtovaizdžiai tapo priemonės išreikšti gilias ir am
žinas mintis.
Kadangi jis, taip mylėjo ir buvo pasišventęs menui ir tėvynei, visada
savo kūryboje mylėjo ir vertino lietuvių tautą, palikdamas neįvertinamą
meninį palikimą, nėra nieko teisingesnio, kad šia proga šie Namai pa
reikštų savo sveikinimą taip gerbiamai lietuvių bendruomenei”.
Seimo rūmuose, 1976 III 8
(Pasirašo) Dulce Salles Cunha Braga
1976 gruodžio 12 Brazilijos rašytojų draugijos patalpose Sao Paule
BLB literatūros ratelis suruošė italų kilmės brazilių profesorių Franca
Cavalli ir Helda Barraco knygos „Čiurlionis, o Grande Desconhecido”
(Čiurlionis, Didysis Nepažįstamasis) pristatymą. Reprodukcijomis ilius
truota knyga parašyta portugalų kalba.

Ona Zagorskaitė
Lažine Jusrenas
Stase Jurgutienė
Stasys Šatas
Stasys Gervetauskas
Stasys Ralickas
Stasys Butrimavičius
Stase Jankauskaitė
Sofija Kligytė
Pranas Satkunas

Petras Šimonis
Vytautas Vosylius
Vytas Keusas
Vaska Ciarniauskas“
Vilma Jucinskaitė
Vladas Zizas
Vera Tatarūnienė
Veronika Nizevičienė
Lionginas Gaigalas
Kazys Bacevičius

Juana Šatas
Jonas Tatarunas
Monika Stasiulionienė
Maria Milius
Maria Mačiulaitis
Monika Mačiulienė
Mirna Gaigalienė
Maria Slivickienė
Martinas Ramoška
Maria Braslauskienė
Veronika Ralickas
Vladas Banaitis
Vladas Jurgutis
Irene Beiapetravicienė
Ona Sinkevičienė
Olga Vasiliauskas

Danielė Ruzgaitė
Rikardas Braslauskas
Konstancia Rutkauskienė
Liudas Ralickas
Monika Maželienė
Wladze Kazokas
Nina Butkevičius
Aleksas Vinkšnaitis
Rutinha
Sivickienė
Butkus

įsibrovėlius, 1410 metais liepos 15 Vy?
tautas laimėjo Žalgirio mūšį prieš kry
žiuočius, 1933 metais tą dieną iš New
Yorko į Lietuvą išskrido Dariaus ir Gi
rėno LITUANŽCA.

SARAŠAS CHORISTŲ KURIE DALYVAVO PROGRAMOJ
GEGUŽĖS 30 DIENĄ
Bronius Bareišis
Birutė Mažietis
Bronius Šatas
Elena Medolskienė
Emilija Vosilienė
Eugenija Bacevičienė
Eva Kutkienė
Elena Zizienė
Elena Mendo
Jonas Bagdžius
Jonas Šepetauskas
Juozas Bendžius
Juana Eimantienė
Juozas Karpavičius
Julė Galvão
Julė Jučinskienė

|
|

Chorvedis Vitoras Tatarunas
Pianistas Feliksas Girdauskas

Seimo deklaraciją seimo atstovai paruošti padėjo Brazilijos rašytojų
ir meno kritikų draugijų narys Henrikas Losinskas, medžiagą parūpino
BLB Literatūros ratelio pirm. Alfonsas D. Petraitis.

Albertas Magila
Angelina Tatarūnienė
Adelė Rubliauskienė
Ana Guigienė
Ana Rutkauskienė
Anele Šepetauskienė
Ana Koralovienė
Asta Vinkšnaitytė
Angela Joteikaitė
Albina Saldienė
Antonina Bendziavienė
Angelika Triubienė
Adele Baltrušaitienė
Ana Zakarevičius
Algimantas Saldys
Antanas Jucinskas

• K l1S C

|
1
j
|

PENKIASDEŠIMTMEČIO ŽINIOS
Lietuvos aikštes užrašų atidengimo
šventė Vila Zel irioje turėtų įvykti spa
lio 31, jeigu tą dieną São Paulo prefei
tas galės dalyvauti. Miesto prefeitą
kvies seimo atstovas Artur Alves Pinto,
kuris pravedė įstatymą, pakeičianti Sao
José dos Campos aikštę prieš lietuvių
bažnyčią į „Republica da Lituania"
aikštę (įstatymo tekste — rašybos klaida).
Visai numatytai aikštės pavadinimas
Lietuvos vardu sutapo su Lietuvos isto
rijoje jdomia data — liepos 15. 1260
metais tą dieną lietuviai ir kuršiai buvo
kątik laimėję Durbės ežero mūšį prieš

Lietuvos aikštes perkeitimo išlai
doms padengti Penkiasdešimtmečio ko
mitetas rengia gegužinę rugpjūčio 15, sek
madienį, J. ir A Valavičių sodyboje,
Santa Isabel miestelyje, 74 km nuo
São Paulo, Vila Zelinos aikštė — šešių
gatvių sankryža, todėl ir paminklinių
lentelių kaina nemaža, kaip ir pačios šven
tės, kurioje turėtų dalyvauti valdžios
atstovai. Ankstyvesni Penkiasdešimtme
čio renginiai buvo ruošiami tik pačioms
išlaidoms padengti, o ši gegužinė jau ren
giama didesnėms lėšoms sukelti.
Rugpjūčio 15 — Žolinės — geguži
nės programa: 11 vai. šv. Mišios, nuo
12 vai. „churrasco" gražioje sodybos gam
toje. Pakvietimus jau šią savaitę galima
gauti klebonijose ir pas Penkiasdešimt
mečio komiteto narius bei kitus platin
tojus.
Šeštoje metinėje Pabaltiečių parodo
je Praça Roosevelt São Paulo centre, lie
tuvių imigracijai bus skirte dalis su is
torinėmis fotografijomis, statistinių da
vinių lentelėmis ir istorinėmis jvaireny-
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vai. Kviečiami dalyvauti visi ap^
linkės lietuviai ir jų draugai.
Tom pačiom dienom São Pau
Vila Zelinos lituanistinė mokyk
Lionės išlaidas bent pusę. Šventė lėlė antrąjį pusmetį pradeda rug le, Japonų kultūros draugijos sa
bėmis su viso laikotarpio spaudos paro
įvyks rugsėjo 5 d... o „Nemuno" pjūčio 8 d. Jaunimo namuose. lėje, Liberdade, tris kartus pasiro
da. Paroda atidaroma penktadieni, rug
kelionė prasidedanti rugpjūčio 29, Lietuvių kalbos pamokos vyksta dys „Nemunas". Jono Lukoševi
pjūčio 20, 19:30 vakare, ir uždaroma
nuo 15 iki 16:30 vai. Šeštadieniais. čiaus vadovaujamas vienetas šoks
rugpjūčio 29, 21 vai. Atdara kasdien nuo tęsis iki rugsėjo 19 pasirodymais
ir susitikimais įvairiose Š. Ameri Priimami ir nauji mokiniai arba šeštadieni vakare, sekmadienį po
16 iki 22 vai., savaitgaliais nuo 14 vai.
kos vietovėse. Dėl „Nemuno" pra laikinai lietuvių kalbos pamokas piet ir vakare. Nemokamus pa
kvietimus reikia gauti iš anksto.
Šiame numeryje jau skelbiamas Pen
matytos koncertinės kelionės ir Ja- nutraukę.
kiasdešimtmečio leidinio vajus. Užsisaky ’ ponų kultūros draugija atkėlė sa
Prieš pamokas, nuo 14 iki 15
darni leidinį iš anksto, lietuviai parems
vo metinę Tarptautinę folkloro vai. vyksta skautų ir skaučių suei
leidinio spaudos darbą ir ta kaina (50
šventę, paprastai vykstančią ie gos, o po pamokų - Rūtelės repe SANTOS, SP.
kr.) užtikrins savo egzempliorių. Lei
vynas savaitės proga, rugsėjo mė ticija?
Paulius C. Pumputis išlaikė eg
dinys taip pat bus išsiunčiamas paštu
nesį.
zaminus į Engenharia operacional
iš anksto jj užsisakiusiems.
SAO JOSÉ DOS CAMPOS, SP.
kursą Santa Cecilia fakultetą, San
JAUNIMO SAVAITGALIS
tos.
Rugpjūčio 21 ir 22 „Feira da
PRAŠO IŠIMTIES
Liepos 30,31 ir rugpjūčio 1 — Amizade" dalyvaus ir pasirodys sanNUGALĖJO PRANCŪZUS
Nuo metų pradžios VI-tajai Tau penktadienį, šeštadienį ir sekma pauliškė „Rūtelė", ruošiama An
tinių šokių šventei besiruošiąs , Ne dienį, Jaunimo sąjungos valdyba tano Aleknavičiaus. Tarptautinė
Antanas Valavičius dalyvauja
ruošia
stovyklėlę
J.
ir
A.
Valavi

šventė
vyksta
Instituto
Tecnologimuno" ansamblis šiuo metu ieško
São Paulo rinktinėje, kuri liepos
čių
sodyboje,
Santa
Isabel.
Mokes

co
de
Aeronautica
patalpose.
Rū

būdų būti atleistas nuo privalo
18 nugalėjo prancūzų komandą
tis už visą laiką - 50 kr. Regis telė turėtų pasirodyti šeštadienį
mojo 12.000 kr. asmeniui mokes
rugby sporto žaidynėse.
truotis iš anksto pas pirm. A. Zi- apie 19 vai., sekmadienį apie 13
čio prieš keliaujant į užjūrį. Prieš
mėnesį Tautinės šokių šventės pir zą arba kitus valdybos narius:
Janete Nikitin,Lidija ir Leonise Rubmininkas Bronius Juodelis iš JAV
Ijauskaitės, Aleksandras Valavičius,
Imigracijos penkiasdešimtmečio leidinys lietuvių kalba
atsiuntė anglų kalba rastą, išdės
Živilė Jūraitytė, Nancy Narbutytant) šventės tikslą kaip oficialią
LIETUVIAI BRAZILIJOJE
tė, Maurytis Bendoraitis, Klaudi
JAV 200 m. Nepriklausomybės
Iliustruotai knygai užsakymai priimami jau dabar:
jus Butkus, Elena Bareišytė ir Sil
minėjimo dalį, pabrėždamas, kad
Leidinio mecenatas — 500 kr. ar daugiau
vija Bendoraitytė.
Brazilija buvo „Nemuno" atsto
Garbės prenumeratorius — 100 kr.
vaujama 1972 m. įvykusioje šven
Prenumeratorius — 50 kr.
I
Šv. Juozapo Vyrų brolija nuo- Ô
tėje, kurioje dalyvavo J'AV prezi
dento žmona.
Q širdžiai kviečia pažįstamus ir arti- V
TURINYS:
Nemuno vadovas Jonas Lukoše $ irtuosius savo nario a.a. Andriaus Q
vičius, talkinamas BLB valdybos R Stankūno 30-tos dienos Mišioms,
Apie pirmuosius Rio Grande do Sul lietuvius - A. Rabuske, SJ
N.
S.
das
Dores
bažnyčioje,
Casa
36-tasis Eucharistinis kongresas - K. Pažėraitė
pirm. Algirdo Sliesoraičio, laišką įLietuvė pionierė Minas Gerais - R. Steponaitytė
tėikė švietimo ministerijos įstaigai. g Verde, sekmadienį, rugpjūčio 1
b dieną, 17:15 vai.
Parque das Nações mokykla - St. Jurevičius
Tuo reikalu J. Lukoševičius buvo
Pirmoji lietuviu architektūros paroda - M. Ivanauskas
nuvykęs ir į sostinę Brasilia. Jeigu
Lietuviai dailininkai Brazilijoje - M. Ivanauskas ir kiti
išimties nepavyktų gauti, „Nemu
Periodinė spauda ir knygos - K. Jūra
nui" bus neįmanoma vykti, nors šo
Keturi lietuviai rašytojai - M. Saulaitytė
kių šventės komitetas padengs keLietuviškos São Paulo mokyklos - L. Majienė

PRASIDĖS MOKYKLA

Atsiminimai iš Brazilijos kaimo gyvenimo - K. Jūra
Lietuviai kunigai Brazilijoje - prel. P. Ragažinskas
Seserys pranciškietės - Sesuo Julija
Lietuvos konsulatas - St. Remenčius
Rio de Janeiro lietuviu istorija - A. Dubauskienė'
Lietuviu chorai - F. Girdauskas
Pirmosios dienos Brazilijoje - F. Ralickas
Brazilijos lietuviams - Min. A. Grišonas
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė - kpt. J. Čiuvinskas
ir daugiau straipsniu bei žinių, prisiminimu.

Lietuviškai kalbanti
Vyrų - moterų - vaikų
gydytoja

DRA. HELGA HERING

médica

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS '
. Av. Euiina, 99~V. Sta. María

(Atkirpti ir įteikti asmeniškai ar paštu:)

(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

Šiuomi užsakau "LIETUVIAI BRAZILIJOJE" leidinio

.......................... egzempliorius. (Po 50 kruzeirų)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

Leidinio mecenatas 500 kr. ar daugiau ...

Garbės prenumeratorius - 100 kr.............

UŽSIMOKĖJO PRENUMERATĄ

Prenumeratorius - 50 kr.

H. Monstavičienė 50 kr. po 80
kr. Filomena Černiauskienė ir Ig
nas Juknevičius; po 100 kr. And
rius Stankūnas, Vladas Banaitis,
Ana M. P. Liblik; juozas Čiuvins
kas 180 kr., Algimantas Šlepetys
200 kr.
Kiekvieną ML numerį atspaus
ti ir išsiuntinėti kainuoja jau be
veik 1.000 kruzeirų. Administra
cija dėkoja prenumeratą užmokė
jusiems ir auką pridėjusiems.

A A. ONA GIEDRIENĖ
Gimusi Vilkavis’kyje 1908 m., at
vykusi Brazilijon 1926 m., mirė lie
pos 15 São Paule, palikdama vyrą
Kazimierą, dukteris Mariją, Nelzą,
isabelę, anūkus Marcos, Fernando
ir Henrique bei kitus gimines. Anks
čiau gyvenusi V. Anastácio, prieš
30 m. persikėlė j Vila Bonilha, kur iš
tikimai lankydavo mėnesines lietuvių
pamaldas. Palaidota Tremembė ka
puose, septintos d. Mišios buvo lie
pos 22 N. S. de Fátima bažnyčioje.

SIUNČIU SUMĄ CR$....................
Vardas, Pavardė..............................................................................
Adresas (gatvė, pašto dėžutė) .......................................................

CEP, Miestas, Valstija...................................................... ...............
Siųsti: A. Valavičienė, R. Manoel Pereira Guimarães 87
04722 São Paulo, SP.

arba: A. Saldys, Av. Antonio Carlos Fonseca 173
04290 São Paulo, SP.
arba įteikti parapijose at Mūsų Lietuvos redakcijoje.

A /^'‘ UVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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kun. J. Šeškevičius, kunigų vardu
t.J. Giedrys, Vyrų Brolijos — J.
Paukštys, LKB-nės choro — J.Bag
džius, Maldos Apaštalavimo — M.
Kleizienė, MoterųB-jos — Augeli-1
ka, o H. Mošinskienė, pasveikinu

si visas Onas ir Onytės, paskaitė
LANJK.ÉSMR LANKOSI
šeimynišką Jurgio Jankaus vaizSAO PAULE
delj — „Dubenėlis".
Kompiuterių specialistas Jaunius
Itin gausus choras pagerbė
Šelmys iš JAV keturias dienas vie- — ir visas kitas motersi — trim
šėjo São Paule pas gimines Jurų šei- biom dainom ir užtraukė „ligiaumą. Jo firma — Data Control. Dar šių Metų"..
Po vaišių, kurios buvo tikrai ap
bo reikalais kelionėje aplanko visus
sčios ir skaniai paruoštos, t. Saužemynus per 4 mėnesius.
Iš Čikagos šią savaitę Pirelli ir ki laitis parodė skaidrių iš praėjusio
tus fabrikus apžiūri Donatas Tijū Jaunimo Kongreso.
„Jauniausioji — 93 metų — Ga
nėlis, sustosiąs Rio, Manaus, Bogo
nytė Marcinkevičienė, negalėjusi
toje ir kitur.
pati dalyvauti, pasiuntė puikų „bo
PRISTATĖ KNYGĄ
to", su užrašu „Onytė—93".

Brazilijos Rašytojų draugijos
patalpose São Paule liepos 23 sa
vo naują knygą „Bibliografia Af
ro Brasileira" pristatė rašytojas
Henrikas Losinskis Alves, šia stu
dija laimėjęs Brazilijos Academia
de Letras „João Ribeiro" premiją
folkloro srityje. Knyga paženk
linta autoriaus dvidešimties metų
darbo afro-braziliškų studijų srity
je. Premijos įteikime šio mėnesio
pradžioje Rio de Janeire dalyvavo
ir būrelis lietuvių.

3
PAGRINDINIS IMIGRACIJOS PENKIASDEŠIMTMEČIO
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DALYVAUKIME VISI
Kas gali, dalyvauja tautiniais rūbais.
Giedos L. K. Bendruomenės choras iš S. Paulo.

Lietuvių imigracijos Brazilijon Penkiasdešimtmečio komitetas maloniai
kviečia visus j Žolinės

GEGUŽINĘ

Metiniė šv. Onos šventė sutrau
kė j Zeliną gausų būrį tautiečių.
Mišias, kurios prasidėjo 15 vai.,
koncelebravo kleb. kun. J.Seškevičius, t. J. Giedrys ir kun. Pr.
Gavėnas. O paskui vyko progra
ma ir vaišės Jaunimo namuose. V.
Tatarūnienei vadovaujant, sveikino Onas parapiečių vardu kleb.

veiklos kalendorius

Rugpiūčio 6. 20 vai. PLIAS susirinkimas
pas Alg. Žibą, R. Thyrso Martins, 264-Apto.
51, Vila Mariana. Tel. 70-0307.
Rugpiūčio 8 baigiasi BL Benruomenės
kandidatų siūlymas rinkimams.

Rugpiūčio 8, Lėlių teatras vaikams ir šei
moms, ruošia Penkiasdešimtmečio komitetas.

Rugpiūčio 20-29, Šeštoji metinė Pabaltierių paroda su Lietuvių imigracijos skyriumi,
Praça Roosevelt São Paule.

Rugpiūčio 21-22, Feira da Amizade, São
José dos Campos, SP, šoka Rūtelė.
Rugpiūčio 21-22, Tarptautinė folkloro
šventė Japonų draugijos salėje, Liberdade,;
pasirodo Nemunas.

Rugpūčio 29,15 vai. Mišios Vila Zelinoje.
Po Mišių Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės nepaprastas susirinkimas statutams keis-

rugpiūčio 15 d., J. ir A. Valavičių sodyboje, Santa Isabel, SP. Mišios 11
vai., churrasco nuo 12 vai. Pakvietimai klebonijose ir pas platintojus.
Pelnas skiriamas Lietuvos aikštėms paminklinėms lentelėms ir aikštés atidarymo šventei.

PABALTIJO TAUTU PARODA

Praca Roosevelt, São Paulo

Vili 20-29
Šiokiadieniais 16 - 22 vai.
Savaitgaliais 14 — 22 vai.
Atidarymas VIII 20, 19:30 vai.
Lietuvių skyriuje LIETUVIU IMIGRACIJOS
PARODA

Ž. Jūraitytė. Kap. J. Ciuvinskas prijungę kurios sekcija jau steigiama
statė Dariaus ir Girėno žygį ir jo
ir Brazilijoj, o visi turim prisidėti
prasmę, iškeldamas išvadas, kaip
savo darbu ir asmenine auka — lėir mes dabar turim Tėvynei ir kel šomis, be kurių joks konkretus vei
ti josios vardą. Reikia ugdyti vie
kimas neįmanomas.
nybę, jungiantis į lietuviškas orga
Ž. Jūraitytė perskaitė įspūdin
nizacijas, ypač gi į PLBendruome- gą Dariaus ir Girėno testamentą,
nę, kuri apima visus lietuvius. Jau Irutė Petraitytė padeklamavo Kanimas turi jungtis j PL Jaunimo Są- šiubienės „Lituanica pakilo", o H.
Rugsėjo 12 - Lietuvių imigracijos Brazi Mošinskienė paskaitė savo „Nuti
lo pušynas, pražydo žilvičiai" ir P.
lijon Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Janeire.
Babicko „Lituanica". Alf. D. Pet
Rugsėjo 19 - Tautos šventė šv. Kazimie
raitis, po įdomių pranešimų su dūk
ro parapijos patalpose Mookoje - 19 vai.
rele Irute paskambino kelis trum
Rugsėjo 26, 16 vai. Naujos Liet. Kat. šv.
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai. pus savo ir kitų kūrinius.
Programa buvo įvairi, turininga,
Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico
pakili. Kultūringas dalyvių užsilai
sesija apie Lietuvių imigracija, São Paulo.
Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto kymas.
ruošiama Pavasario šventė.
Per po programos sekusias su
Spalio 31 - BLB-nės Tarybos-Valdybos neštas gausias vaišes buvo malonu
rinkimai.
tautiečiams susitikti, pasikalbėti.

Rugpiūčio 29 - rugsėjo 19 Nemuno kon
certinė išvyka i JAV Tautinių šokių šventę.

Vicente Vitor Banys Ltda.

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

*

ŠEŠTOJI METINĖ

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MINI-SOMB RINKAS TIPO ITALIANO E ALEMAO.

Inscx. Estadual 104.519.517

.

DARIAUS IR GIRĖNO
MINĖJIMAS

Rugpiūčio 15, Žolinės gegužinė, J. A. Va.avičių sodyboje, Santa Isabel, SP. Rengia
Penkiasdešimtmečio komitetas.

SV'. ONOS ATLAIDAI

AS

Rio de Janeire rugsėjo - setembro 12 dieną.
Apeigos prie ll-ojo karo paminklo 9 vai.
Pamaldos Candelaria bažnyčioje 11 vai.
Kelionė laivu ir dalyvių vaišės.

Literatūros būrelio iniciatyva
suruoštas šv. Kazimiero p-jos pa
talpose, liepos 24 d. vakaras pra
turtino gausius dalyvius patrioti
niais jausmais.
Mišios, kurias koncelebravo t.
J. Giedrys su kun. Pr. Gavėnu,
tuoj įprasmino mūsų karžygių au
ką paties Kristaus Aukoj: „Be Krau
jo paraliejimo nėra išganymo".
ATSISVEiKSNO
Paskui sekė minėjimas, kuriam
T. Jonas Giedrys, SJ. prieš ketu- vadovavo literatūros būrelio-p-kė,
ris mėnesius atvykęs j São Paulą
kaip ligonis, panktadienį išvyko
atgal j Urugvajų, pasiryžęs tęsti ne
lengvą pastoracijos darbą atnaujin
tom jėgom. Visi sanpauliečiai jam
linki sveikatos, sėkmės ir Viešpa
ties palaimos. O taip pat ir greito
pasimatymo.

É J

CGC. 60.882.909/001

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

JAUSLI
LIETUVA

Caixa Postai 4421
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável
ANTONIO AQUINO
Redige: Equipe Editorial
Administrador: P. Dailintis

WHNÉ PRENUMERATA: .70 kr.. GARBĖS PRENUMERATA: 350 kr..
Paskiro numerio kaina: l,50kxuzeixas. Užuojautos ir sveikinimai nuo 20 kr. pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Fedro
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai gražinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos à Įsidėję nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turinį re
dakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį! vietinės žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.

