
LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 5OMETIS (1926-1976)

LIETUVOS VARDAS VIS GARSĖJAPogrindžio žodis lietuviams
". . . mes norime, kad jūsų lūpomis kalbėtų mūsų kančios ir 

aspiracijos, mūsų sielvartai ir svajonės', — pareiškiama 
antrajame "Aušros" numeryje

Gautas jau ir antras “Aušros” nu
meris. Jame yra daug aktualios ir 
karštos medžiagos, čia pateikiame 
šio numerio turini ir labai reikšmin
gą kreipimąsi i išeiviją. RED.

1 Lietuvos 1918. II. 16 ne
priklausomybės paskelbimo ak
tas.

2 Ištrauka iš Lietuvos ir Ta
rybų Rusijos 1920. VII. 12 tai
kos sutarties.

3. ’Aušros” gadynė — anali
zė ir istorija “Aušros” atsiradi
mo 1883 m.

4 "Aušros” (tilžiškės) reikš
me Lietuvai.

5 Trumpa istorija kitų lietu
viškų laikraščių, ėjusių Prūsuo
se. ’’Varpo”. “Apžvalgos”, “Tė
vynės Sargo”.

6. Dokumentuotas straipsnis 
Naujos rusinimo priemonės 

mokykloje”.
7 A.a. Mindaugas Tamonis.
8. Mintys apmąstant susidoro

jimą su Mindaugu Tamoniu. 
Straipsnis parašytas dialogo for
ma tarp TSRS generalinio pro
kuroro Rudenko (dalyvavusio 
Niurnbergo teisme) ir Lietuvos 
apie žudikų nubaudimą.

9. ^Muravjovo epochos dvasia 
— rusu kalbos brukimas dabar
tinėje Lietuvoje.

10. Ko siekia Vytautas Minio
tas? Atsakoma į jo puolimus 
prieš BALFą.

11. Ir vėl BALFo ranka — 
polemizuojama su tuo pačiu Mi
niotu dėl jo straipsnio “Tieso
je” 1975 m. lapkričio mėn.

12. Nusikaltimo pėdsakams 
dingstant. Iškeliami komunistų 
nekrologu pagerbto Gudaičio - 
Guzevičiaus nusikaltimai lietu
viu tautai.

13. Kada Lietuva buvo suve
reni?

■ 14. Pastabos apie tarybinius 
partizanus.

15. Eilinė, apgaulė. Atsklei

džiamas melas apie jėzuito Kam- 
panella neva 27 metus kalinimą 
jėzuitų kalėjime XVI amžiuje.

16. Kam naudinga tyla? Bu
vusio Sibiro tremtinio laiškas 
lietuviams išeiviams. Dėl jo ak
tualumo čia ji pateikiame išti
sai.

“Politika — menas. Mažos 
tautos, ypač tos. kurių valstybi
nė sąmonė dar jauna, negali su
brandinti didelių politikų. Ta
čiau politikos ABC pravartu ži
noti kiekvienam lietuviui. Ap
silankę Lietuvoje, kai kurie mū
sų išeiviai stebina mus savo po
litiniu neišprusimu. Jų manymu 
per pokario dešimtmeti Lietu
va praliejo daug kraujo, sudėjo 
daug beprasmiškų aukų. Todėl 
dabar reikia taupyti tautos jė
gas, tyliai nešti okupacinį jun
gą, neišprovokuoti pavergėjų 
naujoms represijoms. Tą patį 
siūlo mums ir čekistai. Jie mė
gina mus įtikinti, kad “Kroni
kos” leidimas “neapsimoka”, 
nes jau pareikalavo didelių au
kų. Ironiškai jie klausia tardo
mųjų: “Ką laimėjote su savo 
“Kronika”?

Tačiau iš tolo jaučiame, kad 
mūsų emigrantai didžiuojasi Ro
mu Kalanta, Simu Kudirka, 
Mindaugu Tamoniu. Kas pagim
dė šiuos mūsų tautos didvyrius? 
Vergiškas nuolankumas? Jeigu 
lietuviai būtų su gėlėmis suti
kę Raudonąją Armiją, kaip tai 
rašo oficiali tarybinė spauda 
(kiek tai yra tikra, matyti iš to, 
kad iki 1946 m, balandžio mė
nesio iš miškų išėjo ir legaliza
vosi virš 40.000 asmenų, Vest- 
nik Leningradskogo universite
tą, 1966, Nr. 2, p. 27), šiandien 
Lietuvos vardas būtų visiškai 
užmirštas. Jis nors retkarčiais 
patenka į pasaulio spaudą tik 
todėl, kad mes neklausome kai 

•kurių “protingų” mūsų išeivių

„Tylos sąmokslas prieš Lietu
vą jau praeity", rašo DIRVA. Ir 
primena, kad „vakariečių spau
dos skiltyse vis dažniau galima už
tikti aprašymų apie heroišką lietu
vių rezistenciją prieš rusus".

Iš tiesų vokiečiai, amerikiečiai, 
kanadiečiai, airiai, italai, švedai, 
prancūzai, šveicarai, norvegai, len
kai, holandai ir kt. savo didžiuose 
dienraščiuose bei žurnaluose vis 
dažniau mini Lietuvos vardą. Tai 
nuopelnas narsių mūsų tautos did- 
vyrių-kankinių, viešai stojančių , 
prieš okupantą, ir LKBKronikos 
leidėjų.

Ir net, kaip anksčiau iškilesni 
lietuviai būdavo priskiriami ru
sams ar lenkams, dabar jau vyks
ta atvirkščiai (išskyrus aišku, 
tik Sovietų Sąjungą). Antai JAV 

patarimo.
Nuvykę į JAV lietuviai komu

nistai vaidina didelius patrio
tus, nesigėdina net lietuvišką 
patriotišką ašarėlę nubraukti, 
verkšlendami prašo jus tylėti, 
neerzinti Maskvos, nes rusai 
mus “prarys”. Jie tikina jus, 
kad R. Kalantos auka atnešė 
Lietuvai vien blogį — Kremlius 
dar labiau sustiprino kultūrinį 
genocidą. Lietuvai galėtų padė
ti vien tik emigrantų tyla. Ir jūs 
šiuos KGB pasiuntinius sodina
te už stalo! Ar tai n.e politinis 
aklumas?

Su dideliu skausmu skaitome 
“Gimtajame Krašte” ir kitur 
mūsų emigrantų pasisakymus, 
kuriuose išgiriamas išviršinis 
mūsų gyvenimas, jo blizgesys 
— mūrinės gyvenvietės, asfal
tai ir dainų šventės bei koncer
tai. Tai yra tik fasadas. Bet kas 
už jo slepiasi*? Giriant šį fasa
dą, nuslepiami varžtai, kurie 
smaugia mūsų dvasią. Dar skau
džiau, kad taip pasisako ir kai 
kurie emigrantai dvasininkai. 
Kai vienam tokiam “korespon
dentui” (kun. Balčiui) vienas 
vietinis kunigas pastebėjo, kad 

liberaliųjų katalikų žurnale „Com
monweal" garsusis rusų disiden
tas, Sergiejus Kovaliovas, nuteis
tas Vilniuj už santykius su LKB 
Kronika, laikomas lietuviu.

O kad ir tokiam apgalvotam 
veikale, kaip naujausias amerikie 
čio Nicolas Roeg filmas „The man 
who fell to Earth (Ant žemės nu
kritęs žmogus)", yra tikrai komiš
ka scena. Ant žemės atsiranda iš 
kitos planetos nukritęs žmogus. 
Chemikas Nathan Bryce jo ir klau
sia: „Are you Lithuanian? — Ar 
tu lietuvis? ...

Šiandien amerikietis taip kas
dien girdi apie Lietuvą ir lietuvius, 
kad jam susidaręs vaizdas, jog lie
tuvių pilna ne tik žemėj, o jau ir 
mėnuly ir Marse...

tokie “interviu yra melas šis 
atsakė: “Suprask mane, aš no
riu dar kartą atvažiuoti i Lietu
vą”. Argi melu galima pirkti 
pasimatymą su giminėmis ir ty
lėti, kai svetimųjų koja trypia 
visa, ką mums išsako lietuviškas 
Rūpintojėlis9

Savo politinėmis rezoliucijo
mis ir kitais diplomatiniais ges
tais jūs daug padėjote savo tau
tai. Ateityje mes laukiame iš jū
sų dar ryžtingesnių veiksmų: 
mes norime,'kad jūsų lūpomis 
kalbėtų mūsų kančios ir aspira
cijos, mūsų sielvartai ir svajo
nės”.

17. Solidaruojame su rusų di
sidentais: Kovaliovu, pravosla
vų kunigais Dimitrijum Dudko. 
Gleba Jakuninu: “Šis gražus 
pravoslavų kunigų pavyzdys te- 
patarnauja ir kai kuriems Lie
tuvos kunigams, kurie bando 
tarnauti Dievui ir ateistams” — 
baigiama linkėjimu.

Gale pateikiamos kelios trum
pos žinutės iš komunistų ir ate
istų siautėjimo naikinant reli
giją ir tautos kultūrą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Argentina
RICARDO RAČEL1S, pasitraukęs 

iš Argentinos karo laivyno, dirba to
limojo plaukiojimo kapitonu norve
gų “Gotas Larsen’’ laivininkystės 
bendrovėje. Jis raižo visus pasaulio 
vandenynus, bet jo nuolatinė gyve
namoji vieta yra Argentinos pajūrio 
miestas Necochea. Čia gyvena jo 
žmona Elsa, dukrelės Marcela ir 
Andrea. Kapitonas R. Račelis taipgi 
dažnai aplanko Buenos Aires mieste 
savo tėvą Juozą, seserį Nelidą su 
šeima, dėdę Kastantą ir draugus.

N. Zelandija
REGINA VARANAVIČIŪTĖ-HAG- 

GO Christchurch miesto Canterbury 
universitete dėsto klasikinio meno 
istoriją. Ji yra gimusi 1949 m. Brad- 
forde, Britanijoje. 1958 m. su tėvais 
ir sesute Nijole atvyko į Kanadą. 
Ontario Hamiltone baigė katalikių 
mergaičių gimnaziją ir meno istori
ja bakalauro laipsniu vietiniame Mc
Master universitete, dvejus metus 
studijavo anglų literatūrą ir graikų 
klasikus. Nuvykusi Britanijon, gili
no klasikinio meno istorijos studijas 
ir š.m. balandžio mėnesi sėkmingai 
apgynė doktorato disertaciją “Gera
sis Ganytojas Romos krikščionių ka
takombų meno kūriniuose”. Rašo ei
lėraščius lietuvių ir anglų kalbomis. 
Yra išleidusi rinkinėlį “Eglė”. N. Ze- 
landijon atvyko kartu su savo vyru, 
kuris yra skotas, taip pat siekiantis 
akademipio laipsnio.

Australija
— Katalikę spaudos mėnesio 

metu buvo nemažai surinkta 
aukų ir paremtas “Tėviškės Ai
dų” savaitraštis. Jį leidžia Aus
tralijos lietuvių katalikų federa
cija, sumaniai redaguoja kun. 
Pranas Dauknys, eilės talkinin
kų ir bendradarbių padedamas.

LIETUVIŲ STUDENTŲ BALIUS 
įvyko liepos 24 d. Melburno Lietu
vių Namuose. Studentus ir jų sve
čius linksmino violetinė šviesa šokių 
metu, įdomūs žaidimai, pravesti Al
gio Karazijos. Pvz. reikėjo surasti 
po kėdėm paslėptas šešias žvaigždu
tes ir radėjams išpūsti balioną iki 
jo sprogimo. Vyrų laukė nelengvas 
uždavinys kuo greičiau surasti mo
terišką 7 nr. batuką ir jį atnešti 
programos vadovui. Laimėtojai gavo 
po didelį butelį šampano, šilta va
kariene pasirūpino Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija, vadovaujama 
pirm. H. Statkuvienės.

Britanija
BRITANIJOS SKLANDYMO VAR

ŽYBOSE Pranas Požerskis, gyvenąs 
Ketteringe, sklandytuvu “ASW-17” 
pasiekė naują Britanijos greičio re
kordą, nuskridęs 215 km per 1 vai. 
57 min. Vidutinis jo greitis — 117 
km per valandą. Senasis rekordas 
buvo 114 km per valandą. P. Požers
kis yra žinomas sklandytojas, jau ir 
anksčiau laimėjęs įvairių prizų.

Peticija
“Aid to the Church in Need” Uni

ted Kingdom skyrius rengia peticiją 
generaliniam komunistų partijos sek
retoriui L. I. Brežnevui, kad Nijolės 
Sadūnaitės bausmė būtų sumažinta 
ir ištrėmimas panaikintas, remiantis 
Helsinkio aktu, kuriuo Sovietų Są
junga įsipareigojo gerbti tikinčiųjų 
laisvę.

Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba remia peticiją ir tal
kina parašų rinkime lietuvių tarpe.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI turi 

dvi radijo valandėles — katalikų ir 
“Gintaro žemės panoramą”. Nuo ge
gužės 15 d. katalikų valandėlė per
sikėlė į kitą radijo stotį — CX 46 
“Radio America”, kurios laidos yra 
geriau girdimos, bet už pusvalandį 
reikia mokėti 30 naujųjų pezų. Se
nojoje stotyje, kuri buvo uždaryta, 
pusvalandis kainavo 24 pezus. Išlai
das padengia radijo mėgėjai, prie 
pageidaujamos plokštelių muzikos ir 
sveikinimų pridėdami po 4-5 pezus. 
Ta pačia radijo stotimi naudojasi 
ir radijo valandėlė “Gintaro žemės 
panorama”, transliuojama kiekvieną 
šeštadienį nuo 8 v.v. iki 8.30 v.v. 
Lietuvių katalikų radijo valandėlė 
transliuojama sekmadieniais, 8 • 8.30 
v. ryto.

Italija
LIETUVIŠKOJI RADIJO PRO- 

GRAMA per valstybinį Romos radiją 
transliuojama ir toliau. Jai vadovau
ja dr. Juozas Gailius.

JA Valstybės
EUCHARISTINIAME KONGRESE 

Filadelfijoje dalyvavo ir Lietuvos 
dvasiškių delegacija, netikėtai išleis
ta Maskvos: Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus koadjutorius vysk. 
Liudvikas Povilonis, apaštalinis Pa
nevėžio vyskupijos administratorius 
vysk. Romualdas Krikščiūnas, Tel
šių vyskupijos kancleris kan. Jonas 
Beinoris, Kauno Prisikėlimo parapi
jos klebonas ir kurijos narys kan. 
Nikodemas čėsna, Kauno kunigų se
minarijos rektorius kun. dr. Vikto
ras Butkus, Paluobių parapijos kle
bonas kun. Pranas Račiūnas, Pane
vėžio Šv. Petro ir Pauliaus parapijos 
klebonas kun. Jonas Juodelis, Kaišia
dorių vyskupijos kancleris kun. Vy
tautas Sidaras ir Vilniaus šv. Rapo
lo parapijos klebonas kun. Pranas 
Vaičekonis. Iš Filadelfijos jie buvo 
užsukę ir į JAV lietuvių sostinę Či
kagą.

KUN. ANTANAS SABALIAUS
KAS, salezietis misijonierius, sale
ziečių namuose Cedar Lake rugpjū
čio 15 d. atšventė vienuolinio gyve
nimo penkiasdešimtmetį, šia proga 
su jo biografija bei nuveiktais dar
bais skaitytojus supažindino laikraš
tis “Sunday Visitor”, leidžiamas Ga
ry mieste, Indianos valstijoje. Pri
menama, kad kun. A. Sabaliauskas, 
SBD, yra lietuvis, buvęs pirmuoju 
lietuvių saleziečių biuletenio redak
torium, įsteigęs ir redagavęs lietu
vių žurnalą “Tėvų Kelias” P. Ame-

ILTĖ ZUBRICKAITÉ, garsėjanti lietuvaitė St. Catharines, Ont., mieste, 
kur ji 1974 m. buvo išrinkta iškiliąja lietuvaite, o vėliau ir vynuogių festi
valio karalaite. Dabar, minint šio miesto šimtmečio sukaktį, išleistas spe
cialus leidinys, kurio viršeli puošia Viltės nuotrauka

rikoje. Apaštalavimo darbą jam te
ko dirbti Ispanijoje, Indijoje, Itali
joje. Šveicarijoje, Kolumbijoje ir 
Venecueloje. Atvykęs Į Cedar La
ke 1954 m., sukaktuvininkas įsteigė 
saleziečių namus, kuriuose ir dabar 
gyvena. Gary vyskupijoje jis pen
kerius metus vasaros mėnesiais yra 
aptarnavęs sezoninius darbininkus iš 
Meksikos, paprašytas vietinio vys
kupo.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. KA- 
TALIKŲ FEDERACIJOS seimas 
įvyks spalio 23-25 d.d. Čikagoje, 
Brighton Parke, Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje. Seime bus pa
minėta šios organizacijos 70 metų 
sukaktis.

— Manyland Books knygų lei-, 
dykla, kuriai vadovauja Stepas 
Zobarskas, greitai išleidžia kny
gą, kuri vaizduoja lietuvaitės 
imigrantės gyvenimą Amerikoje. 
Knygą parašė Ęve Bates. Bus 
net iliustruota senomis lietuviš
ko gyvenimo nuotraukomis. 
Knyga pavadinta lietuvišku žo
džių — Sudiev. — Good - bye.

Vokietija
“LABDAROS” DRAUGIJOS pirm. 

Jonas Glemža su pramonininku L. 
Dirse šią vasarą aplankė šv. Jadvy
gos (St. Hedwig) prieglaudoje gyve
nančius lietuvius senelius. Prieglau
da yra gražiame pušyne prie Vech- 
tos miestelio. Joje gyvena pagarsė
jęs medžio drožėjas Stasys Motuzas, 
turintis atskirą kambariuką su bal

konu ir patalpą drožinėjimui. Per- 
nai jį, važiuojantį mopedu Vechto- 
je, sužeidė neatsargus automobilio 
vairuotojas. Daugiausia nukentėjo 
žandikaulis, šiuo metu sveikata yra 
pagerėjusi, bet vis dar jaučiąs skaus
mus kakle ir galvoje, esąs nusilpęs. 
S. Motuzas jau artėja prie amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio. Be jo, prie
glaudoje gyvena Teresė Dubauskai, 
tė ir keturi kiti lietuviai, o kapinėse 
yra net 54 lietuvių kapai, čia palai
dota ir S. Motuzo motina, kurios ka
pą jis yra papuošęs gražiu savo dar- 
bo koplytstulpiu. Viešnagės proga S. 
Motuzas J. Glemžai padovanojo daug 
savo drožinių, kurie perduoti “Lab
daros” draugijos loterijai, įvyksian
čiai rugsėjo 18-19 d.d. Bad Godes- 
berge. Jos pelnas skiriamas Punsko 
lietuvių moksleivių paramai.

— Iš Žemaičių Kalvarijos, 
kuri dabar Vadinama Varduva, 
viename laiške rašoma: “šiemet 
pirmą kartą •- po karo buvau Ž. 
Kalvarijos atlaiduose'. Kiek ten 
privažiavo žmonių, kiek mašinų, 
mašinėlių’— visi aplinkiniai lau
kai buvo jomis nuszatyti. Tiek 
daug svietu, nemačiau dargi 
prieš karą. Žmonės vaikščiojo ir 
šv. giesmes giedojo dieną ir 
naktį, tiktai karūnų niekas ne
beneša...”
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"A TRI BUNA", Porto Velho 
dienraštis rugsėjo 3 d. paskiria 
ištisą puslapi aprašyti „Modernią 
kunigo Bendoraičio BOM PAS
TOR ligoninę". Korespondentė 
Vera Maria Martins, Sociologą, 
pristato šito nepaprasto žmogaus, 
„gimusio Lietuvoj", bet naturali- 
zuoto ir įsūnyto „brazilo" dide
lės humanitarinės svarbos kurinį 
— ligoninę Amazonijos džiunglėse, 
Brazilijos-Bolįvijos pasieny, kuri 
nieko neturi pavydėt net didmies
čių ligoninėm.

„Bom Pastor" ligoninė kas mė
nesį ' aptarnauja apie 3 tūkstan
čius pacientų, kurių 300-400 in
ternuotų Kas mėnesį išdalinama 
nemokamai vaistų už 80.000 kru- 
zeirų. Turi pilną rentgeno spindu
lių įtaisymą, operacijų sales, vaikų 
ligų skyrių, greitąją pagalbą, pala
tas su 36 lovom. Visa ligoninė ap
tarnaujama 80 asmenų personalo.

Kun. Bendoraitis buvo apdova
notas Rondono Medaliu už Nuo
pelnus ir pripažintas Guajarė-Mi- 
rim piliečiu. Taip pat ir Bolivijos 
valdžia jį pagerbė už jo sociali
nius nuopelnus. Užpuolus artimo 
San Joachim gyventojus jisodajai 
epidemijai, jis pats, savanoriškai, 
gydė ir slaugė boliviečius, apim
tus baisios baimės.

O apie patį kun. Bendoraitį 
korespondentė dar informuoja, 
kad „daug iškentėjęs žmogus. Jo 
tėvai iš Lietuvos buvo ištremti 
j Sibirą'.

KUGELIS m OTÜSTÂi AMA- 
ZONÜOJ

Rašo t. Saulaitis iš Guajará-Mi- 
rim {X. 1.):

„Čia atsiradau vakar apie 20 
vai. Radau dr, V. Kiaušą, kun. 
K. Bėkštą ir seselę lietuvaitę. Kun. 
Bendoraitis labai maloniai priėmė, 
tai žmogus jautiesi kaip namie. 
Praleidom labai smagų vakarą.

Atvykau čia laimingai per 72 
valandas.

Labai įdomūs vaizdai: pusė ke
lio aukštumos, lygumos ir krū
mokšniai, pusė per džiungles. Nuo 
Cuiabá negrįstas kelias, tai žmo
gus pasidarai raudonas kaip žemė. 
Labai daug žmonių keliauja auto
busais, daug sunkvežimių iš toli...

Prieš 15 metų Guajará-Mirim 
turėjo 4-5.000 gyventojų, dabar 
jau virš 20.000.

Ha Wra d© rle Mamofé. uma cidade que ê cognomlnąda d® 
“Pérôla”? uma ©bra de grande alcance humanitário, graças a© 
©spirite cte um homem,. nascido na,.. Lituânia,
mas brasileiro por ter sido naturèizado e por adoção» É o pa- 
dr® Alexandre Bendoraites, que dirige © hospital“Bom Pastor > 
uma ©asa de saúde com equipamentos modernos e uma equi* 
p@ de trabalho altamente responsável. Todos que visitam a ci
dade, tem de ir a© hospital, conhecer de perto a obra de um 
simples padre que naquela Casa atende não só aos brasilei
ros, mas, também aos bolivianos, porque antes de tudo, ele é 
um “pastor de almas”? © “Bom Pastor”.

Dr. Kiaušas aprodė miestą iki 
upės, ligoninę, kun. Bendoraičio 
plytinę; supažindino su gydyto
jais ir kitu personalu. Labai įdo
mu; bet visą dieną ant kojų, tai 
nejuokai.

Kun. Bėkšta jau šiek tiek papa
sakojo apie savo misionierišką 
darbą bei planus. Nepaprastai įdo
mu. Yra apie ką pagalvoti. Jis 
džiaugėsi, kad Niteroi penkiasde
šimtmečio proga buvo apeigos 
prie indėno paminklo. Smulkiai 
papasakojau. ML nueina per pus
antros savaitės, ir tai dar nevisuo- 
meL Kun. Bendoraitis kviečia „su-

Vakar vakare kun. Bėkšta paro- sirgti" (pasiųstų į SP liudijimą) ir 
dė skaidrių iš „savo" indėnų, Rio 'pabūti ilgai, ilgai..." 
Negro aukštupy. Mokėdamas jų

BfNnnRAiTCIWwRMl i

kalbą, geriau supranta visą jų kul
tūrą ir papročius. Ir daug ką ir 

I mums gali paaiškinti. Pav., Jua- 
| tindiba reiškia „vieta, kur daug 
Bžaliuojančių kaktusų (juá)".
I Vakarienei seselė iškepė kugelį 

ir pašutino raugintų kopūstų. Tai 
g buvo tikra lietuviška vakarienė.

Sekmadienį važiuosim j ūkį; 
®gal bus progos kur toliau pake- 
g liauti ir pamatyti gamtos. Vaikai 

S. Paule prašė jiems parvežt „gua- 
ranos" sėklų; bet ir čia sunku jų 

g gaut.
Tai tiek šį kartą.
Kun. Bendoraitis kviečia „su-

CIA. MODERNOS HOTÉIS DO BRASIL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A

limo» Sr®
Jonas Bagdzius
Rua Ministro Salgado Filho s 317
03193 - Sao Paulo - SP

Prezado Senhor Jonas»
No dia 11 do corrente tivemos o grande prazer de 

hospedar em nossos hotéis Grande Hotel Sao Francisco e Gron 
de Hotel Presidente^ numeroso grupo que V®S® trouxe de Sao 
Pauloj para comemorar o cinquentenário da imigraçao dos Li- 
tuanos ao Brasil®

Desejamos agradecer a V.S®, nao so pela preferen 
cia que nos deram, como igualmente pela assistência que V® 
S® pessoalmente prestou, em todos os sentidos, para que tu
do corresse na mais perfeita ordem, como correu,

Merece V®S« os nossos sinceros parabens pela im
pecável organização e pelos educados e disciplinados compa
triotas que tem®

Sem outro matiyo para o momento e na expectativa 
de novamente podermos atender ao amigo, subscrevemo-nos

11 5 ... 1

átençiosamentar\

Pasinaudodama šia proga LR K 
Bendruomenės choro valdyba dė
koja visiems ekskursantams už pa
vyzdingą ir tvarkingą užsilaikymą 
virš minėtos ekskursijos metu.

Taip pat atsiprašom tų, kuriems 
dėl vietos stokos neteko važiuoti, 
ir bendrai visų už kokius nors pa
stebėtus trūkumus iš mūsų pusės.

Taip pat mūsų gili padėka Rio 
de Janeiro lietuviams, su kun. M. 
Valiukevičiurn ir jų 50-čio komite
tu, kurie taip šiltai sutiko tuos 
250 žmonių iš São Paulo, nuvy
kusių prisidėti prie Rio lietuvių 
taip puikiai surengto minėjimo.

Choro Valdybos vardu
Jonas Bagdžius, pirmininkas
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TIESA IR GYVENIMĄ S
Amerikos respublikonų partija 
“adeptuos” Nijolę Sadūnaitę?
Praėjusį rudenį Bridgeporte, 

Conn., įsisteigęs koalicinis ko
mitetas žmogaus teisėm Sovietų 
Sąjungoj ginti, kurin įeina ir lie
tuviai, yra taręsis su eile šios 
valstijos kongresmanų ir senato
rium Lowell P. Weicker dėl ga
limybių konkrečiais būdais 
padėti persekiojamiesiem So
vietų S-goj.

Komiteto atstovai liepos 12 
lankėsi pas Connecticut 4-ojo 
distrikto atstovą Stewart B. Mc 
Kinney. Susidomėjęs jis išklau
sė komiteto pateiktų persekioji
mo pavyzdžių, jų tarpe ir nau
jausioje — apie Lazdijų ir Vei
siejų moksleivius, kurie š.m. va
sario mėn. buvo keletą dienų 
žiauriai tardomi, keletas net iki 
išprotėjimo, po to, kai dalyvavo 
mišiose Vasario 16-osios proga.

Komiteto narys Michael Sha
piro raštiškai pristatė tris doku
mentuotus persekiojimo ir įkali
nimo atvejus: lietuvę Nijolę Sa
dūnaitę, žydą Ilya Gleyer ir uk
rainietį Valentin Moroz. Kong- 
resmanas McKinney pasižadėjo 
kreiptis į respublikonų partiją, 
kad ji “adoptuotų” šiuos tris są
žinės kalinius (prisoners of 
conscience) ir rūpintųsi jais kol 
jie bus išleisti į Vakarus.

Serena Levine birželio 22 liu
dijo respublikonų tautinio komi
teto gynybos ir užsienio politi
kos pakomitečiam apie žmogaus

Rūpinasi Sadūnaitčs 
išlaisvinimu

Londonas. — Britanijoje vei
kianti organizacija “Aid to the 
Church in Need” ruošia petici
ją dėl Nijolės Sadūnaitės išlais
vinimo. Tuo tikslu ši tris tūks
tančius narių turinti organizaci
ja jau yra išsiuntinėjusi atitin
kamas informacijas Britanijos 
spaudai ir gausiai išplatinusi 
Sadūnaitės teisminio gynimosi 
kalbos anklišką vertimą.

Apie Sadūnaitę rašė įtakin- 
giausieji, labiausiai skaitomi bri
tų laikraščiai, kaip “Catholic 
Herald”, “London Times” ir kt.
Pagalba vargo Bažnyčiai orga

nizacija taip pat iškėlė parlamen 
te klausimą, kodėl sovietinis'paš 
tas siuntėjam grąžino Sadūnai- 
tei adresuotus kalėdinius sveiki
nimus. šiuo klausimu buvo pa
informuota ir Amnesty Inter
national organizacija. 

teisių pažeidimus Sov. S-goj, 
konkrečiai paminėdama ir čia 
suminėtus tris atvejus. Guberna
torius Ray, respublikonų plat
formos komiteto pirmininkas, į 
jos liudijimą kreipė didelį dė
mesį.

Stewart B. McKinney ir prieš 
jį kontaktuotas senatorius 
Lowell P. Weicker pasižadėjo į- 
taigoti respublikonų platformos 
komitetą, kad šie komiteto žmo
gaus teisėm Sov. S-goj ginti sie
kiai būtų įtraukti respublikonų 
platformom

a) kad Amerikos valdžia tuoj 
pat peržiūrėtų (reassess) deten- 
tės politiką, turėdama omeny 
visišką Sov. S-gos nesiskaitymą 
su pagrindinėmis savo piliečių 
teisėmis;

b) kad susiaurintų kviečių par
davimą ir pasikeitimą technolo
ginėmis žiniomis, kol Sov. S-ga 
savo piliečiam nesuteiks tikėji
mo, kultūrinės ir emigravimo 
laisvės.

Bridgeporto koalicinį komi
tetą sudaro 9 organizacijos, jų 
tarpe LB apylinkė ir L. vyčių 
141-oji kuopa. Komiteto pirmi
ninkas yra Edvard Kirschner, 
savo laiku buvęs Pax Romana 
pirmininkas, o šiuo metu — 
Bridgeporto diecezijos Social 
Concerns ministerijos pirminin
kas.

Rumunas pas Sadūnaitę
Richard Wurmbrand, iš Ru

munijos kilęs protestantų kuni
gas, daugelį metų už tikėjimą 
kalintas ir vėliau Norvegijos 
krikščionių pastangomis išva
duotas, glaudžiai bendradarbiau
ja su Tarptautine krikščionių 
misija, kurios tikslas — rūpin
tis tikėjimo klausimais komu
nistų valdomuose kraštuose. Sa
vo leidžiamo mėnraščio vokie
čių kalba “Stirnine der Maerty- 
rer” naujausiame numeryje jis 
išspausdino straipsnį apie kalė
jime laikomą Nijolę Sadūnaitę.

Sesuo Sadūnaitę, — rašo kun. 
R. Wurmbrand, — teisiama už 
krikščionišką veiklą Lietuvoje, 
teismui pareiškė:

Tiesos ginti nereikia, nes ji visa
galė ir nenugalima! Tik klasta ir 
melas, būdami bejėgiai prieš tiesą, 
reikalingi ginklų, kareivių ir kalėji 
mų, kad pratęstų savo niekšišką vieš
patavimą, ir tai tik laikinai. Teisin
gai sakoma, kad šališka vyriusybė 
pati savo rankomis kasa sau duobę. 
Aš esu teisi ir už teisybę sutinku ne 

. tik prarasti laisvę, bet su džiaugsmu

Vienintélé liętuyio viltis ir paguoda šiandieną.

atiduočiau ir gyvybę.
Noriu jums pasakyti, kad visus 

myliu, kaip savo brolius, seseris, ir, 
jeigu reikėtų, nesvyruoadma už kiek
vieną atiduočiau savo gyvybę.

Yra sakoma, kad teisę peikti ar 
barti turi tik tas, kuris myli. Pasi
naudodama ta teise, ir kreipiuosi į 
jus.

Ir jūs džiaugiatės savo pergale? 
Virš ko tad kyla jūsų pergalės 
triumfas? Virš moralinių griuvėsių, 
virš milijonų nužudytų negimusių 
kūdikių, virš išniekintos žmogaus 
vertės, virš menkų, suniekšėjusių 
žmogiūkščių, apkrėstų baime ir gy
venimo aistros nuodu.

Ačiū Dievui, dar ne visi žmonės 
palūžo. Neturime visuomenėje kie
kybinės atramos, bet mūsų pusėje 
— kokybė. Nebodami nei kalėjimų, 
nei lagerių, privalome smerkti vi
sus veiksmus, kurie neša skriaudas 
ir pažeminimą, sėja nelygybę ir prie- 
spaudą. Kovoti už žmogaus teises 
gyvenime — kiekvieno šventa par- 
eiga!

Reikia atskirti tai, kas parašyta 
žmogaus, nuo to, kas įsakyta Dievo. 
Mokestis Cezariui yra likutis nuo 
mokesčio, sumokėto Dievui. Svar
biausia gyvenime išlaisvinti širdį ir 
protą nuo baimės, nes nuolaidžiauti 
blogiui yra didelis nusikaltimas.

KRIKŠČIONIŠKOS 
KULTŪROS SAVAITĖ .

Varšuvos arkivyskupijos ini
ciatyva, Lenkijos sostinėje bu
vo surengta antroji krikščioniš
kosios kultūros savaitė. Jos pa- 
grindinis tikslas buvo — suda
ryti katalikam menininkam są
lygas pristatyti savo kūrinius, 
tuo būdu supažindinant plačią^ 
ją visuomenę su krikščioniškuo
ju menu. Krikščioniškosios kul
tūros savaitės rėmuose įvairiose 
Varšuvos bažnyčiose buvo su
rengtos religinio meno parodos, 
vyko religinės muzikos koncer
tai.

Kreipiasi į skaitytojus
Atkartojęs šiuos Nijolės Sa

dūnaitės teisme pasakytuosius 
žodžius (už kurių paskelbimą tu
rime būti giliai dėkingi “LKB 
Kronikai”), kun. R. Wurmbrand 
pažymi, kad ji buvo nuteista 3 
metus kalėti. Toliau rumunas 
kunigas jautriais žodžiais krei
piasi į savo skaitytojus: “Jūs 
turite savų rūpesčių ir vargų, 
net dramų. Svarbu dėlto pagal
voti ir mėginti surasti išeitį, 
kaip svarbu ir padėti šventajai, 
kaip sesuo Sadūnaitę. Teisme ji 
nusiėmė skarą, kurią ji. kaip 
kiekvienas krikščionis, nešioja 
kasdieniniame gyvenime ir dėl 
kurios mes atrodome labai užsi
ėmę tuo, su kuo mes kasdien su
siduriame. kas liečia pasaulio 
reikalus, net jei tai būna ir geri 
dalykai. Nusidengusi veidą, ji 
išvydo Dievo kilnumą, mūsų Iš
ganytojo paveikslas ją nuskaid
rino” — baigia savo straipsnį 
apie Nijolę Sadūnaitę ryžtingas 
kovotojas už persekiojamųjų 
krikščionių teise?? kun. R. 
Wurmbrand. A. Lembergas

Amerikos jaunuoliai yra tikintys
Dayton. — Amerikoj praves

to apklausinėjimo rezultatai pa
tvirtina didėjantį religijos vaid
menį tarp jaunų amerikiečių. 
Devyniasdešimt procentų apklau 
sinėtų jaunuolių, vyrų ir moterų 
tarp 18-kos ir 29-nių metų am
žiaus pasisakė tik į Dievą. Didelė 
dauguma jaunų žmonių griežtai 
pasisakė prieš vyraujantį mora
linį nusmukimą, pabrėždami sa
vo pasiryžimą kovoti už krikš
čioniškųjų principų sustiprinimą 
šeimyniniame ir visuomeninia
me gyvenime. Pusė apklausinė
tų jaunuolių teikia didelės reikš
mės Bažnyčios ir kunigų misijai 
ne tik dvasinėje, bet ir sociali
nėje plotmėje. 40 procentų jau
nuolių pasisakė, jog yra palan
kūs privalomai tarnybai socia
linėje srityje.
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Argentinos Lietuviu Jaunimo
Aires mieste kalba Marytė Barzdžiūtė

Sąjungos suvažiavime 1976. VI. 26 Buenos
Nuotr. Pr. Ožinsko

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mas bunda. Ir organizuojasi.

Štai, ant ML redakcijos stalo 
PAŠVAISTĖ — jau antrasis „Ko
lumbijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos” numeris. Ir dar bevardis 
„Argentinos Lietuvių Jaunimo Są-

Argentinos LJSąjunga pasirodo 
su šiuo „Laikraštėliu” ir kviečia 
skaitytojus pirmam pasisakymui 
- duoti leidiniui tinkamą vardą. 
Pati redakcija pasiųlo SĄJUNGOS 
AKIS, SĄJUNGOS SĖKLA, JAU
NIMO ŽODIS, MŪSŲ PROGA, 
GINTARO ŠIRDIS, GINTARO 
LAŠAI, BALTIJOS SĖKLA, PA
MESTA RAIDĖ.

„Laikraštėlis” išeina ispaniškai. 
Tačiau daug žodžių, kaip JAUNI
MO SĄJUNGA, STOVYKLA, LAU
ŽAS pateikiami grynai lietuviškai, 
nes, rašoma, jie daug daugiau 
mums pasako, negu išversti ispa
nų kalbon.

Skyriuj „Varnos a escribir car
tas” duodama ir laiškų lietuviškai 
pavyzdžių^ Mat, po III JK susida
rė daug pažinčių: ir daug kas lau
kia laiško nuo tolimų draugų, ar 
nori draugui-draugei parašyt lie
tuviškai. O pačioj „Koresponden
cijoj” „Laikraštėlio” korespon
dentas, Jonas Kunca, jau rašo 
lietuviškai iš JAV-bių: „Vakar 
buvau Šokių Šventėj. Sunku ją 
aprašyt - trūksta žodžių. Tik ga
liu pasakyt, kad kai užsibaigė 
iškilmės ir, visai publikai atsisto
jus Chicagos Amfiteatre, užtrau- 
kėm LIETUVOS HIMNĄ, seniai 
nebuvau taip susijaudinąs”.

Ten pat pranešama, kad Poniai 
Fordienei buvo įteikti pilni lietu
viški tautiniai rūbai.

Mimeografuota 10 puslapių Ko
lumbijos PAŠVAISTĖ išeina ly
giagrečiai dviem kalbom. „Šiame 
numeryje” yra: Atsiminimai, PL 
JS-gos reikalai, Pirmosios KLJ

stovyklos, KLJS-gos informacija, 
kitose padangėse.

PAŠVAISTĘ redaguoja ir spaus
dina pats Vacys Kestutis Slotkus, 
kuris net eilėraščius kuria.

Iš visko matyt didelis entuziaz
mas, patriotiškumas ir geras orga- 

-nizuotumas.
Belieka tik linkėt PAŠVAIS

TE! šviest ir šildyt jau ir taip karš
tą Kolumbijos lietuvių jaunimą, 
o LAIKRAŠTĖLIUI, po krikšto, 
augti, kurti, gaivint ir jungt visą 
Argentinos lietuvių jaunimą.

0 kaip su Brazilija? Tiesa, gir
dėjom, kad ir čia jau įsisteigė Bra
zilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 
Bet ką ji veikia? Gal nenori gar- 
sintis? O gal tyliai giliai organi
zuojasi, kad paskui galėtų pilnai 
sušvist visoj plačioj apylinkėj?... 
Linkėjimų ir jiems.

Reikėtų vistik mūsiškiams susi
rašinėt su anais. Štai jų adresas:

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
VEIKLA

Rugpjūčio 2 d. Švedijos lietuvių jauni
mas susirinko į savo pirmąjį suvažiavi
mą Gotlando saloje. Suvažiavime,dalyva
vo jaunimas 13-25 m. amžiaus. Jo tikslas 
—• susipažinti su Lietuva ir įsteigti kokią H 
nors jaunimo organizaciją. |

Tokiu būdu tą dieną atsirado S. U. L. | 
(Sveriges Unga Litauer — Švedijos jau- | 
nieji lietuviai). Į valdybą išrinkti trys as- | 
menys: Marija Čeginskaitė — pirm., Ber- į 
ni Gumauskas — iždininkas ir Mikael Ge- t 
diminas — narys. į

Į suvažiavimą buvo pakviesti paskaiti- g 
ninkai iš ŠLFB . Apie Lietuvos istoriją Ü 
kalbėjo J. Pajaujis, apie lietuvių kalbą — ! 
K. Pumanskas, aipe liet, literatūrą — J. | 
Lingis ir apie lietuvių meną — E. Bud- | 
rys. Pastarasis buvo suruošęs ir mažą me- J 
no parodėlę. |

Pranešimą apie III PLJK padarė tame f 
kongrese Švedijos jaunimui atstovavusi Į- 
M. Čeginskaitė. Taip pat buvo proga iš- Į 
girsti Reginos Budrytės įspūdžius apie 'j 
Lietuvius ir lietuvių gyvenimą Clevelande. į

Suvažiavimo paskutinę dieną atvyko 
ŠLElBi pirmininkas inž. V. Vilkenas. Jis pa- > 
sveikino susiorganizavusį jaunimą ir pa- I 
linkėjo geros sėkmės. į

Linas Kojelis, veiklus Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos narys, iš Califomijos buvo 
nuvykęs į Kolumbiją ir talkino 
jaunimui organizuoti ir pravesti 
stovyklą Medelline, Kolumbijos 
lietuvių jaunimas tokias stovyk
las numato ruošti ir ateinan
čiais metais, paverčiant jas net 
lituanistinių studijų stovyklo
mis, jei atsiras talkos iš JAV ir 
Kanados. Tokia talka rūpinsis 
PLB valdyba ir PLJS.

kaitytės. Alex studijuoja kalbas. 
Jo tėvas — lietuvis, motina — 
airė. Namie lietuviškai nekalbė
jo. Tačiau, būdamas 15 metų ir 
norėdamas susikalbėti su savo 
močiute, 1971 įstojo į Hartfordo 
lietuvių mokyklą, kur jį mokė 

1 Dalia Dzikienė. Dabar jis jau 
rašo, skaito ir kalba lietuviškai.

Maironis

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!

ALJS
San Lorenzo 754
Villa Beílester 1653 
Pcia. de Bs. As. 
Argentina

Alex Sonski iš Bloomfield, 
Conn., 1975-76 buvo Lietuvių 
Klubo pirmininkas. Tas pareigas 
jis perėmė iš universitetą baigu
sios klubo steigėjos Genės Stan-

Vacys Kęstutis Slotkus 
Ap. Aer. 20-29 
Villavicencio (Meta) 
Columbia

fL‘R

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pirmininkas Arnoldas Zizas 
su valdybos sekretore Janete Nikitinaite. Birželio mėnesį sudarytoje val
dyboje pareigas eina dar: Silvija Bendoraitytė — IV JK reikalams, L. Rub- 
liauskaitė ir AI. Valavičius — ryšiams su jaunimu, ž. Jūraitytė — infor
macijai, L. Rubliauskaitė — lituanistikai, Nancy Nartíutyté — politiniams 
reikalams, Maurytis Bendoraitis — iždininkas, Elena Bareišytė ir Klaudijus 
Butkus — nariai Nuotr. A. Saulaičio
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Gana plaukiot ežerėly, 
Gana žarstyt baltą smėlį, 
Vaikai, kelkim anksti rytą, 
Mokykla jau atdaryta!

Aš Amerikos pilietis, 
Bet lietuvis mano tėtis, 
Lietuvė mano mama 
Ir močiutė ta sena!

Nėra čia ko mums abejoti, 
Laikas lietuviškai galvoti! 
Esam vaikai nemaži, 
Lietuvos šalis graži!

Ten prie Nemuno, Neries, 
Prie didvyrių mūs pilies, 
Laisvės aidas šaukia mus, 
Lietuva laisva dar bus!

Į mus jaunus viltis deda, 
Mokykla keliu tuo veda. 
Nepamirškim Lietuvos 
Vardan laisvės mūs tautos!Alb. Kašiubienė

Lietuviai raiteliai

kad

- As mėgstu darbą tik tada, ka
da matau kitą žmogų jį dirbant.

Mark Twain

Tie ir ne tie
— A, sveikutis, Jonai! — Seniai 

bematytas. Pažįstami juk esame dar 
iš Egipto laikų.

— Pirmas dalykas aš ne Jonas, ki
tas — aš Egipte niekad nesu bu
vęs.

—, Tai stebėtina, nes aš pats irgi 
ten nebuvau. Tai bus kiti du bu
vę .. .

Jonas: — Ar aš galiu eit žaisti?
Mama — Ką? •— su tomis skylėmis ko

jinėse?
jonas: __Ne. mama, su kaimynu vaikais.

Darbovietėje
Bosas į darbininką:
— Ar tamstai nežinoma, 

dirbant negalima rūkyti?
Darbininkas:
— Taip. Bet kai aš rūkau, tai

- nedirbu.
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Mes vyrais užaugsim — 
Tvirtais, dideliais, 
Į Lietuvą trauksim 
Didvyrių keliais.
Sustosime Vilniuj, Šiauliuos ir Kaune, 
Su tėviškės kario žalsva miline.

GANfi
f

Vytautas Didysis
Vytautas Didysis buvo Lietu

vos kunigaikštis. Jis išgarsino 
Lietuvą. Buvo vienas garsiausių 
politikų visoj Europoj. Kai Vy
tauto pusbrolis Jogaila bandė 
perimti Lietuvos valstybę, Vy
tautas jį nugalėjo ir pasidarė 
Lietuvos kunigaikščiu. Visi kiti 
karaliai iš visų kitų valstybių 
labai gerbė Vytautą. 1410 me
tais Vytautos laimėjo Žalgirio 
mūšį. Buvo labai sunkus mūšis. 
Vytautas mirė prieš karūnaciją. 
Kad prisimintume Vytautą da
bar, mes švenčiame rugsėjo 8 
dieną. Kartu su ta švente šven
čiame ir Marijos gimimo dieną.

Algis Balsys, Vila sk.,
Torontas

Mano tėvelių gimtine - Lietuva
aš jauniausia ir iš toli atvažia
vusi. Aš juos aplankiau, tikiuo
si, kad ir jie kada nors mane ap
lankys. Tada ir aš su jais bend
rausiu Kanadoje. Net nemoku 
žodžiu.išreikšti, kaip gimtajame 
tėvelių krašte miela, nes visi 
lietuviškai kalba. Ačiū tėve
liams, ačiū lietuviškai mokyklai, 
kad mane lietuviškai išmokė. 
Galiu ir vėl važiuoti ir kalbėtis 
su giminėm lietuviškai.

Linda Keršytė, Vllb sk., 
Torontas

Jau antrą kartą aplankiau sa
vo tėvų kraštą Lietuvą. Tai gin
taro kraštas, gražus ir mielas. 
Daug ką mačiau. Buvau užlipu
si į Gedimino kalną, nuvažiavau 
i Trakus, Pirčiupi. Taip pat va
žiuodami i Kauną, sustojome 
prie Rumšiškių pamatyti Kauno 

1 marių. Kaune aplankėm daug 
vietų: šventovių, meno galerijų, 
devintą fortą, pilį. Miela žiūrė
ti, nes visur lietuviška. Mano 
pusseserės ir pusbroliai mane 
tiesiog ant rankų nešiojo, nes

Sargyba
Karininkas pastatė prie pa- 

trankos kareivį sargyboj, o pats 
nuėjo į artimiausią aludę. Ne
trukus į tą pačią aludę atėjo 
kareivis.

—- Kodėl palikai sargybos 
postą? — paklausė karininkas.

— Jei ateis vienas žmogus, 
patrankos nenusineš. O jei ateis 
ų daug, ką aš vienas jiem pa
darysiu? — paaiškino kareivis.

Užtikrinimas
Šeimininkė, samdydama nau

ją tarnaitę:
— Ar esi gerai susipažinusi 

su virtuve?
— Galite ponia būti rami. 

Per dvejus metus tarnavau dvi
dešimtyje vietų ir įgijau paty
rimo. Parinko Pr. Als.
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Laikotarpis: 19/4 — 1976

Artėja rinkimai. Ruošiamės iš
rinkti naują BLB Tarybą. Nevie
nam kyla klausimas: ką padarė 
senoji taryba, kas buvo nuveikta 
per tuos dvejus metus? Iš kitos 
pusės yra teisu peržvelgti tuos dve
jus m ėjos ir parodyti visiems 
tiems, kurie balsavo už dabartinę 
BLB Tarybą, kad jų duotas pasi
tikėjimo balsas buvo tinkamai įver
tintas.

BLB Bendruomenė dirba kaip 
organizacija, atstovaudama visiems 
Brazilijos lietuviams. Kartu ji dir
ba per savo atskirus narius įvairio
se kitose organizacijose, nes tiek Te 
rybos, kaip ir Vaidybos nariai ne
išėjo iš savo organizacijų, jų nepa
liko. Ji dar palaiko santykius su 
Baltiečių Komitetu, su Pavergtų 
Tautų organizacija PRO-LIBER- 
DADE ir visa, kas daroma lietu
vių vardu, oficialiai eina BLBend- 
ruomenės ženkle. Vietos valdžios 
organai tai pripažįsta.

Paskutiniai rinkimai įvyko 
1974 metų kovo 17 d. Dalyvavo 
644 balsuotojai. Balsai atėjo iš 
penkių valstijų, 18 miestų, daugy
bės S. Paulo miesto rajonų - bai- 
rų. Buvo balsuota trijose vietose: 
Vila Zelinos Jaunimo Namuose, 
Vila Anastácio lietuvių mokyklo
je ir Mookoje, Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Per ,,Musų Lie
tuvą" buvo išsiųsta apie 800 balsa
vimo lapų, ir kita 300 buvo atski
rai pasiųsta šeimoms, kurios laik
raščio negauna. Tuo norėta pa
lengvinti balsavimą asmenims, ku
rie negali atvykti j balsavimo vie
tas. Gera daiis balsų gauta per paš
tą.

Pirmasis naujosios tarybos posė
dis įvyko kovo 21. Tuomet buvo 
išrinktas Tarybos prezidiumas ir 
valdyba. BLB Taryba: pirm. inž. A- 
runas Steponaitis, vicep. kun, An
tanas Saulaitis SJ., sekr. Alfon
sas D. Petraitis. BLB Valdyba: 
pirm. adv. Algirdas SIiesoraitis, vi
cep. inž. Gražvydas Bacelis, ižd. 
Petras Bareišis, sekretoriai — kun. 
Pranas Gavėnas, SDB ir Geny Žar- 
kauskaite, nariai — Stasė Lukoše
vičiene ir Aldona Valavičienė. Re
vizijos komisija: Stasys Jurevi
čius, Vincas Kutka ir Kazimieras 
Bacevičius. Naujoji Taryba pradė
jo sudaryti darbo komisijų sąsta
tą.

Trečiojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso paruošiamieji dar
bai jau buvo pradėti ir j šį darbą 
įtraukti tiek naujai išrinktos tary
bos kaip ir valdybos nariai. 
Inž. Arūnas Steponaitis BLB Ta
rybos pirm, užima ir III PLJ Kon
greso Brazilijos Komiteto valdybos 
pirm, pareigas, inž. G. Bačelis — 
I vicep., A.D. Petraitis — I sekr.,. 
adv. Alg. Sliesoraitis ir kun. Ant. 
Saulaitis — kandidatas. Kaip ir ki
tų organizacijų žmonės, BLB na
riai nuo to laiko paskyrė III PLJ 
Kongresui savo geriausias pajė
gas, visą laiką ir atidėjo bent dali
nai organizacinį veikimą. Pirmoje 
vietoje visiems buvo kongresas, 
visų dėmesio centre buvo kongre
so pasisekimas. Brazilijos lietuviai 
turėjo įrodyti, kad jie yra pajėgus 
suruošti tarptautinio masto sąskry
dį. Šalia to didžiulio darbo pro
tarpiais matosi ir organizacinio 
darbo pažymės, nesurištos su III- 
jų PLJ Kongresu.

Pažiūrėkime apytikslią chrono
loginę eigą, kas tuo metu dar vy
ko Brazilijoje, palikdami grynai 
kongreso paruošimo darbus.Šie su
daro visai atskirą musų kultūros is- 
rijos tomą.Jo pasisekimo nuopel
nas priklauso visai Brazilijos lietu
vių šeimai, kartu su Argentinos ir 
Urugvajaus lietuviais.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOME
NĖS VEIKLOS APŽVALGA

1974 KOVO 30 BLB Literatūros Rate
lis pradėjo savo veiklos ketvirtuosius metus. 
Nariai išklausė tą vakarą Justino Marcinke
vičiaus „Grybų karą”.

1974 KOVO mėnesio posėdyje Stipen
dijų Komisija svarstė įvairius stipendijų pra
šymus ir nutarė paremti 4 studentus. Šie gi 
įsipareigojo prisidėti prie lietuviškos veiklos.

1974 BALANDŽIO 1 Pabaltiečių Komi
teto susirinkimas. Nutarta suruošti Pabaltie
čių broliškumo dieną birželio 8 d. Centro 
Municipal de Campismo vietovėje.

1974 BALANDŽIO 7 „Nemuno” ansam- 
. blis pasirodo portugalų kolonijos „Caravela 

da Saudade” programoje TV kanalas 4.

1974 BALANDŽIO 6 šv. Kazimiero para
pijos lituanistinėje mokyklėlėje Irena Skur- 
kevičiūtė pravedė margučių dažymo pamo
ką. Vaikai ruošiami margučių parodėlei.

1974 BALANDŽIO 12 ir 13 d. BLB pirm. 
• A. Sliesoraitis dalyvavo Jaunimo Kongreso 

reikalų suvažiavime Porto Alegre mieste. 
Kartu dalyvavo ir kun. A. Saulaitis ir Jonas 
Lukoševičius, kaip Brazilijos atstovai

1974 BALANDŽIO 14 - Velykų šven
čių proga BLB šalpos sekcija sušelpė 6 lietu
vių šeimas ir šv. Kazimiero parapiją.

į V” vntr-.ą.Tt.vj, ją -*
w i _

1974 BALANDŽIO 15-17 dienomis kun. 
A. Saulaitis BLB tarybos vicep. talkinamas 
Jono Čečino aplankė Porto Alegre apylinkė
se 25 lietuvių šeimas, platindamas lietuviš
kas knygas ir plokšteles.

1974 BALANDŽIO 27 BLB Literatūros 
Ratelis svarstė savo metų veiklos planus. 
Jam šiais metais vadovauja rašytoja H.Mo- 
šinskienė.

1974 GEGUŽĖS 24 BLB pirm. Algirdas 
Sliesoraitis tarėsi Š. Amerikoje su PLB pirm. 
Br. Nainiu PLJaunimo kongreso reikalais. 
Dar jis turėjo pasikalbėjimų ir su Romu Kas
paru PLB vic. jaunimo reikalais, su Jaunimo 
Sąjungos Ryšiu centro vedėja J. Jasaityte ir 
Lietuviu Fondo valdybos nariais.

' 1974 GEGUŽĖS 9. 16 ir 23 BLB Litera
tūros Ratelio narė dr. Rosa A. Petraitienė 
davė paskaitų ciklą apie italų taikomąjį me
na Italų kultūros institute S. Paulo mieste.

1974 BIRŽELIO 9 apie 350 estų, latvių 
ir lietuvių dalyvavo metinėje Pabaltijo kraš
tu išvykoje Cotia vietovėje. Dalyvavo ir S. 
Paulo valstijos atstovė Dulce Salles Cunha 
Braga. Baltiečių komitete lietuvius atsto
vauja BLB atstovas.

1974 BIRŽELIO 29 dienos Lit. Ratelio 
susirinkime nariai nutarė įsivesti lietuviškos 
knygos klubo sistemą. Tuo norima padidin
ti lietuviškos spaudos platinimą.

1974 BIRŽELIO 30 Jono Lukoševičiaus 
vadovaujamas ansamblis „Nemunas” pasiro- • 
dė Vila Marianos izraelitų senukų namų ligo
ninėje su ištisos valandos programa. Pasiro
dymą organizavo tos ligoninės slaugymo sky
riaus vedėja J. Valavičienė.

1974 BIRŽELIO 27 S. Paulo TV canal 
4 Silvio Santos programoje dalyvavo trijų Pa
baltijo tautų atstovai. Lietuvius atstovavo J. 
Lukoševičius. J. C. Magila, L Popic ir Elena 
Bareišytė.

1974 LIEPOS 3 BLB Akademikų Sam
būris priėmė iš Kalifornijos atvykusi moks
lininką Arvydą Kliore su žmona Birute. A. 
Kliorė čia atvyko i tarptautine saulės ir pla
netų mokslu konferenciją, kuri vyko S. Pau
lo mieste.

1974 LIEPOS 6 Jaunimo studijų dienoje 
ruošiantis Jaunimo Kongresui S. Isabel vie
tovėje paskaita apie sistematinę organizaci
ja pravedė BLB Tarybos sekr. Alf. D. Petrai
tis. Sekančią dieną ten pat davė paskaitą apie 
lietuviu kultūros išlaikymą ir ugdymą BLB 
vald. pir. Alg. Sliesoraitis.

1974 LIEPOS 19 S. Paulyje. Roosevelt 
aikštėje, Portinari salėje atidaryta Baltų pa
roda. Atidaryme dalyvavo S. Paulo guberna
torius, Turizmo sekretoriato atstovai. Daly
vavo ir atidarymo kalbą pasakė atstovė Dul
ce Salles Cunha Braga ir Estijos konsulas dr. 
F. Saukas.

1974 LIEPOS 20 BLB Literatūros Rate
lio vakare prisiminta žymaus mokslininko, 
pedagogo ir pedagoginės literatūros kūrėjo 
Antano Ramūno Pa p.'lauš ko mirtis. Taip 
pat buvo susipažinta su Juozės Augustaity- 
tės Vaičiūnienės biografija ir poezija. Vado
vavo tam vakarui rase H. Mošinskienė.

1974 LIEPOS 28 IV metinės Pabaltiečių 
Parodos uždaryme pasirodė „Nemuno” an
samblis, kuriam vadovauja J. Lukoševičius 
ir muz. V. Tatarūno LK Bendruomenės cho
ras. Paroda aplankė apie 10.000 asmenų, o 
uždarymo vakare publikos priskaityta apie 
2000. Parodos uždarymo apeigos metu LK 
Bendruomenės choras sugiedojo visų trijų Pa- 
baitijos tautų himnus.

1974 LIEPOS mėn. pabaigoje išėjo Alf. 
D. Petraičio ir Liucijos Jodelytės paruoštas 
Lietuvių-Portugalų kalbos žodynas. Jį išleido 
BLB Akademinis Sambūris.

1974 RUGP1ŪČIO 31 V. Zelinos seserų 
pranciškiečių gimnazijos salėje įvyko BLB 
ir PLB suorganizuotas Kanados lietuvaičių 
kvarteto „Aušra’ koncertas. Dainininkės: 

D. Kozulytė, R. Čerškutė, A. Tautkevičiūtė 
ir N. Giedriūnaitė. Akordeonistė K. Puidai- 
tė.

1974 RUGSĖJO 7 Jaunimo studijų diena 
J. ir H. Valavičių vasarvietėje Suarão pajūry
je. Programai vadovavo J. Valavičienė, Alg. 
Sliesoraitis ir Alf. D. Petraitis.

1974 RUGSĖJO 8 TV canal 4 programo
je pasirodė „Nemunas”. Programos vadovai 
pravedė trumpa pokalbi su Elena Bareišyte. 
„Nemuno” vadovas J. Lukoševičius, akorde
onistas R. Putvinskas.

1974 RUGSĖJO 8 BLB rūpesčiu praves
ta Tautos šventė šv. Kazimiero parapijos pa
talpose. Pagrindinę kalbą pasakė svečias iš 
JAV Antanas Vasaitis.

1974 RUGSĖJO 21 - 22 Trečiajame 
Tarptautinių Šokių Festivalyje dalyvavo tarp 
10 kitų tautų ir lietuviai Juos atstovavo „Ne
muno” ansamblis.

1974 SPALIO 26 BLB Literatūros Rate
lio vakare Živilė Jūraitytė skaitė paskaitą a- 
pie lietuvį poetą Oskarą Milašių.

1974 LAPKRIČIO 23 - IV Mogi das Cru
zes Persikų šventes atidaryme dalyvavo įvai
rių tautinių šokių grupių atstovai, jų tarpe 
„Nemuno” J. Lukoševičiaus, S. Goistrytė ir 
L. Andraitis.

1974 LAPKRIČIO 17-25 S. Paulyje lan
kėsi Z. Pesliakas iš Venezuelos. Jis filmavo 
įdomesnes vietas, turėjo pasikalbėjimą su 
BLB pirm. Alg. Sliesoraičiu.

1974 LAPKRIČIO 24 Kariuomenės su
kakties minėjime kalbėjo BLB pirm. Alg. 
Sliesoraitis. Meno dalyje pasirodė poetas K. 
Jūra. „Rūtelės” ansamblis, kuriam vadovau
ja Eug. Bacevičienė ir R Bilevičius. Buvo 
pagerbti savanoriai kūrėjai kap. J. Čiuvinskas 
ir J. Lazdauskas.

1974 LAPKRIČIO 30 įvyko viešas BLB 
Literatūros Ratelio vakaras Lietuvių Sąjun
gos salėje. Juo buvo užbaigta šių metų Lit. 
ratelio kultūrinė veikla.

1974 GRUODŽIO 1 įvyko BLB Akade
mikų Sambūrio posėdis. Jame buvo svars
toma ateities veiklos planai, numatyta moks
liniu darbų pranešimai ir nauju narių, šiais 
metais baigiančių fa kukėtus, vakarienė.

1974 GRUODŽIO 14 Metinė BLB Aka
demikų vakarienė įvyko Hotel S. Rafael res- 
taurane. Tai metinis jaunų akademikų pager
bimas.

1974 GRUODŽIO 16 BLB Tarybos ir 
Valdybos posėdis, dalyvaujant ir PLB jauni
mo reikalų skyriaus pirm. Romui Kasparui. 
Buvo svarstomi Jaunimo Kongreso reikalai.

1974 GRUODŽIO 13 paskutinė šių me
tų lietuvių kalbos kurso pamoka Jaunimo 
Namuose. Tas kursas veikia jau trys metai, 
jam vadovauja kap. J. Čiuvinskas. Pamokos 
vyksta du kart savaitėje.

1975 SAUSIO ir VASARIO mėnesiais, 
pasinaudojant atostogų laiku BLB rūpesčiu 
šv. Kazimiero parapijos patalpose organizuo
jami lietuvių kultūros kursai suaugusiems ir 
lietuvių kalbos kursas lietuviškai nemokan
tiems.

1975 SAUSIO 23 dienos laidoje „Mūsų 
Lietuvoje" paskelbiamos sąlygos moksleiviu 
stipendijoms. BLB stipendijų komisiją suda
ro: L. Jodelyté, V. Tūbelis, A. Sliesoraitis 
ir P. Bareišis. Ten pat įdėta darbo apžval
ga-

1975 SAUSIO mėnesi BLB Literatūros 
Ratelio narė Živilė Jūraitytė lankosi JAV ir 
Kanadoje. Ten ji stebi lituanistinių mokyklų 
veiklą.

1975 VASARIO 16 minėjime Vila Zeli- 
noje portugalų kalba paskaita skaitė BLB 
Tarybos sekr. Alf. D. Petraitis.

1975 KOVO 1 BLB Literatūros Ratelis 
pradeda savo veiklą 1975 metais, sulig tam 
numatyta programa.

1975 KOVO 4 Jaunimo Namuose pradė
damas šių metų lietuvių kalbos kursas. Jam 
vadovauja kap. J. Čiuvinskas.

1975 KOVO MĖNESI BLB Vald. pirm. 
Algirdas Sliesoraitis pradeda visą eilę straips
neliu ir komentarų portugalų kalba „Mūsų 
Lietuvoje, liečiančių Jaunimo Kongresą. Tuo 
norima sudominti jaunimą, kuris nemoka 
lietuvių kalbos.
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1975 KOVO 8 „Eduardo" restaurane įvy
ko tradicinė metinė Pabaltiečių vakarienė. 
To komiteto pirm. kap. J. Čiuvinskas pa
sveikino susirinkusius ir painformavo apie 
šių metų veiklą.

1975 KOVO 13 dienos laidoje „Mūsų 
Lietuva” paskelbė BLB Stipendijų Komisi
jos 1974 metų darbo ir pinigų apyskaita. 
Pajamų turėta Cr.12.252,21. Stipendinin
kams išmokėta Cr. 8.950,00. Kitiems me
tams atlieka Cr.3.302,2l. Ten pat patiekta 
ką stipendininkai nuveikė lietuviškame dar
be.

1975 KOVO 13 dienos laidoje „Musų 
Lietuva” praneša, kad Brazilijos Lietuvių 
Kunigų Vienybė nutarė paremti spaudos me
džiagą ir finansiškai Baltiecių Biuletenį. Šį 
spaudos organą leidžia Baltiecių Komitetas 
ir jie pastoviai informuoja vietos publiką 
portugalų kalba apie Lietuvą ir kitas Pabal
tijo tautas. Jis siuntinėjamas vietos spaudos, 
radijo, televizijos ir aukštosios dvasiškuos 
organams.

1975 KOVO 20 „Mūsų Lietuvoje” dvi 
svarbios žinios. Šių metų PABALTIEČIŲ 
KOMITETUI vadovaus lietuviai. Pirm. kap. 
J. Čiuvinskas, vicep. kun. Pr. Gavėnas, antr. 
ižd. Stasė Lukoševičienė, spaudos reikalai - 
Alf. D. Petraitis, juridiniai reikalai - adv. Alg. 
Sliesoraitis. Pramatyta darbo prograna - Pa- 
baltiečiu savaitė, Meno Paroda ir tolimesnis 
Boletim Báltico leidimas. Kita svarbi žinia 
tai PRO-LIBERDADE organizacijos S. Pau- 
lyje įsteigimas. Ši organizacija apjungia visas 
Sov. Sąjungos pavergtas tautas. Jų atstovai 
Brazilijoje galės teisingai visuomene infor
muoti savo atstovaujamų tautų padėtį. Tos 
organizacijos vicep. ir Lietuvos atstovas - 
adv. Alg. Sliesoraitis.

1975 BALANDŽIO 3 paskelbiamas mū
sų spaudoje PLB atsišaukimas, kuriame ragi
nama visus lietuvius raštu protestuoti JAV 
valdžios atstovus, kad Lietuva nebūtu pripa
žinta Rusija de jure.

1975 KOVO 16 įvyko pirmasis šių metų 
BLB Akademikų Sambūrio susirinkimas. Sa
vo specialybės paskaitą davė Londrinos (Pa
raná) univ. prof, fizikos fé* Jūraitis. Taip pat 
numatyta metų darbų eiga, didesnis bendra
darbiavimas lietuvių spaudoje.

1975 BALANDŽIO 5 BLB Literatūros 
Ratelio susirinkime USP prof. Rožė Artini 
Pętraitienė davė paskaitą: Baroko stilius Lie
tuvos senosiose bažnyčiose. Paskaita ilius
truota skaidrėmis.

1975 GEGUŽĖS MEN. BLB Liter. Ra
telio narė Emantė Mikuckytė-Jūraitienė Lon
drinos universitete pradėjo dėstyti botaniką. 
Kitas Ratelio narys - prof. Rimgaudas Jūrai
tis tame pačiame universitete jau keletą me
tų dėsto fiziką ir tiksliuosius mokslus.

1975 BALANDŽIO 22-25 dienomis Rio 
de Janeire vyko 8-tasis Pasaulinis Antikomu
nistinis Jaunimo Kongresas. Jame dalyvavo 
58 tautos su 350 atstovų ir 150 jaunimo 
atstovų. S. Paulo Pabaltiečių Komitetą at
stovavo Peters Lavans.

1975 GEGUŽĖS mėnesį pradedama lie
tuviu kalbos pamokos korespondenciniu bū 
du tiems, kurie negali lankyti lituanistinių 

mokyklų. Jas organizuoja BL Bendruomenė, 
praveda Tarybos sekr. Alf. D. Petraitis.

1975 GEGUŽĖS 8 Pavergtųjų Tautų PRO 
LIBERDADE valdybos ir tarybos susirinki
mas. Nutarta protestuoti prieš vedamą „de- 
dente” politiką. Pareikšta užuojauta dėl kard. 
Mindzenty mirties.

1975 GEGUŽĖS mėnesio pabaigoje USP 
prof. Franca Cavalli ir Helda Barraco, sužino
jusios apie lietuvi menininką M. K. Čiurlionį 
per BLB Literatūros Ratelį, paruošė 120 
puslapių studiją dailininko šimtmečio progai 
paminėti. įdomi studija portugalų kalba baig
ta šio mėnesio gale.

1975 GEGUŽĖS 13 iškilmingame S.Paulo 
valstijos seimo (Assembléia Legislativa) po
sėdyje buvo minima 87-ji vergijos panaikini
mo Brazilijoje sukaktis. Svarbiausia kalbėto
ja atstovė Dulce Salles Cunha Braga, Bal
tiecių Komiteto garbės pirm, savo kalboje 
priminė, kad Lietuva, Latvija ir Estija tebėra 
dar vergijoje. Lietuvius atstovavo tautiškais 
rūbais pasipuošusios Kristina Valavičiūtė ir 
Silvanija Aradzenkaitė. Jas lydėjo Janina Va- 
lavičienė.

1975 BIRŽELIO 6,7 ir 8 dienomis JA 
Valstybėse vyksta Pabaltijos Valstybių atsto
vų konferencija. Gautas pakvietimas ir São 
Paulo Baltiecių Komitetui. Tam paskirtas lat
vių kolonijos atstovas dr. J. Mekss,

1975 BIRŽELIO 15 Mookoje įvyko Tau
tos Išsklaidymo dienos minėjimas. Ta proga 
BLBendruomenė pasirūpino netik meninės 
programos pravedimu, bet ir atitinkamų 
straipsnių vietos brazilų spaudoje patalpi
nimu

1975 BIRŽELIO 28 d. Joninių ir Petri
nių vakaras Vila Anastazijos lietuvių mokyk
los patalpose. Liet. Mokyklos būreliui va
dovauja Petras Žarkauskas. Vakaro meninę 
programą pravedė BLB Literatūros Ratelis.

1975 LIEPOS 10 Pabaltiečių Komitetas 
kviečia visas lietuviškas organizacijas pasita
rimui, kaip tinkamai paruošti V-ją Baltiecių 
Parodą-lietuvių dalį.

1975 RUGPJŪČIO 3 „Nemunas” pasiro
dė S. Paulo televizijos 4-tame kanale.

1975 RUGPIŪČIO 13 kitas „Nemuno” 
pasirodymas tarptautiniame folkloro vakare 
Santo Amare. Paulo Eiró teatras buvo per
pildytas žiūrovų, o spauda pabrėžė, kad 
„per folklorą buvo išreikšta sovietų prie
spauda”. Taip pat ten pasirodė ir E. Bacevi
čienės ir A. Aleknavičiaus „Rūtelė”.

1975 RUGPIŪČIO 28 kartu su 4-tuoju 
BOLETIM BÁLTICO numeriu išėjo ir atski
ras leidinys: „ŽMOGAUS TEISIŲ LAUŽY
MAS LIETUVOJE”. Jį išleido BL Kunigų 
Vienybė kartu su BL Bendruomene. Taip pat 
BL Bendruomenės pastangomis baigiama spaus
dinti prof. Ereto. “OS BÁLTICOS, OS ES
QUECIDOS”. Gi BLB Akademinis Sambū
ris kartu su Literatūros Rateliu išleidžia inž. 
Zenono Bačelio autobiografiją „NERIMO 
SIELA”, kurią redagavo H. D. Mošinskie-. 
nė.

1975 RUGPIŪČIO 22 atidaryta V meti
nė Pabaltiečių Paroda. Ypatingas dėmesys 
skirtas šiais metais M. K. Čiurlionio pagerbi
mui. Tai pamini vietos spauda.

1975 RUGSĖJO 7 Tautos šventės minė
jimas Mookoje, kurios metu meninę progra
mą atliko Literatūros Ratelio nariai. Muziki
nę dalį atliko „Aušros” choras, vadovaujant 
muz. L. Ralickui.

1975 RUGSĖJO 13-14 ketvirtą kartą 
J. Lukoševičiaus vadovaujamas „Nemunas” 
atstovauja lietuvius japonų kultūros draugi
jos Tarptautinėje Folkloro šventėje. Ta pro
ga buvo suruošta labai skoningai sudėstyta 
lietuviška parodėlė. Programą filmavo TV 
Cultura.

1975 RUGSĖJO 27 BLB Literatūros Ra
telio pobūvyje paminėta Vysk M. Valan
čiaus šimtmečio sukaktis. Apie to meto ap
linką, gyvenimo sąlygas, autoriaus stilių kal
bėjo Alf. D. Petraitis. Kun. Pr. Gavėnas per
skaitė aktą, kuriuo visuomenei pristatoma 
naujai išleistos knygos („Teisių pažeidimas” 
ir „Užmirštieji Baltai”).

1975 SPALIO 30 Švedijos universiteto 
Uppsala bibliotekos prašymu, ten pasiųsta 
keletas egzempliorių „Brazilijos Lietuvių Ži
nyno”, Sis leidinys išleistas B L Bendruomenės 
rūpesčiu 1973 metais.

1975 LAPKRIČIO 18 Latvių nepriklau
somybės šventėje lietuvius ir Baltiecių komi
tetą atstovavo kap. J. Čiuvinskas. Meninėje 
programoje pasirodė šokių ansamblis „Nemu
nas”. Svečių tarpe buvo ir vice Gubernato
rius, kuris pirmą kartą matė lietuviškus šo
kius.

„Nemuno” šokių vadovas J. Lukoševi
čius praneša, kad S.PAULO TV 11-tas KA
NALAS pakvietė vienetą užrašyti vienos va
landos lietuviškų šokių programą.

1975 LAPKRIČIO 23 BLB iniciatyva 
paminėta tradicinė Lietuvos Kariuomenės 
šventė. Kalbėjo Alg. Sliesoraitis. Scenos vaiz
deli skaitė L. Ralickas, VI. Jurgutis ir Alf. 
D. Petraitis. ,

1975 LAPKRIČIO 23 „Nemunas” pasi
rodė V-oje Persikų šventėje netoli Mogi das 
Cruzes. J. Lukoševičius ta proga turėjo pasi
kalbėjimo su dviem japonu kilmės federali
nio seimo atatovais.

1975 LAPKRIČIO 27 BLBendruomenės 
atstovai dalyvavo iškilmingame 40 metų prieš 
komunistinio sukilimo minėjime. Ta proga 
dalyvavo ir E. Bacevičienės vadovaujamų' 
20 skautų.

1975 GRUODŽIO 4 rašytojas Henrikas 
Losinskas Alves União Brasileira de Escrito
res patalpose pristatė savo beletristinį nove
lių rinkini „Circulo Negro”. BLB Literatūros 
Ratelis buvo to leidinio garbės globėju.

1975 GRUODŽIO 12 taip pat União Brasi
leira de Escritores patalpose BLB Literatūros 
Būrelis ir Pabaltiečių Komitetas pristatė vie
šnami dr. F. Cavalli ir dr. H. B. Barraco 
knygą „Čiurlionis , o Grande Desconhecido”.

1975 GRUODŽIO 1 Žmogaus teisiu univer
salinės deklaracijos paskelbimo minėjime da
lyvavo BLB atstovas kap. J. Čiuvinskas. Mi
nėjimas įvyko Katalikių Moterų Konfedera
cijos būstinėje.

1976 SAUSIO 22 BLB mokslo stipendijų 
komisija praneša laika ir sąlygas mokslei
viams norintiems gauti mokslo stipendijas.

1976 VASARIO 5 kun. A. Saulaitis, adv. 
Alg. Sliesoraitis su visa eile kitų veikėjų pasi
rašo vieša kvietimą organizuoti po kongreso 
bendrą visuotiną veikimą.

1976 VASARIO 8 baigėsi „Jūratės ir Kas
tyčio” stovykla Ubatuboje.

1976 VASARIO 12 dienos laidoje „Mūsų 
Lietuva” paskelbė S. Paulo savivaldybės viešą 
padėką Baltiečiams už jų dalyvavimą gruo
džio 14-16 dienose Kalėdinių minėjimų prog
ramose. Ten Lietuviai pasirodė su tautiškais 
drabužiais papuoštomis lėlėmis.

1976 VASARIO 19 d. laidoje „Mūsų Lie
tuva” paskelbė BLB stipendijų komisijos 
darbo apyskaitą.

1976 VASARIO 22 paskelbiamas kvie
timas sudaryti Lietuvių Imigracijos 50 metų 
sukakties minėjimo komitetą. Kvietimą pasi
rašė BLB pirm. Alg. Sliesoraitis, kun. P. Dau
gintis, kap. J. Čiuvinskas ir kun. kleb. J. 
Seškevičiua.

1976 VASARIO 16 dienos laidoje S. 
Paulo dienraštis Folha da Tarde paskelbė 
Baltiecių Komiteto manifestą kuriame pa
minėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės datos ir jų dabartinė padėtis.

1976 VASARIO 20 mokslo stipendijų 
komisijos posėdis. Iš komisijos pasitraukė 
L. Jodelyté ir V. Tūbelis. Nauji komisijos 
nariai - P. Butrimavičius ir A. Valavičius 
užėmė pareigas. Buvo svarstomi stipendijų 
prašymai. Mokslo stipendijų apyskaita (1975 
metų) paskelbta „Mūsų Lietuvos” vasario 
19 dienos laidoje. Pajamų turėta:cr.36.583, 
89, stipendijoms išleista cr. 19.458,00. Atlie
ka sekantiems metams cr. 17.125,89.

1976 KOVO mėn. 11 d. „Mūsų Lietuvos” 
vedamasis rašo apie ateinančius BLB rinki
mus. Artėja dabartinės kadencijos pabaiga ir 
pradedama ruošti publika naujos BLB Tary
bos rinkimams.

1976 KOVO 7 šv. Kazimiero šventėje Mo
okoje rašinį apie lietuvį šventąjį skaitė H. 
Mošinskienė. Poetas Kl.Jūra skaitė savo poe- 
mą-legendą apie šventojo statulą.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS vardas įtrauktas Valstybinės Biblio
tekos Bibliografiniame leidiny, sąsiuvinys 
19/4. Ten registruotas lietuviškai portugališ 
ko žodyno pasirodymas. Autoriai: Alf. D. 
Petraitis ir L. Jodelyté.

‘Maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti,
Didi gėda savosios gerai 
nemokėti.’

1976 KOVO 24 Baltiecių Komitetas 
lankėsi pas Australijos generalini konsulą, 
kur buvo įteiktas Australijos ministeriui pir
mininkui raštas su padėka už atšaukimą pri
pažinimo Baltijos kraštų Sov. Sąjungai. Tą 
faktą ir laišką aprašė vietos spauda: Diário 
de S. Paulo. Diário da .Noite ir Noticias Po
pulares.

1976 KOVO 28 pasinaudodamas vasario 
16 dienos Baltiecių manifestu ir kitais šalti
niais rašytojas João Alves das Neves didžia
jame S. Paulo dienraštyje O Estado de S. 
Paulo patalpino ilgoką straipsni apie baltiecių 
sovietizacija.

1976 BALANDŽIO 29 “MŪSŲ LIETU
VOJE” paskelbiamos gairės sekantiems BLB 
Valdybos ir Tarybos rinkimams. Iš kandida
tu bus prašoma daugiau laiko visuomeniniam 
veikimui ir didesnio tam atsidėjimo. Taip 
pat numatoma sumažinti Tarybai-valdybai 
reikiamu asmenų skaičių. Viso 12 asmenų., 
kurie pasidalins sekančiai: 3 sudarys BLB 
Tarybos prezidiumą, 5 Bendruomenės Val
dyba ir 4 liks kandidatais - pavaduotojais.

1976 BALANDŽIO 24 BLB Literatūros 
Ratelio susirinkime dalyvavo dr. G. Valan
čius iš Los Angeles ir italu kultūros institu
to direktorius_prof. dr. Paolo Angeleri. Sve
čiams buvo įteiktos knygos: „Čiurlionis. o 
grande esquecido” ir „Brazilijos lietuvių Ži
nynas”. Buvo susipažinta su Algimanto Bal
takio kūryba.

1976 GEGUŽĖS 20. mėnesiniame PRO- 
LIBERDADE Pavergtų Tautų susirinkime 
buvo nutarta steigti pavergtų tautu bibliote
ka S. Paulyje, kur bus galima rasti tikslios 
informacijos apie Sovietų pavergtas tautas, 
jų kultūrą, meną, folklorą.

1976 BIRŽELIO 1 pradedamas BLB soli
darumo įnašo už 1976 metus vajus. BLB na
riai sumokėję solidarumo įnašą, dar gaus PA
SAULIO LIETUVI. Šis mėnesinis žurnalas 
plačiai informuoja viso pasaulio lietuvių veik 
lą. „Mūsų Lietuvoje” pradedama paskutine 
priešrinkiminė BLB Tarybos fazė.

Alf. D. Petraitis
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIU BENDRUOME NÊJE

BALSAVIMAI l BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
TARYBĄ IR REVIZUOS KOMISIJĄ

PAVERGTŲJŲ TAUTU POSĖDIS

S. m. spalių men. 6 d. įvyko ei
linis pavergtųjų Tautų posėdis, 
kuriame, kaip ir visados dalyvavo 
įvairių pavergtų Tautų atstovai. 
Lietuvius atstovavo B r. L. Ben
druomenės atstovas Kapit. J. Čiu- 
vinskas. Aptarta įvairus pavergtų 
Tautų reikalai ir ypatingai visi bu-

džiamą slaptai Lietuvoje Katalikų 
Kroniką ir už tikėjimą.

Ateinantis posėdis bus kviečia
mas skubiai, nes bus svarstoma 
skubūs reikalai sąrišy su G. For
do pareiškimais apie pavergtų Tau
tų padėtį.

Korespondentas

BLB-nės rinkimų komisija galutinai patvirtino kandidatų sąrašą 
į Braz. Liet. Bendruomenės Tarybą ir Revizijos komisiją. Štai jis.

Kandidatai į Tarybą ir valdybą
1. Banys Vicente Victor, - pramonininkas
2. Butrimavičius, Pijus, - advokatas
3. Dimša Jonas, - pensininkas
4. Gaulia Antanas-advokatas (Rio)
5. Gavėnas Pranas - kunigas____’
6. Jurevičius Stasys - tarnautojas
7. Lukoševičienė Stasė - Slaugė
8. Petraitis Ernestas - pensininkas (Rio)
9. Rudys Antanas, - tarnautojas
10. Saldys Algimantas - prekybininkas
11. Saurusaitis Antanas - tarnautojas (Rio)
12. Satkūnaitė Joana - advokatė
13. S ii ic kas Jonas - inž. archit.
14. Sliesoraitis Algirdas ______ _
15. Šeškevičius Juozas - kunigas
16. Zizas Arnaldas - studentas
17. Žarkauskaitė Geny - sociologė

Kandidatai į Revizijos komisiją.

1. Juozas Ciuvinskas - pensininkas
2. Alfonsas D. Petraitis - tarnautojas
3. Petras Šimonis - pensininkas
4. Aldona Žutautienė - šeimininkė

dau galima balsuoti nuo šios savaitės pradžios. Balsavimai baigia» 
si spalių m. 31 d. 18 vai.

BLB-nės rinkimų komisijaistengiasi palengvinti B-nės nariams at
likti šią balsavimo teisę ir pareigą, nustatydama sekančiai:

1. Balsuoti galima asmeniškai arba pasiunčiant balsavimo voką 
paštu.

2. Asmeninio balsavimo data yra spalio (outubro) 31 diena. To
dėl balsaį paštu turi ateiti ne vėliau, kaip spalio (outubro) 30 d. 
18 val.( pasiųsti sekančiu adresu.

Comu jidade Lituano Brasileira
C.P. 2940
01000 São Paulo, SP.

3. Balsavimui urnos bus:
Zelinoj - Jaunimo Namuose; Mookoj: Šv. Kazimiero p-jos patai 

pose.
4. Baisus (vokuose) galima įteikti ir anksčiau, paduodant įgalio

tiems asmenims bei lietuvių klebonijose.

REVIZIJOS KOMISIJA

Rinkimai jau prasidėjo

Praeitą sekmadienį spalio 10, 
jau balsavo kabkurte tautiečiai, po 
lietuviškų pamaldų V. Jaçanã, Bom 
Retire ir Mookoj.

Kviečiame visus susipratusius lie
tuvius balsuoti.

‘spaudos baliuj
pribus ir vienas tautietis iš Ca

sa Verdės su lietuviška muzika.
Visi kviečiami atsilankyti.

vo sujaudinti ir nustebinti G. For
do pareiškimais pokalbyje su Jk 
mmy Carteriu, nes sunku buvo ti
kėti Prezidento G. Fordo nayviš- 
kumu ir besarmatišku viešu pa
reiškimu apie komunizmo paverg
tas Tautas, kurias jis skaito kaipo 
laisvas ir nepriklausomas. Galvoje 
turėjo visas pavergtas Tautas, bet 
paminėjo kaipo pavyzdį: Lenkiją, 
Jugoslaviją ir Rumuniją.

Pavergtų Tautų Komitetas „Pro 
Liberdade0 yra sudaręs informaci
jų biurą, kuriam priklauso visos 
dalyvaujančios pavergtos Tautos 
ir per šį biurą turi galimybės skelb
ti brazilų spaudoje įvairias žinias 
ir straipsnius apie visas pavergtas 
Tautas ir šiaip apie visus įvykius 
tų kolonijų gyvenime čia ir kito
se laisvose šalyse bei Tėvynėje. 
Daugiausia, rodosi, šiuo biuru pa
sinaudoja lietuviai, nes nuolat pri
ruošiama įvairi medžiaga portuga
lų kalba ir ji pasirodo įvairiuose 
São Paulo ir Brazilijos valstijų laik
raščiuose.

Per susirinkimą visiems buvo iš
dalinta laikraštis “CATOLICISMO' 
kuriame yra atspausdinta visas iš
tisas puslapis pavadintas “O CAL
VÁRIO DA IGREJA LITUANA". 
Viduryje puslapio įdėta didelis pa
veikslas su užrašu: “NOSSA SEN
HORA DA PORTA DA AURO
RA, PADROEIRA DA LITUA- 
NIA“. Apačioje straipsnio septy
ni herbai su Vyčiu.

Kairėje pusėje puslapio nema
žas paveikslas Nijolės Sadūnaitės 
su užrašu: “HEROINA DA IGRE. 
JA DO SILENCIO", o dešinėje 
pusėje puslapio paveikslas su už
rašu: “A IGREJA DE SÃO CASI- 
MIRO EM VILNIUS, FOI TRANS
FORMADA EM EXPOSIÇÃO 
DE MATERIAIS SANITÁRIOS'. 
Straipsnyje begalybė žinių iš reli
ginės priespaudos Lietuvoje. Dau
giausia žinių paimta iš 17 nume
rio Kronikos. Straipsnyje aprašy
ta beveik visa bylos eiga teisiant 
Nijolę Sadunaitę. Ji nepriėmė val
džios siūlomo advokato, nes iš 
anksto žinojo to advokato vertę, 
tad. ji pati heroiškai apsigynė, 
pareikšdama: „Kriminalinė nusi
kaltėlė esu ne aš, bet jus, kurie 
vartojate priespaudą, melagystes, 
apgaulę ir kankinate kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse nekal
tus žmones vien už tai, kad jie 
meldžiasi, lanko bažnyčias ir tiki 
į Dievą". Baigdama ji pareiškė, 
kad esanti laimingiausia diena jos 
gyvenime, kai gali kentėti už lei

INTERIOR® LIETUVIAI

CAMPO GRANDE

Antanas Maciulevičius, kilęs iš 
Barão de Antonina, SP, gyvena 
Campo Grande, MT, su žmona 
Mariana ir sunum Robertu, dir
bančiu banke. Jų duktė Elisabetė 
neseniai ištekėjo už medicinos stu
dento. Nuo rugsėjo pradžios A. 
Maciulevičius lankosi pas savo 
brolius ir motiną, kuri guli ligo
ninėj Barão de Antonina.

GUAJARÁ-MIRIM, RO

Kun. F. A. Bendoraičio ligoni
nėje šiuo metu gydosi kun. Kaz. 
Bėkšta, SDB, kurį laiką pavada
vęs Albunã vietovės kleboną.

Apie kun. Bendoraitj ir jo pen
kiolikos metų darbą Rondonijos 
teritorijoj ir Bolivijos pasienyje 
plačiai rašė Porto Velho dienrašt. 
tis „A Tribuna", rugsėjo 3 d. lai
doje skirdamas visą puslapį (mes 
talpinam jo ištrauką).

Rugsėjo 30 d. pirmą kartą čia 
susitiko trys lietuviai kunigai, iš 
São Paulo atvykus kun. Ant. Sau
laičių!.

' Maloniai kviečiu gimines,drau-^
► gus, pažįstamus ir kaimynus da- < 
* lyvauti Mišiose už manp mylimo * 
' gyvenimo draugo, DOMINI KO <
► LAUCIAUS, antrų mirties meti- 

nių proga šio mėn. 31 d., 17 vai. *
F šv. Kazimiero p-jos koplyčioj. '

► Uršulė Laučiuvienė ;

MIŠIOS MIRTIES METINĖSE

Praeitų, 1975 m. rugsėjo mėn. 
28 d. mirė STANISLOVA KO- 
JELANSKA NAVICKIENĖ, gy
venusi Montevideo mieste, Urug
vajuje. Ji mirė 75 metų amžiaus 
ir buvo kilusi iš Kauno. Mirties 
metinių proga, spalių - outubro 
mėn. 17 d., 8 vai., sekmadienį, 
bus laikomos už jos vėlę šv. Mi
šios šv. Kazimiero koplyčioje, R. 
Juatindiba 28, Parque da Moóca.
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SUSITIKIMAS MOOKOJE

Sekmadienj, spalio 10, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose susi
rinko daug tautiečių is' jvairių apy
linkių. 17 vai. parapijos salėj pra
sidėjo Mišios už a.a. Silvą Pakalni 
ir a.a. Veroniką Ruzgienę, kurias 
iš tolimos Š. Amerikos užprašė 
Onutė ir Vincas Kuliešiai. Mišias 
atlaikė kartu kleb. t. P. Daugintis 
ir kun. Pr. Gavėnas. Liturginius 
skaitymus pravedė įvairus skaity
tojai, o visa bažnyčia giedojo, An
gelai Joteikaitei vadovaujant ir 
Alf. D. Petraičiui akompanuojant.

Po pamaldų vyko jautrus, jau
dinantis ML darbuotojų, kun. Pr. 
Gavėno ir Stepono Narušio pager
bimas jų gimtadienio proga. Buvo 
ne „daugybė sveikinimų”, kaip 
vyksta paprastai, o visi sveikino, 
ir dar apdovanojo. Paskui po , Il
giausių metų”, vyko pasivaišini- 
mas. Ir kokių gėrybių ten nebu
vo? ’. Stalai nelūžo vien tik dėl to, 
kad stiprūs, drūti, o valgiai ir gėri
mai lengvi? Tai vis gerųjų MAMY
ČIŲ - Mookos, V. Zelinos ir kitų

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ibb SPAUDOS
NAUJAS ŽIDINYS

ciškaus „prisiminimu', naujai išė
jusia knygele „Krikščionybės sklei 
dimas pasaulyje” ir parodė spal
votą filmelį apie šv. Pranciškų 
Asyžieti”.

JAUNIMO NAMUOSE, SPALIO 31 d. 

12,00 vai. k 1

Šeštadienį, spalio 9, šv. Kazimie
ro p-jos koplyčioj susituokė Vilma 
Simonytė su Jaime Francisco Ley- 
ton Richter. Sliūbą per Mišias davė 
kun. St. Šileika. Svotais buvo jauni
mas - Mauricijus Bendoraitis ir Sil
vija Bendoraitytė.

Naujam židiniui laimės ir ištver
mės.'

Literatūros Būrelis j Rio

Šio mėn. 23 São Paulo Litera
tūros Būrelis vyksta su programa 
pas Rio lietuvius. Tai 50-čio mi
nėjimo metu užmegztų santykių 
pasekmės. Panašūs Būrelio pasi
rodymai numatyti ir kitose lietu
vių kolonijose.

Išvyka į Campinas

Sv. Kazimiero p-jos iniciatyva 
organizuojama išvyka į Campinas 
šio mėn. 24 dieną. Tikslas: pami
nėti Saleziečių misijų pirmąjį 100- 
metj, oagerbti lietuvius misionie
rius ir melsti Marijos, Krikščionių

BALIUS

Ugg Dalyvaudami paremsite MUSŲ LIETUVĄ.
Bilietai klebonijose ir pas Vyrų Brolijos narius.

Baliuje galima įsigyti lietuviškų knygų, plokšteliu, ženkliukų.

Vienas laikraštis, turįs daug skaitytojų, reiškia 
pat, kiek du korpusai armijos.

Napoleonas

salio (outubro) 16-17 dd.
(šeštadienį ir sekmadienj)

Vila Zehnos parapijos 
PAVASARIO 
ŠVENTE 

(kermošius) 
Kviečiame 

visus da
lyvauti.

apylinkių nuopelnas!
Kaip „sobre mesa”, kun. Gavė

nas kiekvieną apdalino šv.Pran-

Pagalbininkės, daugiau lietuviškų 
pašaukimų. - Užsakytas vienas au 
tobusas, tad vietų nedaug.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
CUARDA C.HUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS, SENHORAS E 

rpiANCAS MINI-SOMBRINHAS. TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

"LIETUVIAI BRAZILIJOJE" leidinį 
parėmė ar užsisakė:

13. Jonas Bagdžius - Cr.200
14. Ona Gaigalienė - 100
15. Antanina Zakarauskas - 100
16. Antanas Dutkus' - 50
17. Jonas Gilevičius — 50

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
MŪSŲ LIETUVĄ!

VEIKLOS KALENDORIUS

Spalio 31 - BLB-nės Tarybos-Valdybos 
rinkiniai.

Spalio 31: Spaudos balius. Ruošia Šv.Juo
zapo Vyrų Brolija.

Lapkričio 21 Lietuvos kariuomenės diena 
17 vai. pamaldos ir minėjimas šv. Kazimiero 
p-jos salėj Literatūros Būrelio iniciatyva.

SEMANÁRIO
feį «âficô &

Į4MJSIJ
I LIETM^

Gruodžio mėn. 3 d.. 20:00 vai. PL1AS 
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas 
inž. Algirdą Idika. rua Maestro Chiafarelli. 
736 - Jardim Paulista. Tel.: 282-2919.

Sausio mėn. 29 d.. 10:00 vai. PL1AS Bra
zilijos skyriaus nariu susirinkimas pas inž. 
Leonarda Mitruli. jo vasarvietėje - Estrada 
Raposo Tavares. Tel.: 273-6434 (residenci-

‘Vicente Vitov fBanys <£tda,
taser. Estadual: IOW.9^ 8. S. S. 88.88W9/M1

R Coelho Barradas, 104 Fones; 274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente Sâo Paulo

-..-■nr— — -____ • L - -rrr-^.^w
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ANTONĮO AQUINO 

Redige: Equipe Edèteàal 
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METINĖ PRENUMERATA: 70 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 350 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,50 kruz. Užuojautos ir sveikinimai nuo 20 kr. pa
gal didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Fedro 
Daugintis’’ vardu,
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos fcr leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalba ir turini re
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ro.
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