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LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-METÍS (1926—1976)

DRĄSUS AIRIU ŽYGIS

Kovo mėnesj Airijos katalikų grupė nutarė jteikti Sovietų atstovy
bei Dubline protestą oriėš katalikų persekiojimą Lietuvoj. Rusų am
basada atstovų nepriėmė. Šie, sukalbėję rožančių prie Sovietų ambasa
dos vartų, išsiskirstė. Bet sekančią dieną visi dubliniečiai galėjo skai
tyti jų pareiškimą sostinės spaudoj.

Vatikano radijas perdavė žinią ir j Lietuvą. Ir LKB Kronika išėjo su 
„Lietuvos tikinčiųjų laišku airiams". „Visos tikinčios lietuvių tautos 
vardu širdingai dėkojam airiams už moralinę pagalbą Lietuvos katali
kams, vedantiems žūtbūtinę kovą... Skelbkite pasauliui, kad Lietuvos 
vyskupijos neturi nei vieno ordinaro, Vilnius -- Lietuvos sostinė — ne
turi nei vyskupo, nei katedros... Broliai airiai, ruoškite misionierius 
Lietuvai... Jūsų maldos ir ryžtingi protestai — mūsų išsilaikymo ir 
pergalės laidas../' (LKBK, nr. 23).

Airiai pasirodė verti lietuvių padėkos ir pasitikėjimo. Jiems padėko
jom ir mes per B LB valdybą.

Ir, štai, nauja jų iniciatyva skelbti pasauliui „tikėjimo laisvę" Rusi
joj.

1976 m. lapkričio 19 d.

Jo Ekscelencijai Antoli Stepanovich Kaplin
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Ambasadoriui
75, Ailesbury Road,
Ballsbridge, Dublin 4, Airija

Ekscelencija,

Man tenka garbė Jums pranes’ti, kad bendruomeninė Maldos Novena už krikš
čioniškąją taiką musų krašte ir visame pasaulyje prasidės lapkričio 30 ir baigsis 
gruodžio 8 dieną, Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo švente. Tikintieji Airijo
je melsis kartu su. kitais tikinčiaisiais įvairiuose kraštuose tuo pačiu metu.

Lietuvių tauta turi daug bendro su airiais: tas pats tikėjimas, ir maždaug tas 
pats gyventojų skaičius. Mes pagarbiai Jūsų prašome mums padėti prieiti prie ti
kinčiųjų Lietuvoj, kad jie galėtų jungtis su mumis ir kartu maldingai siekti krikš
čioniškos taikos. Toks bendravimas prisidės prie kultūrinio bendradarbiavimo, 
kurio Jūs siekiate tarp airių ir Sovietų Sąjungos.

Paprasta Mergelės Marijos statula, paimta iš paprastos eilinių airių šeimos, bus 
įteikta Jūsų Ekscelencijai sekmadienį, lapkričio 28 d.. 16:15 vai., prie specialaus 
stalo, Rengto prie centrinio pašto, O'Connel gatvėj, Dublin I, su prašymu, kad ji 
būtų nusiųsta vyskupui Julijonui Steponavičiui, Vilniaus arkivyskupijos adminis
tratoriui, ir lietuvių bendruomenės dvasiniam labui. Ši statula dovanojama kaip 
ženklas maldingos vienybės tarp airių tautos ir krikščionių lietuvių, susijungusių 
su kitais tikinčiaisiais ir nuoširdžiai siekiančiu krikščioniškos taikos.

Mes pagarbiai prašome, kad Jūs panaudotute savo asmenines ir Jūsų įstaigos 
paslaugas, kad iš Dublino statula pasiektų vyskupą Steponavičių iki sekančio 
antradienio, lapkričio 30 dienos. Tokiu būdu Maldos Novena Lietuvoje galės 
vykti tuo pačiu metu kaip Airijoj ir kitur.

Taip pat prašome Jūsų prielankumo sudaryti sąlygas, kad vyskupas galėtų ap
lankyti Lietuvos miestus ir miestelius su statula Novenos metu, ir užbaigti šj reli
ginį žygį apeigomis Aušros Vartų katedroje Vilniuj gruodžio 8 dieną. Šios apei
gos vyks tuo pačiu metu kaip panašios apeigos Dubline, Belfaste, Londone ir ki
tose sostinėse įvairiuose kraštuose.

Sekanti dienotvarkė padės šj dvasinį tikslą atsiekti (ir bus tinkamai įvertintas 
Jūsų Ekscelencijos veiksmas, kad programa būtų pilnai įvykdyta; juk ji ypatingai 
sutinka su Jūsų valdžios viešai skelbiama religinės laisvės politika)*.

Sekmadienį, lapkričio 28 d.:

16:15 vai. Jums statulos įteikimas, kaip augsčiau pažymėta, prie pašto, O’Con- 
ne! gatvė, Dublin L

17:15 Statulos pristatymas Dublino aeroporte EI 172 skrydžiui į Londoną
18:15 Skrydis EI 172 išskrenda iš Dublino į Londoną (Heathrow); atskrenda 

19:20.
20:00 Aerodromo koplyčioj Londone Marijos garbei apeigos - pakviesti ir 

diplomatijos atstovai.
Pirmadienį lapkričio 29 d.-

10:25 Skrydis BE 832 iš Londono į Maskvą. Atskrenda 17 vai. (vietos laiku.
20:00 (vietos laiku) šv. Liudviko bažnyčioj, Maskvoj, Marijos garbei apeigos - 

Kviečiami ir diplomatijos atstovai.
* t,

Antradienį, lapkričio 30 d.:

9:18 (vietos laiku) Skrydis iš Maskvos aerodromo į Vilniaus aerodromą, Lie
tuvoj; atskrenda 10:48 (vietos laiku).

Statula įteikiama vyskupui Steponavičiui ir prasideda statulos kelionė po Lie
tuvos miestus ir miestelius, kartu perduodant dvasinius linkėjimus nuo airių tau
tos, ir išvystoma Novena per sekančias 9 dienas.

Sekmadienį, gruodžio 5 d.:

14:30 (vietos laiku) Vysk. Steponavičius kartu su vysk. J. Matulaičiu-Labuku 
koncelebruoja Mišias Tautinėje šventovėje Šiluvoje, tautinės lietuviu šventkelio- 
nes už krikščionišką taiką proga. Tuo pačiu metu bus panašios apeigos Airijos 
tautinėje s'ventovėje, Knock’e.

Trečiadienį, gruodžio 8 d.*

19:30 (vietos laiku) Koncelebruotos Mišios su vysk. Steponavičium ir vysk. L 
Matulaičiu-Labuku Aušros Vartų katedroje, Vilniuje, baigiamos atitinkamu pa
siaukojimu Marijai. Šios apeigos vėl sutampa su panašiomis apeigomis kituose 
kraštuose, ypatingai Airijoj, už krikščionišką taiką Airijoj, Lietuvoj, kituose 
krikščioniškuose kraštuose, kituose kraštuose ir valdančiųjų širdyse.

Kaip kultūrinių mainų dalį, mes norime įteikti dr. Garret Fitz Gerald, mus i 
užsienio reikalų ministeriui, magnetinius įras'us su bažnytinėmis apeigomis bei Ii 
turgine muzika Novenos metu ir jos uždaryme. Jis šiuos rekorduotus įrašus nu 
veš Rusijon gruodžio 14 dieną. Mes tikime, kad jie bus perduoti vysk. Stepdnavi- 
čiui. Manome, kad iŠ Lietuvos panašūs įrašai, o gal net ir filmas, bus perduoti ai
rių tautai per tą patį dr. Fitz Gerald.

Jei mes būtume perdaug įžvelgę Jūsų viešai pareiks'tame nore kultūriniai ben
dradarbiauti Šiuo metu su mūsų kraštu, tai prašytume, kad vietoj to, Jūs dalyvau
kite statulos įteikime prie pašto, sekmadienį, lapkričio 28, ir pačią statulą per- 
leistume kelioms moterims, kurios pasisiūlė kai kuriuose Europos sostinėse pra
vesti pokalbius ir nuvežti statulą vysk. Steponavičiui bei lietuvių tautai iki lapkri
čio 30,-dienos. Tokiu atveju būčiau dėkingas, jei išduotumėte reikalingas vizas 
bei kitus dokumentus laiku.

Tikėdamas, kad šios pastangos kultūrinio bendradarbiavimo srity neš vaisių, 
siekiant krikščioniškos taikos, pasilieku Jūsų

T.C.G. O’MAHONY — C.C. Centro direktorius

Priedas visuomenei

Sekmadienį, Lapkričio 28 d.:

15:00 DUBLINE: koncelebruotos Mišios Liurdo Madonos bažnyčioj; po jų 
statulos pašventinimas ir procesija į Centrinį Pastą, O'Connel gatvė;

15:00 LONDONE: specialios Mišios šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioj; iš ten 
eisena iki sovietų ambasados, meldžiantis už krikščionišką taiką Airijoj ir kitur ir 
už šios dvasinės misijos pasisekimą.

(Airių centro adresas: C.C. Centre, 22 Merrion Square, DUBLIN, 2, Irlanda)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Klausimai ir atsakymai Prano ir Algirdo Bražinskų spaudos konferencijoje
Š.m. rugsėjo 23 d. Įvykusioje 

spaudos konferencijoje Niujor
ke, VLIKo pirmininko dr. K. J. 
Valiūno rezidencijoje, abu Bra
žinskai — tėvas ir sūnus atsaki
nėjo Į spaudos bei radijo atsto
vų klausimus. Čia pateikiame jų 
atpasakojimą.

Klausimas. Išeivijoje yra tau
tiečių, linkusių bendradarbiauti 
su sovietų okupuota Lietuva. 
Kaip Jums atrodo tokia nuomo
nė?

Atsakymas (Algirdo). Su oku
pantu reikia kovoti, su tauta — 
bendradarbiauti. Išeivijoje — 
padėti Lietuvai išlikti lietuviš
ka ir patiems išeiviams nenu
tausti, nuolat kelti Lietuvos lais
vės klausimą.

Kl. Algirdai, bėgdamas iš Sov. 
Sąjungos lėktuvu, buvai bene 
14 metų amžiaus, 
drąsa?

Ats. Esu gimęs 
pos 26 d. Augau
sąlygose. Tėvai ir kiti dažnai pa
sakodavo apie lietuvių partiza
nų kovas, rusų okupantų daro
mas skriaudas. Visa tai išugdė 
manyje pasipriešinimo dvasią. 
Sov. Sąjungoje yra 250 mil. gy
ventojų. Tokį žygį atlikome tik
tai mudu.

Kl. Kokias sąlygas turėjote
■ Turkijoje?

Ats. (Algirdo). Turkai mus su
prato ir buvo broliški. Rusai la
bai spaudė grąžinti mus, bet 
turkai laikėsi tvirtai, jie net sau
gojo mus, kad sovietų agentai 

"nepagrobtų. Dėl nuolatinio ru
sų. spaudimo teismų procedūra 
buvo labai ilga. Vienu metu teis
mas buvo panaikinęs mums pa

iš kur tokia

1955 m. lie- 
nepaprastose

lankų sprendimą, bet to meto 
valdžia buvo nuversta, ir atmo
sfera pasikeitė. Mūsų padėtis 
pasidarė kritiška, kai nuverstoji 
Turkijos valdžia vėl grįžo. Buvo 
pavojus, kad artėja mūsų atida
vimas rusams. Tą galimybę su
stiprino faktas, kad gudas, ku
ris su mumis buvo kalinamas 
kurį laiką, buvo grąžintas ru
sams. Kai per savo draugus tur
kus patyrėme, jog ir mes būsi
me išduoti rusams, nusprendėm 
pabėgti iš saugomos pabėgėlių 
stovyklos. Tai padarėm 1976 m. 
birželio 23 d. Ankarą pasiekėm 
birželio 24 d. Mus, einančius Į 
JAV ambasadą, sulaikė trys tur
kų sargybiniai ir paklausė paso. 
Aš paaiškinau, jog esu ameri
kietis studentas John Brown; 
pasą palikau bendrabutyje. Sar
gybiniai leido eiti JAV ambasa
dom Ten visą istoriją angliškai 
papasakojau ir surašiau konsu
le!. Ji, nuėjusi pas ambasadorių, 
kalbėjosi dvi valandas. Grįžusi į 
priėmimo kambarį, pranešė, 
kad mums leista kol kas pasi
likti ambasadoje (išbuvom 3 die
nas). Norėjo mus išgabenti į ka
rinę amerikiečių bazę, bet vė

liau šis planas buvo pakeistas ir 
buvo Įsakyta mus perduoti tur
kų policijai, išgavus garantijas, 
jog mes nebūsime suimti, bau
džiami ir galėsime išvykti iš 
Turkijos. Tėvas bandė nusižu
dyti, bet buvo iškviesta greito
ji pagalba. Labai ansktyvą rytą 
pats ambasadorius su konsule 
automobiliu nuvežė mus Į mies
to aikštę, kur laukė turkų poli
cijos būrys. JAV ambasadorius 
pasirašė atitinkamą raštą ir per
davė mus policijai. Pastaroji nu
gabeno mus į Istambulo ligoni
nę, kur apgyvendino viename 
kambaryje ir dvi savaites saugo
jo 9 saugumiečiai. Turkų spau
da skelbė apie mūsų pabėgimą 
ilgas informacijas pirmuose pus
lapiuose, pažymėdama: “lietu
viai pabėgo”, “ juos pagrobė 
antikomunistiniai laisvojo pa
saulio lietuvių agentai” ir pan.

Liepos 11 d. mūsų kambarin 
Įėjo būrys saugumiečių, žurna
listų, fotografų. Tuo momentu 
mums buvo pranešta, kad turi
me skristi Romon. Saugumie
čiai nuvežė mus Į aerodromą, jų 
viršininkas Įteikė turkiškus pa
sus ir nuvedė Į “Pan American 
Airways” lėktuvą. Ten atėjo ir 
BALFo pirm. M. Rudienė. Tris 
savaites išbuvome Romoje. Rug
sėjo 5 d. išskridom Į Venecue- 
lą, lydimi p. M. Rudienės. Kara- 
kase mus pasitiko F. Zubras ir 
kiti. Kurį laiką gyvenom kun. 
A. Perkumo globoje, bet jau
tėm, kad esame sekami sovieti
nių agentų. Kelionę Kanadon su
planavom mes patys visai sava
rankiškai.

>

Spaudos konferencijoje Niujorke VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūno reridencijoje: Simas Kudirka, Aigirdas Brados- 
kas, Bernadeta Brazmskienė Miliauskaite, Pranas Bražinskas Nuok. L Tamošaičio

KI. Kodėl tad nepasiekėt Ka
nados?

Ats. Mūsų lėktuvas nusileido
Niujorke, Kennedy aerodrome. 
Čia reikėjo persėsti į kitą lėk
tuvą, skrendanti Į Torontą iš La
Guardia aerodromo. Jieškodami 
šio aerodromo paklydom ir nu
tarėm vykti pas Lietuvos konsu
lą A. Simutį Po to susiradom 
VLIKo pirm dr. K. J. Valiūną, 
S. Kudirką ir pasilikom JAV-se.

■ MOKYKLOS
Sovietų Sąjungoje yra'specia

lios šnipinėjimo agentų mokyk
los, kuriose atrinkti asmenys 
mokomi Vakarų pasaulio aplin
koje. Pirmą kartą tokią mokyk
lą atidengė švedų majoras Per 
Lindgren, o daugiau buvo su
žinota iš rusų agentų, kurie 
Anglijoje paprašė pabėgėlių tei
siu.

Vietovėje Gaczyna, apie 100 
mylių Į pietų vakarus nuo Kui- 
byševo, yra viena tokia mokyk
la. Ji užima apie 425 kv. mylių 
plotą. Vietos gyventojams Gac
zyna yra žinoma kaip karinių 
tyrinėjimų rajonas.

Stovykla aptverta augšta tvo
ra ir saugojama ginkluotų sar- 
gybinių. Ji yra suskirstyta i ke
turias sekcijas. Kiekviena sek
cija atitverta augšta tvora ir 
plačia neutralia zona, kurioje 
nuolat budi sargybiniai. Kiek
vienoje sekcijoje yra pastatyti

Aš nuvykau Į WõfcestêrI pas B. 
Miliauskaitę, su kuria susiraši
nėjau dar būdamas Turkijoje.
Vienas kitam patikom ir susi
tuokėm.

Kl. Ar ketinate lankyti lietu
vių kolonijas?

Ats. Kol mūsų, teisinė padėtis 
dar nėra sutvarkyta, teks pa
laukti.

Apie galimybes Įteisinti Bra
žinskus JAV-se kaitėjo adv. Ar- 
monienė. Esą jie nėra nusikal
tėliai, amnestied Turkijos val- 

ereiti gana ilgą 
procedūrą JAV-se. B.

Tėviškės Žiburiai

džios, bet ti

Specialūs1 miestar ir ’kaimai pa
gal agentų ruošimo paskirtis. 
Vienoje šiaurinėje sekcijoje yra 
Įrengta iki detalių Anglijos gy
venimo aplinka, antroje — Ka
nados ir JAV. Pietinėse sekcijo
se Įrengtos Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Pietų Afrikos 
gyvenimo aplinkos. Vokietijos. 
Austrijos, Skandinavijos, Švei
carijos agentams Įrengta Pra- 
chovka stovykla apie 70 mylių 
Į šiaurės rytus nuo Minsko ir 
apimanti 200 kv. mylių plotą.

Tose stovyklose yra specia
lūs lektoriai, šnipinėjimo agen
tų parengimas trunka 10 metų. 
Tada jie siunčiami į atitinka
mus kraštus organizuoti naujų 
agentų ratelių. (Pagal L. J. 
Zink, Sexpionage and the KGB. 
“The Toronto Sun” 1976. VII. 
23. Taip pat žiūr. David Lewis. 
Sexpionage, New York and 
London 1976 ). E.
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Už gel&žinin vertu W«ioje 
Naujausi įspūdžiai keliautojo, grįžusio iš okupuotos Lietuvos

te

Pernai “Inturistas” pakeitė 
kelionių į Lietuvą tvarką. Vyks
tantieji į Vilnių būtinai turi iš
būti savaitę Minske. Jie sujun
giami Montrealyje su iš Gudijos 
ar Ukrainos kilusiais turistais 
ir “Aerofloto” lėktuvu per Pa
ryžių skraidinami į Maskvą. Ten 
turi praeiti griežtą milicijos ir 
muitinės valdininkų kontrolę. 
Duotuose užpildyti lapeliuose 
reikia ne tik pažymėti atsivežti 
pinigai, bet ir pasirašyti, kad už 
netinkamą lapelio užpildymą 
būsi pagal Sovietų Sąjungos įsta
tymus baudžiamas.

Sovietų Sąjunga viešai įsipa
reigojo Helsinkyje nevaržyti as
mens teisių savo ir kitų tautų 
piliečiams, bet valdininkams pa
liko galią apkaltinti betkurį ke
liautoją nesilaikymu muito, cen
zūros ar pinigų keitimo taisyk
lių.

Visi kraštai turi kelionių 
agentūras, stengiasi, kad atvy
kusieji'išleistų atsivežtus pini
gus, ilgiausiai išbūtų kelionėje 
ir išsivežtų apie kraštą geriau
sius Įspūdžius. Sovietų Sąjungoj 
“Inturistas” yra ne tik turistus 
kviečianti, bet ir juos kontro
liuojanti įstaiga. Reikia tik ste
bėtis, kad pasitaiko vykstančių 
net po kelis kartus, nors kiek
vienas tik išlipęs iš lėktuvo pa- 
junta, kad atvyko į policijos ir 
diktatūros kraštą. .

Maskvos aerodrome laikoma
si europietiško aptarnavimo, bet 
Vilniuje atvykusieji surenkami 
Į autobusą už geležinių vartų. 
Pasitinkantieji turi laukti iki 
geležiniai vartai bus atidaryti, 
nors turistams aerodrome yra 
skirta didelė salė, bet nėra at
skiro įėjimo.

“Gintaro” viešbutyje nejau
čiama, kad turistų būtų laukta. 
Tuojau perspėjama, kad negali
ma išvykti iš Vilniaus, o ko nors 
paklausus, atsakoma: “negali
ma, nesakome, nežinome”. Sve
čių giminių viešbutyje antplūdis 
yra varžomų pasimatymų pasek
mė: neleidžiama iš miesto išvyk
ti, neturima pakankamai viešbu
čių, neleidžiama, privačiai pas 
pažįstamus apsistoti. “Inturis- 
to” patvarkymas turėti restora
nuose rezervuotą turistams sta
lą padeda su savaisiais pabend
rauti.

Kelionė po miestą vienam be? 
veik neįmanoma. Taksį susirasti 
iš anksto neužsisakius taip pat 
nelengva. Šoferiai turi-išpildyti 
planą (parvežti dienos uždarbį, 
nuvažiuoti nustatytą kilometrų 
kiekį). Miesto autobusų linijos 
nevietiniam nėra aiškios, ypač 
kai negalima gauti . Vilniaus 
miesto plano.

Gatvėse girdėti rusų kalba,

Viduramžių Vilniaus vaizdas

PRANEŠIMAS IS ROMOS

Italų spauda apie Lietuvą
Plačiai skaitomas italų dien

raštis “Seculo d’Italia” nuolat 
iškelia Lietuvos klausimą savo 
skiltyse. Jis plačiai panaudoja 
prelato V. Mincevičiaus italų 
kalba leidžiamo “Elta Press” 
biuletenio medžiagą ir tuo bū
du informuoja italų visuome
nę apie komunizmo pavojų Ita
lijai bei visam pasauliui. Rug
pjūčio 25 d. laidoje “Seculo 
d’Italia” per du puslapiu ištisai 
paskelbė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” laišką Ber
lyno arkivyskupui kardinolui 
Bengsch jo apsilankymo Lietu
voje proga.

Straipsnyje stambiomis raidė
mis pabrėžiama: “Sovietų Są
jungos istorija yra pagrįsta ele
mentariausių žmogaus teisių 
pažeidimais. Lietuvos tikintieji 
ir kunigai deportuoti į Sibirą ir 
išžudyti! KGB nustelbia ir rau
donosios armijos žiaurumus!” 
Dvi nuotraukos, vaizduojančios 
sovietų koncentracijos stovyk
las ir jų tankus, paryškina 
straipsnį. “Tai pagrindinės prie
monės, — pažymi italų dienraš
tis, — kuriomis naudojasi 
Kremliaus agentai betkuriai 
opozicijai palaužti.” Dienraštis 
taip pat skelbia “Elta Press”. 

agentūros kreipimąsi į italų 
skaitytojus, kuriame visi kvie
čiami siųsti užuojautos ir soli
darumo pareiškimus lietuvių 
politiniam kaliniam, ypač pa
smerktiem už jų religinius įsiti
kinimus, kaip Nijolė Sadūnaitė. 
Tokie laiškai, — pažymi laik
raštis, — turi nepaprastos reikš
mės persekiojamųjų likimui.

Tas pats “Seculo d’Italia” 
dienraštis rugsėjo 11 d. laidoje 
paskelbė ir kitą straipsnį “KGB 
agentų naguose: Kryžiaus keliai 
norinčių emigruoti iš Sovietų 
Sąjungos”. Straipsnyje skelbia
mos kito lietuvių politinio kali
nio Kęstučio Jokubyno 17-kos 
metų kančios sovietų kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose 
bei nesėkmingi bandymai gauti 
emigracijos vizą į laisvuosius 
Vakarus. Panaudotoji medžiaga 
yra paimta iš “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos”, kurią 
prel. V. Mincevičius išvertė į 
italų kalbą ir paskelbė “Elta 
Press” biuletenyje.

M. K Razminas

s kultūra yra pats reikšmingiau
sias tautos subrendimo ženklas.

J. ERETAS 

taip pat restoranuose. Milicijos 
gatvėse neperdaugiausia. Su ne
silaikančiais tvarkos susitvarky
ti milicija turi pagalbininkus 
“draugovininkus”. Turistų kont
rolei panaudojamas telefonas, 
viešbučio tarnautojai, durinin
kai ir “tipeliai”, kurie turi teisę 
užeiti Į restoraną ir nieko neuž 
sisakę sėdėti prie stalo (nega
lima tik ant stalo užmigti) ir ste
bėti atsilankančius.

Vilniaus centre yra “doleri
nė” krautuvė. Dėl jos kartais 
tenka atsisakyti ir nebepamaty
ti Katedros požemių, etnografi
nio muzėjaus, kuris turėtų būti 
būtinai aplankytas, nes niekur 
kitur tokių senosios Lietuvos 
rodinių nebeteks matyti. Taip 
pat reiktų nepraleisti nepama
čius Vilniaus universiteto bib
liotekos senųjų raštų salės ir 
ten esančių pirmųjų spausdintų 
lietuvių kalba knygų.

Penkios dienos Vilniuje pra
bėga kaip viena. Išleista didelė 
suma pinigų ir štai vėl būtinai 
reikia vykti į Minską. Kai i Ry
gą keliaujantieji gali pasilikti 
Rygoje 15 dienų, pamatyti Bal
tijos pajūrį, pabūti ir apsipirkti 
Maskvoje, lietuviškas “Tntūr-is- 
tas” padeda dolerius rinktį} Gu
dijai^ perleidžia gudąmš'paro
dyti sovietų valdžios praėji
mus prieš vokiečius.

Tautos Sovietų Sąjungoj nęra 
lygiai vertinamos. Mokesčiai ir 
privalomi gaminiai bei deficiti
nės prekės pirmoj eilėj ffiijįa- 
mos “saviems žmonėms” — ru
sams, o kitiems — kas liko.

Tikro vaizdo, kaip žmonės ten 
gyvena, turistas, nemokėdamas 
kalbos, nesužino, nepergyvėna 
kasdieninių rūpesčių, netvarkos 
kolchoze, fabrikuose, nesusidu
ria su nenugalimomis kliūtimis 
ir nesurandamais kaltininkais-. 
Todėl nenuostabu, kad į viską 
numojama ranka ir jieškoma 
užsimiršimo gėrime, kurio ne
sunkiai galima gauti kiekvieno
je krautuvėje (bet ne alaus). Yra 
optimistų, kurie tiki, kad laikai 
keičiasi, kad visur daroma pa
žanga, bet tos pažangos turistai 
Lietuvoje neranda (pvz. geležin
kelio stotyje), nes Maskva savo 
valią diktuoja, o partiečiai ne
drįsta pasakyti, kad kitur geriau 
tvarkomasi. Turistas

Australija
NEGAUSI HOBARTO LIETUVIŲ 

KOLONIJA tari net septynias krep
šinio komandas, kurias jungia “Per
kūno” sporto klubas, vadovaujamas 
pirm. J. Petraičio, vicepinr. A. And- 
rikonio, sekr. A. Kantvilo. Koman
doms prikiauso dvi vyrų grupės, 
keturios berniukų ir viena mergai
čių. Hobarto turnyre 13-14 metų 
amžiaus berniukų komanda yra lai
mėjusi I vietą, 17-18 metų — II vie
tą. “Perkūnas” nesitenkina žaidy
nėmis vien tik Hobarte, bet savo 
krepšininkus siunčia ir į kitus Tas
manijos salos miestus.
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LA9KAS IŠVALYTI SAVO KLUOMĄ

3-asis advento sekmadienis

1. „Minios klausinėjo Jono Krikštytoje 
TAI KĄ GI MUMS DARYTI?”

Kalėdos jau arti. Arti Kristaus gimimo šven
tė; netoli ir jo teismas.

Liturgija tad skatina kiekvieną klaustis: Ką 
turiu daryti? *

Klauskim patys savęs.
Klauskim kitų, kurie šioj srity gali mus ap

šviesti:
Ką turiu daryti, kad mano susitikimas su 

Kristumi Atpirkėju ir Teisėju butų malonus?
Tai kiekvieno asmeninė sąžinės apžvalga.
Ir visos Bažnyčios sąžinės kvotimas.
2. „Jonas atsakinėjo..'
Kiekvienam nurodė tinkamą elgesio būdą 

kaip , atsivertimo” — atsigręžimo j Kristų — 
ženklą.

Klauskim patys savęs.
Klauskim kitų kurie šioj srity gali mus ap

šviesti:
Ką turiu daryti, kad mano susitikimas su 

Kristumi Atpirkėju ir Teisėju butų malonus?
Tai kiekvieno asmeninė sąžinės apžvalga.
Ir visos Bažnyčios sąžinės kvotimas'
2. „Jonas atsakinėjo...'
Kiekvienam nurodė tinkamą elgesio būdą 

kaip „atsivertimo' — atsigeežimo j Kristų — 
ženklą.

Sakė minioms: „kas turi dvejus marškinius, 
tepasidalija su neturinčiu; kas turi ko valgyti, 
taip pat tepasidalija su neturinčiu..'

Taigi
— nesirūpink vien tik savimi, o ir kitais.
— ir nepadaryk egoizmo (savimylos) vienin

teliu savo gyvenimo mastu.
, Atėjo ir muitininkai.." — Nereikalaukite 

daugiau, negu jums nustatyta”.
— Nepasinaudok savo užimama vieta netei

sėtam praturtėjimui ar kitų engimui.
„Kalbėjo ir kareiviams (kariškiams, policijai 

valdžiai): „Nieko neskriauskite, melagingai ne
skųskite, tenkinkitės savo alga”.

MOSH LIETUVA

BENDRAS 1977 METŲ VEIKLOS PLANAS
KALENDORIUS

Čia tik metmenys
Kiekviena organizacija prašoma papildyti 
ar pataisyti .
Bendram susirinkime bus galima numaty
ti tikras datas ir nusistatyti, kas ką organi
zuoja.

1. SAUSIS:
Vasaros stovykla (vaikams ir jaunimui) 
(Mažosios Lietuvos diena — 15) 
25 - São Paulo diena
29 - PLIAS Brazilijos skyriaus nariu susi

rinkimas

2. VASARIS:
3—20 — NEMUNO koncertinė kelionė j 

Montevideo, B. Aires ir Berisso
Lietuvos Nepriklausomybės šventė
— São Paulo
— Rio

Galima pastebėti, kad Jono nurodytieji 
„atsivertimo ženklai' yra labai elementarūs, 
dar labai tolimi „Pamokslui nuo kalno'.

Taip. Bet jei pažiūrėsim, kaip šiandien min
džiojami ir šie paprasčiausi doros įsakymai, 
pamatysim, kaip dar esam toli nuo Kristaus.

Jonas taip pat žinojo, kad jo statomi reika-
(avimai buvo labai kuklūs, riboti; ir jis pirštu
rodė Kitą: „Aš jus krikštiju (plaunu) vandeniu; 
bet ateis už mane galingesnis. Jis jus krikštys 
(plaus, valys) Šventąja Dvasia ir ugnimi”.

3. „Jis išvalys savo kluoną”

Jonas ne prie savęs traukė klausytojus, o 
vedė j Kristų — j tą pat j kurj mes išpažjstam 
savo Viešpačiu ir kurio gimtadienj ruošiamės 
švęsti.

„Jis laiko savo rankoj vėtyklę: jis išvalys savo 
kluoną ir surinks kviečius j klėtį, o pelus sude
gins.

— Jono nurodomas Kristus gali atrodyti 
pergrieštas, perdaug reikalaujantis.

— Bet tai tas pats Kristus, kurj pažjstam iš 
visos Evangelijos:

: Kristus, gerasis Ganytojas:
: bet ir teisingas Teisėjas. Jis surenka kvie

čius į savo aruodus, o žoles ir pelus pasmerkia 
ugniai.

Ateitis prisistato rimtą (rimtas ir gyvenimas).
Nuo manęs priklauso
— būti brangiais Dievo kviečiais
— ar., ugniai paskirtais pelais.
4.. Būkit linksmi..'
Evangelijos reikalavimai — ne slegianti naš- 

ta, o augštyn keliantis džiaugsmas.
„Nebijokit.. Džiaukitės.. Būkit linksmi.

Juk Dievas arti.' 
Dievas arti.
Dievas su mumis.
Dievas manyje.
Taigi džiaugsmas - ne iš lauko ateinantis ir 

praeinantis pakilimas, o vidinė gili savijauta, 
kad , Dievas yra manyje.'

Betgi ar leisiu Dievui gyvent, šiukšlyne? ..
Argi nepadėsiu Viešpačiui „išvalyti savo

kluoną” - išvėtyti, iššluoti, išdulkinti savo są
žinės „klojimą”-
- pelus sudeginti atgailos ugnyje,
— o kviečius surinkti ir pristatyti ateinan

čiam Kristui, kad būtų daugiau džiaugsmo 
abiem — man ir Jam?

Tik tuomet bus Kalėdos ir man.

4

Lietuvių kultūros kursai ( o gal liepos mė
nesį)

— jaunimui
— suaugusiems

3. KOVAS:

4 — Lietuvos (ypač gi jaunimo) globėjas, 
šv. Kazimieras

— šventė Moocoj
— brošiūra

Nauji mokslo metai — lietuvių kalbos pa
mokos

— mokyklos (ar mokytojų arba tėvų, ar 
vaikų-jaunimo) diena

— lituanistinių mokyklų propaganda
Kokia bendra išvyka
Užgavėnių blynų balius
19— Šv. Juozapo šventė
LKB Kronikos 5-tos metinės
Pašaukimų diena

4. BALANDIS:
Gavėnia
— rekolekcijos
— susikaupimo savaitgaliai vaikams — jau

nimui
Didžioji Savaitė
— Zelinoj
— Moocoj
Prisikėlimas
Margučių dažymo konkursas

5. GEGUŽIS: ’

Motinos diena — minėjimas
— Zelinoj
— Moocoj
— Sąjungoj

Šventkelionė į Aparecidą

6. BIRŽELIS:

15 — Tautos išsklaidymo diena
— minėjimas kartu su latviais ir estais
— pamaldos
— atitinkamas leidinys portugališkai
Joninės — Petrinės — Antaninės
— V. Anastácio
— Pque das Nações

7. LIEPA:
50 metų nuo liet, laikraščio pasirodymo

Brazilijoj: 1927.VII.3
Lietuviško Šventraščio diena (ir savaitė) 
Dariaus ir Girėno diena (1933.VJI.17) 
(Lietuvos valstybės įkūrimo diena -1251. 
VII.17)
Oninės
Vaikų — jaunimo stovyklos
Lietuvių kultūros kursai (jei nebuvo anks

čiau)

8. RUGPJŪTIS
Pabal t iečių meno paroda
— kultūrinė-meninė programa
— propagandos lapelis — informacija apie 

Lietuvą
Kanados AIDAS
— São Paule
— Rio de Janeire
Jaunųjų talentų konkursas
Bendra išvyka - gegužine

«

Itąsa 8 psl. )
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atvažiuoti ir j mūsų suvargusi; 
tėvynę.

Jūsų maldos ir ryžtingi pre 
testai — mūsų išsilaikymo i 
pergalės laidas.

ULKB Kronika Nr. 23
______ ———Mwwiinri aai ■nwiiBiwi wwt~t---------------------------------------------- 1---------

Tarybų Sąjungos KP CK 
Generaliniam Sekretoriui 
Tarybų Sąjungos Ministrų 

Tarybos Pirmininkui

Lietuvos tikinčiųjų laiškas airiams

Nuorašai:
1. Lietuvos Ministrų Taryba
2. Religijų reikalų tarybos Į 

galiotiniui LTSR.
3. Lietuvos vyskupijų vade 

varas.
nr»— ■nirnmnTnrT—wwww ■

Š. m. gegužės 12 d. Vatikano 
radijas lietuvių kalba perdavė 
džiugią žinią, kad kovo mėn. Ai
rijos katal’kų grupė per tary
binę vyriausybę Dubline norėjo 
perduoti pareiškimą Tarybinei 
vyriausybei dėl katalikų perse
kiojimo Lietuvoje. Tarybinė vy
riausybė parerkimo nepriėmė, 
ir Airijos katalikų grupė, sukal
bėjusi rožančių prie tarybinės 
atstovybės varių, išsiskirstė, o 
neįteiktą atsišaukimą sekančią 
dieną išspausdino sostinės laik
raštyje.

“LGB Kronika” visos tikin
čiosios lietuvių, tautos vardu šir
dingai dėkoja airiams už morali
nę pagalbą LieLuvcs katalikams, 
vedantiems žūtbūtinę kovą su 
ta'p vadinamu karinguoju ateiz
mu kur palaike gigantiška val
stybės mas’na.

Kokia baisi veidmainystė iš
ryškėja girdint, kaip.terybmiąi 
laikraščiai nuolat skelbia, kad 
Tarybų Sąjunga remia Afrikos 
nacionalistus, kai tuo tarpu lie
tuvius, mylinčius savo tautą ga
bena į Sibirą, uždaro į psichiat
rines ligonines, grįžusius iš la
gerių neregistruoja, mėto iš dar
bo. Tarybinė spauda skelbia, - 
kad Tarybų Sąjunga padedanti 
Šiaurės Airijos katalikams vi
somis galimomis priemonėmis, 
net ginklais. Tuo pat metu Lie
tuvoje negailestingai triuškina
ma Katalikų Bažnyčia: mūsų 
senos, istorinės ir meniškos baž
nyčios paverčiamos sandėliais, 
muziejais, pvz. Vilniaus katedra 
— paveikslų galerija, šv. Kazi
miero bažnyčia — ateistiniu mu
ziejumi. Griaunama tautos dora, 
žalojamas lietuvio charakteris.

1940 m. birželio 15 d. Raudo
noji armija mus atskyrė nuo šv. 
Petro Sesto ir viso nekomunis
tinio pasaulio. Žinios iš pasaulio 
gyvenimo dėl įvairių trukdymų 
mus pasiekia nepilnai ir pavėluo
tai, tačiau mes žinome ir džiau
giamės, kad Airija duoda di
dinusią procentą misionierių,
k?, d jų katalikų 91 proc. sekma- 
dizi.ia’s lanko bažnyčią, kad JA, čiais.

Valstybių kokybiškiausi katali
kai yra airiai išeiviai. Taigi, m-en 
turime vilti, kad. š:s airių protes
tas ne paskutinis!

Deja, Vakarų katalikai galė
tų pasimokyti iš komunistų, 

* kaip reikia kovoti už savo idea
lus. Pvz., viso pasaulio komunis
tinė (l-r net nekomunistinė!) 
spauda metų metais šaukė vž. 
Manolį Glezą. Ir savo pasiekė! 
JAV negrę Andželą Davis, pa
dariusią kriminalinį nusikaltimą, 
padarė didvyre. Bet kuomet per
sekiojami kataUkai Lietuvoje.U ü
kuomet Vakarų Ukrainoje 5 mi- 
1-jonai katalikų neturi nė v enos 
oficialios bažnyčios, kuomet Bal- 

•í&rtisiftrie palikė vos sene
liai kunigai, neturėdami nė vie
no, nors ir slapto, kaip Ukraino
je, vyskupo, katalikų spauda 
pasitenkina viena kita žinute... 
Tiek iškentėjas! Airija turi su
prasti, ką reiškia tikėjimo per
sekiojimas!

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
— paskutinis Bažnyčios bastijo- 
nas Europos šiaurėje — jau keli 
dešimtmečiai veda nelygią kovą 
su atgabentu iš svetur ateizmu. 
Broliai, viso pasaulio katalikai, 
padėkite mums! Jūsų maldos ir 
kiekvienas protesto žestas telks 
mums moralinių jėgų, padės at
silaikyti, laimėti teisę nevaržo
mai garbinti Dievą ir savo tė
vynėje jaustis lygiateisiais pilie-

Vienintelė jėga, kuries bijo 
kiekvienas nusikaltėlis, taip pat 
ir karingasis ateizmas_ viešoji

opinija. Žydai turi ryžtingą se
natorių Džeksoną. Nejaugi mes, 
katalikai, negahme turėti ką; 
ners panai jaus? Skelbkite pasau
liui, kad mes katalikai, ne tik 
neturime tų teisių, kurias turi 
Amerikos negrai, bet neturime 
:r spaudos, nei katalikiško ka- 
lendor aus, maldaknygių, kate- 
k’zmų, kad kunigai už religinių 
tiesų mokymą sodinami į kalėji
mus, kad jaunimas persekio
jamas už bažnyčios lankymą (ti
kintieji jaunuoliai mokyklose el
gesio gauna tik patenkinamą 
pažymį). Skelbkite pasauliui, 
kad Lietuvon vyskupijos neturi 
nė vieno ordinaro. Vilnius — 
Lietuvos sostinė — nei vyskupo, 
nei. katedros. Du vyskupai — 
Julijonas Steponavičius ir Vin
centas Sladkevičius — jau 1b 
metų ištremti be teismo. Vienin-; 
telė Kauno Kunigų seminarija 
išlepdavo per’metus vos po ke
lis kunigus, šis ska’čius dėl pro
testų tėvynėje ir svetur padidė
jo iki dešimties. O tačiau kasmet 
Lietuvoje miršta apie 20 kunigų. 
Lietuvos kunigo amžiaus vidur
kis jau prašoko 00 metų.

Broliai airiai, ruoškite misio- 
į nierius ir Lietuvai! Dar ir dabar 

Ukraina su pagarba prisimena 
! airių kunigų pasiaukojimą Lvo
ve ir kitur. Savo laiku ve turės

URUGVAJUS
‘ ĄŽUOLYNO RASI RODYMAI

Montevideo lietuvių tautinių 
kių ansamblis „ĄŽUOLYNAS' s 
lių m. 17 d., sekmadienį šaunia' 
pasirodė Lietuvių parapijos salėj 
dalyvaudamas Liceo XI del Ceri 
surengtoje šventėje labdaros tiks 
lui. Spalių m. 23 d. jis šoko Clut 
de Leones 250 metų Montevideo 
Miesto jkūrimo minėjime-šventf 
je Parque Central. Tai Urugvajau 
didelė garbe, nes ne visos tautos 
buvo pakviestos.

Ansambliui „Ąžuolynas' dab; 
paėmė vadovauti Inės Kamendir 
tė (kurią jau keletą kartų matėme 
ir Sanpaulyje), padedama dr. Al
fredo Stanevičiaus, labai prityru
sio ir gabaus lietuviškų šokių žino 
vo.

LIETUVIŲ KALBOS PAMO
KOS vyksta sistemingai. Mokina 
pasiryžėlių mokytojų grupelė:Mai 
celė Mockevičienė, Rožė Dobile- 
vičiutė, Genė Jospainienė, Rožė 
Lesinskienė, Birutė Mačanskienė 
ir Vyt. Dorelis. Vaikai su entuzi
azmu stengiasi pramokti savo pro 
tėvių kalbos.

Jų entuziazmui palaikyti Liet. 
Katal. Moterų Dr-jos valdyba jiem: 
ir jų šeimoms bei kitiems suruošė 
spalių m. 31 d. VAIKŲ PAVASA
RIO ŠVENTĘ.

KURŠIŲ NERIJOS ŽMONES BEI 
VAIZDUS atskleidė meninių nuo
traukų paroda, kurią surengė Lietu
vos fotografijos meno draugijos Ne
ringos miesto skyrius. Pirmojoje šio 
skyriaus parodoje dalyvavo fotogra
fai — K. Mizgiris, B. Krakauskas. R 
Kerikas. Z. Bukauskas. K. Norkevi 
čius ir kt.

KAUNO MUZÈJAUS BOKŠTO 
varpų muzikos koncertus jau du 
dešimtmečius rengia nuolatiniai 
“varpininkai” — kompozitoriai Vik
toras ir Giedrius Kuprevičiai, tėvas 
ir sūnus. Vasaros metu jie atlieka 
ištisus koncertų ciklus. Šį rudenį j 
juos pirmą kartą įsijungė instru- 
mêntáíistaTTr vókaíistaT D. šostako- 
vičiaus romansą. V. Mocarto menuetą 
ir lopšinę atliko smuikininkas A. 
Dirvanauskas, dainavo solistai T. 
Chmieliauskas ir S Rubinovas su 
varpų muzikos palyda
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Graži varpstė.

ESU METOVAITÊ

Aš jaučiu pareigą kalbėti Ii 
tuviškai, eiti į lietuvišką mok; 
lą ir. didžiuotis, kad esu lietuve 
tė.

Jonas Tavaras,

Gary (Ind.) lit. m-loą mokinys

MANO KATĖ

KIŠKIUI VARGAS

6

mirė

% $ í

Audra Nasvytyt 
ÇIevelando Šv. Kazimiero Ii

Paskutinė šios vasaros giesmė. Piešė Una Didžbalytė, K. Donelaičio UL 
-mokyte mokinė,

1
S®

MAIRONIS

Lietuva brangi, mano tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos did

vyriai, 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargų pri-

* tyrei.

Man patinka rašytojas Mairo
nis — tai yra slapyvardis. Jonas 
Mačiulis gimė 1862 m. 
1932 m.

Aš esu skaitęs daug jo eilė
raščių. Jis labai mylėjo $savo 
kraštą — Lietuvą ir jai yra su
kūręs daug gražių eilėraščių. 
Maironis ragino mylėti senovės 
Lietuvą, priespaudoje ragino ne
pasiduoti. Lietuviams jo eilėraš
čiai buvo artimi ir brangūs. Jis 
rašė apie gamtą, upes, ežerus^ 
miškus, gyvulius.

Jo eilėraščiai tapo dainomis? 
kaip “Mano Gimtinė”, “Ku$ bė
ga Šešupė”, “Vasaros naktys”, 
ir “Lietuva brangi”. Man patina 
ka tas dainas dainuoti.

. - Edvardas Mteta, 
Los Angeles lit. m-los 7 sk. mok.

(“Saulės Spindulys”)

MANO ŠUNIUKAS

Mano šuniuko vardas yra 
“Christopher”. Jig yra gražias 
spalvos, septynių metų amžiaus. 
Yra labai stiprus. Vieną dieną 
jis dalyvavo peštynėse su kitu 
šuniuku, jis nukando anam pusę 
uodegos.' Jis k^uso manęs. 
Christopher labai geras šuniu* 
kas.

Mano katė vardu Kitzė. Nori 
valgyti visada, kai aš skubu į 
mokyklą. Miau, miau nori valgy
ti visada.

Kai mamytė grįžta iŠ darbo, 
Kitzė verkia prie jos kojų. .Nori 
glaustis ausimis ir tada ant ma
žųjų kojų.

tamsta TotaMįtė

Katinėlis moka visaip žaisti.
Piešė Raminta Jautakaitė, Mar

quette Parko lit. mokykla.

MŪSŲ KALBA
» Aš turiu išlaikyti savo kalbą. 
Mano gyvenimas įdomesnis ir 
pilnesnis. ’

Rūta Staniškįta, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit.

m-los XI sk. mokinė. 
(“Pavasario derlius”)

Miške žalios samanėlės, 
Kyla grybų kepurėlės, 
O už kelmo kiškis tupi, 
Kiškiui grybai neberūpi.

Ritasi taku ežys,
Greit jis kiškį pabaidys, 
Kiškio ausys gerai klauso, 
Bijo jis net lapo sauso.

Kas tą kiškį pamokys, 
Kojos greitos nepavys... .
Daug pavojų kiškį tyko, 
Net skandintis jis jau vyko

Taikos lapė jį pagaut, 
O medžiotojai nušaut, 
Vargas kiškiui visas dienas, 
Budi kiškis krūme vienas.

Alb. KašiubleiGERAS TĖVAS

... aš norėčiau būti malonus sa
vo vaikams. Aš norėčiau turėti 
gerą darbą, kad. galėčiau išlaiky
ti šeimą. Aš išmokyčiau savo vai
kus mandagiai kalbėti, skaityti, 
plaukti ir statyti visokius dalykus. 
Su vaikais ir žmona važiuočiau 
atostogauti į įvairias vietas. Mes 
visi skristumėm aplink pasaulį. 
Męs nusipirktumėm gerą namą 

■ ir turėtumėm šunį, katę, arba ark- 
i lį. Aš norėčiau būti geras tėvas.

Rasa Tijūnėlytė 6 sk., 
Dariaus Girėno lit. mokykla
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Liteiaiwut í)aiüè Mohlaá
Taip rašo pogrindžio “Aušra”

Kaip buvo nužudytas Mindaugas Tamonis Lietuvoje (mirties metinės — lapkričio 15)? 
Jį "gydė" Vaičiūnienė ir Radauskas © Velionies įrašas ateizmo muzėjuįe ® Jo poezijos 

rinktinė keliauja iš rankų į rankas
1975. XI. 5 vakare tarp Vil

niaus ir Pavilnio, ant geležinke
lio buvo rastas žmogaus lavonas. 
Taip pasibaigė drąsaus ir tau
raus lietuvio, doro kataliko Min
daugo Tamonio gyvenimas.

Iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos jis techn. mokslų kandi
datas, vyr. mokslinis bendradar
bis, vadovavo Paminklų konser
vavimo instituto chem. labora
torijai. Jį pažinojusių tarpe bu
vo žinomas kaip poetas. Jo po
ezijos posmai brandūs ir turi
ningi. Savo kūryba M. Tamonio 
jau senai buvo atkreipęs į savà 
Valstybės saugumo žvilgsnį. Ne
žiūrint to, M. Tamonis ir toliau 
literatūriniam darbui skirdavo 
daug laiko. Savo eilėraščius To
mo Kuršio slapyvardžiu spaus
dino 1971 ir 1972 metų “Poezi
jos pavasaryje” bei kitoje perio
dikoje; taip pat ir užjūrio lietu
vių spaudoje (“Metmenyse”). 
Domėjosi filosofija ir jos prob
lematika. Pastaruoju metu ruo
šėsi parašyti Lietuvos filosofi
jos istoriją, kurioje ketino iš
dėstyti ir apibendrinti profeso
rių: A. Jakšto-Dambrausko, St. 
Šalkausko, dr. A. Maceinos, Iz. 
Tamošaičio, J. Girniaus bei Lie
tuvoje gyvenusių ir Vyt. Didž. 
Universitete dirbusių: L. Karsa
vino ir Sezemano filosofinius 
darbus ir jų koncepcijas.

Betarpiškas susidūrimas su 
saugumu prasidėjo po to, kai 
M. Tamonis atsisakė vykti pa
tikrinti irstančio paminklo ta
rybinei armijai išlaisvintojai 
Kryžkalnyje (žr. “LKB Kroni
ka”, nr. 10). Skyriaus viršinin
kei reikalaujant raštu pasiaiš
kinti atsisakymo priežastis, jis 
parašė išsamų pasiaiškinimą, 
pabrėždamas savo pažiūras ir 
įsitikinimus 1955 m. Lietuvos 
“išlaisvinimo” ir “išlaisvinto
jų” paminklo atžvilgiu. Šis pa
siaiškinimas tuoj pat pateko į 
saugumo rankas, kuris pradėjo 
veikti per gydytojus — saugu
mo agentus. Tokia pasirodė 
esanti Vilniaus psichiatrinės li
goninės (Vasaros g. Nr. 5) gy
dytoja Vaičiūnienė (rusė), kuri 
jį “gydė” net 4 mėn., taikyda
ma įvairias nežinomos paskir
ties terapines priemones, šalia 
to vis ragindama atsisakyti savo 
žalingų įsitikinimų. Antrą kartą 
buvo uždarytas į psichiatrinę li
goninę 1975 m. birželio 27 d. ir 
išlaikytas visą mėnesį (“gydė” 
gyd. Radavičius). Išleistas iš li

goninės M. Tamonis turėjo pe
riodiškai joje lankytis. Čia jam 
buvo leidžiamos kažkokios in
jekcijos ir tai tęsėsi iki pat jo 
mirties, nors prieš pat mirtį jis 
džiaugėsi, sakydamas, jog šį kar
tą į ligoninę nenuėjęs.

Nežiūrint tų visų kankinimų 
ir priverstinio “gydymo”, M. 
Tamonis savo dvasia pasiliko 
nepalaužtas ir ryžtingas. Pavyz
džiui, 1974 m. gruodžio 29 d. 
Vilniaus ateizmo muziejuje, 
įrengtame šv. Kazimiero bažny
čioje, atsiliepimo knygoje jis 
įrašė savo pastabas bei atsilie
pimą, kuriame nurodė ateisti
nės propagandos antimokslišku- 
mą ir absurdiškumą. Vėliau ry
šium su Helsinkio besibaigian
čiais pasitarimais velionis pa
rašė aukštiems partiniams or
ganams pareiškimą, išdėstyda
mas savo nuomonę dėl visuoti
nių žmogaus teisių deklaracijos, 
Tarybų Sąjungos ignoravimo. 
Tie dokumentai, kaip ir buvo 
galima tikėtis, taip pat pateko 
Valstybiniam saugumui.

Išėjęs iš ligoninės, M. Tamo
nis mėgino susirasti sau darbą 
kur nors kitur, bet nesėkmin
gai. KGB valia, prieš savo pa
ties norą, jis turėjo grįžti į Pa
minklų konservavimo institutą, 
kur stropiai buvo sekamas kiek- 

- vienas jo žingsnis ir psichiškai 
terorizuojamas, faktiškai neduo
dant jam jokio darbo, neski
riant jokių užduočių, sudarant 
slogią atmosferą. Saugumas sie- 

’ kė savo tikslų. Dar paskutinė
mis spalio mėn. dienomis ir lap
kričio 3-4 dienomis eilė jo bend
radarbių’ bei pažįstamų buvo 
tardomi saugumiečių.. Jie buvo 
klausinėjami *pie M. Tamonio 
privatų gyvenimą, jo kūrybą, 
santykius ir ryšius su kitais 
žmonėmis. Ar jis nerodydavo 
kokių nors aptrintų pogrindinių 
leidinių? Jie buvo verčiami duo
ti raštiškus parodymus jo ne
naudai.

Pažymėtina, kad tokio nežmo
niško , procedūrinio “gydymo” 
metu M. Tamonis darbo teisės 
atžvilgiu buvo laikomas kaip vi
sai sveikas. Jam nebuvo nė kar
to išduotas laikino nedarbingu
mo biuletenis. Kiekvieną dieną 
jis privalėjo atvykti į darbą. Į 
darbą jis atvyko ir 1975 lapkri
čio 5-ją dieną, tik nebesugrįžo į 
namus...

Apie M. Tamonio mirtį mili
cijos registracijos knygoje tėra

ANTANAS TERLECKAS, sovietų 
persekiojamas okupuotoje Lietuvoje 
už lietuvišką veiklą

tik lakoniškas įrašas: “Mindau
gas Tamonis tarp Vilniaus ir Pa
vilnio pateko po traukiniu”.

Kol kas visiškai tiksliai pa
sakyti, kokiu būdu KGB su M. 
Tamoniu susidorojo, suriku. 
Sklinda jo žuvimo priežasties 
dvi versijos: arba jam buvo su
leidžiamos injekcijos, kurios pa
galiau iššaukė dvasinę despera
ciją, ir jis ne savo valia, ne
kontroliuodamas savo minčių 
bei veiksmų, atsidūrė ant gele
žinkelio ir pateko po traukiniu, 
arba KGB nurodymu buvo lik
viduotas ir jau nebegyvas padė
tas ant bėgių. Viena tik aišku 
— jo gyvybė užgeso pačiame jė
gų žydėjime nuo visagalės KGB 
rankos.

Jo šviesus vardas amžiams 
liks istorijoje visų pirma kaip 
kovos už Visuotinių žmogaus 
teisių įgyvendinimą dabartinė
je Lietuvoje simbolis ir kaip 
sunkus kaltinimas ne tiktai M. 
Tamonio tiesioginiams bude
liams, bet ir tiems, kurie juos 
išlaiko valstybės lėšomis.

* * *
O kokias dideles galimybes 

Tarybų Sąjungoje turi psichiat
rinės ligoninės, pasakoja tary
binis akademikas P. Koztjuk: 

“Dabar atsiveria milžiniškos 
(pabraukimai str. autoriaus) ga
limybės įsikišti į atitinkamus 
neuroninius mechanizmus. Di
deli čia progresą padarė neuro- 
farm kolegija ir psichofarmo- 

kolegija. Šiandien jos turi ne
mažą arsenalą aktyvių medžia
gų, kurias panaudojus, atitinka
mose nervų ląstelėse sukeliami 
procesai, kurie pakeičia psichi
nę veiklą. Tokiomis medžiago
mis galima iššaukti ilgai trun
kančią depresiją, galima iššauk
ti agresyvumą ... žodžiu, gali
ma pasiekti milžiniškų pasikei
timų nervinėje veikloje” (Sme
genų pažinimo problemos, “Iz- 
vestija”, 1975. XI. 25) ši cita
ta kalbamojo tragiško įvykio at
veju kokių nors papildomų pa
aiškinimų, atrodo, nereikalauja.

Dar viena įdomi aplinkybė: 
Mindaugui Tamoniui tragiškai 
žuvus, į jo butą tą patį vakarą 
atvyko saugumiečiai (vieno jų 
pavardė Indriūnas, jis net pali
ko savo telefono numerį — 31- 
413). Jie, padarę kratą, surinko 
visus velionio ranka rašytus 
rankraščius, o taip pat “atrado” 
ir priešmirtinį trumpą raštelį, 
kurį parodė tiktai žmonai ir iš 
sinešė kartu su kitais jo raš
tais, vos tilpusiais į du lagami 
nūs. Raštelyje savo dviem pa 
augliams sūnums pataręs būti 
tokiais, kokiu buvęs jo paties 
senelis Tamonis. Laimei M. Ta
monis buvo atsargus, ir didžią 
ją dalį savo kūrinių saugojo ne 
namuose. Jo poezijos rinktinė 
dabar keliauja iš rankų į rankas.

Nors saugumiečiai pranešė 
šeimai tą patį vakarą apie jo 
mirtį, bet kūnas buvo atiduotas 
tik lapkričio 9 dieną ir namuo- 
ce pašarvotas katalikiškai. Ve 
lionis, pašarvotas, atrodė gra- ’ 
žiai. Palaidotas buvo lapkričio 
10 dieną Rokantiškių kapinėse 
netoli savo motinos, kuri, ne
pakėlusi savo sūnaus tragedi
jos, mirė 1975. VI. 29. Palydėjo 
daug žmonių, kapas paskendo 
daugybėje gėlių ir vainikų, bet 
oficialiai jo įstaiga nedalyvavo: 
tai aiškiai paliudija, kas pagei
davo, kad nebūtų pagerbtas ga
bus, visų mylimas ir talentin
gas darbuotojas.

Taip buvo susidorota su visiš
kai psichiškai sveiku žmogumi, 
kurio apkaltinimui net tarybinė 
prokuratūra nesugebėjo atrasti 
oficialių kaltinimų. Tačiau Vals
tybės saugumas atrado patiki
mą būdą pašalinti iš gyvenimo 
jiems nepageidaujamą žmogų. 
M. Tamonio tragiška mirtis dar 
kartą visam pasauliui parodė, 
kad Lietuvoje su tauta, kurių 
mintys ir nuomonės skiriasi nuo 
oficialiosios Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos ideologijos, 
susidorojama fiziškai, be jokio 
teismo, pačiomis nežmoniškiau- 
siomis priemonėmis. R. Liaudis

Teviskes Žiburiai
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BELÉM, PA
Pará valstijos sostinėje nuo 1937 

m. gyvena Liudvikas Gutparakis, 
1927 m. atvykęs j Braziliją, kilęs 
nuo Šiaulių. Taip pat gyvena Be
lém mieste jo pusbrolis, o brolis 
prieš keletą metų čia mirė. Vienu 
tarpu buvo lietuvių pora, dirban
čių su odos gaminiais. Pagal kitų 
atsiminimus, turėtų būti ir lietu
vis taksio šoferis.

Per beveik 40 metų Gutparakių 
šeimą apiankė tiK keturi jaunuo
liai, automobiliu grįžtą iš Jauni
mo kongreso š*ų metų pradžioje. 
Liudvikas ir Flora Gutparakiai sa
vo namuose juos globojo 15 dienų, 
kol atsirado laivas į Manaus, iš kur 
jie t^sė kelionę Venecuelon.

L. Gutparakis, nuvykęs j bão 
Paulj prekybos reikalais, bandė ke
lis kartus susisiekti su „Mūsų Lie
tuvos redaKcija, bet nepavyko, kol 
197z m. jo duktė dr. Vera Lúcia 
Monteiro Gutparakytė pradėjo S. 
Paule airbti ligoninėje.

L. Gutparakis verčiasi audeklų 
prekyba, kurią buvo laikinai nu
traukęs sveikatos sumetimais. Ve- 
oęs 1947 m., užaugino keturis 
vaikus, Kurių jauniausi - Maurício, 
Z6 m. ir Aida, 21 m., gyvena na
muose. Remaloas su šeima gyvena

BENDRAS 1977 M. 
VEIKLOS PLANAS 
KALENDORIUS

(is 4 ps 1.)
9. RUGSĖJIS

8 - Tautos šventė
— Šilinės atlaidai
— minėjimas
— brošiūra apie Šiluvą
Spaudos Balius

10. SPALIS:
Misijų diena (ir specifinė lietuvių tautos 

misija)
Leidinys MIGRATORUM CURA
Bendra pabaltiečių iškyla (bei sporto rung- • 

tynęs)

11. LAPKRITIS:
LKB-nės chorui 40 metų
— minėjimas
— koncertas
Vienybės diena
— bendros pamaldos
— bendri pietūs (ar išvyka)
— pramoga (ar programa)
Lietuvos kariuomenės diena

12. GRUODIS
Imigrantų diena
Labdaros (ar solidarumo) diena
— maldos diena už Lietuvą
Zelina
Rio
Mooca
Dovanos seneliams, beturčiams...
KŪČIOS
— knygelė (portugališkai)
— pavyzdinės Kūčios' (ar bendros Kūčios 
ba i ruošė)

— Zelinoj
— Sąjungoj
— Moocoj

PRIEDAS: Dar reikėtų aptarti ir nusistatyti:
1. Bendros, įprastinės lietuviškos pamal
dos, o po ju pasitarimas bei sueiga:
— Zelinoj — paskutinj mėnesio sekmadie

ni
— Moocoj — antrąjj mėnesio sekmadieni
2. 3-4 kart j metus VISUOMENINĖ STU

DIJŲ DIENA
3. 1927 metais atvykusių 50-čio paminė

jimas (atskirai, ar įterpiant j kitą progą)
4. Portugalų-lietuvių kalbos ŽODYNO ir 

ŽINYNO išleidimo terminas
5. Liet. Radijo programos RADIO APA

RECIDA ar RADIO AMERICA stotyse
6. SPAUDOS TARNYBA - SERVILI IM

PRENSA — lietuviškai ir portugališkai
7. Su nauja stovyklaviete surišti darbai:
— konkursas pavadinimui, statybos pla

nams ir tt.
— kokia išvyka.

Salvador, BA, baigęs metalurgijos 
inžineriją. Vera Lúcia, jaunutė bū
dama baigė mediciną sr šiuo metu J 
dirba rytais kardiologijos institu
te Ibirapueroje (prie Detran), o 
popiet yra gydymo vedėja kątik 
pradėjusioje veikti Ibirapueros li
goninėje, kurios atidarymo iškil
mėse dalyvavo jos motina, atsto
vaudama visą šeimą.

Maurytis Gutparakis, diroąs ge
ležies importacijos firmoje, studi
juoja ir ruošiasi stojamiesiems uni
versiteto egzaminams. Aloa lanko 
eKonomijos fakultetą, nors linku
si j med.cmą «kurios 120 vietų y- 
ra tūkstančiai kandidatų.

Nors 4u metų neturi ryšių su 
lietuviais, L. Gutpaiakis laisvai su
pranta lietuviškai, prisimena dai
nas, ir kurj taiką vyresnius vaikus 
mokė lietuviškai. Kai Keturi Jauni
mo kongreso dalyviai viešėjo jo 
šeimoje sausio pabaigoj (L. Gutpa- 
r^kis uėl io anuočiau grjžo iš ligoni
nės po sunkios operacijos), broliai 
Mažeikos grojo gitai u lietuviškas 
dainas ir net kaimynų jaunimą jtiair 
kė dainuoti ir šokti. Šeima ir psal
mynai ...aloJai Hrisifwena jaunuo
sius svečius, tik apgailestauja, kad 
nesuiauke iš venecuadečių laišku-
ČlO.

Gutparakių šeima gauna Mūsų 
Lietuvą, domisi lietuviška veikia 
ir ualsavo Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės rinkimuose. Jeigu liga 
neuūtų jų užklupusi 1u75 m. pa
daigoje, uūtų dalyvavę ir J K rengi-

— Adventinis susikaupimas
— tridienis
— ar nors 2-3 vakarai
KALĖDOS - Bernelių Mišios
— Zelinoj
— Moocoj
Eglutė
— Mokyklose
— tarptautinė programa
Metinė akademikų vakarienė
Veiklos apžvalga — Gairės 1978 metams
Naujų Metų sutikimas

VISI VIENINGAI TALKON

BRANGŪS BROLIAI LIETUVIAI

Bitės ir lietuviškos skruzdės 
yra statomos vienybės pavyzdžiu. 
Nors būdamos maži vabalėliai, 
bet vieningai dirbdamos, nuvei
kia didžius darbus. Vienos prine
ša kilogramus saldaus medučio, 
o kitos pastato didžiausius mies
tus su gatvėm, aikštėm ir panašiai.

Mokykimės iš jų bendro darbo 
svarbos. Jau ir taip daug progų 
praleidom ką nors bendra pada
ryti. Neturėjome jaunimui stovyk
los, lietuviško klubo nei sene
liams namų Dabar, kaip jau spau
doje buvo paskelbta, pradžia pa- 
daryta - užpirkta žemė šioms js- 
taigoms. Reikia visų lietuvių tal
kos, kad šis gražus sumanymas 
galėtų būti (vykdytas.

Sujunkime rankas bendram dar
bui. "DAUGEL RANKŲ DIDŽIĄ 
NAŠTĄ PAKELIA", sako lietu
viška patarlė. Visiems kariu ne
bus persunkus šis sumanymas. 
Remkime jo jvykdymą auka ir 
darbu.

Pirmas bendras visų lietuvių 
parengimas jaunimo stovyklos ir 
senelių namų naudai yra 1977 
metų sutikimas. Iš anksto įsigyki
te bilietus ir atvykite visi.

Savųjų tarpe maloniai sutiksite 
Naujus Metus ir paremsite bendrą 
lietuvišką darbą. Kiekvieno daly
vavimas yra medžiaginė pagalba ir 
moralinė parama. Tad iki pasima-

Rengimo komitetas:
Kun. Juozas Šes’kevičius ■ į * J ’ 
Oswaldas Pijus Butrimavičius 
Angelina D. Tatarūnienė

L. K.Šv. Juozapo Bendruomenė

Petras Šimonis
Albertas Magila

L.K.B. Choras
Kun. Pranas Gavėnas

Šv.Kazimiero parapija 
Robertas Jonas Saldys 
Nilza Guzikauskaitė

Moksleivių At-kų Kuopa
Kazimieras Mikalauskas
Nancy Mikalauskienė

Ateitininkų Sendraugių Skyrius
Jonas Makuševičius
Kazimieras Rinkevičius

Sv.Juozapo Vyrų Brolija
Jonas Tatarūnas

III P S. Jaunimo Kongreso fi
nansų Komitetas

Algimantas Saldys
Joana Satkūnaitė 
Algirdas Sliesoraitis

Braz. Liet. Bendruomenė
Arnaidas Zizas
Sandra Saldytė

Braz.Liet. Jaunimo Sąjunga
Leonice Rubliauskas

Studęntai Ateitininkai
Angelica Trūbienė
Ona Masienė

Liet.Kat.Moterų Draugija

NAUJAS JĖZUITU PROVINCIO 
LAS

Šiomis dienomis Tėvų Jėzuitų 
Generolas Romoje paskyrė nau 
juoju lietuvių jėzuitų viceprovin 
cijos provinciolu t. Leoną Zarem 
bą, SJ. Jis perims provinciolo par
eigas 1977 m. sausio 1 d., t. Gedi
minui Kijauskui užbaigus savo 
jau antro mandato kadenciją.

T. Leonas Zaremba gerai pa
žįstamas ne tik JAV-bėse bei Ka
nadoj, o ir P. Amerikoj — Čilėj, 
Argentinoj, Urugvajuj ir pačioj 
Brazilijoj, kur buvo lietuvių jėzui
tų viršininku.

: VA'
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KALĖDOJIMO REIKALU

Kunigai neįstengs visų aplan
kyti prieš Kalėdas. Todėl, kas no
ri plotkelių, prašomas apsilankyti 
klebonijoj ir pats pasiimti.

Kleb. t. P. Daugintis

APGAILĖTINAS ATSITIKIMAS

Imigrantų šventėje š. m. lapkri
čio 28 d. Švč. Sakramento bažny
čioje, rua Tutoia, užsibaigus baž
nytinėms apeigoms, buvo tęsiama 
meninė programa bažnyčios salė; 
je. Scenoje pasirodė jvairios kolo
nijos, daugumoj su tautiniais šo
kiais.

Pirmuoju numeriu scenoje bu
vo skirta lenkų kolonijai, Kadangi 
jie jokios programos neturėjo, tai 
lenkų kunigas buvo paruošęs ne
visai kultūringą gyvą paveikslą pa
gerbimui kardinolo Arns. Scenoje 
pasirodė jaunimas su popieriniais 
plakatais ir žodžiu „ačiū" skirtin
gose kalbose. Tuomet lenkų ku
nigas pradėjo, savo gana apnešiotu 
baritonu, apdainuoti kiekvienos 
kolonijos žodi „ačiū', kaip jie 
skamba kiekvienoj kalboj. Peržiu
rėjus^ visus plakatus, visi aiškiai 
pastebėjo trūkumą lietuvių pla
kato; o ten buvo plakatų su užra
šais net ir tų tautų kurios visai

P. AMERIKOS VYSKUPAI
TARIASI

Aguas Buenas mieste, Porto Ri
ke, P. Amerikos Vyskupų Taryba 
(CELAM) yra susirinkusi savo 
16-toj konferencijoj. Svarsto Baž
nyčios padėti P- Amerikos kraš
tuose ir svarbiausias problemas, 
su kuriomis šiandien susiduria. 
Pastebėta daug kliūčių Bažnyčios 
veiklai iš valdžios pusės; dar daug 
„tradicionalistų" ir „progresistų', 
kurie vienu ar kitu būdu neleidžia 
Bažnyčiai tuojau jgyvendinti Va
tikano II nutarimus ir taip atsi
naujinti. Pastebimas tačiau taip 
pad pasaukimų padidėjimas ir y- 
pač pasauliečių vis didesnis įsijun
gimas j bažnytinę veiklą Šis pasta
rasis faktas ne vien dėl kunigų i 
stokos daugely vietų, o ypač dėl i 
naujos Bažnyčios veiklos sąvokos, > 
iškilusios po Vatikano II Susirin- ' 
kimo: Bažnyčią sudarome visi, ' 
todėl visi turime ir jos išganomoje 
veikloje pilniau dalyvauti. Tam PADĖKA

Širdingai sveikiname

ONĄ ir ANTANĄ SAULA8ČIUS,
gruodžio 6 dieną JAV-bėse švenčiančius 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, ir
MARMĄ SAULA8TYTĘ su ALGIU STANKUM
tą pačią dieną Vokietijoj sumainančius aukso žiedus,

dėkodami ir linkėdami gausios Dievo palaimos

NEMUNAS ir Angelikos Triubienės šeima

minėjime nedalyvavo, o gausiau
sias ansamblis buvo lietuvių, bet 
jis ten buvo ignoruotas. Kunigas

tikslui vis daugiau plinta ne tik 
pastovus diakonatas, o ir kito
kios „ministerijos' (tarnybos), at-

Širdingai dėkojam visiems, kurie taip gražiai prisidėjo prie mūsų 
sidabrinių vedybų paminėjimo: klebonui t. P. Dauginčiui už atlaiky
tas Mišias ir už salės užleidimą; LK Bendruomenės chorui ir buvusio

puikiai žinojo lietuvių dalyvavimą viros ne tik vyrams, o ir moterims, 
tose šventėse kiekvienais metais, Tarp' šių pabrėžtinas , mažų ben- 
todėl pasiteisinimas pamiršimu druomenių' kūrimas, kurias ug- 
skamba labai naiviai. Ten aiškiai dyti ir joms vadovauti ypač kvie- 
matėsi sąmoningas ignoravimas, čiami pasauliečiai.

Aušros choro choristams; draugėms, draugams, bičiuliams ir visiems 
dalyviams.

Stasė ir Vladas Jurgučiai

Kadangi tokį atsitikimą nebu
vo galima praleisti be viešo pro
testo, tai aš prisiartinęs prie lenkų 
kunigo, paklausiau, kodėl nebuvo 
scenoje lietuvių plakato. Jis tik 
sumikčiojo - ir nežinojo, ką atsa
kyti. Teisinosi, kad čia tuos pla
katus paruošė jo gimnazijos moki
niai. „Bet tamsta vedei šią prog
ramą ir esi už ją atsakingas", oa- 
brėžiau. „Ir reiškiu griežčięusią 
protestą prieš tokį nešvarų pasiel
gimą. Lietuvių ansamblis turėtų 
visai šioj programoj nedalyvauti/ 
pareikšdamas viešę protestą Jis 
dalyvaus vien tik atsižvelgdamas 
į arkivyskupo autoritetą'.

Po mano protesto lenkų kuni 
gas paėmęs mikrofoną, tyčia iš
kraipydamas lietuvišką „ačiū", tei
sinosi negalįs jo ištarti, kai tuo 
tarpu puikiai ištarė kinų japonų, 
korėjiečių ir kitų tautų užrašus.

Atsižvelgiant į tai, tėvas Dau
gintis turėtų pareikšti arkivysku
pui, kad joks lietuviškas ansamb
lis daugiau niekad nedalyvaus to
kioj programoj, kur ignoruojamas 
ir žeminamas lietuvių vardas.

Kap. J. Ciuvinskas

PENKIASDEŠIMTMEČIO ŽINIOS

Leidinys, Penkiasdešimtmetis - 
Cinquentenário" jau spausdina
mas. „Mūsų Lietuva" pereitą sa
vaitę atspaude 120 psl. straipsnių, 
o fotografijas pradės spausdinti 
brolių Kazimiero ir Romualdo 
Gaulių spaustuvė Rio de Janeire. 
Leidinio prenumeratoriais dar ta
po:
Julija Joteika Gal vão 100,00 kr. 
Angela Joteikaitė 100,00 kr.
Joana Satkūnaiiė 50,00 kr.
Bruna Kemeklis Merani 50,00 kr.
Olga Vasiliauskas Pineda

Marcos 50,00 kr.

< Lietuviškai kalbanti gį- 
Vyrų — moterų — vaikų |

gydytoja

DRA. HELGA HERING j
médica i

HOMENS-SENHORAS i
CRIANÇAS

I
. Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria I 

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

Tel.: 220-0439 Z 266-3569 ij

LIŪDNA ŽINIA
Magdalena Vin.kšnaitienė gavo 

neseniai liūdną žinią - lapkričio 8 
dieną mirė Lietuvoje jos sesutė 
Petronėlė Rūtelionienė.

Mūsų užuojauta p. Vinkšnaitie- 
nei.

30-tosios dienos šv. Mišios bus 
už jos vėlę šv. Kazimiero koplyčio
je gruodžio 8 d., 7 vai.

JADVYGA DAGILIENĖ
Po ilgesnės ligos Eldorado ligo

ninėje mirė Jadvyga Dagilienė XII 
5. Palaidota Quarta Parada kapi
nėse. Septintos dienos Mišios bus 
Vila ZelinojC gruodžio 11 d.
9 vai. ryto.

Palieka dukterį Aldoną Valavi- 
čienę žentą Joną, anūkus Antaną 
ir Rimantą ir kitus gimines.

B AZARAS
Lietuvių Sąjungos-Alianęa Mo

terų sekcija rengia prieškalėdinį 
BAZARĄ, gruodžio mėn. 15 dieną, 
trečiadienį, savose patalpose, Rua 
Lituânia, 67 - Moóca.

Bazaro atidarymas įvyks 14 vai. 
ir tęsis iki 22 valandos.

Kviečiamos lietuvės moterys 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti šia
me sąjungiečių moterų parengime 
neturtingų vaikučių naudai. Atvy
kite, o būsite patenkintos.

Moterų sekcija.

BERNELIŲ MIŠIOS
Vila Zelinoje Bernelių Mišios 

bus 22 vai. Per jas giedos L. Kat. 
Bendruomenės choras. Kviečiame 
visus dalyvauti.

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
MŪSŲ LIETUVĄ!

• Šeima be lietuviško laikraščio 
— židinys be tautinės ugnies

19



LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lietuviškos Vasarvietės Savininkai

Sekantys asmenys įsigijo skly
pus lietuviškoje sodyboje Atiba- 
joje: Jonas Tatarūnas, Algirdas 
Sliesoraitis, Vincas Tūbelis, 2, 
Lopes — R. Tubelytė, Antonia 
Sėjūnaitė, Vincas Banys, A.L. A- 
leknavičius, Jonas Jodelis, Pijus 
Butrimavicius, Jonas Sinkevičius, 
Jonas Silickas, E. Sinegali, J. Stat- 
kevičius, Vincas Žukas, Aleksas 
Vinkšnaitis, Zaikauskas, Alfonsas 
Petraitis 2, Vitas Mikalkėnas 2, 
Jonas Bratkauskas, Algimantas 
Saldys, Juozas Ciuvinskas, Juozas 
Armandas Tatarūnas, Stasys Graž- 
vydis Remenčius, Evaldas Henri
kas Remenčius, Aleksandras Bumb 
lis, Vincas Šukys, Vitas Kiaušas, 
Rimantas Juraitis, Robertas Brat
kauskas, Nikoluk- Aldona Ratke
vičius, Julius Stankevičius, Mo
nika Budrierius.

Laike dešimties dienų dar ir 
Jūs galite įsigyti savo sklype to
mis pačiomis sąlygomis.

ĮVYKDYTA SENIAI PUOSELĖ
TA IDĖJA

Prieš 22 metus, kai tik atvykau 
j Braziliją, prel, Ragažinsko siun
čiamas važiavau j Suarão jieškoti 
stovyklavietei vietos. Nurodytą 
vietą radau apsemtą vandens. Bent 
tada man atrodė, kad tokios vie
tos stovyklai pirkti negalima. Ne
trukus po to važiavo j pajūrį tuo 
pačiu tikslu pilnas automobilis. 
Tada važiavo prel. Ragažinskas, 
prof. Stonis, p. Boguslauskas, šias 
eilutes rašantis ir dar pora asmenų, 
kurių pavardžių neprisimenu. Ap
žiūrėjom keletą vietų geram res
torane pavalgėm pietus (kuriuos, 
kiek atsimenu, užmokėjo prel. Ra
gažinskas) ir visą kelią diskuta- 
vom ir svarstėm kaip stovykla 
turėtų būti tvarkoma ir valdoma. 
Bet kai sugrįžę prie Vila Zelinos 
bažnyčios atsisveikinom, niekad 
daugiau nesusirinkom toliau pla
nuoti.

Kiek žinau, dar buvo stovyklai 
j ieškoma vieta Bertijogoje. A. A.

FÁBRICA DE 0UARDA-CHUVA$
OUAUOA CHUVAS OS TOOOS OS TJPOS, í>ARA HQM8NC, B

CRlA^CA» MINÍrfiOMBRIWHAS. TÍPO JTALIAMÓ 8 ALB»ÍAo.
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Leonas Šisia siūlė stovyklavietei 
dovanoti žemės gabalą Praia Ver
melha. Kai p. M. Vinkšnaitienė 
vadovavo „Žilvičiui", tai paskel
bė vajų stovyklos naudai surinkti
I. 000,00 kruzeirų, ir kiek žinau, 
surinko du, kurie iki dabar 
išaugo netoli iki dešimties, ir ne
kartą buvo ginami prieš pasikėsi
nimus panaudoti juos kitiems tiks
lams. Po penktojo Pietų Amerikos 
lietuvių kongreso reikalą iš naujo 
pradėjo judinti to kongreso finan
sų komitetas, talkinamas visos ei
lės entuziastų, tarp kurių buvo ir 
dabar jau iš Brazilijos išvykęs Tėv.
J. Kidykas. Ilgai buvo jieškoma 
vietos. Visa eilė asmenų jau buvo 
sudėję po tūkstantį kruzeirų pir
kimo pradžiai.

Nors visi šitie planai nebuvo į- 
vykdyti, bet tai liudija, kad idėja 
turėti stovyklavietę nuosavame že
mės kampelyje visados buvo gyva.

Reikalas vėl iš naujo pajudėjo, 
kai po lll-čiojo pasaulio Lietuvių 
kongreso buvo pradėta svarstyti, 
kaip panaudoti finansinį likutį. 
O kai likutis buvo nubalsuotas 
stovyklos naudai, vėl prasidėjo 
jieškojimas. Šį kartą idėja buvo 
praplatinta ta prasme, kad kartu 
pradėta rūpintis ir senelių namais, 
gal dėlto, kad kolonija per tą dvi
dešimt metų gerokai paseno. Visa 
eilė entuziastų pradėjo jieškoti 
tinkamos vietos. Buvo apžiūrėti 
arti šimto sklypų. Kas, žinoma, 
neapsiėjo be nuotykių. Pradedant 
automobilio įklimpimu, ir bai
giant kuo tik nepatekimu į suk
čių pardavėjų rankas. Bet paga
liau, nežiūrint, kad vieniems atro
dė geriau laikytis nuošaliai, ki
tiems jog yra svarbesnių reikalų, 
tretiems, kad iš viso toks daiktas 
nereikalingas, visos kliūtys buvo 
nugalėtos ir 1976 Viešpaties me
tais lapkričio 29 dieną. Atibajos 
Mieste buvo pasirašyta pirkimo 
sutartis ir. duoti rankpinigiai per
kant 10 alkierių žemės sklypą 
lietuviškai jaunimo stovyklai ir se
nelių namams.

Visiems yra aišku, kad tai tik 
pirmas žingsnis. Bet toks žingsnis, 
po kurio negalima grįžti atgal. 
Ačiū Dievui, kolonijos pritarimas

LietHviii Salunga Mianęa Rusia
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NA1UU METU SUTIKIMI!
Gruodžio mėn, 31 dieną 22 valandą savoje salėje

RUA LITUÂNIA, 67 - Moóca
Nepraleiskite progos, jaukioje nuotaikoje, palydėti Senuosius 

ir sutikti Naujuosius Metus.
Rezervuokite sau vietą telefonais: 274-5116; 93-5470; 92-3309
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NAUJU METUI SUTIKIMAS

(Jaunimo stovyklos ir senelių namų vajui)

Seselių Pranciškiecių salėje - V. Zelinoje
Orkestras — „Sambaso'

Saitų užkandžių stalas
22 vai. iškilminga karšta vakarienė (įskaitant gėrimus) 

įsigykite pakvietimus iš anksto.
Visi lietuviai ir jų draugai kviečiami dalyvauti

Rengėjai

M & & & 'žįf- & '&■ V- & &
ir entuziazmas yra didelis. Tai 
liudija faktas, kad per keletą die
nų prie stovyklos organizuojamas 
kaimas jau turi 33 būsimus gyven
tojus. O jų pritarimas realiai pa
dėjo stovyklavietę įsigyti.

Mano manymu yra svarbu ne 
tik tai, kad stovyklavietė yra už
pirkta, bet kad jos idėja sujungė 
visą, arba bent absoliučią daugu
mą kolonijos. Tad sujunkime-Jė

SEMANÁRIO
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gas, kad planas būtų /vykdytas 
iki galo. Tada turės kuo pasi
džiaugti mūsų jaunimas ir seni
mas ir mes visi.

kun. J. Šeškevičius

VEIKLOS KALENDORIUS
Gruodžio 10 d., 2000 vai. BLB-nės Tary- 

bos-Valdybos posėdis šv. Kazimiero p-jos pa
talpose.

Gruodžio 11-1 prieškalėdinis iaunimo

Vtoente Vito* £tda<

R Coelho Borrotfca, 
V. Prudent©

Fones: 274W7 - (fe». 874/(886) 
Sôo Pátrio

NOSSA LITUÂNIA
Caixa Postai 4421 

01000 São Paulo, SP.
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