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AMERIKOS ATSTOVAI J. TAUTOSE
U2 PABALTIJĮ

Pagarba kovojantiems 
už Lietuvos laisvę

Vliko seimas džiaugiasi mūsų jaunimo 
padidėjusiu dėmesiu Lietuvos laisvinimui

Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo Komiteto seimas 1976 gruo
džio 4-5 d.d. Washingtone, D.C., 
minėdamas Jungtinių Amerikos 
Valstijų 200 metų nepriklauso
mybės sukaktį ir ^pagerbdamas 
dėl Lietuvos laisvės žuvusius bei 
šiandien kovojančius okupanto 
priespaudoje, priėmė šiuos nuta
rimus:

1. Seimas griežtai protestuoja 
prieš Lietuvos okupaciją ir prieš 
paneigimą lietuvių teisės į savitą 
kultūrą, .prieš rusifikaciją bei pa
stangas žaloti tautinį lietuvio 
būdą.

2. Seimas reiškia gilią pagar
bą pavergtiems lietuviams, ryž
tingai kovojantiems prieš sovie
tinę okupaciją ir už lietuvio as
mens teises.

3. Seimas kviečia laisvuosius 
lietuvius dar aktyviau jungtis į 
pavergtos tėvynės laisvinimą, va
dovaujamą VLIKo, kuris už Lie
tuvos ribų, lietuvių tautai sie
kiant išsilaisvinimo, reiškia ir 
vykdo jos .politinę valią.

4. Seimas prašo VLIKo valdy
bą labiau išplėsti ir sustiprinti 
Lietuvos laisvinimo veiklią lais
vajame pasaulyje, ypač Europo
je.

5. Seimas įpareigoja VLIKo 
valdybą organizuoti Lietuvių 
žmogaus teisių komisiją ir stip
rinti šios srities informacinę 
veiklą.

6. Seimas dėkoja lietuvių or
ganizacijoms, dalyvaujančioms 
tarptautiniuose sąjūdžiuose, už 
jų indėlį į Lietuvos laisvinimo 
darbą ir skatina. VLIKo valdy
bą remti jų (pastangas.

7. Seimas, labai vertindamas 
PLB, ALTos ir kitų lietuvių or
ganizacijų bei institucijų pastan

gas Lietuvos laisvės bylai, prita
ria VLIKo ryšiams su šiomis or
ganizacijomis, paveda jo valdy
bai toliau siekti organizacinės 
damos, ypatingai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose; prašo tęsti 
Lietuvos laisvinimo konferencijų 
darbus ir ieškoti būdų VLIKo 
organizacijai stiprinti bei plėsti.

8. Seimas mano, kad visuome
ninė ir politinė diferencija suda
ro natūralias sąlygas demokrati
niams polinkiams ir įpročiams 
bei dvasiai -ugdyti, darbo sude
rinimo siekti ir Lietuvos laisvini
mo darbo tęstinumą laiduoti.

9. VLIKo seimas džiaugiasi mū
sų jaunesnės kartos ir Lietuvių 
jaunimo sąjungos ypatingai pa
didėjusiu dėmesiu Lietuvos lais
vinimui savo kongreso metu Pie
tų Amerikoje ir dalyvaujant 
VLIKo seime, o taip pat planuo
jant konkrečius darbus ir šiuo 
metu. Seimas pritaria minčiai 
siekti dar glaudesnio bendradar-- 
viavimo ir ryšių su jaunimu atei
tyje.

10. Seimas dėkoja VLIKo ta
rybai ir valdybai už atliktą dar
bą, labai vertina veiklą Pasauli
nėje pabaltiečių santalkoje ir 
Tautos -fondo pastangas kau
piant lėšas Lietuvos laisvinimui. 
Ypatingą padėką reiškia Ka
nados Tautos fondo atstovybės 
pirmininkui J. Vaičeliūnui ir To
ronto atstovybės pirmininkui A. 
Firavičiui už įteiktas stambias 
aukas. Seimas nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams.

11. Seimas dėkoja Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos nariams, 
organizacijoms bei ąsmenims, žo
džiu arba raštu seimą sveikinu
siems.
„ 12. Seimas dėkoja Jungtinių

Amerikos ambasadorius Jung
tinėms Tautoms William Scran
ton, kalbėdamas Trečiojoje 
(Žmogaus teisių) komisijoje, pa
darė J. Tautoms priekaištą dėl 
jų neveiklumo ir kai kurių JT 
narių hipokrizijos, kas liečia žmo
gaus teises. Jis tarp kitko pasakė:

“...Jungtinių Tautų politika y- 
ra laikyti paslaptyje savo reikalų 
eigą ir neleisti svarstyti Komite
te dešimtis tūkstančių peticijų 
Jungtinėms Tautoms, kurios mi
ni žmogaus teisių pažeidimą dau
gelyje kraštų. Nežiūrint to; mes vi 
si žinome apie ką reikalas eina: 
pagrindinių laisvių ir ypatingai 
religinių pareiškimų paneigimas 
Pabaltijo kraštuose —Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje; priverstinė 
politinė indokrinacija taip vadi
namose "’darbo stovyklose Indo
kinijoje; politinių kalinių masi
nius kalinimus ir kankinimus kai 
kuriuose Lotynų Amerikos kraš
tuose, masines žudynes kai ku
riuose Afrikos kraštuose; minties, 
religijos ir emigracijos laisvės pa
neigimas Sovietų Sąjungoje”.

Į Scranton kalbą įsikarščiavu
si atsakė sovietų delegatė Biriu- 
kova. Jai ypatingai įgėlė Pabaltijo 
valstybių paminėjimas. Ji pasakė:

“...Žmogaus .teisės sovietų res
publikose yra apsaugojamos pa
čios sovietų prigimties, kuri ga
rantuoja visiems piliečiams teises. 
Visos respublikos, įskaitant Lat
viją, Lietuvą ir Estiją, užima 
joms prideramą vietą respublikų 
šeimoje, kuri sudaro Sovietų Są
jungą”.

Toliau ji prikaišiojo JAV de
legatui, kad jis “brutaliai klasto
ja tiesą” ir “be pagrindo puola 
Sovietų Sąjungą ir kitas valsty
bes”, Sovietu Sąjungos delegaci
ja esą kategoriškai atmeta šį puo 
limą ir laiko jį mėginimu mesti 
šešėlį į Sovietų Sąjungos politi
ką žmogaus teisių srityje.

Į Biriukovos kalbą atsakė W. 
Tapley Bennett, Jr., JAV Jungti
nėms Tautoms vyriausioj’© dele
gato pavaduotojas:

"... Mes ką tik išklausėm ilgo
ką sovietų, delegatės pareiškimą 
dėl žmogaus teises liečiančios gu
bernatoriaus Scrantono kalbos 
prieš dvi dienas. Sovietų delega
tė aprašė visus' socialinius laimė
jimus Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
žmonėms, kaip Sovietų Sąjungos 
nuopelnus. Kalbėkim atvirai:

Amerikos Valstijų Bendruomenes 
Washingtono apylinkės valdybai, 
gražiai paruošusiai techniškas 
sąlygas seimo sesijai vykti. (E)

Carteris - Metų žmogus

New Yorkas. — “Time” magazi
nas kasmet parenka Metų žmogų. 
1976 Metų žmogumi išrinktas 
Jimmy Carteris. Jo iškilimas iki 
prezidento buvo apstulbinantis, 
tokio atsitikimo Amerikos istori
joj nėra buvę.

Jimmy Carteris, Karo laivyno aka
demijos kadetas, 1946 metais

*4#**4*44*»4«***4**##«#********#*M

Latvija, Estija ir Lietuva buvo 
nepriklausomos respublikos, 
kai jos buvo užimtos Sovietų Są
jungos ginkluota jėga. Mano vy
riausybė, tarp kita ko, niekuomet 
nepripažino šių kadaise nepri
klausomų valstybių absorbavimo 
į Sovietų Sąjungą...”

• Amerikos iniciatyva Žmogaus 
teisių komisijoj yra sveikintinas 
posūkis nuo ankstyvesnių, blan
kesnių pareiškimų, padarytų “de- 
tantės dvasioje”. Reikia tikėtis, 
kad ambasadorių Scranton ir 
Bennet pareiškimai pranašauja 
naują taikingą ofenzyvą žmo
gaus teisėms ir apsisprendimo tei
sei įgyvendinti. (E.)

V. Zenkevičius 
ok. Lietuvos “užsienio 

reikalų ministeriu”

Vilnius. —- Kaip praneša-sovie
tinė spàudsr Vytautas-4Ženkesvi- 
čius Maskvos patvarkymu paskir
tas sovietinės Lietuvos “užsienio 
reikalų ministeriu”.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai kaliniai laukia pagalbos
Politkalinio Mešenerio ir rusų pogrindžio spaudos žinios apie kalinamus tautiečius

m. rugpjūčio 3 d., jau pasiekėDar nemažai lietuvių kenčia 
Rusijos kalėjimuose ir lageriuo
se vien dėlto, kad mylėjo Lietu
vą ir kovojo už jos laisvę. Dau
geli laisvėje gyvenančių turėtų 
smaugti tautinės kaltės ir gėdos 
jausmas už tai, kad esame jiems 
abejingi, permažai domimės jų 
likimu. Kai mūsų širdys tyli, at
siranda svetimtaučių, kurie pa
kelia balsą už lietuvius politka
linius. Vienas tokių yra izraelie
tis Josifas Mešeneris. Dar jau
nas vyras, šešerius metus pralei
dęs Vladimiro kalėjime, Mordo
vijos ir Permės stovyklose. Ki
lęs iš.Moldavijos, baigęs istori
jos fakultetą, 1970 m. suimtas 
už sionistinę veiklą. Paleistas 
1976 m. pradžioje, gavo leidimą 
išvykti pas savo šeimą Izraelyje.

Jo žiniomis, Vladimiro kalėji
me ir Mordovijos .bei Permės 
stovyklose griežto režimo sąly
gose laikoma apie pustrečio 
tūkstančio kalinių, kurių tarpe 
nemažai lietuvių. Visi nuteisti 
už antisovietinę veiklą.

Dar esanti kita politkalinių 
rūšis, laikoma vad. ypatingo re
žimo sąlygose. Jie laikomi atski
rai ir labiau izoliuoti nuo išori
nio pasaulio bei kitų kaliniu. Už 
mažesnius politinius nusikalti
mus nuteistieji, pavyzdžiui, de
monstracijų dalyviai ar atsišau
kimų platintojai (oficialiai vadi
nami “riaušininkais” ir siste
mos šmeižikais”) paprastai siun
čiami i kriminaliniu nusikaltė
lių kolonijas. Su jais taip pat 
Mordovijos ir Permės lagerių 
politkaliniai neturi galimybių 
susisiekti.

Kalinimo metu J. Mešeneris 
susipažino su lietuviais, kurių 
dabar neužmiršta. Laisvėje atsi
dūręs, jis stengėsi surasti jų tau
tiečius ir jiems perduoti savo ži
nias. Štai pavardės, kurias už
sienio lietuviai, anot jo. turėtų 
gerai Įsidėmėti. Jų pagarsinimas 
dažnu atveju gali būti veiksmin
giausia parama jiems.

Septynioliktame Mordovijos 
lageryje J. Mešeneris gerai, pa
žino Balį Gajauską, turėjusį di
delį autoritetą kitų kalinių tar
pe. Atkalėjęs 25 metus, Gajaus
kas 1974 m. buvo paleistas, gy
veno Lietuvoje, susidurdamas 
su sunkumais (jo pavardė gerai 
žinoma “K r o n i k ų” skaityto
jams). Jiem abiem minėtoje sto
vykloje teko susitikti Joną Si- 
mokaitį, kuris per klaidą buvo 
ten atvežtas. Simokaitis su žmo
na 1970 m. nesėkmingai mėgino 
nukreipti sovietinį lėktuvą Šve- 
dijon, buvo pasmerktas mirti. 
Vėliau nuosprendis jam buvo 
pakeistas ilgalaike kalėjimo 
bausme. Jis buvo išsiųstas į ypa
tingo režimo stovyklą, nors jau 
tada sirgo džiova.

Katorgoje jau daug metų lai-

- NOTICIAS POPULARES 
Sábado, 26 de fevereiro de 1977
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Lituanos
comemoram

independência
A Colonia litaana em São Paulo 

celebrará o 59.° aniversário da in
dependência de suo Pátria pro- 

j clamada a de fevereiro de 1918 
Į em Vilnius, capital do pais. Em co- 
! memoroção do evento será cele- 

<> brado missa amanha, as 15 horas, na 
1 Igreja da Vila Zelina. Em seguida.

haverá uma sessão cívica no salão 
nobre do Colégio São Miguel Arcan
jo, o rua Campos Novos, 149.

O Cop. Juosas Ciuvinskas — mem 
bro da representação lituana no 
Cómitê Pró Liberdade das Nações 
Cativos (PRO LIBERTATE) — agra
decendo a homenagem que foi prest
ada à sua Pátria na última reunião do 
PRO LIBERTATE, declarou:

A guerra dos exércitos cessou os 
ataques dos tanques e dos aviões 

í terminaram. Apesar disso, para o 
I lituano a luto prossegue: o combate. 
■ o sacrifício e até o perigo de morte 
‘ não cessaram. Sá, ignorado, nosso 
I povo continuo sua oposição religiosa 
į e doutrinária contra o comunismo, no 
; combate em prol do nobre santuário 
* da Pátria”.

(------------------------------------------------------------------- .

komas žymus laisvės kovotojas 
Petras Paulaitis, apie kurį pasa
kotojas tik iš kitų kalinių paty
rė. Potmoje jis artimai bendra
vo su Jonu Šilinsku ir Aleksu 
Pašilių, kurie jau turi būti pa
leisti ir grįžę Lietuvon. Šiuo me
tu dar kalinami: buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas Balys 
Galdikas, Jonas Matuzevičius, 
Jonas Purlys, Balys Miškinis, 
Placidas Vyturys — visi bene 25 
m nuteisti. Atkalėję tokią dra
konišką bausmę, neretai gauna 
papildomą jos pratęsimą.

Permės 35-me lageryje mirė 
Albinas Kurkis. Lagerio ligoni
nėje mirė Meškinis, kurio vardo 
Mešeneris neprisiminė. Stovyk
loje vėžio pakirstas mirė Kybar
tas, kurį pagal įstatymus lagerio 
administracija galėjo išrašyti, 
bet tuo nepasirūpino. Vladimiro 
kalėjime laikomas Vytautas 
Bastys, kuriam bausmės laikas 
prn ilgintas iki 28 metų.

J. Mešeneris susipažino ir su 
ka: kuriais kitų Baltijos tautų 
laisvės kovotojais: latviais — 
Aselbaumu ir Žiemeliu, estais 
— Praksu, Valdmanu, Saartsu, 
Havastiku.

Gyvendamas Izraelyje, istori
kas Mešeneris ruošiasi parašyti 
knygą apie savo išgyvenimus so
vietų kalėjimuose ir lageriuose. 
Daug vietos jis ketina skirti so
vietų pavergtųjų tautų laisvės 
sąjūdžiams, ypač baltiečių ir uk
rainiečių politkaliniams, kurių 
likimu rūpintis jis visus ragina.

* »
Rusiškosios “Einamųjų Įvykių 

Kronikos” 41 nr., išleistas 1976 

Vakarus, šiame numeryje, kaip 
ir ankstesniuose, yra s k y r e lis 
“Įvykiai Lietuvoje”, čia spaus
dinamos žinios, paimtos iš“LKB 
Kronikos” 22 ir 23 numeriu.

Pirmiausia pranešama apie 
1975 m. lapkričio 28 Vilniuje 
po “Žalgirio” rungtynių susida
riusią demonstraciją. Kai de
monstrantai pąsiekė KGB rū
mus ir juos apsupo, jie buvo iš
kviestos kariuomenės išvaikyti, 
o kaikurie ir suimti.

Aprašomas lietuvių kraštoty
rininkų nuotykis Smilgių kai
me, šiandieninėje Gudijoje. Vie
tos apylinkės pareigūnas parei
kalavo parodyti pasus, pagrasi
no suėmimu už “nacionalistinių 
nuotaikų kurstymą” ir liepė pa
sišalinti, nors vietiniai lietuviai 
labai norėjo su kraštotyrinin
kais pabendrauti, pasiklausyti 
lietuviškų dainų ir gauti lietu
viškos (komunistinės!) spaudos.

1976 m. gegužės mėnesį Vil
niuje KGB išsodino iš traukinio 
Maskvon važiuojančią medici
nos seserį Jadvygą Petkevičienę 
iš Šiaulių ir ją kratė, Jieškojo 
draudžiamos spaudos, bet nera
do. Tada kagėbistai priekaišta
vo Petkevičienei, kam ji savo 
metu dalyvavusi Sergiejaus Ko
valiovo teisme ir susitikinėjanti 
su maskviečiais.

Pranešama apie 1975 m. iš 
Mordovijos lagerio paleisto Vid
manto Povilionio vargus gauti 
darbą Lietuvoje: vos gavęs ge
resnį darbą pagal savo kvalifika- 
cijas, buvo iš jo atleistas kaip 
politiškai nepatikimas, Saugu
mui reikalaujant.

Toliau rašoma apie Vilniaus 
arkivyskupijos kunigų raštą 
Brežnevui, prašantį sugrąžinti į 
savo pareigas Vilniaus vyskupą 
Julijoną Steponavičių. Rašoma 
ir apie Salų parapijos komiteto 
pirm. Šukį, kurį Saugumas kal
tino bendradarbiavimu “LKB 
Kronikoje” ir jį už tai tardė. 
Pranešama apie kunigų — Juo
zo Zdebskio, Karolio Garucko ir 
Sigito Uždavinio varginimus, 
apie Tauragės laikraščių parda
vėjo Montvilo atleidimą iš dar
bo vien už tai, kad pardavė ke
letą perfotografuotų kalėdinių 
atvirukų. Minimas pogrindinio 
“Aušros” žurnalo 3 nr. pasirody
mas. 

. »,»
Kitame skyrelyje — “Suėmi

mai, kratos, tardymai” — “Ei
namųjų Įvykių Kronikos” 41 nr. 
praneša, kad 1976 m. vasaryje 
Kaune buvo suimti Zigmas Šir- 
vinskas ir Henrikas Klimašaus
kas, apkaltinti ryšiais su žurna
lu “Aušra”. Kėdainiuose buvo 
kratomas buvęs politkalinys 
Matas Kašuba, kurio adresą ka
gėbistai surado Klimašausko 

užrašų knygelėje. Pas Kašubą 
buvo rasta Solženicino “Gula
go salyno“ vertimo dalis. Jis 
teisinosi knygą nusipirkęs juo
doje rinkoje ir vertimą daręs 
sau pačiam. “Gulago salyno” 
knyga buvo surasta ir pas skulp
torių Rimantą Šulskį, kurį Kau
ne kratė kagėbistai, pagrasinę 
jam apie tai tylėti, jei jis noris 
toliau reikštis kaip menininkas.

Skyrelyje “Kalėjimuose ir la
geriuose” pranešama, kad 1975- 
6 m. žiemą Mordovijos 19-me la
geryje dirbdamas mirė Povilas 
Stonkus, gimęs 1906 m. Už daly
vavimą pokario pasipriešinime 
Stonkus buvo suimtas 1976 m. 
ir nuteistas 15 m. lagerio.

Ten pat 1976 m. pavasarį 
Liudvikas Simutis buvo pasiųs
tas Į ligoninę. Iš jos išėjus, Si
mučiui pareikšta, kad jis esąs 
visiškai sveikas ir niekad nesir
gęs stuburo džiova. Buvo pripa
žintas darbingu ir sugrąžintas į. 
Mordovijos lagerį 19 nr. Liudvi
kas Simutis esą priklausė “Lie
tuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiui”. 
Partizanaudamas susirgo stubu
ro džiova ir keletą metų pralei
do.gipse. 1954 m. jis buvo ligo
ninėje suimtas ir pradžioje nu
teistas trejiem metam. Paskui 
jo byla buvo persvarstyta,' 1956 
m. buvo nuteistas sušaudyti. 
Mirties nuosprendis pakeistas 
vėliau 25 m. kalėjimo bausme. 
Liudvikui Simučiui šiuo metu 
41 metai. Jo likimą savo knygo
je yra aprašęs rusų disidentinis 
rašytojas Kuznecovas (apie Si
mutį taip pat rašyta tiek pogrin
džio, tiek užsienio spaudoje. Jo 
tėvas buvo bolševikų nužudytas 
Rainių miškelyje 1941 m.).

Mordovijos lageryje laikoma 
už “LKB Kronikos” platinimą 
nuteistoji Nijolė Sadūnaitė ser
ga. 1975 m. gruodžio ir 1976 m. 
vasario mėnesius ji praleido li
goninėje.

Mordovijos lageryje 36 nr. 
laikomas lietuvių bičiulis (kata
likas) biologas Sergiejus Kova
liovas. 1976 m. kovo mėnesi 17 
dienų buvo laikomas izoliatoriu
je ir maitinamas bado norma. 
Gegužės mėnesį Kovaliovas bu
vo kalbinamas paduoti malonės 
prašymą, o po to vėl uždarytas 
izoliatoriuje, šiame numeryje 
tarp kitų dokumentų spausdina
ma Sov. Sąjungos politkalinių 
telegrama JAV piliečiams, pa
žymint Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo dvišimtinę 
sukakti. Iš lietuvių ją pasirašą 
žinomas laisvės kovotojas Pet
ras Paulaitis (g. 1964). Jis kali
namas jau 28 metai ypatingai 
griežto režimo lageryje.

Trumpų pranešimų skyriuje 
skelbiama žinia iš Klaipėdos: 
1976 m. gegužės 14 d., Romo 
Kalantos susideginimo ketvirtų
jų metinių dieną, šio miesto gat
vėse, ant šaligatvių ir namų sie
nų pasirodė šūkiai “Laisvės Lie
tuvai!” su parašu “Kalanta”.
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© UETUYIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VLIKO SEIMO VARDE valdybos 
pirm. dr. K. J. Valiūnas pasiuntė 
sveikinimą prez. G. Fordui N. Metų 
proga, pareikšdamas padėką už am
basadorių W Scrantono, W. T. Ben- 
netto ryžtingus pareiškimus Jungti
nėse Tautose, liečiančius žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungos 
okupuotoje Lietuvoje. Dr. K. J. Va
liūnas reiškia viltį, kad JAV vyriau
sybė ir toliau kovos už laisvą apsi
sprendimą Pabaltijui ir kitoms R. 
Europos valstybėms.

Venecuela
EDUARDAS GAVORSKIS, inžine

rijos studentas, Venecuelos automo
bilistų klubo surengtose lenktynėse 
“Tarptautinė Čilės diena” laimėjo II 
vietą ir taurę. Lenktynėse jis daly
vavo su “Fiat” automobiliu. Nakties 
metu varžovams teko įveikti 873 kilo
metrus nuo sostinės Caracas iki EI 
Palito ir atgal. E. Gavorskas, tą die
ną šventęs savo 21-jį gimtadienį, iš 
40 lenktynių dalyvių pralenkė 38. Jis 
yra vienintelis lietuvis, garsinantis 
Lietuvos vardą šiame sporte.

Argentina
SV. CECILIJOS CHORAS paminė- 

jo savo veiklos 46 metų sukaktį. Mi
šias už mirusius choro narius atna
šavo kun. J. Petraitis. Choro pirm. 
B. Blumbergas jų atminimui padėjo 
puokštę gėlių prie lietuviško kry
žiaus Aušros Vartų parapijos sode
lyje. Iškilmė baigta kukliomis vaišė
mis parapijos salone, organizacijų at
stovų sveikinimais. Atsistojimu pa
gerbti: buvęs ilgametis choro vado
vas a.a. V. Rymavičius ir administ
ratorius a.a. K. Misiūnas. Pagerbta 
ir seniausia choristė U. Blumbergie- 
nė, dainuojanti nuo pat choro įstei
gimo.

Australija
LITUANISTINIAI kursai mokslo 

metus 1976 m. gruodžio 11 d. užbai
gė Melburno Lietuvių Namuose. Juos 
lankė 30 jaunuolių. Viktorijos švieti
mo departamento pažymėjimus jiems 
įteikė tėvų komiteto pirm. A. Žilins
kas. Tuos pažymėjimus pripažįsta 
Australijos mokyklos. Dovanų susi
laukė gabiausieji kursantai, mokyto, 
jai — A. Karazijienė ir p. Meiliū
nas. Visus sveikino kursų vadovas P. 
Sungaila.

Nepalis
INDIJAI PRIKLAUSANČIO NE- 

PALIO Katmandu mieste staigiai mi
rė niujorkietis turistas, Aleksandras 
K. Kazickas, dr. Juozo ir Aleksand- 
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LIETUVIAI KALINIAI. .. 
tmtJiatititititittaatititiEitititintit!

Kažkodėl tokių žinių iš Lietu
vos niekada neparveža visokie 
mūsų turistai. Juo didesnę dė
kingumo skolą turėtume jausti 
rusų disidentų leidžiamai “Eina
mųjų įiyykių Kronikai” už Lie
tuvai daromų skriaudų iškėlimą.

A. Lembergas * 

ros sūnūs. Kolegijos baigimo proga 
tėvai jam buvo nupirkę bilietą kelio
nei aplink pasaulį. Valdžios įstaty
mai neleidžia išvežti velionies kūno. 
Jis turėjo būti sudegintas. Religi- 
nes apeigas atliko vietiniai jėzuitai. 
Pelenus parvežė velionies sesuo žur
nalistė Jūratė ir brolis.

Saudi Arabija
NUŽUDYTO KARALIAUS FAISA- 

LO atminimui čia statoma didžiulė 
ligoninė, prie kurios dirba ir JAV 
lietuvis Viktoras Šimaitis. Jis yra 
vyriausio statybos vadovo pagalbi
ninkas, sutartį pasirašęs vieneriems 
metams su tarptautine statybos bend
rove,

izraeiis
PAGERBTAS ŽYDU GELBĖTO- 

JAS BRONIUS GOTAUTAS Jeruza- 
Įėję. 1976 m. gruodžio 13 d. jam iš
duotas oficialus pažymėjimas, kurio 
nuorašas gautas “Tž” redakcijoje. 
Jame sakoma, kad Br. Gotautas, rizi
kuodamas savo gyvybe, gelbėjo žy
dus. Jo garbei S. Finkelbrandienė pa
sodino medelį teisingųjų alėjoje. Žy
dų instituto dir. dr. Dov Levinas 
pranešė, kad medelio sodinimo iškil
mė įvyko 1976 m. gegužės 13 d. Joje 
dalyvavo S. Finkelbrandienė ir dr. 
švabaitė (jos buvo išgelbėtos) su 
vaikais ir vaikų vaikais. Apie tą 
šventą žmogų kalbėjo jos, rašytojas 
Jelinas ir Ch. Lipšicaitė, Iškilmėje 
dalyvavo 25-30 asmenų, jų tarpe Dov 
Levinas. Jie ta proga aplankė anks
čiau pasodintą S. Binkienės medelį.

Britanija
“AMNESTY INTERNATIONAL” 

1977 metus paskelbė tarptautiniais 
sąžines kalinių metais. šia porga 
buvo įdėtas visą puslapį užimantis 
skelbimas Londono dienraštyje “The 
Times” 1976 m. gruodžio 10 d. Tarp 
atsišaukimą pasirašiusių gausių as

menų yra ir Britanijos LB krašto 
valdybos pirm. Stasys Kasparas. 
Remdami “Amnesty International" 
ligšiolines pastangas, jie ragina viso 
pasaulio vyriausybes įgyvendinti vi
suotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 
tuojau pat išleisti laisvėn politinius 
kalinius.

Belgija
SESUO ANTONIJA, benediktinė, 

gyvenanti Liežo vienuolyne, 1976 m. 
pabaigoje paminėjo vienuolinio gy
venimo 50 metų Sukaktį. Iškilmėje 
dalyvavo 12 vienuolių lietuvaičių iš 
Liuveno, Petit Rechain, Vai Notre 
Dame ir Liežo.

Prancūzija
EUROPOS KULTŪROS CENTRAS 

Paryžiaus universiteto teisių fakulte
te surengė parodą “Kova už laisvę 
Rytų Europoje”, paremtą dokumen
tais, leidiniais ir spauda. Lietuviš
ku skyreliu pasirūpino B. šlepetytė- 
Venskuvienė, prancūzų kalba leidžia
mos “ELTOS” redaktorė. Ji sutelkė 
spaudą bei leidinius prancūzų ir ang
lų kalbomis apie politinę, kultūrinę 
ir religinę priespaudą Sovietų Sąjun
gos okupuotoj Lietuvoj. Lankytojam 
parūpinta plati informacija raštu ir 
žodžiu. Didžiausio jų dėmesio susi
laukė prancūziškoji “ELTOS” laida.

Nuotrauka Vyt. Maželio

Chicago. — Gruodžio 13 Chi- 
cagoj mirė muzikas kompozito
rius ir pedagogas, muzikos kri
tikas Vladas Jakubėnas, sulau
kęs 72 metų. Buvo gimęs 1904

LIETUVOS ŽYDŲ KLUBAI 
SVEIKINA LIETUVIUS į 
w ii

Vazario šešiolikta yra dienaį 
kai po daug metų Lietuva atga-į 
vo savo nepriklausomybę. ŽyJ 
dai nepriklausomoj Lietuvoj ne-l 
blogai gyveno, bet karo metu! 
įvyko daug prasižengimų prieį 
Lietuvos žydus, per kuriuo^ 
90% Lietuvos žydų buvo sunai-! 
kinti. Mes žinom ir skaitom dis-l 
kusijas apie tuos įvykius pries 
žydus Lietuvoj karo metu. šeši% 
liktą Vasario mes norim prisi
minti tik metus prieškarinėj 
nepriklausomoj Lietuvoj.

: tMes siunčiame Jums mūsii 
sveikinimus su viltim, kad i| 
praeities klaidų ir dabartinių 
diskusijų pasimokysim, ir ateil 
ty visos tautos išmoks sugyventi 
tarp savęs taikingai ir neapyj 
kanta ir mažumų persekiojimai 
pradings iš pasaulio. ' į

Mrs. P. Miselskienė/ 
Lietuvos Žydų klubo ChicagojĮs.

pirmininkė Í 

gegužės 15 Biržuose. Mokėsi Bir 
žuose, muziką studijavo Kaune 
ir Rygoje, pirmąjį savo Idilinių 
koncertą surengė Kaune 1928. 
Po to kaip švietimo ministeri
jos stipendininkas studijas tęsė 
Berlyno Aukštojoje akademijo
je. Grįžęs į Kauną dėstė Konser
vatorijoje instrumentaciją lietu
vių liuteronų parapijose vargo- 
ninkavo, akomponavo koncertuo 
se, daug rašė periodinėj spau
doj, jo muzikinio gyvenimo įver
tinimai buvo spausdinami ir 
“Drauge”.

Sukūrė daug dainų, instru
mentinės muzikos kūrinių, ‘ ku— 
riuos atliko ne kartą ir Ameri
kos orkestrai. Joks lietuvių kon
certas neišsivertė be jo kompo
zicijų. Jo kūriniai pasižymi ge- 
ra forma, logišku ir koncentruo
tu muzikinės minties dėstymu. 
Jis. laikomas nuosaikios moder
nios krypties kompcdtoriuni. 
Su. Vlado Jakubėno mirtimi lie
tuvių tauta neteko didelio kom
pozitoriaus, mokytojo ir labai 
kultūringo ir sąžiningo kritiko.

• Mes greičiau būsime linkę pa
siaukoti, jei atsiminsime, kad tėvy
nėje likusieji neša kur kas sunkesnę 
naštą negu mes ... J. ERETAS

10



NR. 10(1493) - 1977.111.10 MŪSŲ LIETUVA
"T;.?.' '.'"'/".T""'

TIESA IR GYVENIMĄ S
Žiūrint j tikinčiųjų žmonių gyvenimą pa

junti kaip daugelio mūsų tikėjimas yra siau
ras, praktiškai sustojantis kur tai pusiauke
lėje. Kad žmogus trokšta laimės, tai yra na
tūralu. Ne tik mūsų troškimas, o visas ap
reiškimas kalba, kad žmogaus vyriausia ir ga
lutinė paskirtis yra jo laimė. Tačiau kaip ta 
laimė suprantama? Yra tūkstančiai žmonių 
tiek gilaus tikėjimo, kad jie maldauja, kar
tais labai jautriai ir ištvermingai stebuklo. 
Bet kokio? Ligotieji-sveikatos, pametusieji 
kokj nors daiktą - kad jj surastų, kitas vėl- 
kad gautų pelningą darbą, ir panašiai. Koks 
nors iš kito pasaulio gyventojas besiklausy
damas žemės žmonių maldų galėtų pama
nyti, kad žemėje žmonių gyvenimas yra am
žinas, kadangi jų prašymai susiveda tik j 
šiuos žemiškus reikalus. Tiesa, negalime pa
neigti, kad yra žmonių prašančių sau ir ki
tiem dvasinių malonių tačiau jie nesudaro 
tikinčiųjų daugumos.

Kristus gyvendamas žemėje padarė eilę 
ir tokios žemiškos srities stebuklų: vandeni 
pavertė vynu, padaugino duoną ir žuvj, oa- 
gydė daug ligonių, net mirusių atgaivino. O 
tačiau iš Kristaus gyvenimo vertas didelio 
dėmesio vienas epizodas, kai Kristus verkė 
žiūrėdamas j Jeruzalės miestą (Mat. 23,37)... 
Luk. 13,34...; 19,41...) Jeruzalės gyventojai 
ir to meto tautos vyresnieji nesuprato, kas 
neša jiems taiką ir ramybę. Ano meto Jeru
zalės ir tautos vyresnieji nusikalto tuo, kad 
priimdavo tik tai kas jiem patikdavo, o ne
buvo tiek tyros valios, kad priimtų Dievo 
siųstų pranašų ir nemalonų žodį. Ir patį 
Kristų Jeruzalė, t.y. jos kunigai ir vyresnieji, 
nužudę tik.už tai, kad jis išmetinėjo jų klai-

Gavėnios pradžiai 1977 m.

ŽMOGAUS LAIBSÉ KRISTAUS 
OJWIGS IR MIRTIES ŠVIESOJE
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das, netobulumus, kalbėjo ne taip kaip jie 
norėjo.

Mes kiekvienas asmeniškai, šeimos, visuo
menė trokštame būti laimingi. ( visokį ir 
kiekvieną klausimą teisingas atsakymas yra 
tik vienas, o ne visi, kiek kokių kas duotų. 
Taip yra ir su laime. Asmuo siekia laimės ir 
neranda, šeima siekia laimės ir neranda, tau
ta, valstybė, žmonija siekia laimės ir nepasie- 
kia-nejstengia jos susikurti. Nerandame, kad 
klaidingai siekiame. Dievas nori mums lai
mės, bet mes to nepaisome. Žmogus turi la
bai brangią,bet ir pavojingą laisvės privilegi

ją. Dievas neprievartauja. Jis žmogų pamo
kė ir moko, bet palieka jam laisvę tuomi 
sekti ir nesekti. Deja, šią didelę orivilegiją 
ne retas taip pasinaudoja, kad iš jo asmeni
nio gyvenimo, iš šeimos, visuomenės lieka 
tik griuvėsiai, panašiai kaip iš Jeruzalės po 
Kristaus mirties.

Yra pasaulyje laimingų individų, šeimų. 
Galėtų būti, o gal kada ir bus laiminga žmo
nija. Tai tie individai, šeimos, kurie gyvena 
ne vien savo išmintim, užgaidom, tempera
mentu, o protu, kuris sprendžia pasiremda
mas Kristaus pamokymais. Tikrai, verta pa
sitikrinti savąjį krikščioniškumą. Ar nesame 
perdaug įtikėję į formalumus? Apie as
mens, šeimos religingumą sprendžiame iš to, 
ar priklauso parapijai, ar dalyvauja pamal
dose, ar priima sakramentus. Taip, tai yra 
viršiniai ženklai žmogaus ižpažįstamo tikėji
mo. Tai yra būtina. Tačiau tai ne viskas. As
mens, šeimos kasdieninis gyvenimas, asme
nų vidinis gyvenimas-mintys, siekimai yra 
gal net svarbesnės reikšmės už anuos, virši- 
nius ženklus.

Kad Kristus gyveno žmogaus prigimtyje 
ir su žmonėmis, visą savo gyvenimą ir dėme
sį skyrė žmoniją pamokyti, už ją numirė, 
tai pakankamai parodė, kaip jis nori mums 
laimės ir šiame gyvenime ir amžinybėje. 
Koks skaudesnis sprendimas ir likimas gali 
būti už tą, kuris buvo pasakytas Jeruzalei ir 
ją ištiko? Tik sava išmintis ir pastangos jos 
neišgelbėjo. Tai prisimenant, ar nėra ko mū 
sų laiko visuomenei dažniau žvelgiant j kry
žių prisiminti ne tik žmonių pasakytą, o E- 
vangelijose paliktą išmintį?

Vysk. Vincentas Brizgys

ĮSPŪDINGOS LIETUVIŲ KOČIOS
VENECUELOJ

Po dvidešimties metų Vene- 
cuelos lietuviai vėl turėjo bend
ras kūčias, kurios liks šviesus, 
neišdildomas prisiminimas. Pra
eity daugeliui lietuvių, ypač 
viengungiam ir šeimom be vai
kų ir be giminių, Kalėdų laiko
tarpis nešdavo ir liūdesio, ne tik 
džiaugsmo. Šiais metais visi tau
tiečiai rinkosi šventojo vakaro 
ramybei savon bendruomenės 
šeimom

Kūčių mintį įgyvendino dr. 
Vytautas Dambrava, kurio rezi
dencijoj buvo suruoštos bendros 
kūčios, o vidunaktį buvo auko
jamos iškilmingos Bernelių 
mišios. Dalyvavo daugiau kaip 
60 tautiečių.

Poniom Klovienei ir Vaisiū- 
nienei teko valgių organizavi
mo ir paruošimo darbas (kurie 
buvo paprašyti, visi prisidėjo}, o 
jaunimo primininkas Aras Ma
žeika vežė šieną, jį klojo ant il
go, per du salonus nusitiesusio 
stalo ir dengė jį baltomis stal
tiesėmis. Ant stalo buvo padė
tos pašventintos plotkelės ir 

dvylika tradicinių kūčių valgių.
Kūčios pradėtos choro įgiedo

ta giesme “Išleiski rasą“, malda, 
kūčių stalo pa.laiminimuTr plot- 
kelių pasidalinimu, linkint tar
pusavio meilės. Šias apeigas at
liko klebonas kun. Antanas Per- 
kumas.

Jaunimo atstovė Virginija Ig- 
natavičiūtė ispanų kalba pa
skaitė Aldonos Dambravienės 
paruoštą straipsnį apie lietuviš
kus kūčių papročius ir išklausė 
Van Dyck Kalėdų dramą “Ket
virtasis išminčius“ (toji progra
ma buvo kelis kartus transliuo
jama per Amerikos Balsą ir Vati
kano radiją į Lietuvą}. Likęs 
laikas buvo užpildytas kalėdi
nėmis giesmėmis iš. viso pasau
lio.

Bernelių mišios buvo labai į- 
spūdingos. Jose giedodami įsi- 
jungėm į magnetofono juoston 
įrašytas Kauno Įgulos bažnyčios 
ir Memmingeno lietuvių chorų 
įgiedotas kalėdines giesmes. 
Kaip su Gloria visas kambarys 
sutviskėjo šviesomis, taip pa
mokslo metu šviesos geso ir, 
mirgant geltonom, žaliom irjau- 

donom žvakutėm, buvo ispaniš
kai išklausyta kalėdinė Sibiro 
maldaknygės istorija, kuri radijo 
pasauly yra pagarsėjusi ir pla
čiai žinoma kiekvienoj Pietų 
Amerikos šaly.

Religiniam įvade į programą 
klebonas sakė, jog, kaip Juoza
pas ir Marija, šią naktį Vene- 
cuelos lietuviai surado kelią į šią 
užeigą; kaip piemenys, jie sekė 
žvaigždę, kad pagarbintų Jėzų 
kalėdinėj vidunakčio mišių au
koj; kaip trys išminčiai, su
klaupę sudėjo dovanas, ku
rios yra darbas, tarpusavio mei
lė ir gyvenimo kryžius.

Nutilus kalėdinėm giesmėm, 
dar ilgai šnekučiuotasi, džiau
giantis, kad mūsų seni papro
čiai yra gyvi ir kad randama bū
dų šias tradicijas naujai įpras
minti. Vienas lietuvis veikėjas' 
pastebėjo: “Šį vakarą sutikau 
žmones, kurių metais lietuvių 
tarpe nebuvau matęs. Man tai 
tikros Kalėdos!” Taip galvojom 
visi. Ačiū irgi visiem.

Aleksandra Vaisiūnienė

Ok. Lietuvoje 1976 
mite 23 kunigai 

Okupuota Lietuva. —» Baigian
tis 1976, gruodžio 28 buvo palai
dotas a.a. kun. Jonas Dzektįtiskas, 
Žiežmarių altarista. Velionis bu
vo gimęs 1903 m., kunigu įšven
tintas 1931 m. kaip Kaišl&ferių 
vyskupijos kunigas. Dirbo įvairio 
se parapijose vikaru ir klebonu, 
bet pastaruosius apie 15 metų bu
vo paraližuotas ir priglaustas 
Žiežmariuose.

Mūsų žiniomis, pereitais me
tais iš viso okupuotoje Lietuvoje 
mirė 23 kunigai, o buvo įšven
tinta apie dešimt.

SAVAITĖ

Popiežiškojo Biblinio Institu
to Romoje surengtoje 24-oje 
Biblinių Studijų savaitėje daly
vavo daugiau negu du šimtai 
šventojo Rišto dėstytojų, moks
lininkų ir žinovų iš visos Itali
jos. Pagrindinė Studijų savai
tės tema buvo: “Kristaus 
mokslo skelbimas aeturtmgie-
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lautojai nuleido vėliavas ir leidosi na
mo, dauguma užmigdami automobi
liuose, po tiek įspūdžių ir pastangų 
Paskutinieji tvarkė stovyklavietę ir rin
ko daiktus dar 4 vai. ilgiau.

Stovykloje , BITUTĖ” stovyklavo 
61 asmuo, įskaitant šeimininkes ir su
augusius vadovus. Tai iš viso gausiausia 
stovykla (nuo 1971 m.) pralenkdama 
skaičiumi 1976 m. stovyklą toje pačio
je vietoje (55) ir Billings paežerėje 1971 
m. (53).

A^rimeira noite foi íncnvel. Parece que 
todo mundo esperou até meia noite para co
meçar a bagunça, que, logo depois foi corta
da pela D. Vanda. Todos resmungaram, mas 
logo foram dormir.

No fim da semana todos estavam bem ver
melhos devido ao sol e ninguém escapou da 
dor.

Passou muito rápido o tempo e muita coi
sa deixamos de fazer.

Agradecemos à D. Eugenia pelo seu espi
rito esportivo, pois ela foi uma das que mais 
nos ajudaram.

Não vejo a hora que chegue o próximo 
acampamento em julho, mesmo sabendo que 
não será o mesmo.

Cfl W r0Sj 
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(Itu stovyklos tęsinys)

STOVYKLOS PABAIGA

Sekmadienį, sausio 26, išaušo vėl 
graži saulėta diena. Pagal įprastinę tvar
ką stovyklautojai tvarkė savo daiktus 
ir palapines, atliko ryto mankštą bei 
pakėlė vėliavą. Prie vėliavos skiltinin- 
kai praneša stovyklos komendantui da
lyvaujančių būrelio narių skaičių. Iš
dalinami dienos darbai, šią dieną skirti 
Švarai ir ruošai namo. Nuolat naudoję
si maždaug 150 — 200.000 kvadrati
nių metrų plotu, tiek ir apėjo rinkdami), 
popieriukus, virvagalius, pagaliukus. Ki
tos skiltys valė namą, baseiną, valgyklą.

Pradėję rinktis tėvai ir svečiai gro
žėjosi gamta, klausinėjo vaikus apie 
stovyklą, o 11 vai. pavėsyje susirinko 
Mišioms. Stovykloje pasimokę dar ge
riau, vaikai giedojo lietuviškas giesmes. 
Po lietuvių kalba skaitymo iš apaštalų 
laiškų. Lokių skiltis pavaidino Evange
liją apie vestuves Kanoje - Tikinčiųjų 
malda - penkių susikaupimo dienos 
grupių surašytą. Po Mišių perėjo Šernų 
būrelio pastatytą lieptą iki vėliavų aikš
tės.

Pirma stovyklautojai dainavo stovyk
los dainą , Laužai liepsnoja vakaruos’. 
Stovyklos vadovė Eugenija Bacevičienė 
ir komendantas Robertas Saldys įteikė 
mažas dovanėles kiekvienam pasižy
mėjusių skilčių nariui: Pelėdos surinko 
daugiausia taškų - 205 (kitos Vove
rytės 204, Gegutės 197, Ereliai 196, 
Lokiai 164, Šernai 156), Lokiai laimė
jo skautoramą. Patys stovyklautojai 
nubalsavo kitas premijas — Šernams už 
darbštumą Gegutėms už pasirodymus 
prie laužo, Voverytėms už dalyvavimą, 
Ereliams už vienybę.

Asmenims dovanėlės įteiktos už spor
tą karnavalą (pavardės parašytos šia
me straipsnyje), už dainavimą (Klaudi
jus Butkus), lietuvių kalbos pastangas 

(Rosana Jurčiukonytė ir Irutė Petrai
tytė), aukščiausiam (ir vienam darbš
čiausių) Pauliukui Jurgįlai, pavyzdin
gam skiltininkui Heitor Lipsky, sto
vyklos programos vedėjoms, Baravykų 
ir Peteliškių (jauniausių) vadovei Sand
rai Saldytei, komendantui ir stovyklos 

vadovei. Stovyklautojai ir svečiai nuo
širdžiai plojo, kai buvo įteiktas lino 
rankšluostis su įausta „Lietuva” ūkio 
šeimininkui Pranui Kondrotui ir jo 
žmonai Stasei.

Sugiedoję Lietuvos himną, stovyk-

VfNHAM PASSAR COHOSCO ALGUNS PÍR5, 
NUM MARAVILHOSO LUGRl?! QU6 MÉ5MO SÊ 
fORCM INFiRNfUS FICARÃO PARA S6MPRÍNR 

SUR LÊ.M & RANÇA

r

ATAirté fife

ATSILIEPIMAI APIE STOVYKLA

Foi ótimo, com exceção da chuva que con
seguiu pela primeira vez atrapalhar bastante.

Foi o primeiro acampamento com 60 pes
soas e sem o principal: tėvas Saulaitis. Ė claro 
que ele estava lá, porque sem ele todos tenam 
ido embora no mesmo dia em que chegaram, 
mas o que tentamos foi fazer o acampamen
to sem a organização dele e até que saiu bas
tante bem. Comida foi o que não faltou, semp
re em abundância e sempre gostosa.

Irutė Petraitytė

Como ė a 1 a. vez que venho acampar não 
estou muito acomodada, nos cantos, na fala 
e na maneira do escoteiro.

Na barraca não está nada bom quando nós 
vamos dormir, toda noite chove e enche de 
agua,o saco de dormir fica ensopado e nós te
mos que pegar as coisas e ir para casa.Na pis
cina está tudo bem a água é gostosa, etc..

Na limpeza da casa foi muito bem dividi
do cada dia um grupo faz uma coisa. Na co-

* mida também, a comida é boa e gostosa, e às
• vezes a comida está ao contrário. O pessoal 

são uns brincalhões principalmente os gran
dalhões.

Tem coisa errada aí no meio as meninas 
fazem trabalho de meninos exemplo: pegar 
lenha. Os meninos fazem trabalho de meni
nas, exemplo: Lavar louça e fazer comida.

. O padre Saulaitis é um padre muito bom
■ e brincalhão e nós ficaremos assim no acam

pamento.
Denise Girckus

Sendo a primeira vez que eu venho acam
par, estou gostando, apesar da chuva, aqui es
tamos aprendendo muita coisa por exemplo, 
aprendendo a cantar lituano. aprendendo a se 
virar sem a ajuda dos pais e muitas outras coi
sas boas.

Gosto também porque cada dia fazemos 
coisas diferentes.

A barraca onde estamos dormindo está a- 
pertada, é mais gostoso dormir na barraca do 
que na casa, porque na casa não podemos 
conversar, agora na barraca é bem diferente.

Cristina Girckus

Em tudo no acampamento está bom, so 
não estou gostando das barracas, porque es
tão cheias de agua. Estamos sendo bem tra
tados. Nós aprendemos como viver sozinho 
se um dia nos perdermos no mato.

O acampamento foi bem organizado, mis 
o que está estragando é a chuva que está en
trando nas barracas. Houve um pouco de sol 
para secar as roupas, mas o tempo está nubla
do. '*

O nosso colega Augusto feriu a perna e te
ve que ir para o hospital dar sete pontos, ele 
não poderá andar alguns dias pois se forçar a 
perna os pontos abrirão, foi só isso deferi
mento que aconteceu. Mas está sendo baca
na. '

Marcelo Fernandes

(Bus daugiau)

Piešiniai iš stovykloj pravesto plakatų 
konkurso. Juos ML-vai sumažino Ža
ne té N.
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(Iš “Skambučio”)

Seneliai
Jie gyvena kaime 
ir žalmargę turi. 
Juodą duoną kepa, 
kasdien spaudžia sūrį. 
Katinėlis Rainius 
ir šuniukas Margis 
ten gražiai draugauja, 
jų namučius sergi. 
Močiutės palangėj 
auga žalios rūtos, 
jos daržely kvepia, 
lyg Lietuvoj būtum!

B. Vytienè

MULAS

Vienas airių kareivis jojo ant 
Įsiutusio mulo, kuris lėkėį kaip 
akis išdegęs. Praeivis paklausė, 
kur jis taip pašėlusiai skubi
nąs.

— Paklausk mulo ! —-atsakė 
jojikas, įsikibęs į mulo karčius 
(plaukus).

MANO OlíWAS

Aš turiu katiną vardu “Ro
jus”, Jis yra didžiausias tingi
nys plačiame pasaulyje. Rojus 
visą dieną snaudžia, tik kartais 
eina į lauką pasivaikščioti. Ro
jus tik mėsą ėda, kurią mes 
valgome, ir geria šviežią, šaltą 
pieną.

Mano katinas nemėgsta žaisti. 
Jam labai patogu miegoti ant 
geriausios sėdynės salione. Kai 
aš jąm parodau gražų, raudoną 
sviedinį, jis į mane žiūri ir ne
juda.

Rojus yra labai švarus kati
nas. Jis laižo savo kailį prieš 
ir po valgio. Jis laižo kiekvieną 
vietą, kurią aš paglostau.

Vieną naktį aš miegojau lo
voje. Rojus užlipo ant mano 
kojų ir užmigo. Jis mane myli 
ir dažnai miegančią savo “po
teriais” pažadina. Kas per ka
tinas!

Ramona Koehankaitê, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

lit. m-los mokinė. Kanada.

Stovyklavome nuo 31 sausio iki vasario 
6. Vietovėje, kuri vadinasi Florida netoli 
nuo Santos (Praia Grande) p.p. Miliausku 
namuose. Sąlyga dalyvauti stovykloje buvo 
lietuvių kalbos vartojimas. Deja, sąlyga ne 
visuomet buvo įvykdyta. Litu sistema pa
skatinti lietuviu kalbos vartojimą pernai bu
vo veiksmingesni negu šiemet.

Geroji stovyklos pusė, kad buvo daug 
laiko, daug saulės, jūros bangos ir jos kran
tai.

Trūko vadovų iš moksleiviu tarpo vesti 
programai.

Apgyventa vietovė varžė platesnius žai
dimus, laužą net garsesni dainavimą.

Nebuvome gerai pasiruošę pašnekesiams 
Reikėtų temą žinoti iš anksto. Mažas buvo
pasirinkimas lietuviškų knygų skaitymui.

Nilza Guzikauskaitė ir Sandra Saldytė

Stovykla buvo gera. Buvo daug laisvo lai
ko pailsėti ir maudytis. Pirma diena, kai at
važiavom. smarkiai lijo ir pasidarė jura pa
jūryje. Bet kitomis dienomis oras buvo pui
kus.

Programoje turėjome lietuviška skaitymą 
kas labai svarbu, kad mes geriau išmoktume. 
lietuviškai. Vakare kiekvienas turėjo atpasa
koti ką jis ta diena skaitė ir pašnekesius. 
Tėvas A. Saulaitis kalbėjo apie ..malone”, 
kun. St. Šileika apie Šv. Dvasia, kitus pašne
kesius pravedė Dėdė Juozas.

. ®IA

Piešė D. Ramanauskaitė, Marque1.te 
Parko lit. m-los mokinė

Stovykloje patiko jūra, pašnekesiai ir gra 
žios mergaitės. Nepatiko - Musės, Tvoros, 
kai kurios mergaitės ir buvo permaža dainų. 
Pažadėtų litų atgal neatgavome.

Svarbu, kad turėjome progos gyventi 
krikščioniška savaitę vadovaudamiesi atei
tininku principais.

Robertas Jonas Saldys ir Klaudijus But
kus.

Atvažiavom pirmadieni. Susitvarkėm daik
tus ir turėjom laisvą dieną. Antradienį susė
dę sustatėm stovyklos darbotvarkę. Turė
jom skaitymus ir pašnekesius. Visi stovyk
lautojai 'pasiskirstė į 4 grupes. Musės, Gai
džiai. Mūrai ir Tvoros. Kiekviena grupė 
kasdien atliko stovyklos darbus: dirbo virtu
vėje. patarnavo valgykloje, rengė vakarinę 
programą ir rūpinosi stovyklos švara.

Vakarinė programa susidėjo iš pasirody
mų, žaidimu ir dainų.

Vieta buvo labai graži, pajūrys taip pat. 
oras puikus.

Manome, kad stovyklos programa, pa
šnekesiai. net žaidimai turėtų būti suprog
ramuoti iš anksto.

Beatričė Bacevičiūtė ir Irutė Petraitytė

Stovykla labai gera. Visi stovyklautojai 
juodi nuo saulės. Ketvirtadieni buvo atva
žiavęs tėvas Saulaitis ir nuvežė mus i senos 
Jėzuitu Kolegijos griuvėsius Peruibėje. Kai 
jis nuėjo į bangas, mes stebėjomės koks jis 
baltas. Tėv. Saulaitis taip pat mus atvežė 
i stovyklą. Šeštadieni buvo atvažiavęs kun. 
St. Šileika ir mus išmokino daug dalyku 
apie Šv. Dvasią.

Butkus norėjo plaukti i Afriką, bet ban
gos ji nugalėjo ir grąžino atgal.

Flavijus B., Rikardas B.. Arturas P. Doug
las S.

Siusdamas stovyklos aprašymus, noriu 
priminti keletą dalyku, kuriu niekas neap
rašė. Stovyklą aplankė visa eilė svečiu. Be 
kitu jau minėtu. Edison Karnevic. Girčius,. 
K. Bacevičius su ponia. Šeštadieni atvažia
vo p. V. Banys ir Kazimieras Miliauskas. 
Jam ir poniai nuoširdžiai dėkojame už-leidi- 
mą stovyklauti ju gražioje^ vasarvietėje. Du 
kartu j stovykla buvo atvažiavę p.p. Pum
pučiai su dukrelėmis, kurie taip pat netoli 
nuo stovyklos vasarojo. Sekmadieni atva
žiuodami atvežė kiekvienam stovyklautojui 
po pusę kilogramo ledu. Šiltas ačiū už šal
tus gaivinančius ledus. Kartu su tėvu Saulai
čių buvo atvažiavusi Beatriče Bendoraityte.

Negalime užmiršti ir stovyklos, šeiminin
kės p. Sofijos Pilipavičienės. Jai priklauso 
visų stovyklautojų padėka. P. Banys kvietė 
ateitininkus, kad kai darys susirinkimą, kar
tu padarytu ir buvusios stovyklos prisimi
nimą.' pasinaudodami jo rezidencijose ..pis
cina" ir. žinoma, toks pakvietimas buvo su 
entuziazmu priimtas. Ačiū.

Dėdė Juozas

žiema jau atėjo, 
Lauke viskas balta, 
Kai snigti pradėjo, 
Vaikams buvo šalta.

Užsidėjau švarką 
Ir šiltus batus, 
Išėjau.i lauką — 
Į sniego laukus.

Aleksas Baipšys,
Los Angeles lit. m-los mokinys. 

“Saulutės Spindulys”

13



NR. 10(14931- 1977.111.10 
......... .... ...... . —L

MŪSU LIETUVA

Mūšy
ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Kovo 6 dieną šv. Kazimiero pa
rapija šventė savo metinius atlai
dus Mookoje, dalyvaujant maž
daug trims šimtams lietuvių iš São 
Paulo, Santo Andrė ir apylinkių ir 
net iš toliau — Itararé, Jacarei.

Dėl lietaus procesijos nebuvo, 
bet koncelebruojančius kunigus 
Pr. Gavėną, P. Dauginti, A.Saulai- 
tj ir São Paulo rytų l-osios srities 
vyskupą Dom Luciano Mendes de 
Almeida jvedė parapijos salėn uni
formuoti , Palangos' vieneto skau
tai ir skautės, giedant Liudo Ralic- 
ko vadovaujamam ir Irenos Kuniš- 
kienės prie vargonų lydimam buvu
siam Aušros chorui. Mišių pradžiai 
giedojo ir choras ir skautai bei skau 
tęs, iš anksto surepetavę giesmes.

Mišios švęstos lietuvių kalba,kle
bonui kun. P. Dauginčiui pristačius 
šventės mintj, skaitymus ir sąlygas 
įgyti visuotinius atlaidus. Tik vi
siems kunigams bendros Mišių da
lys ir vyskupo vyko portugalų kal
ba. Mišių metu suplikacijas giedojo 
kun. St. Šileika, o kitas giesmes - 
choras, skautai ir visi dalyviai.

Vyskupas Dom Luciano pamoks
le priminė šv. Kazimierą, kuris mo
kėjo gyvenime siekti nenykstančių 
ir kilniausių vertybių; apgailestavo, 
kad tenka skirtis su savo bendrabro- 
liais Tėvais Jėzuitais, linkėdamas pa
liekantiems ir atvyksiantiems lietu
viams kunigams vis tobuliau dirbti 
lietuvių bendruomenės gerovei: 
„Tam tikra prasme jaučiuosi ir lie
tuvių vyskupu', tarė Dom Luciano, 
kadangi abiejų lietuviškų parapijos 
veiklos centrai yra rytų srities ribo
se. "Puoselėdami lietuvišką kultū
rą, prisidedate prie šio krašto vys
tymosi, krašto kuris tam tikra pras
me tapo Jūsų tėvyne', oridėjo vys- 
kūpąs.

Meninę šv. Kazimiero šventės da- 
!j virš 50 skautų ir skaučių, susto
jusių scenoje padainuoti, Laužai 
liepsnoja vakaruos', Skubėk, mė
nuli" ir „Mylėjau mergelę'., Palan
gos" vieneto skaučių sekstetas, lydi
mas dviejų gitarų, padainavo dar ke
turias dainas, baigdamas su „Nors 
sakome dabar sudiev, bet susitiksim 
vėl.' Vienetui ir jaunosioms daini
ninkėms vadovauja ps. Eugenija Ba-
cevičienė.

Jaunučiai sceną užleido buvu-

8 Nuoširdžiai dėkojame visiems ir visoms, dalyvavusiems šv. Kaži- b 
^miero šventėje ir metiniuose parapijos atlaiduose, padėjusioms šven-« 
^tę paruošti ir dalyvavusiems programoje, aukojusiems ir visaip prisi- 5 
jį dėjusiems. S
$ Klebonas'*kun. Petras Daugintis, SJ įj

šiam ,,Austos" chorui, kuris atli
ko tris dainas, o tada švenčiąs šeš
tąsias savo metines J. Lukoševičiaus 
vadovaujamas, Nemunas' pašoko 
, Landytinj ir Čigonėlę, oabaigoje 
dėkodamas už talką Tėvams Jėzui
tams, per tuos metus užleidžsusius
salę repeticijoms ir kitaip talkinu
siems.

Šventės džiaugsmą dengė liūde
sio šydas — mintis, kad reikia atsis
veikinimu su t. Saulaičių. Tatai pa
brėžė visi dalyviai tiek kalbom,kiek 
dainom, šokiais, nuotaika. Visų,ma 
nau, mintj išreiškė prieš sceną išsiri
kiavę Nemuno atstovai: , Kito to
kio, kaip t. Saulaitis, tikrai nebus' .

Oficialiajai daliai pasibaigus, kle
bonas kun. P. Daugintis pakvietė vi 
sus vaišintis prie lietuvių šeiminin
kių suneštų valgių ir,,Rūtelės" tė
vų paruoštos arbatos. Vaišių metu 
L.K. B-nės choro vardu Petras Ši
monis ir pirm. Jonas Bagdžius įtei
kė atminčiai dovanėlę kun. Saulai- 
čiui. Vyskupas Dom Luciano jau 
beveik visiems išėjus sugrįžo dar pa 
būti su lietuviais, nes turėjo tuoj 
po pamaldų išvykti sutvirtinimo 
sakramento teikti kitoje vietoje.

LEONAS RAMAŠAUSKAS 
gimęs 1904 m. Biržuose, mirė 
vasario 13-2 1977 m. São Ped
ro de Aldeia (Rio de Janeiro).

Palaidotas S. Pedro de Al
deia kapuose. Paliko liūdinčią 
žmoną Kczimirą, sūnų kunigą 
Algirdą Romualdą ir Robertą, 
dukteris Rene, Lucią, žentus 
ir 12 anūkų bei brolį Valerijo
ną gyvenančius São Paulyje.

7-tos dienos mišios bus lai- į 
• komos V. Zelinoje, 21 dieną S 
7 valandą vakare.

MIŠIOS UŽ A.A.' T. BRUŽIKĄ

Ketvirtųjų metinių šv. Mišios a. 
a. Jonui Bružikui, SJ, prisiminti 
bus švenčiamos šv. Kazimiero pa
rapijos koplyčioje sekmadienį, ko
vo 13, 8 vai. ryto. Maloniai kvie
čiu parapiečius ir kitus tautiečius 
dalyvauti.

Klebonas kun.P. Daugintis

SĄJUNGOS-ALi ANÇA 
PASTOGĖJ

Metinis Sąjungiečių Susirinkimas

Sausio mėn. 30 d., 17,30 vai., į- 
vyko Lietuvių Sąjungos-Aliança vi
suotinis metinis narių susirinkimas. 
Nors laikas, (sausio mėn.) nepalan
kus susirinkimams, yra atostogų 
metas, daugumas išvažinėje poilsiui, 
tačiau susirinkime dalyvavo paten
kinamas narių skaičius. Valdyba 
supažindino narius su nuveiktais 
darbais, o Revizijos Komisija, do
kumentaliai parodė susirinkusiems, 
koks yra ekonominis bei finansinis 
organizacijos stovis ir kaip tvarko
mi jos piniginiai reikalai. Paliesti 
buvo Sąjungos-Alianęa ateities dar-' 
bų planai ir paskelbti organizaci
jos valdomųjų organų rinkimai,ku
rie labiausia ir domino susirinku
sius.

Susirinkimą pradėjo pirm. Al. 
Bumbi is. Pasveikinęs susirinkusius, 
pakvietė j prezidiumo stalą Joną 
Antanaitį, inž. Algirdą idiką, inž. A. 
L. Jarmalavičių, H. Mošinskienę ad’ 
V. Žvingėlaitę ir J. Jodelį. Susirin
kimui pirmininkavo J. Antanaitis, 
sekretoriavo A. Idika. Priėmus die
notvarkę, perskaitytas buvo perei
to susirinkimo protokolas, kurissu 
maža įtarpa, buvo priimtas. Toliau 
Valdybos vardu, J. Antanaitis pa
darė pranešimą apie nuveiktus or
ganizacijos darbus, o Revizijos Ko
misijos pirm. Jorge Garsko paskai
tė Komisijos aktą, kuriame deta
liai išdėstė Lietuvių Sąjungos- A- 
lianęa turto ir finansų tvarkymą, 
o taip pat ir iždo stovį. Pranešimai 
priimti vienbalsiai.

Svarbiausias šio susirinkimo die
notvarkės paragrafas - Valdybos 
rinkimai 1977/78 metams. Prezi

MIRĖ ML BENDRADARBIS

Vasario 11 Čikagoje mirė 
ir vasario 14 buvo palaidotas 
kun. Bronius Krištanavičius, 
S J., iki 1961 m. buvęs Lietu
vių jėzuitų provincioiu, kuris 
keliolika metų rašė , Mūsų Lie
tuvai' straipsnius iš pasaulio 
įvykių Petro Pakalnio slapy- 
varde.

Kun. Krištanavičius, 67 me
tų amžiaus, kilęs iš Panevėžio 

diumo pirm. J. Antanaitis perska 
tė Valdybai pristatytą kandidatų 
Valdybą ir Revizijos Komisiją sąr 
šą, taip vadinamą , chapą' , Kur 
susirinkusieji plojimais užtvirtino 
Neatsiradus naujų kandidatų be 
antros, chapos", oaskelbtoji buv 
išstatyta balsavimui "UŽ" ir 
"PRIEŠ" išstatytus kandidatus.Iš 
dalyvavusių susirinkime 54 narit 
balsavo "UŽ' 51 narys. Tokiu bi 
du, Lietuvių Sąjungos-Alianęa Va 
dyba išrinkta 1977/78 metams:pi 
mininkas Jonas Antanaitis; vice - 
Justinas Žvingila; 1a. sekret. Anie 
lė Dutkienė; 2as. sekret. José Rin 
ša F°; iždininkė Albina Ambroze 
vičienė; knyg. Helena Pavilonienė 
ir reikalų vedėja Monika Baranair 
kienė. Revizijos Komisija tapo pe 
rinkta - Jorge Garsko, Norbertas 
Stasiulionis ir Jeroslovas Aradzen 
ko. Kandidatais išrinkti inž. Vitas 
Butkevičius ir Česlovas Jakiūnas.

Naujoji Valdyba jau įregistruo 
ta Cartorio de Registros de Titu 
los e Documentos nr. 5840 ir pa
skelbtas jos sąstatas,,Diario Ofici 
al do Estado" Vasario mėn. 11 d.

Prez. pirmininkui J. Antanai - 
čiui pasiūlius, buvęs ilgametis Lie 
tuvių Sąiungos-Alianęa pirminin
kas, Aleksandras Bumblis, išrink
tas Garbės nariu.

Padėkojęs visiems nariams, o 
taip pat ir svečiams, dalyvavusierr 
susirinkime, prezidiumo pirminin
kas uždarė susirinkimą 19,30 vai. 
Naujoji Valdyba, kurią sudaro dau 
guma moterys, pasiryžusios dar 
daugiau pagyvinti Sąjungos-Alian
ęa veiklą išvykomis, ekskursijomis 
oietų-vakarienių oobūviais ir kt. 
Geros sėkmės naujajai Valdybai rr 
Revizijos Komisijai.

S-gos Krsp

apylinkių, kunigu įšventintas 
1939 m., dėstė Kauno jėzuitų 
gimnazijoje. Karo metu buvo 
šv. Tėvo šalpos komisijos vienas 
direktorių. I, JAV atvykęs 1952, 
tapo lietuvių jėzuitų vyresniuo
ju, kuriuo būdamas vadovavo 
Montrealio, Montevidėjaus ir 
Čikagos Jaunimo centro staty
boms. Nuolat bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje.

Ankstyvą sausio 1 d. rytą rašyto 
jui ir “Tž” bendradarbiui Anatoli
jui Kairiui, rašytojui P. Galičiui ir 
“Dainavos” ansamblio krikšto moti
nai Elenai Gaučienei. grįžtant iš N. 
Metu sutikimo, netikėtai paslydo A. 
Kairio vairuojamas automobilis ir 
trenkė Į geležinkelio linijos stulpą 
pietvakarinėje Čikagos dalyje. Abu 
rašytojai buvo gerokai sužeisti, o E. 
Gaučienė nuvežta Į ligoninę nebeat
gavo sąmonės ir buvo konstatuota 
jos mirtis.,

Ir kaip liūdna, kad gyve
nime visuomet buvusiai linksmos 
nuotaikos ir giedros sielos Elenai 
Gaučienei 1 977 m. truko vos 2 va
landas.
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III PU KONGRESO FINANSŲ KOMISIJOS GALUTINE APYSKAITA

1977 m» KOTO 3 a.

O

PAJAMOS j IŠLAIDOS |

Likutis 1976 nugegužes men#
10 d®sulig apyskaitos pas-

Jnaãaa Jaunimo Stovyklos 75®000^00
į AtiMjoj įsigijimui.*.®.©

kriptos "Mastį Lietuvoj”»**®
įvairaus atsiskaitomo liku-

66©3O1,15 Laikraščiui "Musu Lietuva” 
parama • 5 •OÔO * 00|y

©o©®®#»©®©®©»®®
Investacijos pelnas, nuo

6.186,70 : Atsilikusiu skolų likvi-
i daci j a® © ® ® ® ® ® © ® ® ® ®

Į 1©4®»76 iki 3®3©77®«• ® ® ® ••«« 21.615,78 į Spaudos išlaidos®& 4voyou
: Likutis įteiktas Brazili

jos Lietuvių Bendruomenei, Jau
nimo Sąjungos vardu.®®..® 12^408^96

Is viso®®*®®®. 94.103,63 • Is viso.©*®® 94©1Q3»63

EBEL. PIJUS HAGAŽINSKAS
finansų Komisijos

NORBERTAS STASIULIONIS
Vice Pirmininkas

JONAS TATABÚNAS

___________ VINCAS V. BANYS
2 as, iždininkas

HALINA MOSINSKIENÉ
Sekretorė

HNANSy KOMISIJA BAIGĖ 
DARBĄ

Trečiojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso, São Paule p/yku
šio 1975 XII 31 - 1976 I 8, fi
nansų komisija šių metų kovo 3 
baigė savo pareigas įteikdama ga
lutinę apyskaitą «r likuti perduo
dama jaunimo stovyklos reikalams 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nei.Pradėdamas posėdį Jono ir Ve
ros Tatarunų namuose, finansų 
pirmininkas prel. Pijus Ragažins- 
kas padėkojo visiems komisijos 
nariams, attikusiems du dideliu 
darbu — finansavusiems Jaunimo 
kongresą bei dirbusius jo darbus, 
'r rūpinusiems stovyklaviete jau
nimui tol, kol ji 1976 gruodžio 
15 buvo įgyta. Ypatingai išreiš
kė padėką iždininkui Jonui Tata- 
rūnui, kruopščiai vedusiam visas 
apyskaitas.

Ižd. Jonas Tatarūnas padėkojo 
komisijos nariams už solidarumą, 
pasitikėjimą: „Darbas baigtas, ir 
paliekamijaunimui lėšų'-.

Finansų komisijos pranešime 
paaiškėjo, kad Kongresas Brazili
joje paliko 66,301,15 kruzeirų li
kutį kurio investacijos davė apie 
28.000 kr. pelno. Paaukojęs 
5.000,00 kr. Mūsų Lietuvai, už
mokėjęs skolas ir dar gavęs įvai
rias pajamas, komitetas pasiekė 
94.103,63 kr. apyvarta po Kon
greso. Stovyklavietei Atibajoje 
pirkti buvo įnešta 75.000 kr. Ko
vo 3 dieną galutinis likutis gry
nais 12.408,96 įteiktas Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą globo
jančiai Brazilijos Lietuvių Ben
druomenei.

Posėdžio pabaigoje dviejų pus
lapių dokumentas, kuriuo finan
sų komisija pareiškia,kad darbus 
baigė, kad likutį perduoda Jauni
mo Sąjungai, kad kaip komisija 
biagia rūpestį stovyklaviete. Do
kumentą pasirašė Finansų komi
sijos vardu pirm. prel. P. Raga- 
žinskas, ižd. Jonas Tatarūnas, ižd. 
Vincas Banys, sekr. Halina Mo- 
šinskienė, narys Norbertas Sta
siulionis; Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės vardu buvęs valdybos 
pirm, ir dabartinis Tarybos pirm. 
Algirdas SIiesoraitis,valdybos pirm. 
Algimantas Saldys; BL Jaunimo 
sąjungos pirm. Arnaldas Zizas; bu
vęs III PLJK komiteto pirm, 
kun. Antanas Saulaitis.

Dokumentas patvirtina finan
sų komisijos talka sutartį, išdirb
tą tarp Lietuvių Katalikų šv. Juo
zapo Bendruomenės, kurios pirm, 
kun. Juozas Šeškevičius taip pat 
raštą pasirašė, ir B LB, kad žemės 
sklypo nuosavybė tenka pusiau 
LKB-nei ir BLB-nei, kaip ir sto
vyklos pajamų likutis arba skolos, 
ir kad stovykloje bus atžymėti ir 
dokumentuoti abiejų Bendruo
menių sklypai.

Nutraukę fotografijų, posėdžio 
dalyviai buvo maloniai pavaišinti 
Veros Tatarūnienės. Finansų'ko
misijos apyskaita skelbiama Mū
sų Lietuvoje.

VILA ANASTÁCIO DR. J. BASANAVIČIAUS LIETUVIU MO
KYKLOS GLOBĖJU RATELIO BENDROJI APYSKAITA

II Pasaulinio karo metu, 1940 metais, tuometinė Lietuvių Są
jungos valdyba, su p. konsulu Polišaičiu priešaky, buvo nutarusi 
parduoti Vila Anastácio mokyklos pastatus. Sužinojęs apie mo
kyklos pardavimą P. Žarkauskas nuvažiavo į valdybos posėdį. Ta
me posėdyje jis apgynė mokyklą nuo pardavimo. Vėliau Sąjungos 
Valdyba leido jam V. Anastácio mokyklą tvarkyti. Tuojau jis su
jaukė V. Anastácio gyvenusius lietuvius. Tame susirinkime buvo 
įsteigtas dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos globėjų būra
is. Kitame susirinkime išrinkta valdyba. Pirmininko pareigos teko 

tam pačiam P. Žarkauskui, kuris pirmininkauja iki šiai dienai.
Valdybos tikslas mokyklos išlaikymui buvo surasti kuo daugiau 

narių rėmėjų. Ir pavyko surasti 117 narių. Paskutiniu laiku jų yra 
80. Susitvarkius su nariais buvo pradėta veikla. Atgaivintos lietu
viškos pamokos. Buvo ruošiami lietuviški parengimai'su vaidini
mais, suorganizuotas choras kuris daug kartų pasirodė viešai. Buvo 
ruošiami Naujų Metų sutikimai, Motinos dienos minėjimai ir kiti 
parengimai.

Dabar einama prie namo remonto. Pastatyta nauja mūrinė tvora 
nuo gatvės, sumokėta gatvės grindinys, įvestas vanduo ir kanalizaci
ja, išgrystas visas kiemas. Taip pat pastatytos bufetui patalpos, pa
keisti visi elektros laidai, pusė kiemo uždengta stogu, nuo kaimyno* 
pusės pastatyta pusė mūrinės tvoros. Salėje dabar jau sudėtos nau
jos grindys. Uždengtas naujas stogas virš sandėlio. Salė išdažyta ke
letą kartų. Namas apdraustas nuo gaisro. Būrelio sumokami visi 
mokesčiai ir visi leidimai.

Būrelis kiekvienais metais išleidžia laikraščio M.L. vieną numerį 
Taip pat prisidėjo su 500,00 kr. prie Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso São Paulyje o prie III Liet. Jaunimo Kongreso prisidėjo su 
2.000,00 kruzeirų.

Buvo nupirkta 20 stalų, 80 kėdžių, šaldytuvas (geladeira) 120 
lėkščių, užuolaidos langams, staltiesės... Seka Iždo stovis. Praeitų 
metų apyvarta buvo tokia: pajamų 45.000,00, išlaidų 40.000,00. 
Kasoje dabar yra 18,621 kr. ,

Dabartinę Valdybą sudaro šie asmenys: pirmininkas P. Žarkaus
kas, vice-pirm. V. Putvinskis; I. sekretorius A. Keršis, II sekr. J. Rim
ša, kasininkė St. Laurinavičienė, l.l kas. S. Pauliukaitytė. Revizijos 
komisiją sudaro: R. Streitas, L. Streitaitė, ir P. Karaikevičius; ūkio 
vedėjas J. Vėlutis.

pas. Būrelio Valdyba

São Paulo, 30/01/77

i •
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ATSISVEIKINIMAS SU TĖVAIS 
JĖZUITAIS

9

gaités (Maristela Žūtautaitė), jos 
M>NĖJO VASAR^ 16 ŠVEf IĘ motinos (Sandra Saldytė) ir Lietu- 

, São Paulo lietuviai vasario 27 pa- vos balso (Leonisė Rubliauskaitė). 
maldomis ir programa atšventė ..Lie- Sugedus televizijai, mergaitė neno- 
tuvos Nepriklausomybės atstatymo ri skaityti motinos paduotos lietu- 
59-tąsias metines.'

Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras, diriguojamas Viktoro 
Tatarūno, giedojo naujabparuoš- 
tas kompoz. Gudelevičiaus Mišias, 
pritaikytas tautos šventėmis. Fe
likso Girdausko prie vargonų pa
lydimas, choras švelniai ir gražiai 
giedojo giesmes aiškiai supranta
mus žodžius. Vila Zelinos šv. Juo
zapo bažnyčia buvo pilna. Mišias 
koncelebravo klebonas kun. Juo
zas Šeškevičius, šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Petras Dau
gintis, kun. Pranas Gavėnas ir kun. 
Antanas Saulaitis, kuris neilgame 
pamoksle pabrėžė, kad Dievas žmo 
gų sutvėrė iš esmės bendruomeninį, 
ir kad musų viltys šviesia Lietuvos 
ateitimi nebus veltui, nes „kiekvie
nas, kuris pasitiki Viešpačiu,nebus 
sugėdintas'.

Mišių komentarus skaitė Alek
sandras Vinkšnaitis, skaitymus Sil
vana Banytė ir Nilza Guzikauskai- 
tė, o tikinčiųjų maldas Rikardas 
Bendoraitis ir Flavijus Bacevičius. 
Procesijoje su vėliava ir aukojimo 
apeigose dalyvavo tautiniais ru
bais pasipuošę Rūtelės" sambū
rio jaunimas.

Oficiali ir meninė programa Se
serų Pranciškiečių salėje užtruko 
mažiau kaip dvi-valandas. Pradė
damas programą. Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas Al
gimantas Saldys pristatė dalyvau
jančius svečius iš „Pro-Liberdade' 
komiteto, Mūsų Lietuvos atsakin
gą redaktorių dr. José Ferreira Ca- 
rrato ir kitus. Brazilijos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdybos narė
Sandra Saldytė paskaitė lietuvių 
kalba žodį, o pirmininkas Arnal- 
das Zizas portugališkai peržvelgė 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
istoriją. Abu pabrėžė, kad lietuvių 
tautai gyvuoti reikalinga kiekvie - 
nos šeimos pastangų ir kovos už 
lietuvišką kultūrą ir kalbą. Apie 
Australijos.Iietuvių sėkmingas pa
stangas panaikinti australų vai- Į 
džios pripažinimą Lietuvos įjungi
mo į SSSR kalbėjo gydyt. Kaušas-

Mehinei daliai vadovavo kun.Juo- 
zas Šeškevičius, scenai pritaikęs I- 
resnos Ragienės apysaką „Neįvertin- I 
ta dovana". Montažo dalis sujungė
pasikalbėjimas tarp išdykusios mer- <

viškos knygos, o Lietuvos balsas jai
_ atverčia knygą, kurioje pasirodo vi

sa dainų, šokių skaidrių ir gyvųjų 
paveikslų pynė. Lietuviškų vaizdų 
dainų ir muzikos bei istorijos vaiz
dų sujaudinta mergaitė vaizdelį bai- ■ p0 Lietuvos Nepriklausomybės 
gia, norėdama įsijungti j lietuvišką
gyvenimą.

Tarp gyvųjų paveikslų, palydi
mų juoston įgrota muzika, buvo 
Motina=prie Ratelio, Vaidilutės, 
Knygnešys, Partizanai, Gyvoji Lie-

pamaldų ir minėjimo, Jaunimo na
muose apie 19:30 vai. prasidėjo kun. 
J. Šeškevičiaus ir įvairių organizaci
jų atstovų suruoštos vaišės Tėvams 
Jėzuitams išleisti. Lietuvių šeiminin
kių paruošti valgiai ir užkandžiai bei tį, dėdė Juozas išsireiškė, kad jis

tuva, visi vaidinti „Rūtelės" ir at
eitininkų kuopos narių. Čia Dėdė 
Juozas vėl pasirodo kaip montažų 
ir gyvųjų paveikslų specialistas.Ne- 
žiūrint kad karnavalas ir mokyklos 
pradžia apsunkino repeticijas. Vi
sa pynė vyko labai sklandžiai ir 
taikliai.

Pynės dalimi visų pirma pasiro
dė Jono Lukoševičiaus vadovauja
mas , Nemunas' , ką tik grįžęs iš 
kelionės Argentinon ir Urugvajun, 
šokdamas Landytinį, Audėjėlę ir 
Aštuonytį sklandžiai ir lengvai.Lie
tuvių Kat. B-nės choras, sustojęs 
salėje prie scenos, gražiai ir skar
džiai padainavo vaizdams pritaiky
tas lėtas ir gyvesnes dainas. Euge
nijos Bacevičienės vadovaujama ir 
Antano Aleknavičiaus šokiams pa
ruošta /Rūtelė' sušoko Čigonėlį, 
Ketvirtainį !r Pakeltkojj, o šešios 
mergaitės, lydimos Beatričės Bace
vičiūtės, R. Jurčiukonytės gitarom 
padainavo tris dainas aiškiai, melo
dingai ir maloniai.

Gausi publika nesigailėjo ploji
mų, scenos įvairumas palaikė jos 
dėmesį, nors ir popietė buvo labai 
karšta. Po vasaros atostogų susiti
kę, lietuviai turėjo progos pasikal
bėti ir pabendrauti. Šventėje daly
vavo ir svečias iš Čilės, poetas ir li
teratūros profesorius Paulius Šte- 
lingis. Dalyviai turėjo progos įsigy
ti naujai išleistą knygą „Penkiasde- 
šimtmetis-Cinųuentenėrio' .

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja .

DRA. HELGA HERING 

médica 
HOMENS-SENHORAS 

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

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

Tel.: 220-0439/266-3569

gaivinantis gėrimas stiprino svečius, 
o gerai pasiruošę kalbėtojai pažymė 
jo vakaro tikslą.

Živilė Jūraitytė peržvelgė lietu
vių jėzuitų darbus nuo 1949 metų, 
kada pirmasis atvyko kun. Jonas Ki
dykas misijų pravesti. Primindama 
čia mirusį kun. Vladą Mikalauską y- 
patingai pabrėžė kun. Jono Bruži- 
ko pastangas apjungti plačiai iš
sklaidytus lietuvius, aptarnauti 
sergančius ir senelius, sušelpti pa
galbos reikalingus. Vardu paminė
jo kiekvieną devynių jėzuitų, ku
rie dirbo pirma talkindami Zelino- 
je, vėliau jėzuitų misijoje ir nuo 
1968 m. šv.Kazimiero parapijoje.

Prie gražiai padengtų stalų svečiai 
vaišinosi kalbėjosi ir apgailestavo, 
kad mūsų kolonija netenka taip 
reikalingų darbo rankų ir rūpestin
gų širdžių.

Dr. José Ferreira Carrato por. 
tugališkai papasakojo, kaip prel. 
Pijus Ragažinskas jį pakvietė duo
ti savo vardą Mūsų Lietuvos atsa
kingo redaktoriaus dokumentams, 
ir kaip 1964 metais T. Bružikas 
perėmė administraciją ir T. Kidy
kas redakciją, kad laikraštis nesu
stotų. T. Joną Bružiką pavadino 
„šventu kunigu".

Gražią išleistuvių nuotaiką pa
pildė įvairioms liaudies dainoms 
pritaikyti eiliuoti kupletai,' ku
riuos padainavo A. Vinkšnaitis,R. 
Braslauskas, L. Gaigalas,p. Vosy
lius ir V. fatarūnas.

„Nemuno” varau Kun. A. 
Saulaičiui padėkojo C. Silickas, pa
minėdamas, kad jaunimas džiaugia
si, jeigu kas gerbia jo norą būti lais
vam ir supranta, kad ilgi plaukai ir 
kitos modernizmo apraiškos • ne
reiškia, kad negali Dievo mylėti."/ 
Savo ir penkių anūkių vardu audė
ja Marija Remenčienė kun. Saulai
čiui įteikė mergaičių nuaustą pla
čią spalvingą juostą.

Jaunimo kongreso finansų ko
miteto vardu iždininkas Jonas Ta- 
tarūnas priminė jo vadovo T. An
tano Saulaičio pastangas aiškiai ir 

trumpai peržvelgė šio įvykio ruo
šą. jo svarbą Brazilijos lietuviams 
ir pasekmę — nuosavą stovykla- 
vietą.

Tėvų Jėzuitų vardu visiems su
sirinkusiems dėkojo šv. Kazimie
ro parapijos klebonas ir vyresny
sis T. Petras Daugintis, išreikšda
mas padėką kunigams, su kuriais 
dirbo ir kurie darbą rėmė,visiems 
Musų Lietuvos talkininkams ir rė
mėjams, parapijiečiams ir visiems 
lietuviams ragindamas ir toliau 
gražiai remti T. -Saleziečius, per
imančius jėzuitų darbus. Iškvies- 
damas kun. Dauginti, kun. Šeške
vičius jį pavadino „artojėliu", ku
ris tyliai didelį ir nuoširdų darbą 
dirba.

Pristatydamas kun. Saulai- 

pažįstamas daugiau darbais, o ne 
kaip kalbėtojas. Prisimindamas 
stovyklą prie Billings ežero 1968 
metais, kada pirmą kartą pamatė 
Braziliją, kun. Saulaitis išreiškė ir 
rūpestį kad nuolat būtų įtraukia
mi į lietuvišką veiklos ratą interio- 
ro lietuviai ir vis stiprėtų ryšiai su 
kitų kraštų lietuviais.

Tėvas Daugintis visiems pa
dėkojo ir įteikė prof. Carrato do 
vanų Penkiasdešimtmečio knygą 
ir lietuvišką rankdarbį Nuo dabar 
atsakominguoju „Mūsų Lietuvos' 
Redaktorium ir leidėju bus p. Vy
tautas Bacevičius. Praktišku leidi
mu ir redagavimu ir toliau rūpin
sis tėvai saleziečiai.

Lietuvių saleziečių vardu kun, 
Stasys Šileika, sakė, kad sunku sek 
ti kitų pėdomis ir kad atvykus dar 
dviem lietuviam saleziečiam iš Ita
lijos (kun. Urbaičiui ir kun. Ruk- 
šiui) lietuviškieji ir religiniai šv. Ka
zimiero parapijos ir Mūsų Lietuvos 
darbai toliau tęsis. Šventėje daly
vavo ir kun. Pranas Gavėnas, SDB. 
Mūsų Lietuvą redaguoją jau nuo 
1974 metų pabaigos.

.Pirmą kar
tą buvo naudojami Jaunimo Namuo 
se įrengti garsiakalbiai todėl visus 
kalbėtojus lengva buvo suprasti.

Šventei šeimininkavo: Ona Ši
monienė, Apolonija Baltaduonie
nė, Ona Masienė, Ona Zalubienė, - 
Teklė Kireliauskienė, Danutė Si- 
lickaitė Jonis, Monika Tamošaitie
nė, Uršulė Bendoraitienė ir Sofija 
Pilipavičienė.

Buvo parduota 150 pakvietimų 
suaugusiem ir 71 vaikams ir jauni
mui įskaitant kviestinius svečius ir 
tuos kurie įėjo be pakvietimų, vai
šėse dalyvavo maždaug 250 asme
nų. Pajamų gauta 9.530 kruzeirų. 
Šventės tikutis 4.510,00 kruzeirų 
įteikta T.T. Jėzuitam, kaip išleis
tuvių dovana. z
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LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. JUO-

KJ.Šeškevičius 
Pirmininkas

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

j IETUVIU KATALIKU ŠV iUO- ir ateitininkams. Vitas Narbutis 
ZAPO BENDRUOMENĖS NARIŲ išlaikė ekonomijos fakulteto eg- 

__ zarninus FMU.

Sio ML numerio

Vera Lucia Karašauskaitė jsto 
jo j São Judas Tadeu ekonomijos § 
fakultetą.

■Jiems ir ypač Reginai Marijai nuoširdūs linkėjimai 
geriausios sėkmės.

ML administracija

Šaukiamas kovo 27 dieną, 16 vai. 
(tuoj po lietuviškų pamaldų) Jauni
mo namuose.

Programoje
Praėjusių metų darbų apyskaita 
Valdybos pranešimai 
Stovyklavietė ir Senelių Prieglau
dos reikalai
Narių pasisakymai bei pasiūlymai.

Prieš susirinkimą bus galima už
simokėti nario mokesti.

Visi nariai prašomi dalyvauti
V. Bacevičius 
sekretorius

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS bus kovo 13 die
ną 14 vai.

MATUOJA STOVYKLA

šeštadienį kovo 5 kun. J. 
Šeškevičius su talkininkais ir ma
tininku nuvyko j Atibaia dešim
ties alkierių sklype atžymėti vi
sos žemės ribas, nubrėžti šeimų 
įsigytų sklypų ribas (iki 50 skly
pų po 1.000 kv. metrų' ir iš Ii- 
kasios žemės atkirsti lygius plo
tus Lietuvių Katalikų šv. Juoza
po Bendruomenei bei Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenei.

TALKINS PARAPIJOJE

Prel.pijus Ragažinskas kovo 3 
išvažiavo j São Pedro de Aldeia, 
RJ, talkinti klebonui kun. Aldui 
Ramašauskui iki Velykų. Kun. 
Ramašauskas kovo 4 atvyko į 
São Paulą savo motinos Kazimie- 
ros vardinėms ir gimtadieniui, o
prel. Ragažinskas protarpiais grįš 
į São Paulą.

ĮSTOJO UNIVERSITETAN

FUVEST sėkmingai fakultetų 
įstojamuosius egzaminus išlaikiusių 
jų sąraše yra šios lietuviškos pa
vardės (visi São Paulo universi
tetan): Mario Juknevičius, Amau- 
ri Andrejauskas, José Matuzonis, 
Sylvette Celli Laurinavičius, Fabio 
Godosevičius.

| USP taip pat įstojo Maurytis 
Bendoraitis, „Nemuno' šokėjas 
ir BLJS valdybos iždininkas. Tei
sių fakultetą pradės Leonise Rub- 
liauskaitė, priklausanti , Rūtelei

SVEČIAS IŠ ČILĖS

Vasario 22 j São Paulį per Ar
gentiną ir Urugvajų atskrido Pau
lius Stelingis, Santiago valstybi
nio universiteto ir katalikų uni
versiteto pasaulinės bei ispanų li
teratūros profesorius, baigęs moks
lus pačioje Čilėje. Aplankė šv. 
Kazimiero kleboniją, seną pažįs
tamą kun. J. Šeškevičių, anksčiau 
Čilėje gyvenusį dr. Antaną Stonį 
ir kitus pažįstamus.

SUGRįŽO

Vos išaušus Vasario 16 dieną 
iš, beveik trijų savaičių koncerti
nės kelionės po Montevideo ir 
Argentiną autobusu sugrįžo 22, 
nemuniečiai, lydimi vadovo Jono 
Lukoševičiaus. Autobusų stotyje 
jų pusę šešių laukė beveik dvide
šimt šeimų narių. Tai antra „Ne
muno' kelionė į abu kraštus, 
trečią į užsienį.

PASITARĖ AUS IR BLJS

„Nemuno" šokėjai ir kartu Bra
zilijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybos nariai pirm. Arnal- 

das Zizas, Nancy Narbutytė ir 
ižd. Maurytis Bendoraitis Buenos 
Airese susitiko su Argentinos LJS 
valdybos nariais pasitarti jaunimo 
reikalais.

SIEKIA AUGŠTO MOKSLO

Regina Marija Šliktaitė, Luizo 
ir Birutės Šliktų duktė, gerai išlai
kė egzaminus į faculdades de En
genharia Armando Alvares Pente
ado bei Makenzei ir faculdade 
de medicina de Campinas, pasi-

ML administratoriusrinko tačiau tęsti mokslą inžine
rijos fakultete.

Dí. JOSĖ FERWRA CAÀWLTO

Caixa Posžsd 4421 
OlOOOSfoNsfeSP

Aítótaêor: F.
METINĖ PRENUMERATA: 105 fe. GARBfô PRENUMERATA: kr.
Paskiro numerio kaina: 2,00 .kr. Lfeojautos ir smkmimd sis© 40 fe. jssgsl 
didumą. Dâ kitrç skelbimų testis ai adEĖnistodįfa. Čekius
Daugintis” verdu.

k praneamfli 9-10 puslapiams ledafcci&i jteiküd ižd se&D»
dienip vakaro.

Kovo 19, Šv. Juozapo dieną, 7 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
lietuviškai;

Vakare 19,30 vai. regijono Vys
kupas Do m Luciano laikys iškilmin
gas Mišias braziliškai.

Lietuviškos iškilmingos pamal
dos bus sekmadienį, kovo 20 d., 
11 vai.

Po pamaldų bus šventės pietūs.

SV. JUOZAPO ŠVENTĖS PROGA
L. K.Bendruomene rengia

Kovo 20 dieną. 12 vai. (tuoj po 
sumos) Jaunimo Namuose.

Nepraleiskite progos pabuvoti 
savųjų tarpe

Tai didelis džiaugsmas tėvams 
ir seneliams, kurie, šia proga, iš
leidžia šį ML numerį.

ATSIPRAŠOME

ML prenumeratorių ir skaitytojų, 
kad dabar jūs gaunate laikraštį, 
kurio puslapiai kartais vienoj pu
sėj išeina balti,. Tai atsitinka ne 
dėl mūsų kaltės - gavom blogai 
supjaustytą popierį, ir spausdini
mo mašina dažnai tai viena, tai 
kitą puslapį praleidžia, nepaima.
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