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Išrmhei nauja PLB valdyba
Pasaulio Lietuviu Bendruo SJ, _ 84, V. Kleiza — 83. R
menės seimas pradėjo posė Sakadolskis — 82, D. Kojelytė
džiauti liepos 1 d. Toronto “Ro — 81, S. Kuprys — 80. inž. Vil
yal York” viešbutyje. Pirmoji kaitis — 74, A. Juodvalkis diena buvo skirta įžanginiams 71. Kandidatais liko: R. Kududarbams — registracijai, susi kis — 26, dr. A. Budreckis -■
pažinimui, prezidiumo bei ko 22, p. Miklas—20, A. Rinkūnas
misijų sudarymui, įvadinio po — 19, H. Brazaitis — 18, kun.
būdžio pranešimams, buvusio G. Kijauskas — 15, B. Gaidžiūseimo protokolui ir pan. Kon nas — 14, Mikonis — 14. J
statuota. kad seime dalyvavo Malskis — 13.
106 atstovai iš 14 kraštų. Apie
Žvelgiant į naująją PLB val
pastarųjų veiklą iš anksto pa
ruošti pranešimai buvo išspaus dybą, matyti, kad tai pajėgūs
dinti specialiame leidinyje. Žo žmonės, ilgamečiai visuomenės
diniuose pranešimuose atstovai veikėjai, dalyvavę ar dalyvaują
—ivi. L.ICFM - jul.hu ZU U.- 5,00 kr.
skautu, ateitininku neolituanu
ua Juatindiba, 20 (28) Caixa Postal 4421 - 01000 São Paulo, SP. Tel. 273-0338 papildė savo pastabomis, išryš
kindami kaikuriuos mažiau ži ir kitų organizacijų veikloje
nomus dalykus. Pvz. V. Vokie Pirmininku, bus V. Kamantas
tijos LB atstovas V. Svilas pla ilgametis LB ir skautų veikėjas.
čiau paaiškino apie Vasario 16 Kitų valdybos narių pareigos,
gimnazijos būkle, komunistinės rašant šį pranešimą, dar nebu
“Tėviškės” draugijos rengia vo žinomos. Buvęs PLB pirm
mas ekskursijas į Vilnių, kurio inž. Br. Nainys PLB užbaigia
Tada, kai laisvojo pasaulio lietuviai rodo-savo tautinį
se dalylvauja ir Vasario 16 gim mojo pokylio metu pasakė nugyvastingumą Lietuvių Dienomis Toronte, pirmose eilėse
nazijos mokiniai. Prancūzijos sivainikavimo kalbą, sakyda
iškyla pati Lietuva ir joje gyvenantis tautos kamienas.
atstovė p-lė Kundrotaitė išsa mas “sic transit gloria mundi”
Išeivija laukia iš pastarojo tautinio įkvėpimo bei ugnies,
miai aptarė savo gyvenamo (taip praeina pasaulio garbė). Iš
o pavergtoji Lietuva iš išeivijos — pagalbos laisvinimo
krašto lietuvių veiklą,' kuri ge reiškė padėką savo bendradar
fronte, kuriame kryžiuojasi tarptautinės jėgos, žodžiu sa
rokai skiriasi nuo kitų kraštų. biams ir palinkėjo naujai PLB
kant, visa tauta gyvena tuo pačiu esminiu laisvės troškimu
Posėdžiams pirmininkavo V. valdybai geriausios sėkmės.
ir kelių į laisvę jieškojimu. Tai yra, be abejonės, viltingas
Kamantas iš JAV ir J. Kuka- Naujasis pirm. V. Kamantas sa
vo kalboje pareiškė, kad jo val
tautos gyvastingumo ženklas. Jis ypač ryškus pačioje Lie
nauza iš Venecuelos.
tuvoje, kur tokiam ženklui yra sunkiausios sąlygos. Lig
Sekmadienio rytas buvo skir dyba tęs pradėtus darbus, bend
šiolinės pavergtųjų lietuvių pastangos rezistencijos srityje
tas naujos valdybos rinkimams. radarbiaudama su VLIKu ir ki
stebina ne tiktai savąją išeiviją, bet ir plačius tarptauti
Gera buvo ypač tai, kad netrū tomis organizacijomis bei insti
nius sluogsnius. Visur pripažįstama, kad lietuvių rezistenko kandidatų. Vyravo trys gru tucijomis, kvietė visus i talką.
• cija yra stipresnė, negu kitų sovietų pavergtų tautų. Ji pra
PLB garbės teisman išrinkti
pės — čikagiečių, klevelandiesidėjo kruvinomis partizanų kovomis, vėliau perėjo į tylią,
čių ir kanadiečių. Pastarieji bu Kanados lietuviai — dr. J. Sunnekruviną rezistenciją, kuri tebėra gyva ir šiandieną. Jo
vo pasiruošę išeiti arenon tik gaila — 81 balsu, E. Čuplinskas
je daug kas nukentėjo, tačiau tylaus pasipriešinimo dvasia
tuo atveju, jeigu paaiškėtų vi — 67, V. Skrinskas — 57; kan
ne tik nesusilpnėjo, bet dargi sustiprėjo. Tai rodo tautos
suotinis seimo noras perkelti didatais liko — dr. P. Vileišis
ryžtą kurti savitą gyvenimą, (nepasiduoti kartais viliojan
PLB valdybą į Kanadą. Kadan — 49, dr. B. Nemickas — 43.
čiai, o kartais plakančiai vergijos mašinerijai. Toks ryžtas
gi toks noras nebuvo išreikštas, dr. J. Genys — 39, J. Vaičeliūreiškia didvyriškas pastangas, laiduojančias tautos, kaip
arenoje pasiliko V. Kamanto ir nas 31, p. Ardys — 27, p. Šogyvo organizmo, ateitį.
R. Kudukio grupės. Laimėjo V. liūnas — 26. Šie duomenys, ra
Kamanto grupė. Neoficialiomis šant šias eilutes, dar nebuvo
YLIOJE tautos rezistencijoje reiškiasi daug asmenų,
žiniomis, išrinkti į naują PLB oficialūs. Dėlto gali būti ir ne
ir tai įvairias būdais. Užsienyje, žinoma, jie nevisi yra
valdybą šie asmenys: V, Ka- tikslumų. Išsamesnis reportažas
žinomi. Kaip matyti iš pogrindžio spaudos, pasiekian
mantas — 84 balsais, dr. A. apie PLB seimą pasirodys vė
čios laisvąjį pasaulį, okupuotoje Lietuvoje reiškiasi įvai
Paulius — 84, kun. A. Saulaitis, liau.
St.
rios grupės bei paskiri asmenys. Plačiausiai žinoma grupė
yra ta, kuri spiečiasi apie “Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kroniką” ir-“Aušrą”. Tarp jų matyti tam tikras giminin
gumas ir galvosenos artimumas. Atrodo, kad tos grupės
yra plačiausiai žinomos ir gana dažnai randa kelius į lais
vąjį pasaulį. Jos nėra tapatingos. “LKB Kronikos” grupė
reiškiasi daugiausia religinėje srityje, o “Aušra” — civi
linėje ir tautinėje. Pirmoji registruoja faktus ir juos skel
bia, atskleisdama tikrąją būklę, kurią daugelis pareigūnų
stengiasi visokiais būdais užtušuoti. Antroji — primena
laisvos Lietuvos laikotarpį, lygina ii su okupaciniu, inter
pretuoja dabartinę politinę būklę ir žadina tautą neuž
džio spauda niekur neužsimena apie tokios grupes veiklą.
miršti kas esanti, ką pergyvenanti ir ką turinti siekti. Pa
Būdinga ypač tai. kad ši grupė jau yra aiškiai politinė,
našiu keliu eina ir kiti mažesni bei retesni leidiniai. Tik
skelbianti net savo ateities programą. Joje yra daug pat
vieni griežčiau, kiti švelniau pasisako apie esamą priespau
riotizmo, gerų užmojų, bet nestokoja ir marksizmo, be
dą. Visų betgi bendra taktika — reikalauti tautinių, reli
sireiškiančio politinėms formomis. Jau pats pavadinimas
ginių, kultūrinių laisvių, remiantis sovietine konstitucija.
“Nacionalinis Liaudies Frontas” sugestijonuoja mintį, kad
Dėlto jie dažnai primena rusų pareigūnams ir jų statyti
sukama tautinio komunizmo-marksizmo linkme, kad nori
niams lietuviams atitinkamus konstitucijos paragrafus.
ma atsikabinti nuo Maskvos, bet sukurti tautinę “liaudies
C'
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Tautos rezistencija

T

Š MINĖTŲ rezistencijos grupių ryškiai išsiskiria nese
niai pasigarsinusi grupė, pasivadinusi Nacionaliniu
Liaudies Frontu. Pirmasis jos žinomas atsišaukimas
buvo paskelbtas 1975 m. “Tėviškės Žiburiuose” Kanadoje.
Vėliau, jau kituose laikraščiuose, pasirodė ir daugiau
NLF atsišaukimų. Iki šiol turimais duomenimis, tai nėra
plačiai žinomą gruęė okupuotoje Lietuvoje, nors paskuti
niame atsišaukime ji sako, kad esanti žinoma “studenti
jos ir inteligentijos masėse, su nemažu kovotojų tinklu vi
soje respublikoje ir už ios ribų.” Mus pasiekianti pogrin-

I

respubliką”. Tokią linkmę rodo ir šie atsišaukimo žodžiai:
“NLF esmėje nepasisako prieš komunistinę ideologiją kaip
tokią”, o tik prieš jos primetimą smurtu bei prievarta. Jei
LNF iš tikrųjų suka Lietuvos rezistenciją tautinio komu
nizmo link, tenka suabejoti tos grupės,programos išminti
mi. Lietuvių tautai ir komunizmas, ir rusiška okupacija
yra to paties siekio priešai. Jeigu jau kovoti, tai už tokią
Lietuvos laisvę, kurios nenuodytu jokie priespaudos
“izmai”.

I jetuvos nacionaline
M.Mažvydo biblioteka
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PLD turėjo prasidėti birželio
26. bet Įvairių renginių daly
viai pradėjo važiuoti Į Torontą
jau žymiai anksčiau. Pirmosios
kregždės nutūpė iš Britanijos,
Ven/čuelos ir kitu kraštu. Jos
turėjo laiko apžiūrėti miestą,
aplankyti lietuvių institucijas ir
net pavažinėti po Kanadą. Po
iii pradėjo rodytis sportininkai
ir mokytojai. Sportinės žaidy
nės turėjo'prasidėti liepos 26,
pirmadieni, bet iškritus porai
vienetu pirmadieni teko skirti
tik registracijai ir informacijai.
Sportinės žaidynės prasidėjo
birželio 27 d. Įvairiose salėse ir
vietovėse, nes nebuvo Įmanoma
toki dideli sportininkų skaičių
sutalpinti vienoje, kad ir dide
lėje. vietoje. Mokytojų studijų
dienos taip pat prasidėjo birže
lio 27.
Iškilmingas atidarymas
Kai sportininkai ir mokytojai
jau buvo įpusėję savo progra
mas įvyko oficialus PLD atida
rė mas Etobicoke Olympium
spurto salėje birželio 29, ket
virtadieni. 7.30 v.v. Susirinkus
gana gausiem žiūrovam ir sve
čiam. erdvion salėn Įžygiavo
8 vėliavos su palyda, sportinin
kai dainų šventės atstovai ir
mokytoju studijų dienų delega
cija Visos kolonos priešakyje
žygiavo sporto veteranas ir vei
kėjas p. Keturakis. Visiems iš
sirikiavus, susidarė spalvingas
vaizdas: priekyje parado vėlia
vos. už jų — sporto klubai iš
Los Angeles, Bostono, Čikagos,
Detroito, Klevelando, Toronto,
toliau dainų šventės ir moky- i
tojų delegacijos su atitinkamais
plakatais.
Pranešėja Gražina Ignaitytė
pakviečia tarti žodi vietos bur
mistrą Flynn. Jis Etobicoke ir
Toronto miesto vardu pasveiki
no bei palinkėjo lietuviams sėk
mės. Po Kanados himno prie
mikrofono Įžangini žodį tarė
PLB pirm. inž. Br. Nainys, ypač
prisimindamas brolius ir seses
pavergtoje Lietuvoje ir pareikš
damas, kad jokie nuotoliai ne
gali mūsų išskirti. Jautrią kal
bą pasakė VLIKo pirm. dr. K. į
J. Valiūnas, pabrėždamas, kad J
mūsų jėgos nemažėja, laisvini- į
mo akcija stiprėja. PLD rengi- ?
niais esą verta didžiuotis. Ka
nados min. pirmininko P. E.
Trudeau ir vyriausybės vardu
lietuvius pasveikino senatorius
P. Bosą, kuris yra daugiakultūrės Kanados tarybos pirminio- =
kas. Pranešėja supažindino žiū
rovus su dalyvaujančiais sve- ,
ciais — Estijos konsulu Hein-

soo, estą tarybos atstove Mrs.
ninkų dalyvavimas nebuvo .ma
Tani, ukrainiečių atstovu dr.
sinis — iš tūkstančio suvažiavu
Sokolskiu ir kt. Organizacinio
sių dalyvavo pora šimtų. Ren
PLD komiteto pirm. J. R. Sima gėjai aiškino, kad tai buvo tik
navičius pasveikino svečius ir
simbolinio pobūdžio dalyvavi
linkėjo išsivežti iš Kanados ge mas. nės tuo pat metu kitose
riausius Įspūdžius. Pagaliau žo vietovėse bei salėse rungtynia
di tarė jauniausia 1938 m. olim vo net keliolika komandų. Da
piados dalyvė Rita Garbačiauslis jaunimo (apie 500) tą vaka
kaitė iš Šveicarijos, linkėdama
rą išvvko laivu ekskursuoti po
stiprėti kūnu ir dvasia ir per Ontario ežerą, žadėtos 1938 m.
duodama savo tėvų sveikini tautinės olimpiados vėliava pa
mus
rade nebuvo nešama, nes nebu
Specialią Pasaulio Lietuvių
vo atgabenta iš Australijos.
Sporto Žaidynių vėliavą pašven
, . Mokytojų dienos
tino kun. A. Simanavičius, OF
Tradicinė mokytojų studijų
M, ir ev. kun. A. Žilinskas. Kū
savaitė šiais metais Įsirikiavo į
mais buvo — dail. H. žmuidziPasaulio Lietuvių Dienas kaip
nienė, gen. konsulas dr. J.
atskiras renginys. Prieš darant
Žmuidzinas, Nina Morkūnaitė
sprendimą rengėjams, buvo gir
ir Jonas Karpis, jn.
dėti priekaištų, kad parinktas
Žaidynių priesaiką — iškil
blogas laikas, nes PLD-se esą ir
mingą pasižadėjimą perskaitė
taip daug renginių. Kai prasi
Edvardas Pun.kris, išreikšdamas
dėjo mokytojų studijų dienos
visų sportininkų vardu Įsiparei
(keturios), tas priekaištas atkri
gojimą sąžiningai rungtis.
to. nes viskas praėjo sėkmin
ŠALFASS ir PLS Žaidynių
gai — dalyvavo gausus būrys
rengėjų komiteto pirm. Pr. Bermokytojų ne tik iš Š. Amerikos,
neckas perskaitė atidarymo ak
bet ir iš kitų pasaulio kraštų (83.
tą, primenantį reikšmingas su
iš 9 valstybių). Tai praplėtė stu
kaktis — 60 metų Lietuvos ne
dijų dienų akie-J ir paskatino
priklausomybės paskelbimo ir
dalyvius žvelgti į švietimo pro
40 metų tautinės Lietuvos olim blemas visos išeivijos mastu.
piados. Iškilmė baigta Lietuvos
Iš Įvairių kraštų mokytojų su
himnu.
silaukta naudingų pastabų li
Atidarymo iškilmėje sporti tuanistinio švietimo planuoto-

Pasaulio Lietuvių Dienų atidarymo parade žygiuoja vėliavos. J. Bakevičius

jams, vadovams ir vadovėlių
autoriams. Svarstybose buvo
ypač atkreiptas dėmesys i klau
simą, ar lituanistinės mokyklos
atlieka savo paskirtį, apžvelg
ta esamoji būklė, ryšiai su
okup. Lietuva ir mestas žvilgs
nis ateitim Padaryti atitinkami
nutarimai, kurie skelbiami at
skirai.
Jaunimo ekskursija
Birželio 29 d. vakarą jauni
mas pradėjo telktis Toronto
uosto prieplaukoje prie “Tril
lium” laivo. Kai laivas prisipil
dė, dar vis rinkosi jaunimas ir
šaukė “palaukit”, bet jau buvo
pervėlu. Iki 11.30 v.v. laivas
plaukiojo Toronto salų pakran
tėmis, 500 lietuvių jaunimo
smagiai linksminosi — šoko
dainavo, užkandžiavo ir bendra
vo. O bendrauti buvo su kuo.
nes buvo atvažiavusių iš Euro
pos, JAV, Kanados, P. Ameri
kos, Australijos ir kitų kraštų.
Tai buvo, galima sakyti, jauni
mo susipažinimo vakaras.
Panašus vakaras buvo sureng
tas Toronto Lietuvių Namuose
birželio 30, penktadienį, čia
rinkosi daugiausia sportinin
kai ir L. Namus tiesiog užtvin
dė — buvo perpildytos visos sa
lės, koridoriai. Net gaisrininkai
turėjo ateiti į talką, kad ne
įvyktų kokia nors netikėta ne
laimė.
Seimo išvakarės
Birželio 30, kai sportininkai
rinkosi į susipažinimo vakarą
Toronto Liet. Namuose, Dainos
Sambūrio choras ruošėsi kon
certui, kuris buvo surengtas
Westpark Secondary School sa
lėje. Ir čia netrūko publikos.
Choras, vadovaujamas p. Levic
kienės, labai šauniai pasirodė,
nors dirigentė ir buvo kamuo
jama didelio nuovargio. Beveik
tuo pačiu metu PLB seimo at
stovai rinkosi “Royal Yorko"
viešbutyje registracijai ir pri
ėmimui, kurį finansavo Toron
to miestas. Tai buvo gražus
miesto vadovybės mostas lietu
viams. Priėmime dalyvavo sei
mo atstovai, visuomenės veikė
jai, spaudos žmonės ir kiti. Pri
vačiuose pokalbiuose vis buvo
keliamas klausimas, kas sudarys
būsimą PLB valdybą, nes ėjo
gandas, kad kovos arenon ren
giasi išeiti net keli kandidatų
sarašai.
v, .
.
Susipažinimo vakaras
Liepos 1, šeštadieni, Kana
dos Dieną, PLB seimas posėdžiavo, o suvažiavę chorai re
petavo — ruošėsi dainų Šven-

—*
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Pasaidh Lietimą Dieny deklaracija
Mes, laisvojo pasaulio lietu
vių atstovai, 1978 m. liepos 2
diena susirinkę iš Kanados, JA
V-bių, Austrijos, Italijos, Di
džiosios Britanijos, V. Vokieti
jos. Šveicarijos, Prancūzijos,
Australijos, N. Zelandijos, Ar
gentinos, Brazilijos, Urugva
jaus ir Venecuelos Maple Leaf
Gardens arenoje Toronte, —
viešai deklaruojame:
1. Esame tauta tarp kitų pa
saulio tautų; per amžius buvo
me gyvi ir išliksime gyvi, ne
žiūrint ir didžiausių aukų.
2. Kaip ir kitos tautos, lietu
vių tauta turi teisę į laisvę ir
valstybinę nepriklausomybę.
3. Protestuojame prieš mūsų
tautai sovietų primestą valsty
binę ir kultūrinę okupaciją. Te
gu laisvės šviesa nušvinta ne
tik Azijoje ir Afrikoje, bet ir
mūsų tėvų žemėje Lietuvoje.
4. Sveikiname: a. brolius ir
seses Lietuvoje, Sibire ir Įvai
riose sovietų kankinimo stovyk
lose; b. visus laisvojo pasaulio
lietuvius, dirbančius Lietuvos
išlaisvinimui — Diplomatinę
Tarnybą, VLIKą, PLB valdybą,
ALTą ir mūsų draugus nelietu-

vius, padedančius mums toje
nelygioje kovoje, ypač JAV pre
zidentą Jimmy CarterĮ už žmo
gaus teisių deklaraciją.
5. Dėkojame: a. Jos Dideny
bės karalienės atstovui Kana
doje Generaliniam Gubernato
riui Jo Ekscelencijai Jules Leger, Kanados ministeriui pirmi
ninkui garbingajam Pierre E.
Trudeau, mus raštu pasveikinu
siems; b. Ontario provincijos
gubernatorei garbingajai Pauli
ne M. McGibbon — Jos Dideny
bės karalienės atstovei, esan
čiai šiandieną čia mūsų tarpe;
c. Ontario provincijos premje
rui garbingajam William B. Da
vis; federacinės valdžios daugiakultūriuv t reikalu ministeriui
garbingajam Norman Cafik; On
tario kultūros reikalu ministe
riui garbingajam Robert Welch;
metropolinio Toronto burmist
rui gerbiamajam David Crom
bie; Etobicoke burmistrui ger
biamajam Dennis C. Flynn, —
kurie moraline ir finansine pa
rama padėjo mums surengti
šias Pasaulio Lietuvių Dienas.
Organizacinis Pasaulio Lietuvių
Dienų Komitetas
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Iškilios pamaldos
Liepos 2. sekmadieni PLD
pamaldos Įvyko net trijose vie
tose, kaip kad rengėjų buvo
numatyta. Pamaldos PLB sei
mo dalyviams ir “Royal York”
viešbutyje apsistojusiems kata
likams buvo atlaikytos šio vieš
bučio salėje. Čia koncelebravo
13 kunigų, dalyvavo apie 700
asmenų. Pamokslą pasakė kun.
St. Yla. Evangelikams pamaldos
Įvyko Šv. Andriejaus šventovė
je. Liturgiją atliko kun. A. Ži
linskas, o pamokslą pasakė kun.
senjoras A. Trakis iš Čikagos.
Pagrindinės PLD pamaldos bu
vo surengtos Anapilio sodybos
kapinių aikštėje. Koncelebracines Mišias atnašavo vysk. V.
Brizgys, vysk. A. Deksnys ir 19
kunigų. Svarų pamokslą pasa
kė vysk. A. Deksnys, išryškin
damas PLD reikšmę ir kviesda
mas Į gilesni religini bei tauti
ni gyvenimą, budinti likiminėje
, tautos* sargyboje, šiose pamal- dose dalyvavo apie 4000-5000
tautiečių. Visi jie gėrėjosi ne
paprastai
gražiu
giedojimu
Čiurlionio ansamblio, palydimo
kanklių muzikos. Šių Mišių au
torius — kompoz A. Mikulskis,
kuris pats ir dirigavo. Po pa
maldų daug kas aplankė naują
ją Lietuvos Kankinių šventovę.
*

Dainų šventė
PLD viršūnė buvo dainų šven
tė Maple Leaf Gardens areno
je. Jau prieš 3 v.p.p. masės lie
tuvių pradėjo plaukti i areną,
talpinančią per 16.000 asmenų.
Tiesa, lietuviai neužpildė visos
arenos, bet jų buvo nemažiau
kaip ankstyvesnėje latvių dainų
ir tautinių šokių šventėje. Tiks
lių duomenų niekas neturi, ta
čiau apvaliais skaičiais operuo
jant atrodė, kad lietuvių šioje
šventėje buvo ’ apie 12.000,

Pasaulio Lietuviu Dienos
tei. Vakare mases lietuvių su
plūdo į susipažinimo vakarą
“Royal Yorko” viešbučio salėse.
Visos antrojo augšto-salės, skir
tos suvažiavimams, buvo pilnu
tėlės. Dar daug buvo norinčių
patekti Į tą susipažinimo vaka
rą, bet jau nebebuvo vietų.
Manoma, kad jame dalyvavo
apie 3000 lietuvių, suvažiavusių

iš Įvairių šalių. Čia galėjai su
tikti labai seniai matytų veidų.
Programos nebuvo jokios, nes
visas laikas buvo skritas tik šo
kiams ir pokalbiams. Įdomu bu
vo tai, kad dalyvavo daug tokių,
kurie
lietuviškai nebekalba
(ypač iš JAV), bet jaučiasi esą
lietuviai.

Pasaulio Lietuvių Dienų atidaryme Toronte kalba Pasaulio Lietuvių Bendruonenės pirmininkas inž. BR. NAINYS

/

Įskaitant ir choristus, kurių bu
vo 1475 (vaikų — 300). Rengė
jų duomenimis, dalyvavo 54
chorai. Dainų šventė visiems
paliko nepaprastai gražų įspū
dį. Ji visais atžvilgiais buvo
sėkminga. Kai vienas mūsų tau
tietis paklausė tvarkdarį, ar ne
turėjo problemų su lietuviais,
atsakė — jokių, nes ši lietuvių
minia susirinkusi aiškaus tikslo
vedama.

Miesto gatvėmis
Pasibaigus dainų šventei, di
dokas lietuvių būrys — keletas
šimtų miesto gatvėmis, gražiai
išsirikiavę, nužygiavo prie žu
vusioms paminklo, kur buvo
padėti dų vainikai — vienas
žuvusiems už Lietuvos laisvę,
kitas — už Kanados. Juos padė
jo — KLB pirm. J. R. Simana
vičius, JAV LB pirm. A. Gečys,
VLIKo pirm. dr. K. J. Valiū
nas ir PLB pirm. B. Nainys. Žo
dį anglų kalba tarė Organizaci
nio PLD Komiteto pirm. J. R.
Simanavičius ir Toronto miesto
tarybos bei burmistro vardu —
Mr. Eggleton. Iškilmė baigta
Lietuvos himnu.' Eitynės vi
siems padarė gerą įspūdį. Eity
nių dalyviai tvarkingai žygia
vo su vėliavomis, plakatais (jų
galėjo būti daugiau), o polici
jos automobiliai vedė pamink
lo link. Eitynės būtų buvusios
dar Įspūdingesnės, jeigu daugiau žmonių būtų dalyvavę.
Baigiamasis pokylis
Po visos PLD programos (iš
skyrus PLB seimą) į “Roya!
York” viešbučio sales susirinko
per 2.000 tautiečių į baigiamąjį
pokylį. Jį pradėjo rengėjų var
du dr. J. Sungaila. Sukalbėjus
maldą vysk. A. Deksniui, išalkę
PLD dalyviai sotinosi dviejose
salėse. Pokylis prasidėjo apie 9
v.v. ir baigėsi 12 v. Pranešėja
buvo pakviesta iškilioji lietu
vaitė V. Jovaitė. Daug laiko už
ėmė kalbos, nes buvo net 14 kal
bėtojų. kurių tarpe buvo Kana
dos valdžios ir miesto tarybos
atstovai, vyskupai, visuomenės
veikėjai. Bene daugiausia laiko
užėmė Lietuvių Enciklopedijos
leidėjo J. Kapočiaus pagerbi
mas, nes kalbėtojai atvyko su
ilgokom paskaitinio pobūdžio
kalbom. J. Kapočiui buvo įteik
tos dvi plaketės su atitinkamais
Įrašais PLB ir JAV LB vardu.
Padėkos žodį išreiškė pokylyje
dalyvavęs J. Kapočius. Užbai
giamąjį žodį tarė Organizacinio
PLB Komiteto Vardu J. R. Si
manavičius.
Nors buvo jau., vidurnaktis,dalyviai nenoriai skirstėsi į na
mus. Visi dalijosi gražiais šven
tės įspūdžiais. Dauguma toli
mųjų svečių galvojo apie kelio
nę į namus, išskyrus PLB seimo
narius, kurie liko posėdžiauti
iki antradienio.
Tėviškės žiburiai
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Trupinėlis dangaus

darbais. I. laimingų žmonių
savybė, jiniekuomet nepralai
mi.
Todėl, norėdami teisingai at
sakyti į klausimą, nukreipkim
savo žvilgsnius į žurnalizrno
esmę, žurnalizrno idėją. Kitaip
tariant, imkim kun. Prunskio
žurnalizmą ne kaip informaciją,
o kaip meną ir kūrybą, tiesiog
— kaip pašaukimą, kaip neat
skiriamą kunigystės dalį.
Ar mes pajėgiam suprasti žur
nalistą kunigą? Ar kunigui laik
raštis nėra tas pats, kas sakykla
bažnyčioj, iš kurios jis skelbia
Dievo žodi? Ar laikraščių ir žur
nalų skaitytojai nėra jo plačios
parapijos nariai, susirinkę pa
klausyti Evangelijos tiesų? Ar
sofos ir kėdės namuose nėra tas
pats, kas suolai bažnyčiose, tik
patogesnės, kur tikintieji, o ne
retai ir netikintieji (tai dar svar
biau)'gilinasi i populiariai išdės
tytas dieviškąsias mintis?

Tikrai sunku nusakyti, kas yra
Juozas Prunskis daugiau: ku
nigas ar žurnalistas . Tuščia bū
tų spėlioti ar kurti hipotezes,
kur baigiasi vienas ir prasideda
kitas. Aiškios linijos neišvesim.
nes jos gal ir nėra.
Kun. Prunskis yra ne moksli
ninkas, ne teoretikas, ne ieš
kotojas kokių nors tikrų ar ta
riamų tiesų. Jis yra gyvenimiš
kas, praktiškas, realus. Jam Die
vas viską davė, ir jam viskas
suprantama — reikia tik veikti
ir viską įgyvendinti konkrečiais

Atsakant į šiuos klausimus, il
gai galvoti netenka, nes davinių,
kad kun. Prunskiui žurnalistika
yra ta pati kunigystė, tas pats pa
šaukimas ir apaštalavimas, tu
rim daugiau, negu jų reikia.
Jo straipsniai, nežiūrint, kaip
kasdieniški ir paprasti, yra nu
spalvinti religiniais pavyzdžiais,
teologine mąstysena, gyvosios
Evangelijos dvasia. Paimkim pa
vyzdžiu bet kokio įvykio, mi
nėjimo ar vakaro aprašymą. Jie
aprašyti su meile, ramiai ir švelniai, nieko neužgaunant, nieko

FILANTROPINE VIENO
ŽMOGAUS INSTITUCIJA
ANATOLIJUS KAIRYS

Žodis, tartas 1978 kovo 17
Jaunimo Centro kavinėj, Chica
go), įteikiant premiją Lietuvių
bibliotekos leidyklai ir kartu pa
gerbiant mecenatą — kun. dr.
Prunskj

Kalbėdami apie j uozą Prunskį,
iš tikro mes nežinom, apie ką
kalbam: ar apie kunigą, ar apie
žurnalistą, ar apie Žmogų iš di
džiosios raidės, ar apie visus tris
kaip vieną? Mes skaudžiai su
klystume, jei bandytume labiau
išryškinti vieną kurią jo asmeny
bės žymę, nustelbdami kitas.
Mano nuomone, kun. Prunskis
yra darni apraiška viename ku
nigystės pašaukime: trupinėlis i
žemės, trupinėlis dangaus ir
trupinėlis angelo prakaito lašų.
Trupinėlis žemės

Neminėsiu kun. Prunskio bio
grafijos, nei išeitojo mokslo, nei
šventimų, nei eitųjų pareigų,
nei atliktų darbų. Tokias žinias ■
kiekvienas gali rasti enciklope
dijoj. Tačiau reikėtų paminėti,
kad mes esam seni pažįstami,
artimi nuo pat jaunystės laikų,
kad esam kaimynai: mūsų na
mus teskiria nepilni trys kilo
metrai.
Tais jaunystės laikais mane
viliojo toli gražu ne dangiški
migdolai. Tada aš nepavydėjau
Juozui Prunskiui ne’ klieriko,
nei vėliau kunigo sutanos, bet
pavydėjau jam naujo dviračio,
kokio aš dėl neturto negalėjau
įsigyti ir kuriuo jis, lyg gyva
sis sidabras , siuvo po apy
linkes, žavėdamas jaupimą kaž
kokiais nepaprastais idealais,
kurių aš visiškai nesupratau. Iš
tų laikų aš teprisimenu jo pui
kią išvaizdą ir aiškiai moterišką
balsą. Jis darė didelį įspūdį jau
nimui, darė ir man — aš norė
jau būti kažkuo panašiu į jį.
Žmonės — kun. Prunskio tik
roji meilė. Su žmonėmis ir žmo
nėse jis gyvas*- pilnas ir savas.
Kažkokia žodžiais neišreiškiama
artimumo šilima traukia jį prie
žmogaus, o žmogų priėjo. Kaž
kokia jėga spinduliuoja jo veide
ir daro jį visuomet laukiamą,
mielą, visuomet draugišką.
Jis neturi priešų, bent aš neži
nau. Tai mūsų dabartiniame gy
venime būtų jau išimtis, o išim
tis visuomet įdomesnė už tai
syklę.

Tą kun. Prunskio išskirtiną
išimtį" katalikų akcijos vadai

- ^^OSStíCiSSli»

pastebėjo. Pašauktas dvasiniam
apaštalavimui, kun'. Prunskis,
būdamas vos 29 metų, atleidžia
mas nuo parapinių ir kapelionavimo pareigų Panevėžio vysku
pijoj ir skiriamas XX Amžiam
dienraščio redaktorium. Tai ro
do jo meilę žmonėm, o neabe
jotinai — meilę ir žemei.
Meilė žemei kun. Prunskiui įdiegė meilę ir geriem darbam, o
tai jau ir yra pašaukimo esmė.
Ankstyvas savo padėties atradi
mas žemėj, savo pašaukimo tei
singas įvertinimas nugairino
kun. Prunskio gyvenimo kelius
ir užtikrino jam aiškią vietą
Lietuvos kultūros istorijoj.

Kun. dr. Juozas Prunskis

• •--sa------

ne paže minant, kiekvienam ran
damas šiltas žodis, kūrybiškas
išsireiškimas, įvertinimas.
Kun. Prunskio žurnalistika yra
kūrybiška, pastebimai pralen
kusi įprastinį dienos žurnalizmą,
nesileidžia palyginama su jokiu
kitu, mum žinomu, asmeniu. Jo
parašytos knygos — “Taip mirė
nemirtingieji”, “Bolševikų ka
lėjime ir Sibiro ištrėmime”,
“Prie vilties kryžiaus”, “Aukš
tyn širdis”, “Vyrai klystkeliuo
se”, “Mokslas ir religija”, pami
nint tiktai kelias, įprasmina jo
kūrybinį ir dvasinį pašaukimą.
Jos patvirtina ir čia iškeltas
mintis. Nežiūrint, kokie skaudūs
ir tragiški atsitikimai, kun.
Prunskis juose mato žmogų tik
kaip areną gėrio ir blogio grum
tynėse, kaip neišvengiamybę
Aukščiausiojo valia. Aiškiai,
vaizdžiai ir faktiškai aprašyti
įvykiai mūsų sąmonėj išlieka
sektinais evangeliniais pamoky
mais.
Angelo prakaito lašai

Washington© Katalikų uni
versiteto bažnytinių teisių dak
taras J u zas Prunskis, vykdyda
mas Ęųevo jam skirtą užduotį
— vesti žmones į laimingą dan
gų nelaiminga žeme, išliejo
daug prakaito.
Prunskio darbštumas yra
tiesiu antžmogiškas. Jis parašė
ar suredagavo kelias dešimtis
knygų, davė laikraščiam ir žurnąląm daugiau kaip 10,000
straipsnių, pasakė tūkstančius
kalbų
pamokslų, neskaitant
tiesioginių kunigo pareigų svei
kiem ir ligoniam. Tai grynas an
gelo prakaitas.
Meilę žemei ir dangui kun.
Prunskis suprato tiesiogiai kaip
meilę žmogui ir vykdė ją ne
vien žodžiais. Meilei įkūnyti jis
rado originalią išraišką — filan
tropiją. O filantropija, kaip ži
nom, mūsų visuomenėj nėra pla
čiai praktikuojama. Iš savo paja
mų jis skyrė apvalias sumas
Draugo romano premijai, Rašy
tojų Draugijos metinei premijai,
jaunimo kūriniam ir kitiem kil
niem darbam. Šis pabrėžtinas
altruizmas, kitų žmonių kūrybos
įvertinimas yra neabejotinai taip
pat angelo prakaitas.
Kun. Prunskis jautė, kad ge
riem darbam neužtenka vien ge
rų norų ar talento, ar bičiuliš
ko paskatinimo tuščiais žodžiais
— reikia kūrybinės aplinkos,
reikia nors minimalių finansinių
sąlygų. Ir štai — nelauktai ir
netikėtai — atsiranda kun. J.
Prunskio premijų fondas, iš ku
rio kasmet ateina tūkstantinės
sumos už mokslinius, religinius,
literatūrinius, žurnalistinius, vi
suomeninius ir kitokius laimėj i-
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BRAZILIJOS lietuviu jaunimo sQjunga

Žhf'os ®f?fe fauniino kcnjresff
IV pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas įvyks 1979 m. liepos
11-29 d.d. Europoje.

Dienotvarkė
Liepos 11-18 Anglijoje —
kongresinė stovykla visam lie
tuvių jaunimui. Liepos 14 Lon
done — oficialus kongreso ati
darymas. Liepos 19-26 Alten
berge (prie Koelno, V. Vokieti
joje) — studijų dienos. Jose
dalyvaus tik rinkti atstovai iš
visų kraštų. Liepos 19-26 kelio

Ketvirtojo pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso rengėjų komiteto reikalų
vedėjas KĘSTUTIS IVINSKIS V.
Vokietijoje

FILANTROPINE
INSTITUCIJA
(Tęsinys)

mus, o šiandien mes liudijam
premijos faktą leidyklai, ko iki
šiol dar nėra buvę.
"Gero žmogaus" sąvoka kun.
Prunskiui aiškiai per siaura. Jis
yra daugelio gerų žmonių, dau
gelio idealių sumanymų, dau
gelio neišsipildžiusių troškimų
suma — jis yra jau institucija!
Gera, filantropinė vieno žmo
gaus institucija!
Kad žmogus įsiprasmintų dan
guj, pirmoj eilėj jis turi vesti
prasmingą gyvenimą žemėj. O
rasti prasmę beprasmybėj kiek
vienam mąstančiam žmogui ne
lengvas uždavinys. Kun. Juozas
Prunskis šį uždavinį išsprendė
labai gerai. Fiziologiškai kal
bant, žmogus yra dulkė, tačiau
kun. Prunskis sugebėjo savo
dulkę padaryti kalnu. O tai jau
ne eilinė pastanga, verta pagar
bos ir pavyzdžio dabarties ir
ateities kartom.

nės per Europos kraštus. Jose
galės dalyvauti visas jaunimas,
išskyrus atstovus. Liepos 27-29
Koenigsteine (prie Frankfurto)
kongreso uždarymas. Tą savait
galį Įvyks talentų vakaras, ofi
cialioji uždarymo dalis, meninė
uždarymo dalis, iškilmingos pa
maldos ir šokiai. Dalyvauti ga
lės visas lietuvių jaunimas, Vo
kietijos lietuvių visuomenė ir
svečiai.
Naujausios žinios
1. Balandžio 8 d. Huettenfelde posėdžiavo IV PLJK ruo
šos komitetas. Prezidiumo pirm.
A. Šmitas dalyvaujančius pain
formavo apie PLB ir PLJS po
sėdžius, kuriuose jisai dalyvavo
praėjusią žiemą š. Amerikoje.
Šmitas pranešė, kad kun. A.
Saulaitis ir E. Bradūnaitė (abu
du iš JAV) sutiko poruošti kon
greso stovyklos programą.
2. IV PLJK ruošos komitetą
sudaro penki prezidiumo na
riai. komisijų pirmininkai, VLB
valdybos narys, VLJS pirminin
kas, DBLJS ir Prancūzijos at
stovai.
3. VLB valdyba rūpinasi lė
šų telkimu Vokietijoje. Valdy
ba per sekančius metus žada iš
siuntinėti aukų lapus Vokieti
jos lietuvių visuomenei, rengti
koncertus, rašyti laiškus prašant
aukų ir t.t. Vokietijos Moterų
Klubų Federacija ruošia loteri
ją, kurios pelnas skiriamas kon
greso ruošos darbams.
4. Patalpos studijų dienoms
jau užsakytos Altenberge. Kon
greso uždarymui (visom trim
dienom) patalpos Koenigsteine
netrukus bus užsakytos. A. Vil
činskas Anglijoje rūpinasi pa
talpų užsakymu kongreso sto
vyklai.
5. Kongreso ženklas projek
tuojamas. Komisija yra para
šiusi visiem kraštam, prašyda-

Ketvirtojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso rengėjų komiteto pir
mininkas ANDRIUS ŠMITAS V. Vo
kietijoje

ma siūlyti talentingus asmenis
ar grupes. Įvairiom kongreso
programos dalim jieškoma šo
kėjų, deklamatorių, dainininkų
bei kitų menininkų. “Grandinė
lė” jau sutiko dalyvauti kon
grese.
6. Norint sudaryti kongreso
informacijos tinklą, buvo krei
piamasi Į atskirus asmenis, pra
šant jų talkos. Ligšiol atsiliepė
ir sutiko bendradarbiauti: Ar
gentinoje — J. Kunca, Brazili
joje — A. Sliesoraitis, Kana
doje — R. 0. Šiūlytė, Kolum
bijoje — V. K. Slotkus. Tiki
masi, kad Amerika, Australija
ir Venecuela atsilieps.
7. Studijinė komisija taip su
formulavo IV PLj K tikslą: nau
jai pagristi ir Įprasminti jauni
mo dalyvavimą išeivijos veiklo
je. Buvo svarstyta studijų die
nų eiga. Dabar svarstomi jau
nimo veiklos gairių metmenys.
Užsibrėžto tikslo realizavimas
pagrindinai vyks studijų die
nose. Jose atstovai svarstys ir
priims jaunimo veiklos gaires.
Šitoks darbas per trumpą stu
dijų dienų laiką be pasiruoši
mo negalės būti atliktas. Todėl
akademinės ir studijinės pro
gramos komisija bandys pa
ruošti jaunimo veiklos gairių
metmenis, kurie sudarys svarstybų pagrindą. Jaunimo veik
los gairės turės tris pagrindi

Šypsniai iš
anapus geležinės
uždangos
Batų istorija

Graži batų parduotuvė. Lai
mingas pirkėjas nusiperka ba
tus, apsiauna ir išeina gatvėn.
Po kelių dienų jis jau vėl
parduotuvėj. Užkelia koją ant
prekystalio:
— Matot pirštus?
— Matau, — šypsosi jauna
pardavėja. — Bet jie nešvarūs.
— Ne jūsų reikalas! Kodėl
parduodat blogus batus?!
— Ne mes juos siuvam . . .
Ką gaunam — tą parduodam.
Nulekia vyras į batų fabriką.
— Kodėl blogus batus siuvat?
Nusišypso fabrike, meiliai pa
žvelgia ir nuramina:
— Ko jūs rėkiat? Ne mes kal
ti. Kokią odą gaunam, iš tokios
ir siuvam batus.
Ir palinki pirkėjui laimingos
kelionės.
Jis laimingai nukeliauja į odos
kombinatą.
— Kodėl batų fabrikam blo
gą odą siunčiat? Žiūrėkit, kas
iš bato liko!

nes sritis: politinę, visuomeni
nę ir kultūrinę, šiuo metu ko
misija studijuoja Įvairias te
mas, kurios rišasi su šiom sritim. Iš tų temų išsivystys visa
eilė klausimų, kuriuos svarstys
atstovai studijų dienose.
8. Numatyta tokia studijų die
nų eiga: a. Kiekvienos dalies
(politinės, visuomeninės ir kul
tūrinės) svarstymui skiriamos
dvi pilnos dienos, b. Prieš pra
dedant svarstyti vienos dalies
veiklos gaires, studijų dienų
dalyviai (atstovai) Įvedami Į
problematiką dviem paskaitom
ir simpoziumu, kuriame daly
vaus abudu paskaitininkai ir
trys kiti asmenys (atstovai), c.
Veiklos gairėm nagrinėti studi
jų dienų dalyviai bus suskirsto
mi Į darbo būrelius. Vienos da
lies darbo rezultatai svarstomi
visumos posėdyje ir priimami
antrosios dienos gale. d. Jauni
mo sąjungos reikalams irgi bus
skiriamas atitinkamas laikas.
R. O. Šiūlytė
t

ŠIURKŠTUMAS

yra silpno žmogaus noras

parodyti tvirtumą.

Eric Haffer

Ir ant stalo padeda išsižiojus}
batą.
— Mielas pirkėjau, — praby
la odos kombinatas. — Mes nie
ko negalim padaryti. Žinokit,
kad odos kokybė priklauso nuo
to, kokie galvijai.
Ir pasiūlo pirkėjui kreiptis į
kerdžių, į žmogų, nuo kurio pri
klauso batų kokybė.
P.S. Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad kerdžius atleistas iš
pareigų. Taigi esam įsitikinę,
jog batų patvarumo klausimas iš
spręstas ir daugiau šiuo reikalu
neteks niekam kvaršinti galvos.
Pipirai
— Ot, gausi nuo mamos pipi
rų, — bara Audra broliuką.
— Neduos. Jų sunku gauti.
Ką į sriubą dės? — atsako bro
liukas.
CURSO DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações:
Caixa Postal 4421
01000 SÃO P AULO,SP.
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"GALVOSŪKIO" PREMIJOS

(mįslė)
|
Stasiukas ir Maristela Žutautai
• Turi kov?.bet nevaikščioja,! pirmieji is’sprendė ML nr. 27 , galturi plunksnas, bet neskraido,! , vosukj" ir gavo pažadėta premiją
turi šiaudų, bet neėda, turi dūšią - pasirinko gražiai iliustruotą
(sielą), bet ne visuomet. (10
knygą: S. Tomarienė - UGNIES
taškų).
ŽIRGAS.
' IT
Parašykite Lietuvos upių žu
vies vardą, turintį tris “ė”. (5

BI)Uiži£Si<zm&

d

— Jonuk, kelkis. Visi paukš
čiai jau seniai sukilo.
Jonukas:
— Tėveli, jeigu aš miegočiau
ant šakos, aš irgi būčiau seniai
atsikėlęs.

Lietus
— Tėte, kodėl lyja?
— Lyja, vaikeli, kad žolė
ir gėlės augtų.
— Tai kodėl lyja ant šaligat
vio?
Mamos kaltė
— Tėte, kur yra Alpės?
— Klausk mamos, ji viską kaž
kur nukiša, — atsakė tėvas.

IStė, mama ir meg

Praktika
— Tamsta šįryt žymiai leng
viau kosėji, — sako slaugė ligo
niui.
— Turėčiau, turėčiau, nes aš
visą naktį praktikavausi.

Ptešė Julytė Ivanauskaitė, Cicero I& ek,

LIETUVA

JEIGU AŠ GYVENČIAU
LIETUVOJ

Kas kaltas
— Tu nustūmei broliuką laip
tais žemyn! — šaukia mama.
— Ne, aš nustūmiau tik vie
ną laiptą, kitus jis pats nukrito.

j

Lietuva yra ten, kur marguoja
pievos,
Kur saulės šilti spinduliai,
Kur kvepia gražios lelijos,
Kur girdisi skambantys varpai

Jeigu aš dabar gyvenčiau
Lietuvoj, aš padėčiau žmonėms
slaptai iš Lietuvos iškeliauti.
Aš labai smarkiai ginčiau Lie
TARP KAIMYNŲ
tuvos nepriklausomybę. Žmo
— Kaimynėle, jūsų šuo vėl
nėm gyvenimą padaryčiau ge
Ten, kur vaikučiai linksmi
surijo mario vištą!
resnį. Aš padėčiau žmonėms
bėgioji,
išbėgti iš Sibiro. Slaptai spaus Gintaro papuošalai. Piešė Audrius
— Kaip gerai! šiandien aš
Kur girdisi giedą paukščiai,
Rūbas, Dariaus Girėno .lit. m-los,
dinčiau lietuviškas knygas ir 4 sk. mokinys
jam nebeduosiu ėsti.
Kur žmonės visi dainuoja,
laikraščius. Aš rašyčiau laiškus
Ten, kur gimė mano tėvai.
Amerikos prezidentui ir prašy
Ten, kur žmonės sunkiai dirba, čiau pagalbos Lietuvai. Gal aš
pasidaryčiau kunigas, duočiau
Kur neturi jie laisvės,
komuniją ir mokyčiau religiją.
Bet jie vistiek dainuoja,
Aš šitą daryčiau, jeigu gyven
Nes jie gyvena Lietuvoje,.
čiau Lietuvoj.
į
Karutė čičinskaitė,
Arūnas Apanavičius,
Montrealio lit. m-los 9 sk.
mokinė. Kanada.
Clevelando šv. Kazimiero lit.
"Liepsna”.
mokyklos 7 sk. mokinys.

Kiškiai neša margutį

Piešė Stepas Puodžiūnas, Marquette:
Parko lit, m-los 3 sk. mokinys
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POR UM MUNDO DE PAZ E PELO MAIOR ENTENDIMENTO
ENTRE OS POVOS

11A 20 DE AGOSTO- SAO PAULO.
PROMOÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
APOIO DO
BANCO DO BRASIL
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Šypsniai iš
anapus geležinės
uždangos
Susisiekimas
Maskvoj, kaip ir visoj komu
nistinėj imperijoj, kiekvieną rytą
8 valandą autobusais, požemi
niais traukiniais ir pėsčiomis
skuba į darbą krašto šeiminin
kė liaudis, o 9 valandą ryto li
muzinais, “volgomis” ir kitais
automobiliais vyksta į savo pa
reigas “liaudies tarnai“.

Irgi prisipažino
Neseniai Egiptas buvo labai
susibičiuliavęs su Sovietų Są
junga ir įsileido į kraštą daug
rusų specialistų. Tuo laiku vie
noj piramidėj buvo rasta nauja
faraono mumija, bet nė vienas
mokslininkas negalėjo atspėti,
kuris čia faraonas taip užbalzamuotas. Tada egiptiečiai į pa
galbą pasikvietė rusus specialis
tus. Šie paprašė leisti mumiją
pasilaikyti per naktį, o iš ryto,
ją grąžindami, ir sako:
— Ši neatpažintoji mumija yra
faraono Agamentono VI-jo.
— O kaip jūs tą paslaptį taip

greit išaiškinot?
— Po mūsų patikrinimo pati
mumija prisipažino.

imnt ws
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SODYBA n LITUAN.ICA’
Istorija moko, kad pirmoji emigrantų karta

įžanga

|

tik retai pasiekia tuos tikslus,

Koks mielas širdžiai tas vardas "LITUANIKA'’. Džiaugsmas ima tik
išgirdus tą brangų vardą, kuris suteikė mums lietuviams didžiausią gar
bę pasaulyje didžiųjų aviacijos skridimų srityje ir abu lakūnai žuvusie
ji — Darius ir Girėnas — pasiliko mūsų Tėvynės istorijoje kaip vieni iš
didžiausių karžygių. Jie abu buvo imigrantai, kaip ir mes, ir jų širdyse
plakė Lietuvos meilė. Ir abu paaukojo savo gyvybę ant Tėvynės auku
ro. Jie paliko pavyzd) mums visiems, kaip reikia mylėti savo tėvų ir
protėvių žemę, iki pasiaukojimo už kitų brolių ir Tėvynės gerovę. Ti JL
kiu, kad vieną dieną susilauksime tinkamo paminklo šioje sodyboje,
nes jie buvo verti ir jų atmint) kiekvienais metais pagerbsime,
nors
šiais metais to nepadarėme, sodybos atidarymo metu, nors tų dviejų
karžygių mirties sukaktis yra skaitoma liepos mėn. 17 d. Dar yra pro
gos ateinant) sekmadieni nors pamaldomis mūsų lietuviškose bažny
čiose juos prisiminti ir už juos pasimelsti.

dėl kurių paliko savo kraštą.
Svarbu tad užkrėsti ir kitą generaciją

savo idealų meile,
u ž d e g t i j p è d i n i u s ’.

J. Eretas

I

I

"Mūsų Lietuvai" prašant visų aprašyti savo (spūdžius iš sodybos Li
tuanika' oficialaus atidarymo, pirmoje eilėje norėčiau panagrinėti
nors ir trumpai mūsų kolonijos praeit), nes iš praeities mes stiprybės
semiamės ir iš praeities klaidų mes pasimokiname, kad bent ateityje
jų išvengtume.

Sekmadienis, 9 liepos 1978 m. be abejo, bus mums visiems nepa
mirštamas (vykis mūsų kolonijos istorijoje. Štai kodėl:
Senieji mūsų imigrantai atvyko j šį kraštą gal pačiu blogiausiu lai
ku, nes po I Didžiojo karo gyvenimas buvo išėjęs iš savo vėžių beveik
visame pasaulyje, taip pat ir Brazilijoje. Tuo metu prasidėjo žiauriau
sia ekonominė krizė. Visi atsidūrė sunkiausiose gyvenimo sąlygose:be
darbo ir be lėšų pragyvenimui. Dauguma mūsų tautiečių po nenusise
kusių bandymų prisitaikyti ūkio srityje "fazendose'’, sugrįžo j
São
Paulo ir apsigyveno Bom Retiro, Mookos ir kitų vietovių skiepuose,
po kelias šeimas viename kambaryje, blogiausiose sanitarinėse sąlygo
se. Dažniausiai jei kas turėjo kok) darbą, maitindavo ir kitas šeimas
ka r tegyvenančias; kiti pragyvendavo išmaldos prašydami, kiti gauda
vo žiupsnelį ryžių ir pupelių Lietuvos Konsulate išlaukę kilometrinė
je eilėje.
Bet viskas praėjo, lietuvis savo darbštumu, ir ištverme perkentė vis
ką. Štai, po 50 su viršum metų, šiandienis vaizdas: Visi turi savo na
melius gražiai įrengtus, vaikai eina mokslus, visi turi darbo, mažesnes
ar didesnes santaupasbankuose, kaikurie įsigijo apartamentus Šauto
se ar įsigijo ūkius. Ir po to viso, kolonijoje trūko vieno dalyko, kas,
nors retkarčiais, suburtų krūvon visą koloniją, kartu jaunimą ir seni
mą. Kuomet mes visi dar buvome neturtingi, gerų žmonių ir mūsų pa
čių pasiaukojimo dėka buvome sukūrę keletą didesnių pastatų, kurie
tarnavo mūsų jaunosios kardos išmokslinimui ir. įvairiems kolonijos
susibūrimams, šventėms, pasilinksminimams ir kit. Bet neilgai. Po II
Didžiojo Karo čia atsikraustė jau nebe imigrantai, bet pabėgėliai, mu
sų Tėvynės gražiai išauklėti ir išmokslinti. Iš pradžios buvo džiaugs
minga, nes visi tikėjome, jog tie žmonės visi kaip vienas padės mūsų
kolonijai, ypač kultūrinėje ir švietimo srityje. Tiesą pasakius, atsitiko
sekančiai. Keletas seimu, kurias galima beveik ant vienos rankos pirš-

Si

į^jį

tų suskaityti, atėjo j koloniją ir iki šiai dienai tebėra vadovais įvairio
se srityse, kiti, atvykę, čia sutirpo iš pirmosios dienos ir daugumos
niekas čia jų ir nematė, nors turimomis žiniomis jų arba tokių buvo
keletas šimtų. O tretieji tykojo ir už kampo laukė, kaip atlikti meš
kos pasitarnavimą kolonijai. Jų svajonės išsipildė: visas kolonijos tur
tas yra jų ' globojamas'' jau rodosi apie 13 ar 14 metų, turtas valdo
mas kaip kokia tų keletos asmenų nuosavybė, be mažiausios atskai
tomybės prieš koloniją to turto savininkę. Paklausti, tje valdovą atsa
ko, kad jie elgiasi remdamiesi įstatymais ir statutais, o jau apie tų
žmonių sąžinę, jų gerą vardą, jų daromą neteisybę nebeprisieina nei
bekalbėti. Tik matysime, kuo tas viskas baigsis, nes jų nuolatinės by
los teisme, prieš tuos, kurie tik pamėgino pasipriešinti, yra begalinė
kolonijos gėda. Bet lietuvis yra ištvermingas ir kantrus — sulauks ga
lo ir šios nelaimės. Visi šitie atsitikimai yra begaliniai panašūs j dabar
tinį mūsų Tėvynės gyvenimą. Nusavinimas svetimo turto, teismai,mo
ralinis teroras ir kit. Be to, dar visai neseniai tie patys asmenys vos ne
nusavino ir Vila Zelinos parapijos turtą; išliko per plauką o jei ne, vi
si galim įsivaizduoti tos parapijos turto likimą.
Iki šiolei, labiausiai buvo nuskriaustas kolonijos jaunimas, toji mū
sų ateitis. Jie faktinai neturėjo savo erdvios nuosavybės pastogės, nes
turimomis nebebuvo galimybės visus patenkinti. Kadangi dažniausiai
visi galėjo išvystyti lietuvišką veikimą tik šeštadieniais ir sekmadie-''
niais. 0 jau stovykloms ir kitiems didesniems susibūrimams reikėjo ubagauti ir maldauti geros širdies tautiečių, kad jaunimą priimtų j savo
namus.

Kolonijos vadovai, ypač dvasiškiai, nenurimo ir pirmieji buvo Tė
vai Jėzuitai, kurie buvo išguiti iš kolonijos turto patalpų, už tai kad
jie vygdė lietuvišką veikimą su jaunimu ir rūpinosi dvasiniais koloni
jos reikalais. Tėvai Jėzuitai matė kokia varginga pasiliko jaunimo pa
dėtis, todėl pradėjo rūpintis surasti kokį didesnį žemės sklypą toliau
nuo São Paulo, toliau nuo užteršto oro, kur jaunimas galėtų nuolat
susiburti kartu ir gauti auklėjimą, remiantis lietuviškomis tradicijo
mis, papročiais, nesekdami dabartinio moraliniai sugedusio jaunimo
auklėjimo. Tiesa, tėvams Jėzuitams nepasisekė įgyvendinti idėja įsigy
ti kokį turtą užmiestyje, bet idėja nebuvo užmiršta. Ir kun. J. Šeške
vičiui atgavus Vila Zelinos bažnyčios teises ir kardinolui paskyrus jį
Vila Zelinos klebonu, jis kartu su Br. L. Bendruomenės pirmininku
Adv. A. Siiesoraičiu, padedant p. J. Tatarūnui ir kitiems padoriems
lietuviams, po ilgų jieškojimų, važinėjimų, tyrinėjimų, pasitarimų, ga
lų gale surado vieną žemės plotą Atibajos miesto, nuo São Paulo apie
85 kilometrų atstume. Dabartiniu metu ši apylinkė yra skaitoma vie-
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NUTEISTAS V. PET &US

Tarp kitų šiomis dienomis
nuteistųjų Sovietų Sąjungoj yra ir musų tautietis, VIKTO
RAS PETKUS,
Žydai dėl nuteistų dviejų
savo tautiečių kelia ant kojų
visą pasaulį-. O mes, lietuviai,
dėl šio musų tautiečio, ir tūks
tančių kitų pasmerktųjų, nie
ko nedarysim?

xar sua ceia na prisão, alegando
que não tinha intenção de parti
cipar da farsa que estava sendo
montada pela justiça soviética.
Na terça-feira, o tribunal esteve
reunido o dia todo, mas Piat
kus, segundo fontes dissidentes
litua nas, passou a maior parte
do tempo sentado no banco dos
réus, de çlhos fechados e sem
dizer nenhuma .palavra.

Piatkus, que estava detido
desde 24 de agosto do ano pas
sado, é considerado reincidente,
pois já cumpriu pena de 16 anos
de prisão pelo mesmo delito.

Em V?8na, PiatkiLS, um tra
dutor e escritorTSTTõ anos de.

idade, foi condenado per agitação e propaganda afltisoviéfâea. Foi acusado também
de homossexualidade — delito
na UmãoSoviética—ede arras
tar jovens a atividades crimi
nosas.
O julgamento de Piatkus
durou quatro dias e em todo o
seu discurso, o dissidente, que é
um dos fundadores do grupo
litoano devigilância do cumpri
mento dos acordos de Helsin
que, manteve-se alheio ao que
acontecia no tribunal
O julgamento começou se
gunda-feira, mas a primeira ses
são durou apenas 90 minutos.
Piatkus foi ievado à força para
o tribunal, pois se negara a dei

9

MOSCOU -- Os dissidentes
, Alexander Oinžburg e VįętoraS/PiSvžus foram condenados on’’’TenTpelos tribunais de Kaluga e
Vilna, que os declararam culpa
dos de agitação e propaganda
anti-soviética. Em Moscou, o
promotor pediu a pena de 15
anos de prisão com trabalhos
forçados para o dissident^ Ana
toly Shcharansky, acusado de
traição é"êspionagem.
Ginzburg, escritor e mem
bro do grupo moscovita que fis
caliza o cumprimento dos acor
dos de Helsinque, foi condenado
a oito anos de prisão com traba
lhos forçados e a três de confina-

mento. Foi a segunda vez que se
submeteu a julgamento pelo
mesmo delito, tendo no processo
anterior sido condenado a sete
anos de prisão com trabalhos
forçados.
■*/
Piatkus foi condenado a;10
anos de prisão com trabalhos
forçados e a cinco de confinamentó. O dissidente, umdos
fundadores do grupo Utuano de
vigilância dos acordos de Helsin
que, foi levado à força para o
tribunal, por se negar a partici
par do que qualificou de "farsa
montada pela Justiça soviéti
ca”. O juiz declarou-o reinciden
te, pois já cumpriu pena de 16

O ESTADO DE S. PAULO

— 11 DÊ JULHO DE 1978

MOSCOU — Foram inicia
dos ontem às 10 horas (hora
local), os julgamentos dos dissidentes soviéticos Anatoli
Shcharansky, acusado de “alta
traição e espionagem”, e Ale
xander Ginzburg, de “ativida
des anti-soviéticas”. Paralela
mente, também foi aberto on
tem, ęm Vilna, um processo
contra o dissidente lituano Vikfof Piatkus, membro de um gru
po, local de vigilância ao cum
primento dos acordos de Hel
sinque, que poderá ser conde
nado a 10 anos de prisão por
“agitação anti-soviética”, e,

na iš geriausių ir sveiKiausių vietų Kur aar nepasieKe užteršto oro ban
ga. Aplink dar beveik tik gėlių laukai ir neužteršti šaltinėliai ir upeliu
kai. Vieta beveik lyguma kokio 20 kilometrų akiratyje. Brazilijoje, jskaitant ir São Paulo miestą, visa žemė dažniausiai yra labai kalnuota,
o naujoje sodyboje “Lituanika" yra tiesiog malonūs vaizdai su tolimui
akiračiu, beveik be didesnių kalnų, Tad sodybos vieta buvo surasta,
kaip surandama garimpuose didesnis ar mažesnis brilijantas. Sodybos
žemė, rodosi, sudaro apie 10 alkierių - apie 240.000 kvadratinių met
rų. Šios žemės pirkimui buvo sugalvotas labai puikus planas, nes viena
dalis buvo padalinta į 50 sklypų oo 1.000 kvadratinių metrų kiekvief:
nas. Visi nelaukiant buvo parduoti ir su tais pinigais apmokėta visas
žemės plotas. Likusioje žemė — apie 290.000 kvadratinių metrų — pa
siliko lygiomis Brazilijos Lietuvių Bendruomenei ir R.K. Šv. Juozapo
Bendruomenei. Tósüvi Bendruomenės statys įvairius pastatus, sene
lių namus, įvairiausius pastatus jaunimo stovykloms, patalpas dides
niems susibūrimams, sporto aikštes, maudykles, namus net norintiems
atvykti poilsiui kokiam laikui ir 1.1. Visi pirkusieji sklypus tik laukia
elektros atvedimo, kuri jau atvesta ir artezianinio šulinio, kuris aprū
pintų vandeniu visą sodybą ir jos gyventojus. Tikima, kad už poros
mėnesių jau bus atvestas vanduo prie kiekvieno sklypo ir visi galės pra
dėti statyti savo gyvenamus ar vasarojimui namus.
Begaliniai yra svarbu sutvarkymas nuosavybės dokumentų juridi
niai, kad jos niekuomet negalėtų niekas nusavinti. Mat, turime prakti
ką, kad ateityje nesusilauktume panašaus likimo, kuris šiandien yra
juoda dėmė mūsų kolonijos istorijoje.

Yra skaudu, kai lietuvis skriaudžia savo brolį lietuvį. Bet palikime
visa tai ateičiai, ir vieningai su pasiryžimu eikime prie naujo ir begali
nės vertės kolonijai įvykio — sodybos “Lituanika'' (kūrimo ir jos iš
vystymo. Būkime vėl vieningi ir kiek išgalėdami visi prisidėkime, kad
šis naujas kolonijos vienetas būtų mūsų pasididžiavimas ir lietuvybės
kultūrinis centras visiems laikams.
Čia bus visiems atidarytos durys, čia nebus "descri m inação": kas
tik yra lietuvis ir lietuvių kilmės ir myli savo Tėvynę ir savo tėvų že
mę ir tiki ir laukia Tėvynės laisvėms, visiems bus dvasinio ir fizinio
poilsio oazė.
Sekančiame “Mūsų Lietuvos' numeryje parašysiu dar keletą žodžių
apie mano asmeninius įspūdžius sodybos "Lituanika" atidarymo pro
ga.
Kapit. J. Čiuvinskas

num tribunal militar de Mos
cou, começou em quarto julga
mento, de um homem identifi
cado apenas como A. Filatov,
acusado de “traição e espio
nagem”,

Sakharov
faz apelo
aò Ocidente
MOSCOU - O dissidente
soviético e Prêmio Nobel da
Paz, Andrei Sakharov, definiu
ontem como um “procedimento
ilegal que não tem nada a ver
com a Justiça” o julgamento de
Alexander Ginzburg, Anatoly
Scharansky e Vlctoras Piatkus,
e fez um apelo ao Ocidente para

que assuma a defesa aos cida
dãos soviéticos que exigem do
Cremlin o respeito aos direitos
humanos nos termos dos acor, dos de Helsinque.

“Espero — disse Sakharov
— que o mundo acidental reaja
a estes processos como a uma
provocação. Espero que o Oci
dente faça o que for possível
para que se dê solução às ques
tões de que depende o destino
da humanidade e que taça o
que estiver ao seu alcance para
que a União Soviética deixe de
violar os direitos humanos”.
Os dois processos — a que
se acrescentam mais dois, o de
um desconhecido, em Moscou,
Filatov, e o de piatkus, na Li
tuânia — foram organizados em
termos de total desprezo aos
direitos mais elementares de
defesa.
—

PIRMOJI JAUNIMO STOVYKLA
LITUANI KOJ
Liepos 17 dieną (Dariaus ir Girėno
žygio dienoj) LITUANIKOJ prasidėjo

pirmoji jaunimo - ateitininkų - sto
vykla. Stovykloj dalyvauja, pagal sek
retorės pateiktą sąrašą: Sandra Saldytė
Kristina Valavičiūtė
Maurytis Bendoraitis
Robertas Saldys
Ričardas Bendoraitis
Maristela Žutautaitė
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Milda Remenčiūtė

Onutė Tatarunaité
Nida Remenžiutė
Audra Remenčiūtė
Stasiukas Žutautas
Aleksas Remenčius

Regina Remenauiė

Audris Tatarunas
Vadovai:

Linas Kojelis
kun. Juozas Šeškevičius
Seimininkės:

Irutė Petraitytė
Nilza Guzikauskaitė
Eliane Korsakov

p. Emilija Bendoraitienė

Douglas Saldys

Šeimininkas:

Andrius Valavičius
Beatričė Bendoraitytė

p. Juozas Aleknavičius

p. Sofija Pilipavičienė

p. Ivonė Remenčienė

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual: 104.519.617

R, Coelho Barradas, 104

V. Prudente

C.R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 - (Res.274.1886)

São Paulo

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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KLEBONO JUBILIEJUS.
Klebono KUN. J. ŠEŠKEVI
ČIAUS sidabrinio kunigystės ju
biliejaus šventė tęsėsi., visą sa
vaitę Buvo priimtas Lituanikoj
liepos 9, liepos 12 atšvęstas anks
ti rytą lietuviškom pamaldom, o
vakare portugališkai, dalyvaujant
keliem apylinkės kunigam ir regi
oninio vyskupo atstovui (pats
Dom Luciano turėjo dalyvauti
svarbioj vyskupų konferencijoj),
gi pat j sekmadieni liepos 16, su
lietuviška suma ir... brazilišku
"churrasco” ant šventoriaus.
Atrodo, kad minėjimas dar tę
sis ilgiau. Juk kai kas dar tik da
bar pradeda galvoti apie., jubi
liejinę dovanę savo klebonui. O
paskui — yra LITUANIKA, kur
lietuviai, atrodo, taip mielai no
rės nuvažiuoti. Tai vis proga su
sitikti ne tik su tautiečiais, o ir
su pačiu lietuviškos sodybos ini
ciatorium.
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VAUWA

Visi, kurie gerbia savo tėvų Kaibę, yra Kviečiami pama
tyti Anatolijaus Kairio 3 veiksmų dramą

ELDORADO
kuri bus vaidinama rugpjūčio mėn. 6 d.16 vai. V. Zelinoje Seselių Pranciškiečių salėje.
Prašome pakvietimus pasirūpinti iš anksto ir nesivėluo
ti j programą.
Dramos mėgėjų ratelis „Žilvitis

LIETUVIS KAPITONAS
Sekmadieni lankėsi Šv. Kazi
miero p-jos klebonijoj BALYS
PETRUŠEVIČIUS, Venezuelos ka
riuomenės kapitonas (cap. Boris),
atvykęs savaitgaly iš Rio, kur Vi
la Militar Augštojoj Karo Mokyk
loj, dešimčiai mėnesių lanko to
bulinimosi kuršę. Šią savaitę turi
karinius manevrus prie1 Campinas
miesto. Tad užsuko aplankyti sa
vo buvusių mokytojų saleziečių,
pas kuriuos Italijoj mokėsi 5 me
tus.
Tai išimtinas atvejis, kad sve
timtautis, tik natųralizuotas venezuelietis, gali ne tik tarnauti
kariuomenėj, o ir kilti kariniu
laipsniu, be jokių kliūčių. Atei
nančiais metais bus pakeltas j ma
jorus.
Atlikęs svarbius uždavinius ko
vose su kalnuose besislapstan
čiais komunistuojančiais sukilė
liais, kap. Balys turi du medalius
„merito al valor". Praėjus) mėne
sį. Venezuela! švenčiant nepri
klausomybės šventę, dar gavo tau
tinį ordiną už disciplinuoto, pa
vyzdingo kariškio elgesį. Ir šį Rio
de Janeiro kursą kap. Balys lai
mėjo konkurso keliu už mokslą
ir discipliną.
Kap. Balys, nors vedęs venezuelietę, gyvena tarp svetimtaučių
ir turi mažai kontakto su lietu
viais, tačiau puikiai kalba lietuviš
kai. Sekmadienį per parapijos Mi
šias, kap, Balys Petruševičius pa
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Liet, Katalikių Moterų Draugija

Šv. O N O S šventės proga

Gimtadienio proga

kviečia visas Of^AS ir ONYTĖS

sveiki name

j Mišias š. m. 23 d. 11 vai..

musų mielą dirigentą

o 16 vai. ant arbatėlės ir pyragaičių

p. LIUDĄ RALICKĄ

kviečia dalyvauti visus.

linkėdami viso geriausio.

Valdyba

Aušros choras

skaitė antrąjį skaitymą (pirmąjj
paskaitė kap. J. Čiuvinskas).
Kap. Baliui geriausi linkėjimai
kilti laipsnyje ir kelti lietuvio ir
Lietuvos vardą.

MŪSŲ, IMS RUSIEJI

Caixa Postal 4421
01000 São Paulo, SP.

esą

KAZYS
JUREVIČIUS, Brazili
Liepos 15 mirė

jon atvykęs 1927 m. Liūdesy
paliko žmoną, dukterį ir dvi
seseris — levą ir Mariją. Parapi
nės sekmadienio Mišios buvo
atlaikytos už Velionies vėlę.
Gili užuojauta visai šeimai.

"Folha de S. Paulo' 1978.
7.10 pranešė DANĖS PEMPY
T&STANKEVHÕIENÉS mirtį.
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