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Pavergtieji šaukiasi
Nors daug kariauta dėl tautų 

laisvės, nors ir dabar visur skel
biami gražūs apsisprendimo ir 
laisvės šūkiai, bet ir šiandien 
vergijija neišnyko iš pasaulio. 
PriešingaiI Ji didėja! Pavergia
mos naujos tautos, pavergiamos 
tik vienos ideologijos — bolše
vikinio komunizmo. Kokia prie
šingybė — jis pats skelbiasi 
tautas išlaisvinąs, o tikrumoje — 
jas pavergia, nes neduoda žmo
gui nei spaudos, nei religijos, 
nei žodžio laisvės. Žmonės ne
gali pasirinkti sau valdymo for
mos. Viskas yra primesta vienos 
komunistinės partijos.

Pasaulis yra linkęs užmiršti

bia, Slovakia, Slovėnija, Tibetas, 
Turkestanas, Ukraina, Laos, 
Cambodija ir Vietnamas. Viso 
yra per 30 tautų, kurios lau
kia savo išsivadavimo.

Koks tai ilgas sąrašas. Bet tas 
sąrašas nuolat didėja. Kas darosi 
Afrikoje? Visom priemonėm ten 
stengiamasi pavergti-naujas be- 
įsikuriančias valstybes.

Kas belieka daryti? Pasi
duoti? Užmiršti pavergtuosius 
ir patiems ramiai r sočiai gyven
ti? Táip ir būtų gal atsitikę, 
bet iš ten, iš anapus uždangų, 
atėjo aimanos, pagalbos šauks
mai. Pavergtieji šaukėsi pa
galbos.

Pavergtu tautų minėjime Čikagoje jauni ir seni reikalavo Lietuvai ir 
kitom valstybėm laisvės Nuotr. A. šeštoko

tas pavergtas tautas ir jas nurašy
ti į nuostolius. Ir tai gal jau bū
tų atsitikę, jei ne Amerika. Ame
rika susideda iš įvairių tautų 
žmonių, kurie ėmė ir prisiminė 
savo tėvynę ar savo tėvų tėvy
nę. Ėmė kalbėti, kad tie kraš
tai pavergti. Taip Amerikos pre
zidentas Eisenhoweris prieš 20 
metų paskelbė Pavergtų Tautų 
savaitę Ir Si savaitė visada mini
ma liepos mėnesio vidury.

Sovietam labai nepatiko ir ne
patinka toks elgesys — priminti 
pavergtas tautas. Jie patys visą 
laiką teigia, kokios tautos lai
mingos, patekę į Maskvos komu
nistinę globą. Taip kalba ir vie
nas kitas apakėlis, kuris Lietuvo
je nemato tikrovės, o tik lai
mingą gyvenimą.

Yra daug dar paverg
tų tautų, kurios neturi progos pa
žinti laisvę. Vienos jų labiau 
prie Maskvos pririštos, kitos— 
mažiau.

New Yorke išdalytuose Pa
vergtų Tautų savaitės lapeliuose 
randame suminėtas šias tautas: 
Albanija, Armėnija, Azerbeidžia- 
nas, Bulgarija, Gudija, Kinija, 
Kazokija, Krotija, Čekija, Estija, 
R. Vokietija, Gruzija, Vengrija, 
IdeLUral, Kerelija, Latvija, Lie
tuva, Mongolija, Š. Kaukazas, S. 
Korėja, Lenkija, Rumunija, Ser-

Tai ir paskatino žmones jung
tis į vieną, rengti protesto mitin
gus, reikalavimus, kad ir kitos 
tautos būtų laisvos. Amerika la
biausiai pasižymėjo šioje akty
vioje kovoje. Ji drįso ir drįsta 
pasakyti, kad dar yra žmogus
ir tautos pavergtos. Todėl Sovie
tų Sąjunga labiausiai ir nori nu
galėti Ameriką. Ją stengiasi pir
ma palaužti iš vidaus, stengiasi 
palaužti moralę ir tautą supūdyti 
iš vidaus. Kai tauta bus ištižus, 
jiem bus lengviau su ja susido
roti.

Bet visi dorieji žmonės, visi 
patriotai turi stoti ir ginti Ameri
ką, kad ji būtų sveika, galinga ir 
drąsi, visur ir visada užstoti ir 
ginti nuskriaustuosius. Visi turi 
kalbėti ir Šaukte šaukti, kad ten 
yra žmogus pavergtas.

Reikia šaukti visom išga
lėm, nes tik tokiu būdu buslerig- 
vinamos pavergtųjų grandinės ir 
priartinama laisvė.

Netolima mūsų praeitis paro-
dė, kad šaukdami mes daug ko 
pasiekėme.

DARBININKAS

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame visai Brazilijos lietuvių kolonijai, kad šių metų 
spalio (outubro) 15 dieną bus rinkimai j Brazilijoj Lietuvių 
Bendruomenės tarybą bei revizijos komisiją ir kad

1. kandidatai j BLB-nės organus gali būti kiekvienas narys, tu 
rintys nemažiau 21 metus amžiaus;

2. kandidatai gali registruotis iki š. m. rugsėjo (setembro) 24 die 
nos BLB-nės būstinėje, rua Juatindiba 28, Parque da Moóca, S. Pau
lo;

3. balsavimo teisę ir pareigą turi visi Brazilijoj gyvenantieji lietu
viai ir lietuvių kilmės vaikai, nejaunesni kaip 18 metų;

4. kandidatų sąsrašas ir balsavimo būdas bus paskelbtas per MU
SŲ LIETUVĄ rugsėjo (setembro) 29 dienos laidoje.

São Paulo, 1978 m. rugsėjo 11d.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdyba

LIETUVIŠKOJI SEIMĄ YRA MAŽOJI LIETUVA 

KURIOJE AUGA ATEITIES TAUTA

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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feilotatijsse pofeisti Petty
XXV-sios Europinės Lietuviškųjų Studijų Savaitės pareiškimas

1978 liepos 16-23 d.d. V. Vo
kietijoje, Freisingo mieste, prie 
Muencheno, Kardinolo Doepf- 
neno Namuose, įvyko 25-ji eu
ropinė Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė. kurioje dalyvavo įvairaus 
amžiaus, skirtingos visuomeni
nes p a d ė t i e s, Įvairių pažiūrų 
anksčiau ir neseniai Lietuvą pa- 
ūkę lietuviai iš Anglijos, Austri
jos Belgijos, Italijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos Vakarų Vokietijos, o taip 
pat iš JAV ir Australijos.

šioje jubilėjinėje savaitėje, 
skirtoje paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 60-
sioms metinėms, mes klausėmės 
paskaitų, gilinomês Į Lietuvos 
praeities ir dabarties klausimus. 
Mūsų žvilgsnis lietė įvairias po
litinio, ekonominio, kultūrinio ir 
dvasinio gyvenimo sritis, susi ju
sias su lietuviu tautos istoriniu 
likimu, dabartine laisvės kova 
ir ateities galimybėms.

Sveikindami brolius ir seseris 
pavergtoje, bet nenugalėtoje tė
vynėje Lietuvoje, ir visas lietu
viškai plakančias širdis plačia
me pasaulyje, — XXV-sios euro
pinės Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitės dalyviai pakartojo savo 
įsipareigojimą dirbti ir aukotis 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymui, kad būtų atitai
sytos didžiulės skriaudos lietu
vių tautai ir atstatytos visos jai 
priklausinčios žmogiškos ir tau
tinės teisės, kad ji vėl galėtų 
džiaugtis pilnateise padėtimi 
laisvų pasaulio, pirmoje eilėje 

Su juodomis gedulo vėliavomis žygiuoja lietuviai Toronto gatvėmis, protestuodaiąi prieš VIKTORO PETKAUS nu
teisimą 15 metų bei reikalaudami jam laisvės į Nuotr. St. Dabkaus

laisvos ir apsijungusios Euro
pos, tautų šeimoje ir veiksmm 
gai prisidėti prie visos žmonijos 
gerovės.

Tradicinėje Tėvynės valandė
lėje XXV-sios europinės Lietu
viškųjų Studijų Savaitės dalyviai 
drauge su Lietuvos Helsinkio 
grupės atstovu užsienyje Tomu 
Venclova prisiminė naujausią 
pavergtųjų smurto auką — drą
sų ir garbingą žmogaus teisių 
gynėją Viktorą Petkų, pareiškė
savo pasipiktinimą ir protestą 
drauge su visais dorais lietu
viais ir pasaulio visuomene prieš 
nežmoniška ir savivališka sovie- v »-
timo teismo nuosprendi. Mes 
reikalaujame paleisti Viktorą 
Petkų ir nekliudyti jam veikti 
visuotinės žmogaus teisių dekla
racijos ir Helsinkio baigiamojo 
akto dvasioje.

Drauge reiškiame gilią pagar
bą nuteistajam ir visiems ki
tiems, kurie šiandien Sov. Są
jungos kalėjimuose ir lageriuo
se kenčia už teisingą Lietuvos 
reikalą. Mes niekada nepamir
šom ir nepamiršim tokių vardų, 
kaip Petras Paulaitis, Klemen
sas Širvys, Jonas Matuzevičius, 
Algirdas Žyprė; kaip Nijolė Sa- 
dūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Pet
ras Cidzikas, Petras Plumpa, 
Sergiejus Kovaliovas, Vladas 
Lapienis, Balys Gajauskas, o da
bar ir Viktoras Petkus, kurie sa
vo asmenine kančia gyvai įkūni
ja teisingus ir kilnius lietuvių 
tautos troškimus, atsispindin
čius “Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronikoje”, “Aušroje” ir 
kituose pogrindžio leidiniuose. 
Jų įkvėpti mes atnaujiname sa
vo ryžtą visomis mums prieina
momis priemonėmis tęsti jų ko- 
V.1 u paveikti savo aplinkoje ki
lus, kad Lietuvos laisvės ir žmo
gaus teisių kovotojų pastangos 
neštų vis daugiau vaisių.

Broliai ir seserys, būkime iš
tvermingi ir tvirti mūsų tautos 
kankinių- pavyzdžiu: su Dievo 
pagalba dirbkim, kovokim dėl 
Lietuvos'
V. Vokietijos ateitininkų suva

žiavimo rezoliucija
V. Vokietijos lietuviai ateitinin

Sovietų žmonės išsiilgę 
religinės literatūros

■Jūsų knygos mum reiškia 
daugiau nei vandens lašas ant į- 
kaitinto akmens; jos — tai lieps
nojantis degtukas išdžiūvusiame 
rniške”, rašo vienas skaitytojas iš 
So\ iętų Sąjungos apie religinę 
literatūrą, kuri Rusijos krikščio
nis pasiekia iš užsienio. Religi
nių knygų siuntimu į Sovietų 
Sąjungą jau apie 17 metų rūpi
nasi Krikščioniškasis Rusų Stu
dentų Sąjūdis, kurio centras yra 
Paryžiuj.

Šveicarų informacinis biulete
nis Gla-ube in der zweiten 
Vv’elt” (Tikėjimas antrajam pa
sauly' rašo, kad po 60 metų 
draudimo ir persekiojimų religi
nės bei filosofinės literatūros 
troškulys Sovietų Sąjungoj yra 
toks didelis, jog žmonės net iš 
Vidurinės Azijos bei Tolimųjų 

kai, susirinkę 1978 m. liepos 20 
d. Į metinę konferenciją Frei- 
singe prie Muencheno, vienin
gai nutarė išreikšti padėką tau
riam ir didvyriškai žmogaus tei
ses ginančiam Viktorui Petkui, 
kuri sovietinis teismas Lietuvo
je nuteisė 10 metų kalėjimo ir 
5 m. ištrėmimo.

Konferencijos dalyviai taip 
pat vieningai reiškia pasipikti
nimą neteisingu sovietinio teis
mo nuosprendžiu Petkui, nes tai 
akivaizdus prieštaravimas Hel
sinkio susitarimo baigiamajam 
aktui.

Rytų važiuoja i Maskvą u L* 
ningradą, ieškodami religine' h 
te ratu ros.

Krikščioniškasis Rusų Studen 
tų Sąjūdis vien praėjusiais me 
tais į Sovietų Sąjungą pasiuntė 
40,000 grynai religinio ar re b 
giškai filosofinio bei religiškai 
istorinio pobūdžio knygų. Ki 

- riuo būdu jom pasisekė prasi 
veržti pro sovietinę sieną, mum 
nėra žinoma, — rašo šveicarų 

i informacinis biuletenis, — ta- 
■ čiau yra sprendžiama, kad apie 

80 procentų išsiųstos literatūrų' 
savo tikslą pasiekė. Taip pat yra 
tikimasi, jog konfiskuotosios 
knygos vieną dieną pasirodys 
juodojoj rinkoj ir tokiu būdu 
anksčiau ar vėliau pateks į jų 
belaukiančių skaitytojų rankas 
(LRTV'

Lietuvis'kai kalbanti

Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai.: 

Av. Eulina, 99 — V. Sta. 
Maria (skersgatvis ties nr 
2214, Av. Deputado Emi 
Ho Carlos — B. do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Quartim Barbosa, 6 
(paskutinė stotis ônibus 
Vila Santista - Bairro do 
Limão).

Tel. 265.7590

2



NR. 36 (1571) 1978.IX.14 MŪSŲ L I E T U V A

ateizmo skraiste?

SPAUDOS LAISVĖ — TIK NE PLUMPA!
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 32
Jautrios sąžinės P Plumpa, 

matydamas, kad tarybų Lietuvos 
piliečiai stokoja maldaknygių ir 
katekizmų, labai primityviai 
šiek tiek jų atspausdino. Savo 
pasiaukojančiu darbu niekam 
nepakenkė, asmeniškai nepasi
pelnė. o buvo taip žiauriai nu
baustas Ne jis kaltas, bet kalti 
tie kurie redagavo Tarybų Są
jungos ir Lietuvos TSR konsti- 
tn< įjas kurios garantuoja spau
dos laisvę. Jei šios konstitucijos 
būtų nutylėjusios ar paneigu
si," spaudos laisvę, P Plumpa 
tikrai jų nebūtų spausdinęs.

-o-
Nųole Sadūnaitė nekurstė 

prieš valdžią ir nešaukė ‘Sa
bu’” o tik registravo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai padarytas 
skriaudas — faktus. Vien tik už 
taktų registravimą nuteista tre
at-ms metams kalėjimo ir trem- 
t u--

-o-
\ysk Julijonas Steponavi- 

< us. išvargęs 15 metų tremty
je parašė LTSR ministrų tary- 
‘'.ii pareiškimą, kuriame primi
ni tam padarytą skriaudą — ne
teisėtą nušalinimą nuo jam pri
klausančio posto. Pareiškimas 
m tik nepagreitino jo reabilita

dos. bet pasigirdo rūstūs grū

“Kam trukdė ant Vilniaus katedros frontono stovėjusios trys statulos: šv. Elenos su kryžiumi, šv. Stanislove 
ir šv. Kazimiero? Jos transportui netrukdė, tačiau jas nuvertė, nes nepatiko marksistams” (“LKB Kronika” 
Nr 32). (Iš Vilčinskio albumo)

mojimai; “Kam jis rašė'J Dabar 
jau viskas baigta'” Koks čia pra
sikaltimas? Juk jis rašė tarybi
niams organams. Argi Įkalinti 
marksistai tylėjo ir tyli? Ne' 
Rašo, prašo, reikalauja. Reikia 
ne vysk. Julijoną kaltinti, bet 
tuos, kurie neteisėtai jį ištrėmė 
ir jo bylą “užmiršo“

-o-
Atėjus rusams, Gudijoje likvi

duotos lietuviškos mokyklos, 
skaityklos ir vaiku darželiai. 
Nors Tarybų Sąjungos konstitu
cijos 45 str. sako, kad moky
mas mokyklose vyksta gimtąja 
kalba, lietuviai vaikučiai, ku
riems gudų ir rusų kalbos sve
timos, nes nuo mažens kalba tik 
lietuviškai, turi mokytis jiems 
visai nesuprantama kalba.

Tarybų Sąjungoje steigiami 
draustiniai. Rūpinamasi, kad 
varlikės. ropliukai, žvėrys ir žvė
reliai neišnyktų, o Gudijos lie
tuviai pasmerkti nutautėjimui

Ne tas nacionalistas, kuris 
myli gimtąją kalbą, vartoja ją ir 
gina jos teises, bet tas. kuris ne
apkenčia kitaip kalbančių, ver
čia kitus užmiršti savo gimtą 
kalbą ir bruka savąją kalbą.

-o-

Tarybų Sąjungoje kilovatas 
elektros energijos eiliniams pi

liečiams parduodama'' už 4 ka
peikas, o bažny čios komitetas už 
tą pat] vienetą turi sumokėti net 
25 kapeikai

Tarybų Sąjungos piliečiai, su
laukę 60 metų mokesčių nemo
ka, bet kas girdėjo, kad senelis, 
nedarbingas kunigą", ar bažny
čios darbininkas pasinaudotų šia 
lengvata'"'

Piliečiai, sulaukę atitinkamo 
amžiaus, gauna pensijas. Bet ar 
ją gavo koks nors kunigas ar baž
nyčios darbininkas'’ O mokes
čius mokėjo Mokėjo daugiau 
negu eiliniai piliečiai. Kuni
gams ir bažnyčios darbininkams 
mokesčius priskaito pagal spe- 
ciahą’lentelę

-o-
Tarybinėje spaudoje rašoma, 

kad kai kuriose kapitalistinėse 
valstybėse rasistai vengia va
žiuoti ta pačia mašina, kuria va
žiuoja juodaodžiai. neina ) suei
gas. kuriose dalyvauja juoda
odžiai

1975 gruodžio 7 žuvo Lietu
vos Ž.Ū Akademijos studentas 
L. Adomėlis. Atėjęs tėvas papra
šė kunigo, kad palaidotų jo žu
vusį sūnų. L.C Akademijos dės
tytojas tėvui pareiškė "Jei kuni
gas laidotuvėse dalyvaus, mes 
nedalyvausime Ar tai ne rasis
tinė galvosena, pridengta

-< >
Galima pateisinti nugriov; 

mus dėl būtinai Įgyvendintinų 
projektų, bet kam trukdė mies 
to puošmena — Trys Krvžiai k u 
ne stovėjo nuo 1613 Pei 256 
metus šie krvžiai buvo atnauji 
narni, ir tik rusų caras 1869 
neleido jų,atstatyti Žlugus . ao- 
galybei.'-vilniečiai Tris Krv/u, 
atstatė, o marksistai - nugriov♦

Kam trukdė ant Vilniaus k.i 
tedros frontono stovėjusios tt\' 
statulos šv Elenos su krvžmm 
šv Stanislovo ir šv Kazimieu. 
Jos transportui netrukdė tači.n 
jas nuvertė nes nepatiko mark 
sistams

Kai Mielagėnų klebonas km. 
V Černiauskas senoje klebinu 
joje dėl patogumo vietoji laug< 
padare duris, buvo sukeltas <b 
džiausiąs triukšmas o sužalotu; 
Vilniaus katedrų, niekas ne /<■ 
delio nepasako

Prancūzai apie 
persekiojimus Lietuvoj

Paryžius. — Paryžiuje veiki an 
tis studijų centras Iština išleido 
tris informacines brošiūras pran 
cūzų kalba apie religinės laisves 
ir kitų pagrindinių žmogaus tei
sių padėtį komunistų valdomuo 
se kraštuose. Rūpestingai surink
ta ir suglausta forma pateikta 
dokumentinė medžiaga buvo 
ankščiau dalimis atspausdinta to 
paties studijų centro leidžiamame 
trimėnesiniame žurnale. Dvi pi r 
mosios brošiūros liečia religinę 
ir žmogaus teisių padėtį Sovietų 
Sąjungoje ir Čekoslovakijoje, r re 
čioji brošiūra yra skirta Lietu 
vai ir Lenkijai. Religinė ir aps 
kritai žmogaus teisių padėtis Lie 
tuvoje čia yra nušviečiama, re 
■miantis “Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios Kronikos” pateikiama do 
kumentine medžiaga, kuri jau ei
lę metų pastoviai pasiekia Vaka 
rus, tiksliai ir detaliai informuo
dama apie sovietų Lietuvoje vyk
domus religinės laisvės ir kitų pa
grindinių žmogaus teisių pažeidi 
mus.

Trys profesijos
Rvtų \ okietijoj vienamt < 

gene vaz.iuo a 'Viu ; na. 
basi

\š esu homeopatą." sa 
ko vienas. o zmoue> mane 
labai mėgsta, ponu daktaru va 
dina

- 0 aš esu pastorius, ir žmo
nės mane tėvu vadina.

— Tai niekis. Aš esu partijos 
pareigūnas, ir žmonės, vos pa
stebėję mane, šaukia: “0. Vieš- 
Pa^ie' Parinko Pr. Alš.
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LIETUVIU TAUTOS DIENA

Flavijus Bacevičius

Referatas,, skaityt as TAUTOS DIENOS minėjime šv. Kazimiero 
p-jo s salėj.

1430-tais metais Vytautas Didysis pasirinko religinę šventę - 
Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo dienę - Lietuvos kara
liaus vainikui užsidėti.

Vainiko, deja, jis nesulaukė. Lietuvos karaliumi neapsivaini
kavo. Ir nuėjo- j istoriją didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

Vytauto Didžiojo nejvykdyto karūnavimosi aktas buvo - ir 
lieka — revoliucinis aktas: padaryti Lietuvą savą, niekieno ne
priklausoma valstybe.

Tad teisingai rugsėjo aštuntoji ir lieka LIETUVIU TAUTOS 
DIENA. Ji ypač buvo iškelta 1930-tais metais, minint Vytauto 
Didžiojo mirties 500-metj ir žadinant tautos ir tautiš
kumo sąvokos atgijimą

Rugsėjo as’tuntoji eina Lietuvos valstybingumo ženkle.
Tada, Vytauto laikais, karalystė buvo aukščiausias 

valstybės išsivystymo laipsnis. Ir Vytautas Didysis ketino for
maliai atstatyti Lietuvos KARALYSTĘ. Juk jis Lietuvą su
kūrė didingą, ir jis vienas tapo visos Lietuvos valdovu.

Vytauto nuopelnai Lietuvos valstybei nepaprastai dideli: jis 
paėmė valdyti Lietuvą sudarytą iš daugybės sritiniu kunigaikš
tijų, o paliko vieningą vieno didžiojo kunigaikščio valdo
ma; neaiški buvo padėtis su lenkais, bet ir čia Vytautas sutvar
kė santykius Lietuvos savarankiškumo labui. Lietuvai tetruko 
tik nešiojamo karaliaus vainiko.

dovus vadinti paprasčiausiu "didžiojo kunigaikščio titulu'. O 
tikrumoj Lietuvos karalystę, Mindaugo sukurtą, ir Gedimino 
tvirtai valdoma, egzistavo ir tęsėsi..

Šj faktą mums liudija 1430 metų RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 
j vykis.

Tą dieną Vytautas Didysis parinko Lietuvos karalystei ir Lie
tuvos valstybei formaliai atstatyti, atnaujinti.

Jam nepavyko vainikuotis Lietuvos karaliumi, nes lenkai su
ėmė karūną nešančius imperatoriaus pasiuntinius. Tačiau jie ne- 
jstengė pagrobti Vytauto ryžto ir lietuviuose užgęsinti savaran
kiško tautiškumo užsispyrimą.

Rugsėjo Aštuntoji tad ir yra tautos valstybinės 
sąmonės diena.

Siekdamas karūnos, Vytautas Didysis sieke formaliai atstaty
ti Lietuvos karalystę kuri formaliai egzistavo, nes nie
kad nebuvo savo valstybinio tvarkymosi aktų panaikinta. Vy
tautas tik norėjo užimti likusj tuščią Lietuvos karaliaus 
sostą.

Būdamas seno amžiaus, Vytautas netrukus mirė.
Nors ir mirė ir be karaliaus vainiko, bet Lietuvos tautoje pa

liko gilų tautiškumo jausmą.
Mirė sukūręs plačią, didingą ir garbingą Lietuvą kurios nariu 

būti dar ir šiandien yra didelė garbė. Ką išreiškė vienas Šiaurės 
Amerikos senatorius, sakydamas: , Man tik gaila, kad neturiu 
garbės būti lietuviu' .

Nors dabar Lietuva yra užgrobta ir josios valstybingumas su
tryptas, ir mes, išeiviai, esame be Tėvynės Lietuvos, tačiau visi, 
tiek Lietuvoj, kiek išeivijoj, jaučiamės vienos, tos pačios, Vytau 
to sukurtos, tautos vaikai. Šiandien — musų lietuvių tautos die-

1253 metais Mindaugas tapo pirmuoju Lietuvos karaliumi. 
Dešimt metų jis valdė Lietuvą, kuri, karaliaus valdoma, buvo 
karalystė. Taigi, Mindaugo karunavimosi faktas įsteigė Lietu
vos karalystę.

ria.

Labai ačiū

1255-tais metais Mindaugas gavo, kaip tada buvo teisės ir tra
dicijos tvarka, iš Popiežiaus teisę vainikuoti Lietuvos karaliumi 
savo sūnų. Tačiau Mindaugas ir jo sūnus žuvo — juos išžudė pa
tys lietuviai, ar tai nekęsdami jo sosto, ar norėdami tam soste 
patys atsisėsti.

. Vienok Lietuvos karalystė nežuvo.
Atkilęs j Mindaugo sostą, Gediminas buvo Lietuvos karalius.
Betgi lenkai prikergė Gediminui didžiojo Lietuvos kunigaikš

čio titulą, norėdami kartu su Lenkija sudurtą Lietuvą paversti 
Lenkijai priklausoma provincija. Stengėsi nudodinti Gediminą 
nuo sosto; kas deja, jiems pavyko - o lietuviai net nei šian
dien visiškai prieš tai nesipriešina ir tęsia šiandien, kaip per šimt
mečius, net ir istorijos vadovėliuose galinguosius Lietuvos vai

JAUNOJI 'VOLUNGE* TARP
TAUTINĖJ ŠVENTĖJ

Penktadieni, rugsėjo 8 d., ' Vo
lungės" jaunimo choras dalyvavo 
‘ 3-čioj Tarptautinių chorų šven
tėj", kuri jvyko "Sociedade Bra
sileira de Cultura Japonesa" salėj 
Ten dalyvavo dar japonų, brazilų, 
ukrainiečių ir lenkų chorai. ' Vo
lungės' choras, kuriam vadovau
ja Kristina Valavičiūtė ir pianinu 
akompanavo p. Irene Kuniškienė, 
sudainavo ,,Bijūnėlis žalias", Trys

Berneliai', .Per tėviškės žemę' .
Nemunėli, Nemunėli", Lauksiu 

tavęs ateinant". Uždaryme visi 
chorai kartu sudainavo japonišką 
dainą, sveikindami japonų koloni
ją jų 70 metų imigracijos sukakty.

Beatriz Bacevičiūtė

LIETUVA- — Dailininko K. Varnelio pieštas paveikslas,
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©tuvių jaunimo sqjunga
Jaunimo kongreso žinios IV PUK

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
PLJS pirmininkė

siu metų birželio mėnesį te
ko praleisti ‘Europoje artėjan
čio jaunimo kongreso reikalais, 
aplankyti kongreso rengėjus 
\nglijoje ir Vokietijoje. Buvo 
tartasi dėl jaunimo programos 
ir kongreso svečių — vyresnių
jų dalyvavimo, jei atsirastų to
kiu kurie vyktų Europon kon
greso proga.

ANGLIJOJE — STOVYKLA
N u t a r t a. kad TV Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongresas 
prasidės 1979 m. liepos 11, tre
čiadieni, stovykla netoli Londo
no miesto St. Mary's kolegijoje, 
Strawberry Hill miestelyje 
pusvalandis kelio traukiniu iš 

Londono). Stovykloje bus ir 
kongreso atidarymas. Ten 
bendrabučio p a t a 1 p o se telpa 
45(i asmenų. Yra dviejų rūšių 
kambariai - po vieną arba po 
du Taip pat kolegija turi kele
tą angliško stiliaus namų, ku
riuose galima apgyvendinti į 
kongresą norinčias atvykti jau
nas šeimas su vaikais. Yra pa
skaitoms. užsiėmimams, vakaro 
programoms reikalingi Įrengi
mai Ypatingai gerai Įrengtos 
lauko teniso, futbolo, skvašo 
aikštės, Įvairių angliškų pievos 
žaidimų ir gimnastikos salė. Pa
gal anglišką tradiciją, maudy
muisi vykstama i maudykles 
• 15 minučių nuo s t o v yklavie- 
tės

Kolegijos pastatai dviejų rū
šių senoviški, istoriniai, prime
ną anglišką pilaitę, kuri įreng
ta kaip muzėjus ir turinti isto
rinės vertės; kiti, pastatyti jau 
vėliau, modernesni, patogūs. 
Kolegija yra mažame, tipiškai 
angliškame miestelyje prie Tha
mes upės kranto.

Stovyklos programą rengia 
kun A. Saulaičio, SJ, ir Elenos 
Bradūnaitės vadovaujamas sto
vyklos programos komitetas 
JAV-ėse. Programa susidedanti 
iš dviejų dalių: I — pažinimas 
Lietuvos ir jos šiandieninės pa
dėties (informacinio pobūdžio 
paskaitos, simpoziumai, diskusi
niai būreliai), II — lietuvių tau
tosaka ir tautodailė (iš kur ki
lę lietuviški papročiai, kaip lie
tuviškais papročiai švęsti Vely
kas, Kalėdas, vestuves, Jonines 
ir 1.1.). Tikimasi kiekvienam 
stovyklautojui duoti progą pri
sidėti prie dainų, šokių, rank- - 
darbių ir kitų būrelių, prie pa
ruošimo vienos šventės. Stovyk
lautojai gaus atspausdintą va
dovėli. kuriame bus pateikta

visa lietuviškų papročių me
džiaga su atitinkamomis daino
mis. šokiais ir t.t. Ta medžiaga 
bus galima pasinaudoti grižus į 
namus.

KONGRESAS LONDONE
Kongreso proga norima išeiti 

su pasirodymu ir Į vietinę ang
liškąją visuomenę. Taip pat no
rima surengti kokį nors ypatin
gai iškilmingą Įvyki-koncertą. 
Kalbėta apie galimybę suderin
ti šiuos du pageidavimus ir su
rengti didįjį kongreso koncertą 
Londono mieste liepos 14 d. į 
koncertą būtų kviečiama ang
liškoji visuomenė. Jis būtų pla
čiai reklamuojamas anglų vi
suomenėje. Koncerto progra
ma turėtų būti folklorinio sti
liaus. vaizduojanti lietuviškus 
papročius, šokius, dainas, muzi
ką. Viskas vyktų Queen Eliza
beth Hall salėje, netoli parla
mento rūmų ant Thames upės 
kranto. Queen Elizabeth salė 
yra Anglijos “National Theat
re” komplekse.

Po to — susipažinimo šokiai 
“Kensington Town Hall” patal
pose, kuriose telpa 700-1,000 as
menų. Vieta — netoli Londono 
Lietuvių Namų. Jaunimas iš 
stovyklos būtų atvežamas šešta
dieniui į Londono miestą.

Jei nori būti atstovu j Kongresą, pasiklausk savęs, ar esi tarp 16 
ir 35 metų, ar esi lietuvis ir gali susikalbėti Iietuvis'kai, ar prižadi da
lyvauti visuose Kongreso punktuose, ar tikrai galėsi Į Kongresą vyk
ti, ar duosi po Kongreso viešą pranes’imą lietuvių visuomenei. Jei 
gali atsakyti taip, mes raginam tave: kandidatuok.

B.L.J.S. kviečia visus kandidatus į atstovus dalyvauti posėdyje, 
kuris įvyks rugsėjo 17 d., 17 vai.. Jaunimo Namuose.

iki Dover ir toliau plaukti laivu 
per kanalą, čia atsiskirtų kon
greso 120 atstovų iš 12 kraštų, 
kurie vyktų į studijų savaitę ne
toli Bonnos, V. Vokietijoje. Ki
ti kongreso dalyviai vyktų į eks
kursijas, kurių numatytos trys. 
Registracija ir mokestis už eks
kursijas bus sutvarkytas iš 
anksto savame krašte. Ekskursi
jos numatomos sekančios: 1. per 
Belgiją, Olandiją ir Vokietiją, 
Įskaitant kelionę į Berlyną; 2. 
per Prancūziją ir Vokietiją; 3. 
per Prancūziją, Italiją, Šveica
riją ir Vokietiją.

mm n

Kalbėta apie galimybę su
rengti sekmadienį iškilmingas 
katalikų pamaldas Westminste
rs katedroje, miesto centre, ir 
suorganizuoti grupines ekskur
sijas po Londono miestą bei 
apylinkes. Taip pat aptartos ga
limybės priėmimams lietuvių 
patalpose — parapijoje, Lietu
vių Namuose, sodyboje ir t. t.

kalbėta taip pat apie galimy
bę kongreso savaitės metu, nuo 
liepos 11 d. iki 18 d., svečiams 
bei turistams lietuviams su
rengti vakarones lietuvių patal
pose, kad būtų proga dienos ga
le susiburti, susitikti su pažįs
tamais, pavakarieniauti ir t.t.

Vasaros metas yra turistų se
zonas Europoje. Norintys vykti 
kaip svečiai ar turistai iš anks
to turėtų pasirūpinti nakvynė
mis Londono viešbučiuose. Lie
tuvių Londone nėra daug, dėl
to nakvynių masėms negalima 
tikėtis.

Kongreso būstinė Anglijoje 
bus Lietuvių Namuose, Ladbro- 
ke Gardens, Londone.

I ŽEMYNĄ
Kadangi kongreso proga teks 

pervežti mases žmonių iš Di
džiosios Britanijos salos į Euro
pos žemyną, tiriama galimybė •. 
užsakyti traukinį iš Londono

Jaunimo atstovai Toronto lietuviu demonstracijoje reikalauja laisves Vi K-
TORUI PETKUI \uotr. SI. Dabkaus
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6-ji TAUTINĖ STOVYKLA

lietuviškos skautijos

60 metų sukakties proga

sveikina Jus

linkėdama garbingų metų kurti

savo ir musų Tautos laimingą ateitį.

'J

I'TX-V»'
AUG

Lietuvių bkautų Sąjungos

Budime!

kO

S' y J

1978.VIII. 13-25,
Treasure Valley, 

^Paxton, Mass.

7 •

X-Cuí // ít 
TS viršininkė

Tik dabar mus pasiekė Lietuvių Skautų 6-tosios TAUTINES STOVYKLOS sveikinimai MŪSŲ, LIETUVAI, su linkėjimais garbingai kur 
< savo ir Tautos laimingą ateitį. Už ką dėkojam TS Viršininkams bei Vadovams, is’ savo pusės džiaugdamiesi Lietuvių Skautų 
jveiktais darbais ypač ugdant jaunimo tarpe konkrečią meilę Dievui, Tėvynei ir artimui ir linkime geriausios sėkmės visai Lietuvių Skautijai. 

Šiuo taip pat norime priminti, kad ir Brazilijos lietuviai skautai ruošiasi šiemet atšvęsti savo veiklos 45-metį.
(Pastebékit pasto antspaudu sii‘6>th Lithuanian Sçout Jamborée’ užrašu)

ATEITININKU SUSIRINKIMAS

Sekmadienį,, 3 rugsėjo, Vila Ze- 
linoje įvyko studentų ateitininkų 
susirinkimas. Pradžioje buvo stu
dijuojama ateitininkų ideologija, 
skaitant to paties vardo prof. St. 
Šalkausko knygą Vėliau buvo 
aptarti kiti reikalai. Studentai nu
tarė talkinti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos vertime. 
Rengti jaunimo s’ventę Pirminin
ku buvo išrinktas Aleksandras Va
lavičius, sekretorė Leonisė Rub- 
liauskaitė. Sandra Saldytė bus 
moksleivių globėja, o Žanete 
Nikitin kartu su p. M. Vinkšnai- 

tiene globos jaunučius. Dalyvavo
7 studentai. Po susirinkimo visi 
kartu valgėm pizzą.

Studentų ateitininkų susirinki
mai bus kiekvieną pirmąjį mėne
sio sekmadienį 19 vai.

"ŠV. KAZIMIERO' PIKNIKAS 
LITUANIKOJ

Pasinaudodami "Dia da Pátria" 
atostogų diena, ir šv. Kazimiero 
parapijos klebonija išvyko j gam
tą atsikvėpti. O kur gražesnė vie

ta, jei ne lietuviškoji LITUANI
KA?

Buvo neseniai paliję. tai kelias 
nedulkėjo; saulutė graži, bet kai
tino neperdaug; oras vėsus, bet 
ne šalta; švelnus, gaivinantis vėje
lis, oo lietaus atsigaunančios pie
vos ir miškai; įvairi, kalnuota gam
ta — visa tai guodė ir gaivino. Pri
ėmimo namuose keli tautiečiai 
ant stogų ar su elektros laidais už- rėš gailėtis. O bus ir daugiau to- 
siėmę, o viduj - kun. Šeškevičius kįų specialistų. (Ekskursionistas)

prieš piet prie puodų, o po piet 
su darbininkais, su kaimynais, su 
užsukančiais sanpauIiečiais, tai čia 
taisydamas, tai ten sodydamas.. 
Net ir mus nepaliko ramybėj — 
ėmė ir privertė imtis garbės paso- 
dyr kelis medelius pakelėj.. Tokioj 
aplinkoj tai net ir didžiausiam 
,/ežimistui" apetito netrūksta.

O kas šeimininkavo, tai „chur
rasco" specialistas, Juozas K. (mo
terys atostogavo - juk „feriado 
nacional"). Kas jo dar nepažintų 
tai... tegul jau įsirašo j sekantį 
"pikniką’ . Užtikrinu, kad netu-
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OŽG^O MAMEIWBÉ

K.;r> Ūr Juozas Zehcrjskas

Šv. Kazimiero parapijos kunigus pasiekė 
iš Romos žinia, kad tenai rugpjūčio 20 die
ną užmigo amžinai Viešpatyje KUN. JUO
ZAS ZELIAUSKAS, salezietis, iškankin
tas įvairių ligų nuo praėjusių metų gruo
džio pradžios.

Apie Velionj vėliau bus parašyta pla
čiau, nes tikrai daug nusipelnęs Bažnyčiai, 
Saleziečių vienuolijai ir Lietuvai dvasiškis. 
Buvo Bažnyčios teisių daktaras ir salezie
čių 'universiteto profesorius. Kelerius me
tus pačiam Vatikane ėjo Šv. Sosto tiesiogi
nėj tarnyboj dirbančių saleziečių komuni- 
teto direktoriaus ir abiejų Popiežiaus 
spaustuvių administratoriaus pareigas (jj 
augštai vertino ir pats a.a. Popiežius Pau
lius, gražiai italianizuodamas jo pavardę: 
Don Celi-auskas). Tačiau kas mums dar 
jdomiau — ir jaudina pagalvojus —, tai kad 
jis savo išeitus mokslus, savo protą, širdį ir 
visas fizines ir dvasines jėgas be jokio tau
pymo atidavė - pašventė lietuviškam jau
nimui: pirmiau, stengdamasis išlaisvinti, 
net savo gyvybę rimtai rizikuodamas, na
cių kariuomenėn iregimentuotas ir Itali
jon prieš jų partizanus kovoti atsiųstus 
Lietuvos "kareivėlius', paskui tiems pa
tiems kareiviams - studentams Pizoj (pas 
vietinius saleziečius) (kurdamas bendrabu

Vėra salezietiškos mokyklos be muzikos (Gimnazijos orkestrė-

Kun. J. Zeliauskas, Mmisteriui Turauskui lankantis jo įkurtoje 
gimnazijoje.ne tuviai Saleziečiai 

ir jų auklėtiniai 
minėdami 
pirmąjį penkmetį 
savo įsikūrimo 
šv. leno Bosco gimtinėje 
nuoširdžiai dėkoja ’ 
mielajam Rūpintojėliui 
Marijai Krikščionių Pagalbai 
šventajam Auklėtojui Don Bosco 
ir visiems savo Geradariams 
bei Rėmėjams 
melsdami ištvermės 
ir gausios 
Rugčiausiojo palaimos

Iš jo atkurto SALEZIEČIŲ BALSO 
numerio.

kad ir a.a. KUN. 
laidotuvės Romoje 
Vatikano ir Romos

nas (Vatikano radijo iokutorius) ir kun J. 
Žemaitis (iš Lietuvos, virš minėtų lietuvių 
vyskupų palydovas j Romą). Buvo palaido
tas senose, garbingose Romos kapinėse - 
Campo Verano, saleziečiu šeimos kape.

Tau, mielasis kunige Juozai, visą gyve
nimą pašventusiam lietuviškam idealui, 
tiek jaunų širdžių uždegusiam Lietuvos 
meile, ir svetimoj šaly taip giliai pergyve
nusiam tragišką Lietuvos padėtį (jo keturi 
broliai buvo sušaudyti namie, kieme, po 
motinos akim, kaip partizanai) ir taip išsiil 
gūsiam laisvos brangiosios Tėvynės, tebū
nie lengva ir Romos - kankinių krauju ap
laistyta - žemė.

Už a.a. KUN. JUOZĄ ZELIAUSKĄ sa
leziečiai atlaikys koncelebruotas gedulin
gas Mišias šio mėn. 23 dieną, šeštadienį 
18 vai., šv. Kazimiero koplyčioj. į šias pa
maldas kviečiame visus, kurie nori mums 
padėti pasimelsti už taip nusipelnusį Ve
lionį Už ką iš anksto dėkojam.

Saleziečių vardu 
kun. Pranas Gavėnas, SDB 

viršininkas ir parapijos klebonasnamų

tį ir sudarydamas sąlygas universitete tęsti 
nutrauktas studijas, o dar vėliau (1952 m.) 
pačioj Don Bosco gimtinėj, Castelnuove, 
po Europą (ir pasaulį) išblaškytų lietuvių 
tremtinių vaikams atidaryti grynai lietuviš
ką institutą - 5-ių klasių gimnaziją moks
leiviams ir elementarinę amatų mokyklą 
mažiau rinkusiems j mokslą. Gi tų tremti- 
niukų mokytojais ir auklėtojais subūrė irgi 
po pusę pasaulio karo išsklaidytus lietuvius 
saleziečius. Taigi, jis buvo ir čia, Brazilijoj, 
dirbančių saleziečių viršininkas ar net mo- 
kytojas-auklėtojas.

Todėl nenuostabu, 
JUOZO ZELIAUSKO 
luvo gan iškilmingos,
adijas, o taip pat ir Popiežiaus lakrastis 
.'OSSERVATORE ROMANO (kurio ad- 
ninistratorium jis buvo buvęs), plačiai pa
kleidė liūdną žinią. O pačios laidotuvės 
ryko rugpjūčio 22 d., 16 vai., Santa Maria 
Jberatrice saleziečių parapijos bažnyčioj. 
Kardinolas Samorė ir vysk. Labukas (iš 
Lietuvos) asistavo prie karsto, o vysk. Cas
tillo (salezietis), pagrindinis celebrantas, 
laikė homiliją. Dar koncelebravo Europos 
Lietuvių vyskupas, Ant. Deksnys, vysk. 
Krikščiūnas (irgi tuo metu iš Lietuvos lan
kąsis Romoj), arkivysk. Javierre (salezietis, 
katalikiško Auklėjimo Popiežiškosios Kon
gregacijos sekretorius), Romos saleziečių 
provinciolas, lietuvių saleziečių Vytėnų 
centro direktorius kun. M. Burba su kitais 
60 kunigų, kurių tarpe paminėtini iš lietu
vių - prel. Tulaba (popiežiškosios šv. Kazi
miero kolegijos rektorius), prel. Kl. Razmi

isBKf

Wtó^

Visi išdykėliai vis prie jo'.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAG PAULO 
SECRETA RlA MUNICIPAL DE ESPORTES 

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ESPORTIVAS
DIVISÃO DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

ATLETISMO
INSCRIÇÃO POR PROVA
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_ , BRAZíItIJÕS-LIETWÍIÜ .BEtlDRUQMSlJj
Entidade........................................................................ ...................... •

.. - OLIMPÍADA dos imigrantes ..............
Competição:................................................................... ............................

LIETUVIU KILMĖS SPORTININKAI - ATLETAI 
IR JU RUNGTYNIŲ SAKOS:

BOLA AO CESTO — KREPŠINIS

1. Andrė Grigonis
2. José Grigonis
3. Hilário Clovis Vaičiūnas
4. Julio Stankevičius
õ^Radvilas Kazimieras Grokala Gorauskas
6. Mindaugas Petras Grokala Gorauskas
7. Vitor Trubiené
8. Ricardo Tijūnėlis - Tuunelis
9. Edson Meškelis
10. Antonio Carlos Moutinho
11. Vytautas Tumas
12. Claudio Roberto Žukas

TENIS DE MESA - STALO TENISAS

1. Mario Eimantas
2. Vladas Godliauskas
3. Czeslav Tokarevicz
4. Alexandre Kasparevicis

PLAUKIMAS

Fredy Lutkus

FUTEBOL DE SALÃO - SALĖS FUTBOLAS

1. Vitor Di Stasi
2. Vitor Tumas
3. Nelson Jakaitis
4. Richard Pauloff
5. Luiz Gustavo Funicelli
6. Antonio Estanislau Ausenka
7. Casemiro Ausenka Neto
8. Carlos Edison Ausenka
9. Ricardo Saldünas Machado
10. Mauro Paganelli
11. Roberto Mileris
12. Flávio Afonso Muller

OLIMPIADOS RĖMĖJAI

Sporto-atletizmo dalies rengėjai III-jai IMIGRANTŲ OLIMPIA-
DAI kreipėsi j tautiečius, prašydami ne tik surasti kiek galima dau
giau lietuvių kilmės įvairių rūšių sportininkų bei atletų bet taip pat
ir finansinės paramos jiems jtaisyti gražią uniformą papuoštą tau
tiniais motyvais ir aiškiu užrašu LITUANIA.

Lig šiol gautos aukos iš šių tautiečių:

1. Petras Šimonis Cr. 300,00
2. Jonas Tatarūnas 200,00
3. Hambiente Emptos. Imobiliari

(Per Alg. Sliesoraitj) 500,00
4. José Luiz Vieira (per Alg. Sliesoraitj) 500,00
5. Contaget Ser. Admin, e Cont. Ltda. 500,00
6. Algirdas Baužys 1.000,00
7. Brazilijos Lietuvių Sąjunga-Alianęa 3.000,00
8. Alexandre Bumblis 500,00
9. Jonas Šermukšnis 1.500,00
10. Mons. Pijus Ragažinskas 500,00
1 L. Jonas Si liekas 1.000,00
12. Vytautas Tumas 1.000,00

Yra ir daugiau pasižadėjusių ar net įsipareigojusių Tiek jau au
kojusiems, kiek ir jsipareigojusiems, Imigrantų Olimpiados lietu
vių sportinės dalies ir BLB-nės valdyba nuoširdžiai dėkoja savo ir 
lietuvių sportininkų vardu. Bet taip pat primena, kad dar yra likusi, 
kad ir nedidelė, dar neišmokėta skola.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB 
ėjęs Olimpiados Lietuvių sportinės dalies komiteto 

sekretoriaus ir iždininko padėjėjo pareigas

XADRÉS - ŠACHMATAI

Sergio Markevičius

SVORIO KĖLIMAS - LEVANTAMENTO DE PI S’!

Wanderlei Procopio De Siqueira

Padėka ir pagarba mūsų sportininkams ir atletams, kurių beveik 
visi gimusieji čia, Brazilijoj, ir nekurie varžybose dalyvavo ir gynė 
’LIETUVOS VĖLIAVĄ ir LIETUVOS VARDĄ vien tik., kad jų se
nelė buvo lietuvė. Tad ir jie, nors dalinai, dar jaučiasi lietuviais. 
P.S. Dar nesuspėta padaryti galutinis bendras rungtynių vaizdas su

pasiektais rezultatais. Tikimasi netrukus ir tai sužinoti - ir pa- 
j skelbti.
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PAVERGTU, TAUTU MINĖJIMAS RIO DE JANEIRO

Kaip Baltijos Tautų Komiteto pirmininkas, dalyvavau š. m. rugsė
jo mėn. 1d. "CENTRO BRASILEIRO DE EUROPA LIVRE", Rio 
de Janeire, minėjime, kuris jvyko Anglikonų Bendruomenės patalpo 
se, Rua Real Grandesa, 99 - Botafogo rajone. Dalyvavo apie 400 
žmonių įvairių pavergtų tautų piliečiai. Scenoje is’sirikiavo Centrui 
priklausančių Valstybių vėliavos, alfabeto tvarka. Vėliavas įnešė kiek 
vienos tautos mergaitės, pasipuošusios tautiniais rūbais.

Pirmoje vietoje pasirodė Brazilijos vėliava, kurią įnešė ponia Grė
sė de Miranda Figueiredo. Toliau sekė: ALBANIJOS, BULGARIJOS 
ESTŲ VENGRIJOS, LATVIJOS, LIETUVOS, LENKIJOS, RU
MUNIJOS ir ČEKOSLOVAKIJOS vėliavos, kurios buvo sutiktos 
karštais aplodismentais. Vėliavoms išsirikiavus, buvo sugriežtas Bra
zilijos himnas, o po to iš eilės visų dalyvauja..čių tautų himnai. Užsi
baigus šiai ceremonijai, Centro Pirmininkas Dr. Cristo Boyadijeff 
(bulgarų tautybės) atidarė minėjimą, pakviesdamas Dr. Marceu Bu- 
escu (rumunų tautybės), profesorių Katalikų Universitete, Rio de 
Janeiro. Jis savo nuoseklioje kalboje trumpai išdėstė kiekvienos pa
vergtos tautos istoriją ir dabartiną padėtį bolševikų okupacijoje, brėž
damas, jog šiais metais sukanka šimtas metu nuo Bulgarijos ir 60 me
tų nuo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Čekoslovakijos Nepri
klausomybės paskelbimo. Ši sukaktis yra minima visame laisvame 
pasaulyje, tik ne pavergtų tautų valstybėse, kurios kenčia ir laukia 
išsilaisvinimo valandos. Ši gi gali ateiti greičiau negu mes tikimės, 
nes tvirtovės dažniausiai yra iš vidaus. Komunistinės Rusijos tvirto
vės pamatai jai. braška.

Centro organizacija jau veikia daugiau kaip 30 metų. Ji nuolat ren
gia įvairiausius minėjimus ir parengimus. Šios organizacijos aktyviau
sias narys ir dabartinis Generalinis Sekretorius, kuris yra ir jos kūrė
jas - tai rumunų kariuomenės pulkininkas Eduardo Ressel. Paraly
žiaus ištiktas, dabar nebegali vaikščioti, tačiau šiose iškilmėse akty
viai dalyvavo.

Po oficialaus minėjimo sekė priėmimas, kuris buvo paruoštas la
bai turtingai ir skoningai su įvairiausiais šaltais užkandžiais ir gėri
mais, neišskiriant nei lietuviško krupniko. Krupniką gamina p. Jonas 
Žaidys. Net ketina industrializuoti.

Laike vaišių teko susitikti su senais Rio lietuvių kolonijos veikė
jais. Pirmoje eilėje su p. Inž. K. Audeniu. Tai vienas iš seniausių vei
kėjų Rio de Janeiro lietuvių kolonijoje, kuris aktyviai veikia ir Cent
ro organizacijoje ir daugiausiai pasidarbavo šio minėjimo surengime. 
Taip pat teko susitikti su p. Uršule Gauliene. Ji dirba lietuvišką dar
bą be sustojimo,.nežiūrint j jos 83 metelius. Yra sveika ir tvirfa — ir 
prašo perduoti visiems pažįstamiems geriausius linkėjimus, o pažįsta
mų, manau, ji ir São Paulo turi apsčiai. Teko susitikti ir kitus senus 
veikėjus kaip tai p.p. Joną ir Antoniną Saurusaičius, bei p. Žaidi su 
dukrele mokytoja Joana, ši dėvėdama tautiniais rūbais, įnešė lietu
vių tautinę vėliavą į sceną T pareiškė, kad visuomet yra pasiryžusi 
lietuviams padėti, kada tik bus kviečiama. Teko matyti ir rašytoją 
o. Gražiną Boleckienę su tėveliu, p. Stasę Dutkienę ir daug kitų. 
Begaliniai buvo malonu sutikti ir visiems gerai pažįstamą kleboną 
kun. M. Valiukevičių Tai didelis lietuvis patriotas, puikus organiza
torius ir veikėjas ir, be to, vienas geriausių pamokslininkų. Prisime
name visi, kuriems teko girdėti jo pamokslą Aparecidoje: nevienam 
ir brazilų ašara nukrito iš susigraudinimo beklausant jo pamokslo 
apie likimą bolševikų vergijoje Pabaltijos ir kitų pavergtų tautų.

Minėjimas pasibaigė puikioje nuotaikoje ir visų oasiryžimu ir to
liau dirbti už visų taktų greitesnpišsilaisvinimą.

Minėjime dalyvavo po keletą ir kitų pavergtų tautų atstovų atvy
kusių iš São Paulo, tuo pagervdami 'CENTRO BRASILEIRO DA 
EUROPA LIVRE" veikimą, kuris dirba jau ilgus metus už pavergtų 
Tautų išsilaisvinimą.

Sekančią dieną, dėka p. Inž. K. Audeniui, jo žentas, Pedrohyto 
de Miranda Figueiredo, savo mašina aprodė mums visą naująjį Rio 
de Janeiro ir Niteroi, žinoma, pervažiuojant irtą milžiniškąjį.tiltelį, 
kurio ilgumas - vos 14 kilometrų. Tai matyt ir iš mokesčio už per
važiavimą - beveik dykai, vos 90 kruzeirų, ir dar su garantija, kad 
tenai neatsitinka užsikimšimų kaio kitur.

Taip pat pravažiavom visus liuksusinius rajonus, kur matėme ir 
apartamentų kurie beveik kaip ir to tiltelio pervažiavimo pigumas. 
Yra apartamentų, kurie jau kainuoja apie 10 milijonų ir daugiau. 
Bet yra ir žmonių, turinčių drąsos pirkti ir gyventi...

Vėliau, būdami svečiais p. Inž. K. Audenio ir jo šeimos, apžiūrėjo
me visą jo paveikslų kolekciją. Tai daugiausiai lietuviškais motyvais 
sukurti paveikslai, skirti gimtosios žemės grožiui priminti, tai tikri 
meno šedevrai kurių kelis jau matėme paskutinėje mūsų kultūrinėje 
parodoje „Bienal".

Ta pačia proga p. Inž. K. Audenis padovanojo mums dvi kolekci
jas spalvotų reprodukcijų: vieną ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS, 
o kitą M.K. ČIURLIONIO. Tai vis eksponatai būsimai kultūrinei pa
rodai IV-oje Imigrantų Olimpiadoje 1979 m.

Dėkodami p. Inž. K. Audeniui ir jo šeimai už lietuvišką vaišingu
mą ir dovanas, dėkojame taip pat ir visiems Rio de Janeiro lietuviam 
ir linkime ateityje bendra; dirbti lietuvybei ir pavergtos Tėvynės ge
rovei.

Kapit. J. Čiuvinskas

CMA VEfROE

Sekmadienį, rugsėjo (setembro) 17 dieną, N. S. das Do 
res parapija švenčia savo metinę šventę,

Lietuviai naudojasi šia bažnyčia savo pamaldoms kiek 
vieno mėnesio pirmąjį sekmadienį. Vietinis klebonas daž 
nai girdi per Mišias giedant ne tik casaverdiečius, o ir 
AUŠROS chorą. Todėl šiemet pakvietė AUŠROS chor. 
giedoti parapijos šventėje ne tik per Mišias, o ir atnaujin 
toj salėj.

AUŠROS choras, nesijausdamas pakankamai pajėgus 
talkon pasikvietė LKB-nės chorą. Taigi, per šventę pasiro 
dys jungtinis choras. Meninę programą salėj pagyvins tau 
tinių šokių ansamblis NEMUNAS.

Iškilmės prasidės 18,30 vai. Casaverdiečiai ir visi mūsų 
parapijos" oičiuliai yra kviečiami šventėje dalyvauti.

AGUA RASA

Sekančio sekmadienio (17 rug
sėjo) Mišios N. Sra. de Lourdes 
bus laikomos už Praną Leitą ir Al
fonsą Leitą bei Kostą Kairį

Šv. Mišių laikas - 8,20 vai.

SUGRĮŽO KUN. STASYS

Ištupėjęs du mėnesius Minas 
Gerais Barbacenoj atsinaujinimo 
kurse ir prisivalgęs "feižonų' tik
rai visiems metams), rugšėjo 7, 
po 18 valandų kelionės autobusu 
iš Brasilijos, laimingai sugrįžo kun 
Stasys Šileika. Tikime, kad ne tik 
turės ką naujo papasakoti, o ir pa
dės ir mums atsinaujinti. 
O to esame visi reikalingi.

UŽSIMOKĖJO PRENUMERATĄ 
UŽ ML

TAUJANSKAS Albinas Henr. 150 C
Inž.VAIKŠNORAS Juozas-
Eugenija 200'
JOTEIKAITÉ-GALVÃO Ju
lija 400
MAČIULAITIS Marija 150
VILDŽIŪNAS Alfonsas 150
BIMBA Vytas 200
PAPEČKYSJ. 215
OŽELYTĖ Elena 200 ‘
SVOLKÍNAS Vladas 200
Tėvas ŠATAS Vai domi ras
OFM . 1.000
SIMKUS Kazimieras 150 '
KLIM EI K A Vincas ” 200'
B R AS L AUS K AS M i rna 200
GRIGONIS-ŠEŠKEVIČIUS 400'
GIGALIENĖOna 150'

Inscr. Estadual: 104.519.617

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

Vicente Vitor Banys Lida.
C.R.C.80.882.909/001

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e 

crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Fones:274.0S77 ■ (Res.274.1886) 
São Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Administracija

Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAI 

MARYTĖ ir ALEKSANDRAS BUMBLIAI 
jų imigracijos Brazilijon 50-čio proga.

Gili padėka ir geriausi linkėjimai jiedviem ir visai seimai.

• » •* 'S
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LIETUVIU R. KATALIKU ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS NA 
RiO) ŽINIAI

Pranešame visiems bendruomenės nariams, kad šių metų rugsėjo 24 
dieną 16 vai. (tuoj po lietuviškų mišių), Jaunimo Namuose bus rinki
mai j Bendruomenės valdybą sekančių dviejų metų kadencijai.

Iki rugsėjo 15 dienos prašome valdybai įteikti kandidatų sąrašus.Są- 
rašas (chapa) turi turėti pilną valdybai reikalingų narių skaičių, t.y.pir
mininką, vice-pirmininką I sekretorių, II sekretorių, turto globėją, I 
kasininką, II. kasininką ir du valdybos narius (vogais), kandidatų var
dą pavardę, antrašą ir raštišką jų sutikimą būti kandidatu. Balsuojama 
bus už sąrašus. Jei nebus daugiau kaip vienas sąrašas, bus balsuojama: 
už, prieš, susilaikant (em branco).

Revizijos komisijai reikia pasiūlyti tris kandidatus, su tais pačiais 
reikalavimais, kaip valdybai.

Balsuoti turi teisę visi bendruomenės nariai, užsimokėję nario mo
kestį.

Prašome užsimokėti iš anksto ar prie įėjimo į balsavimų salę.
Narių patogumui bus galima sumokėti mokestį prie Vila Zelinos 

bažnyčios po lietuviškų pamaldų rugsėjo 10 ir 17 dienomis.

Vytautas Bacevičius
Bendruomenės sekretorius

KANDIDATU SĄRAŠAS Į LIE 
TUVIU R- KATALIKU ŠVEN
TO JUOZAPO BENDRUOSE 
NÉS VALDYBĄ

1978--J980 metų kadencijai

Pirmininkas - Juozas Šeškevičius 
(kun.)

Vice-Pirmininkas -Pijus Osvaldas 
Butrimavičius (advokatas)

I. Sekretorė-Lydija Stasiukynienė
(pramonininke)

II. Vytautas Bacevičius (tarnau
tojas)

I. Kasininkas- Vincas Viktoras 
Banys (pramonininkas)

II. Angelina Dirsé-Tatarüniené (me
dicinos sesuo)

Turto globėjas- Jonas Jodei is (pen
sininkas)

Nariai: Vytautas Vosylius (tarnau
tojas)

Algirdas Sliesoraitis (ad
vokatas)

OLIMPIADOS RENGĖJU POSÉ 
DIS

Praėjus 3-iajai IMIGRANTŲ 
OLIMPIADAI, lietuvių tiek kul
tūrinės (parodos), kiej< sportinės 
dalies rengėjai rugsėjo 5 susirinko 
apžvelgti nuveiktus darbus, pasi
gėrėti rezultatais, iškelti trūku
mus, kad jų būtų galia išvengti 
ateity. Nutarė taip pat sukviesti 
visus, tiek sportinėj, kiek kultūri
nėj Olimpiados daly aktyviai da
lyvavusius lietuvius dar artimes- 
niam vienu su kitais susitikimui.

Sueigos vieta, diena ir progra
ma bus pranešta kiek vėliau.

K. Juozas Šeškevičius 
Bendruomenės pirmininkas

SUSITIKIMAS LITUANIKOJE

22 spalio Lituanikoje įvyks pir
mojo senelių namuko pašventini
mas.

Kviečiami visi lietuviai daly
vauti. Ta proga bus organizuoja
mas ,churrasco", o neturintiems 
savo susisiekimo priemonių spe
cialūs autobusai.

Parengimo pelnas bus skiriamas 
senelių kaimo reikalams.

Nepamirškite šią dieną pažymė
ti savo kalendoriuje. Visi susitik
sime Sodyboje.

ŠILUVOS ATLAIDAI

Šiluvos Marijos šventą — su 
trumpa procesija, įspūdingom Mi- 
šiom, paprasta, bet jautria me
nine programa - šv. Kazimiero pa 
rapijoj rugsėjo 10 dieną praėjo 
labai jaukiai. Pilnas šventės apra
šymas (tikimės -• ir su nuotrau
kom) pasirodys kitam ML nume- 
■y

R I O

T. VALDOMI RAS ŠATAS, 
pranciškonas, buvo susirgęs ir tu
rėjo operaciją. Grįžęs iš ligoninės, 
siunčia ML-vai ne tik linkėjimus 
nuolat tobulėti, o ir tokiam tobu
lėjimui tam tikrą priemonę - 
1.000 kruzeirų.

Mielajam tautiečiui ir bendra- 
broliui ML nuoširdžiai dėkoja už 
padrąsinimą ir iš savo pusės linki 
sveikatos ir gausios Augščiausiojo 
palaimos nelengvoj jo dvasinėj 
misijoj.

Aliaaça Lillians Brasileira 
de Beneficiencia j Assistência Social
está promovendo, no dia 24 de Setembro de 1978 — Domingo
- às 13 horas, no salão da Entidade à

Rua Lilnania, 81 ■ Moéca
da Piimawn

(ALMOÇO BENEFICENTE) 
Cuja renda será destinada à assistência social.

NAUJAS LKB KRONIKOS TO 
MAS

Jau mus pasiekė ketvirtasis LIE
TUVIŲ KATALIKŲ BAŽNY - 
CIOS KRONIKOS tomas, vos tik 
išleistas Čikagoje ir platinamas vi
sam laisvam pasauly. Tomas api
ma pogrindžio spaudos Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos nu
merius nuo 23 iki 31 (šis pastara
sis buvo surašytas Lietuvoj 1978 
m. vasario mėnesį).

LKB Kronikos yra pavergtos ir 
persekiojamos lietuvių tautos 
šauksmas mums ir laisvajam pa
sauliui. Jos jau yra verčiamos ir 
leidžiamos atskirais numeriais, ar 
net knygomis, įvairiose valstybė
se ir įvairiomis kalbomis. Jos įkve
pia disidentinį sąjūdį ir pačioj pla
čioj rusų tautoj. Tad ypač mums 
svarbu su LKB Kronika susipažin
ti.

fa
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£.

Sis ketvirtasis LKB Kronikos 
tomas turi 476 puslapius.

Laukiame ateinant daugiau eg 
zempliorių.

Už jų pardavimą gauti pinigai 
yra skiriami LKB Kronikos leidi 
mui portugalų kalba.

Abiejų parapijų klebonijose 
dar yra keli pirmo, antro ir tree te 
LKB Kronikos tomo egzemplio 
riai. 1

RASTAS DOKUMENTAS

Rasta "Carteira de Identidade 
para ESTRANGEIROS": 
vardas: MONIKA LEUREZIS, té 
vai: Ciprijonas Cibukka ir Teodo 
ra Macijanskaitė. Galima atsiimti 
šv. Kazimiero p-jos klebonijoj,
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