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VASARIO ĮGYTAI BESIARTINANT

Brazilijos Lietuviu Bendruomenes ir visų jos kviestų organi
zacijų posėdyje, buvo apsvarstyta ir priimta plati programa 16- 
to Vasario minėjimui.

Sis minėjimas yra vienas iš svarbiausių mūsų Tėvynės ir viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo jvykis. Tos dienos aktu 1918 me
tais Vasario 16-tą dienę, mūsų Tėvynės patriotai, neatsižvelg
dami j jokius pavojus jiems gresiančius, mūsų sostinėje Vilniu- 
le paskelbė mūsų Tėvynės atstatymą, mūsų suverenumę, mū
sų Nepriklausomybę, sulaužant bet kokius vergijos pančius, 
kaip rusų 123 metų vergiją, taip ir vokiečių keletos metų kari
nę okupaciją. Netikėtai užtekėjo taip senai lauktas, Laisvės 
Rytas Tai buvo begalinio džiaugsmo periodas, kuris atnešė 
raip pat ir vargų bei kentėjimų, bet laisvės troškimas nugalėjo 
visus sunkumus ir kančias ir Tėvynė tapo laisva. Daug kraujo, 
ašarų ir vargų buvo sudėta ant Tėvynės aukuro, bet ar yra gir
dėta, kad, kur nors, buvo iškovota laisvė, be kraujo praliejimo. 
Laisvė yra brangiausias žmonių idealas, ji brangesnė už auksą, 
deimantus ir kitokias brangenybes, bet tikroji laisvės vertė,tan-^ 
kiaušiai suprantama tik ją praradus. Netekome laisvės, nes 
žiaurusis kaimynas, apsišarvavęs ne tik begaliniai mirtingais 
ginklais, bet kartu pakeitęs savo kailj vietoje balto erelio prisi
kabinęs ant raudonos skaros apgaulystės ženklus: kujj ir pjau
tuvą, kurie jau be jokio paaiškinimo sakyti sako, tai vergijos 
įrankiai, sų jų pagelba buvo apkaustyta mūsų Tėvynės fizinė 
r religinė 'aisve, kuri jau tęsiasi daugiau kaip 40 metų.

Vasario 16-tą švęs viso pasaulio lietuviai kuo iškilmingiau
siai nes tai mūsų šventa pareiga parodyti visam laisvam pasau- 
lui ir okupantui, jog mes tebesame vieningi, tebemylime mū

sų Tėvynę ir esame pasiryžę jai padėti visais galimais būdais, 
moraliai ir materialiai, kad nusikratyti vergijos pančių ir atgau
ti mūsų laisvę.

Žinome gerai, kad pavergtoje Tėvynėje sukaustytai žiauriau
sio čekistų režimu, niekas neišdrįs viešai paminėti šia taip šir
džiai brangią dieną, bet būkime tikri, kad jos čekistų žiauru
mas nesugebės sukliudyti, kad kiekvieno lietuvio, seno ar jau- 

o širdyje nevirtų kraujas su pasiryžimu, laukti progos ir atko
voti Tėvynės laisvę.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, kurios iniciatyva, kaipo 
organizacijos atstovaujančios visus Brazilijos lietuvius, kviečia 
jaunus ir senus dalyvauti Vasario 16-tos minėjime, pamaldose, 
oficialioje dalyje ir meno programoje, kuri šiais metais bus la
bai jdomi ir turininga. Pamaldos yra skiriamos už visus žuvu
sius už Tėvynės laisvę, už visus dabartinius kalinius, kenčian
čius kalėjimuose ir Sibiro tundruose ir taip pat prašant Aukš 
čiausio, kad jis suteiktų mums visiems vienybės ir ištvermė 
vieningai veikiant, atvaduoti pavergtą Tėvynę. Lietuviais 
esame gimę . .

Mieli broliai ir sesės, civilizuotos ir kultūringos Tautos 
niai, atlikime savo šventą pareigą neužmirškime mūsų pa\ 
tos Tėvynės. Parodykime mūsų solidarumą ir meilę ir pro 
tuodami reikalaukime sugrąžinti jai atimtą laisvę tuom st 
darni mūsų pavergtų brolių ir sesių ryžtą, kad jie būtų tik

“LAISVĖS LIEPSNA” skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurtas 
paminklas, kuri galvojama pastatyti Marquette Parke-Čikagoj, didžiau
sioj lietuvių nausėdijoje Amerikoje. Liepsnos skulptūra primena žmo
nių amžiną troškimą laisvės ir dėl jos kovą.

matydami mūsų pasiryžimu padėti atgauti mūsų Tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Tad visi kas tik gali, dalyvaukime Va
sario 16-tos minėjime.

Kaip ir visose lietuvių kolonijose aukos kurios bus surink
tos per 16 Vasario minėjimę skiriamos Lietuvos laisvinimo 
darbams.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENI

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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didatų, neturinčiu kunigystei pašauki 
mo, be geros fizinės ir psichinės sveika 
tos. Be to, valstybinio saugumo darbuo 
tojai verčia klierikus bendradaebiauti 
su jais. Tai labai kenkia Bažnyčiai. Ne 
galima pateisinti,kad klierikai žlugdytu 
kunigu seminarijos dvasią, o tapę kum 
gaiš demoralizuotu Lietuvos dvasiškiją.

(bus daugiau)

NAUJOS KNYGOS
DR. ANTANO RUKSOS619 puslapiu 
knygą "KOVOS DĖL LIETUVOS NE 
P RIKLAUSOM Y BES" lietuviu lenku 
santykiai ir kovu pradžia. Knygą išlei 
do LKVS "Ramovės" Centro Valdyba.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49
KOMISARAI KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Kandidatu priėmimą j vienintelę pa
vergtos Lietuvos kunigų seminariją 
lemia sovietiniai pareigūnai

Lietuvos TSR KP CK pirmajam se
kretorių. P GRIŠKEVIČIUI 
Nuoraša. L ietuvos Kataliku Bažnyčios 
vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
Kauno kunigu seminarijos rektoriui

Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškr 
mas

Dauguma Lietuvos gyventoju yra ti 
kmtieji katalikai, Tačiau tarybinė vy 
nausybė permažai leidžia priimti j Kau 
no kunigu seminariją kunigystei rengtis 
kandidatu, kad šie užimtu mirusiųjų 
kunigu vietas ir galėtų tikintiesiems pa 
tarnauti remiantis LTSR konstitucijos 
teisėmis, pasirašytomis tarptautinėse 
konvencijose.

Prieš II Pasaulinj karą Lietuvoje ku
nigus rengė 4 kunigu seminarijos, o 
penktoji buvo statoma Panevėžyje. Klie
riku skaičius nebuvo limituojamas. 
W46 m. Lietuvos tarybinė vyriausybė 
paliko tik vieną kunigu seminariją Kau 
ne su apribotu klieriku skaičiumi Pri
vesta prie to, jog 1969 ir 1970 m. visai 
Lietuvai buvo leista pašventinti vos po 
3 Kunigus. 1970 m. Lietuvoje mirė 18 
kunigu- 1980 m. visai Lietuvai buvo pa
šventinta 10 kunigu, o mirė - 18. Pa
nevėžio vyskupija gavo tik vieną kum 
gą, o neteko penkių kunigų. Parapijos 
lieka be kunigų, ir tikintieji reikiamai 
neaprūpinami. Kaip sunku tikintiems 
darbininkams, neturintiems savo para
pijoje klebono — tada tenka keliauti j 
kitas parapijas, kad susirastų kunigą.

Dr ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------------------------------------------------ ADVOGADOS--------------------------- ---------------

Inventário, Despejo, Desquita, Drvorc», 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. ■ Coaj. 9 • Fobk 37-8958

Pažvelkime nors truput) j Panevėžio 
vyskupijos padėtj.

1960 m. Panevėžio vyskupijoje dar 
buvo 177 kunigai, o po 20 metų, kad 
ir buvo naujai pašventinami, beliko 130 
kunigų. Jei 1975 m. 7 parapijos liko 
be klebonų, tai po 5 metų 22 parapijos 
neturi nuolatinai gyvenančiu klebonu. 
Iš 130 kunigų 67 kunigai yra sulaukę 
60 metų amžiaus (valstybiniu požiūriu 
- pensininkai), o iš jų 32 turi net 70 
metų ir daugiau, iš kurių 14 klebonų 
neturi padėjėjų kunigų. Dėl senyvo am
žiaus, ligų ir negalavimu nėra kas juos 
pavaduotu. Pvz. Dusetų parapijos kle
bonas, Zarasų dekanas kun. V. AR
LAUSKAS, būdamas 70 metų, turi dar
buotis vienas, kai 1939 m. Dusetose 
dirbo 4 kunigai. Šeduvoje 1939 m. bu
vo 4 kunigai, o dabartiniu metu klebo
nas kan. Bronius ANTANAITIS priva
lo.dirbti, galima sakyti, vienas, nes Še
duvoje gyvenantis kun. Augustinas 
PRONSKIETIS yra aklas ir bebaigiąs 
96 metus, o kun. Petras RAUDUVÉ — 
80 metų ligonis. Be to, klebonas kan. 
Bronius ANTANAITIS kartu yra ir 
Dambavos parapijos klebonas. Vabal
ninke 1939 m. buvo 3 kunigai,pasta
ruoju laiku yra vienas kunigas, nepajė
gus net laikyti įv. Mišias. Todėl kuni
gai ir tikintieji laukia naujų kunigu iš 
Kauno kunigu seminarijos.

Ypatingai skaudus ir žalingas faktas, 
kad nevisi tinkami kandidatai kunigys
tei gali jstoti j seminariją mokytis, kad 
priimant kandidatus lemiamą žodj ta
ria ne Kauno kunigu seminarijos vado
vybė, ne ordinarai, o civilinės valdžios 
pareigūnai su Religijų reikalų tarybos 
jgaliotiniu priešakyje. Jie stengiasi,kad 
j seminariją patektų kuo daugiau kan- 

talkinant "Kario" redakcijai.
Šią labai vertingą knygą galima jsigy 

ti pas "Ramovės" skyrių valdybų na
rius: Clevelande pas skyriaus pirminin 

,ką K. Gaižutį, 18108 Hiller Avė., Cle 
veland, Ohio 44119, Telef.: 1-216 
481-0791.

Knygos kaina 17 dol. plus 3 dol 
pašto išlaidoms padengti

ATSIŲSTA PAMINĖTI
KALENDORIUS - Lithuanian Ca 

lender - 1982. Tai Toronto PrisikeH 
mo parapijos Ekonominės Sekcijos lei 
dinys, 1982 metų kalendorius. 188 pus 
lapių knyga, su kalendorium duodanti 
/vairių informacijų, sveikatos patarimų, 
beletristikos ištraukų, humoro, Tėvy 
nes ilgesio, susikaupimo minčių. Pats 
tekstas sukauptas iš įvairių šaltinių. 
Ypač mašinraščio tekste nemaža rašy 
bos klaidų.

1982 METĘ SUKAKTYS
Vasario 16 d. 60 metų nuo Lietuvos uni

versiteto Kaune įsiteikimo.
Balandžio 7 d. - Rašytojo A. V ienų o Wo- 
Žukausko 100 metų gimimo.
Gegužės 1 d. — 150 metų nuo rusų val

džios Vilniaus universiteto uždaryme 
Gegužės 14 d. — 10 metų nuo Romo Ka

lantos mirties.
Birželio 28 d. -- 50 metų nuo didžiojo lie

tuvių tautos dainiaus, poeto Mauron.o 
minties.
Rugpjūčio 12 d. — Lietuvos kultūros vei

kėjo, proi. Mykolo Biržiškos 1(H) melu 
gimimo sulkaiktis

Rugpjūčio 14 d. — 600 metų D.L.K Kęs
tučio mirties sukaktis

Spalio 1 d. — 60 metų nuo Lietuvos \ aliu
tas (lito) įvedimo.

Spalio 19 d. — Rašytojo VSnco Krėvė* 
100 metų gimimo sukaktis.

Lapkričio 20 d. — Žymaus Lietuvos poli
tinio veikėjo Ernesto Galvanausko 100 
melų gimini o sukaktis.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA 
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:2734>696 
R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone. 28847"’0
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

MANO ATSAKOMYBĖ

Kristus - pranašas, kaip apmąstėm 
anksčiau.

Ir mokytojas, kuris moko "autorite
tingai, su galia", būtent ne tuščiais žo
džiais, o pamokymu nešančiu gyvybę, 
išganymą. .

Šiandien jis tęsia savo pamoką. Ir la
nai svarbią.

"Nemanykit, jog aš atėjęsi panai kin
ti Senojo Testamento įstatų. Ne panai
kinti jų atėjau, o jvykdyti" (Mt 5,17)

LSemojo Testamento
vertė
'Ne panaikinti atėjau, o įvykdyti' , 

būtent patobulinti, papildyti, atbaigti, 
sako Kristus. Ir pabrėžia ST (Senojo 
Testamento) vertę: "Kol dangus ir že
mė nepranyks, nei mažiausias žodelis 
nebus ištrintas iš Įstatymo, o viskas tu
rės būti išpildyta".

Tačiau ST nėra tobulas žmogaus gy
venimo kodeksas, o tik tartum "peda
gogas" vedąs j NT (Naująjį Testamentą) 
ir į patį Kristų. Juk Kristus ne tik tobu
lo įstatymo Davėjas, o ir tobulas jo 
Vykdytojas. Ir pavyzdys bei pagalba 
mums Dievo įsakymų vykdyme.'

SS.Senojo papildymas
Evangelistas Matas pristato kelis at

vejus, kur ST įeina su visu savo svoriu 
j NT, bet papildytas, patobulintas, at
baigtas.

Paimkim tik vieną pavyzdį.
"Jūs esate girdėję, kad jūsų protė

viams buvo pasakyta; Nežudyk. ..."
Tai įsakymas, kuris galioja ir išlaiko 

visą savo svarbą ir NT-te, ir dar kaip.
Kiek žmonių nusižengia prieš šį Die

vo įsakymą ir šiandien.
Nesiliaujantys karai, žmogžudystės, 

ištisų tautų naikinimas, smurtas, negi
musios gyvybės atėmimas, gyvenamos 
aplinkos apteršimas su jį sekančiom li
gom, gobšumas paglemžiąs paskutinį 
kasdienės duonos kąsnį, bakteriologi
niai ginklai...

"Nežudyk" — šaukia Viešpats jau ST- 
te.

Tačiau naujasis — Kristaus — jsaky-

M ÜS Ų LIETUVA 3

bUUYBA MENULIU daiL Jurgio Juodžio aliejus

mas eina dar giliau, žvelgia į pačią įsaky
mo širdį, jo gelmę: Mylėk. "O aš juries 
sakau: kas pyksta ant savo brolio, turi 
atsakyti teisme..." - Meilė draudžia ne 
tik žudyti, ne tik savo artimą skriausti, 
o ir vien tik žodžiu jį užgauti. "Kas pyks
ta ant savo brolio... kas jj vadina "pus
galviu", turės stoti prieš aukščiausiojo 
teismo tarybą".

— Ir dar mažiau leidžia palaikyti sa
vyje neapykantą, ugdyti nedraugiškumą, 
kerštą. "Eik pirmiau susitaikinti su savo 
broliu (ir seserim), o tik tada ateik au
koti auką prie altoriaus' .

Taigi, sako Kristus, nei malda, nei au
ka Viešpačiui neturi vertės, jei tu nemy
li savo brolio-sesės, jei jam neatleidi, jam 
pavydi, jam neveliji gero.

Viešpats palauks prie altoriaus, kol 
tu susitaikysi su savo broliu-sese. Betgi 
ši yra pagrindinė sąlyga, kad Viešpats 
priimtų tavo maldą, tavo auką.

Čia Viešpats, rodos, stoja j eilę — ir 
pirm savęs stato mano brolj-sesę, būtent 
žmogų.

O aš parodysiu tikrą savo meilę Die
vui vien tik mylėdamas žmogų. Kito ke
lio nėra.

Kokia tad pamoka.
Sunki. Bet jei jos neišmoksiu, nesu

prasiu nei pirmo Evangelijos puslapio, 
jr niekam netarnautų, jei ir visą Švent
raštį išmokčiau mintinai.

Gi šv. Jonas nesidrovėtų mane melą- 

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrsnca. etc
TRIBUTÁRIA: Imposto (te Renda. ICM, IPI

Kua Bario de Iguape, 212 4o ancLs/45 Liberdade Fone: 279-5W 
Horário das 9 j00 às 11Ü0 e das 14:00 às 18jD0

Rsa Campos Novos, 590 - V. Zeima - Horário das 19:00 às 21jOO

K AL B A M A LIETUVIŠKAI

giu pavadinti. "Kas sakytų: "Aš myliu 
Dievą" o savo brolio nekęstų, tasai yra 
melagis" (1 Jn, 4,20).

III. Bėgiai, ne varžiklis
"Laimingas, kas ištikimas Viešpaties 

įsakymams", skelbia psalmistas.
Ir tikrai, nes eina tiesiu keliu, ir pa

sieks tikslą.
— Dievo įsakymai nėra varžtai mūsų 

laisvei, o gairės ir parama mūsų asmeny 
bes vystymuisi, kaip traukiniui bėgiai, 
mūsų troleibusui "virvės", orlaiviui sun
kūs sparnai... Juk įsakymai veda prie 
asmeninio ir visuomeninio tikslo. Tik
rai nebūtų įmanoma, jei nebūtų įsaky
mų:

"Nevok... nežudyk... gerbk..."
— Juos tačiau reikia priimti ir jų lai

kytis ne vergiškai, lyg priversti, o sąmo
ningai, sąžiningai ir su dideliu dėkingu
mu, kaip dera laisvam ir protingam Die
vo kūriniui.

"Tu gali užlaikyti Dievo įsakymus, 
jei tik nori. Juk būti ištikimam priklau
so nuo tavęs, nuo tavo valios", sako 
pirmasis skaitinys.

"Prieš tave ugnis ir vanduo., gyvybė 
ir mirtis".

Žmogus gali pasirinkti. Bet sąmonm 
gai, žinodamas taip pat, kad už savo 
veiksmus turės duoti atskaitomybę.

Štai žmogaus laisvė.
Ir jo atsakomybė.

■r i ---------- -------- ir- -- - i     i ■ į imi ibi i.
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ATEITININKŲ S
suoūrruviNio kongreso nutarimai g| 
■ i - . . • ». wr15. Kongresą* Pigina it kviečia visus ateiti- 
ninkus ne tik Klaike h. bet ir stiprinu savąja ||| 
spauda. Visienu privalu rūpintis Ateities 
žurnalu, todėl kiekviena ateitininkiska šeima M 
prenumeruoja “Ateiti”. Finansiškai pajėgesni ® 
sendraugiai prašomi paremti ši žurnalą duos- 
nesne auka, ypač jo atskirus projektus, pvz. 
jauniems bendradarbiams premijų fondą. Jau- 
nieji ateitininkai raginami daugiau naudotis 
“Ateities" puslapiais savajai kūrybai brandinti.i|

16. “Ateities" leidykla, leidžianti grožinę p 
ir ideologinę literatūrą, turėtų susilaukti didės-1| 
nio ateitininku dėmesio bei paramos. Jos dar- 
bas ir užmojai visų ateitininkų remtini, įsijun- į 
giant i jos leidiniu prenumeratorius ir Ateities įį 
Literatūros Fondo narius. Rūpinantis ateiti- 
ninkiška ir iš viso katalikų spauda bei jos išlai- B 
kymu, privalu nepamiršti ir jos bendradarbiu p 
paruošimo. Tam reikia organizuoti ir pastoviai 
išlaikyti žurnalistikos kursus pradedantiems 
spaudoje reikštis. Sendraugiai prašomi remti
ir prenumeruoti “Aidų" žurnalą ir mums arti 
mus laikraščius (JAV dienrašti “Draugą sa
vaitrašti "Darbininką", Kanados “Tėviškes Ži 
burius”).

17. Kongresas džiaugiasi, kad jau pasirodė 
prof. Antano Maceinos parašyta knyga “As
muo ir istorija", išleista kaip pirma Ateitinin
kų Federacijos leidžiamos serijos “Mūsų idė
jos dabarties šviesoje” knyga. Moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai skatinami ją įsigyti, studi
juoti, .aptarti žodžiu ir raštu, padaryti ja svars- 
tybu objektu susirinkimuose ir už organizaci
jos ribų. Kongresas dėkoja autoriui už jo kūry
bini įnašą i Federacijos kultūrini gyvenimą, o 
Ateitininku Sendraugiu Sąjungai - už šio ver
tingo leidinio finansavimą.

18. Kongresas ragina ateitininkus ir toliau 
remti Ateitininkų Šalpos Fondą, kad jis būtu 
pajėgus padėti finansinės paramos reikalingam 
mokslus einančiam jaunuoliui ir ateitininku 
veiklai.

19. Kiekvieno ateitininku vieneto vaidybo
je turėtu būti vienas narys, kurio pareiga bū
tų supažindinti narius su naujomis lietuviško
mis knygomis bei žurnalais ir iš viso rūpintis 
tautinės kultūros reikalais. Visi nariai kviečia
mi remti savo tautos kūrybines pajėgas Vaka
rų pasaulyje.

20. Visose gyvenamose vietovėse ateitinin
kai stengiasi sudaryti lietuvišku knygų skaity
mo būrelius i juos kviečiant ir neateitininkus.

V. Kongreso sveikinimai
1. Kongresas sveikina popiežių Joną-Pau- 

lių H, dėkodamas jam už atsiųsta sveikinimą 
ir palaiminimą, kuriuos perdavė Apaštalinis 
Delegatas Vašingtone.

2. Kongresas sveikina JAV prezidentą Ro
naldą Reaganą. dėkodamas už jo atsiųstus lin
kėjimus ir prašydamas neužmiršti Lietuvos 
bei kitų Rytu Europoje pavergtu tautų lais
vės bylos.

3. Sveikindamas pavergtą Tautą, kongresas 
reiškia ypatingą pagarbą visiems jos rezistenci
jos dalyviams, kovojantiems už Lietuvos lais
vę, už pagrindines žmogaus teises. Visi gėri
mės tautos atsparumu didžios nureliginimo ir 
nutautinimo grėsmės akivaizdoje ir prašome 
Dievo palaimos visai musu tautai. Nuoširdūs

Iškilmingob Mišios Ateitininkų Kongrese Chicagoje. Nuotr. Jono Kuprio

sveikinimai musu vienminčiams Lietuvoje 
Me1' su Jumis ir mintimis ir širdimis

4 Kongresas gėrisi hkmeiųju leisems gin
ti komiteto Lietuvoje veikla ir Imki jam su 
Dievo pagalba sėkmingai tęsti savo darbą.

5. Kongresas sveikina visus nepriklauso
mos Lietuvos Diplomatinės Tarnybos narius, 
linkėdamas jiems vieningos visų lietuviu para
mos atstovaujant Lietuvai, ginant Lietuvos 
suverenumo ir jos žmonių teises tarptautiniuo
se forumuose bei įvairiose institucijose. Atei
tininkai pakartotinai pabrėžia nepalaužiamą 
savo ryžtą remti visas pastangas ir priemones, 
siekiančias atstatyti nepriklausoma Lietuvos 
valstybe — laisva, lygiateisi ir veiksnu tarptau
tinės bendruomenės nari.

6. Kongresas sveikina pasauliniu mastu vei
kiančius Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą. Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir Pa
saulio Lietuviu Kataliku Bendrija, linkėdamas 
geriausios sėkmės jų reikšmingame darbe. 
Kongresas taip pat dėkoja visoms ji sveikinu
sioms institucijoms ir organizacijoms, užtik
rindamas ateitininku talką visuose žygiuose, 
kuriais siekiama Lietuvos teisiu gynimo ir lie
tuvybės išlaikymo.

7. Kongresas sveikina Brazilijoje gyvenanti 
dr. Eliziejų Draugeli, vieną iš pirmųjų “Atei
ties" steigėju ir redaktorių, linkėdamas jam 
gausiu Dievo maloniu. Kongresas taip pat svei
kina sukaktuvininkus Federacijos narius, esan
čius musu sąjūdžio nariais nuo 1911 metu.

8. Sveikintina, kad daugelis Federacijos na
rių aktyviai dalyvauja bendrinėse organizacijo
se. prisiimdami ir labai atsakingas pareigas. Ta
čiau kongresas prašo visuomeniniame darbe 
veiksmingai dalyvaujančius ateitininkus nepa
gailėti savo laiko, energijos, sugebėjimu ir sa
vam sąjūdžiui. įvairiose organizacijose, ypač 
ju vadovybėse, besireiškią ateitininkai prašo
mi visada atsiminti mus visus jungiančius ir 
saistančius artimo draugiškumo, solidarumo
ir savitarpio pagarbos bei meilės ryšius.

i 981 m. rugsėjo 7 d.

SKAITYK IR PLATINK

"MUSU LIETUVĄ "

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"'

Viktorija BUTKIENĖ Cr. 1.000,00 
Petras ZARKAUSKAS -3.000,00
E.H. REMENČIUS 3.000,00
T.Petras DAUGINTIS 4.000.00
Juozas STUNŽĖNAS 2.000,00
Aleksas JASIŪNAS 2.000,00
Karolé PAŽĖRAITE i 3.500,00
OnaMASIENĖ T.500,00
Vladas POCIUS 1.500,00
O. SVEČIULIENĖ i. 500,00
Vytautas DORELIS 1.500,00
.0. DOBILEVIČIENĖ 1.500,00
Aleksas VINKŠNAITIS 1.500,00
Nijolė ŽALKAUSKAS 1.500,00
Eduardas VINKŠNAITIS 1.500,00
Angela Goftas STRUMS-

KYZ 1.500,00
Monika DAMKAUSKAS(® >1.000,00 
Valerija PLANÔIÚNAITÉ

DEL DEBIO11981) 1.000,00
Monika DAMKAUSKAS(82)1.000.00 
Valerija PLANClŪNAITĖ

DEL DĖBIO (1982) 1.000,00
Jonas PAUKŠTYS 2.000,00
Antanina GUDAVIČIUS 1.500,00
Olga MODASTAVIČIUS 1.000,00
Vladas ZIZAS 2.000,00
Pola KAVALIAUSKAS 1.500.00
Kaz. RIMKEVIČIUS 1.500,00
Antanas RUDYS 1.500,00
Sofia VENCEVICiUS 2.000,00
Ona Serbentáité OPSEN-

DORF 2.000,00

Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

ROMĖNS senhoras crianças

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulini, 99 v. Six Mam dM 8Ô0 as 12 h. 
das Wítôàs 18 iX) Fone: 2b5-759O
Kus Quxrtim žšiU'bosa, 6 B. do Limão

4
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CENAS DO PRIMEIRO ENCONTRO DA

16 DE FEVEREIRO O QUE FOI E 
O QUE É HOJE'.

A posição geográfica da Lituânia, ten 
do a Letônia ao norte, aURSS ao leste, 
a Polônia ao sul, é estratégica. Sua his
tória é pontilhada por rivalidades inter 
nas e lutas externas.

Durante séculos já foi uma nação / 
senhora, chegando mesmo, na época de 
Vytautas, O Grande, ser considerada co 
mo um dos maiores países da Europa, 
mas também foi escrava. Conheceu du
rante o passar dos anos as correntes e o 
sonho.

Na sua história um dia tornou-se espe 
cialmente caro, lembrado como O DIA 
DA INDEPENDÊNCIA.

O cena'io mundial que antecedeu este 
dia foi a I Grande Guerra Mundial. Esta 
guerra trouxe grandes perdas para todos 
,desgastou as forças alemãs e russas. O 
enfraquecimento dos inimigos, facilitou 
o alcance da liberdade.

A configuração deste dia teve inicio 
com a reunião de um Conselho Nacio
nal Lituano, que por unanimidade deci-' 
diu por fim ao jugo e proclamou a inde 
pendência aos 16 de fevereiro de 1918.

Instaurou-se a Republica, estruturou- 
se o governo, escolheu-se a capital, a / 
bandeiraee o hino, firmou-se a Consti
tuição. Enfim estava pronta a estrutura 
que teria de sustentar a existência livre.

Livre a ponto da Russia reconhecer a 
autonomia lituana,renunciando para sem 
pre os direitos que ela, Russia podería 
ter sobre o povo e terras lituanos e em 
curto espaço de tempo ter o reconheci
mento de todos os demais estados livres 
como ela, sendo inclusive admitida na 
Liga das Nações.

Foram 22 anos que são lembrados com 
orgulho. Neste período a Lituânia teve 
4 governos( Smetona, Stulginkis, Grini
us e Smetona) , em queconsiderável a- 
vanço foi conseguido em todos os cam
pos.

Este sonho porém foi abafado por 
tropas, tanques e aviões russos, mas con 
tinua vivo nos corações daqueles que se 
consideram lituanos.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Silvana Banys 09/02

JUVENTUDE',,QUE DEU INICIO ÀS

DEBATES SOBRE A FORMAÇÃO DAS 
COMISSOES.

No fim de semana passado, alguns 
dos grupos folclóricos, voltaram das 
férias e recomeçaram os ensaios, para 
a pródma apresentação que será no 
dia 14/02 próximo, no salão do Co
légio São Miguel Arcanjo. A apresen
tação será parte do programa em co
memoração do aniversário da data da 
proclamação da Independencia da Li
tuânia , e contará com show de danças 
e canções típicas.

RINTUKAB

Do pessoal do grupo Rintukai ficaram 
aqui em São Paulo na semana passada, 
5 muchachos Alberto^ Aldo, Jorge,Sér
gio e Miguel. Aproveitaram para conhe 
cer algumas praias do nosso litoral e 
ver o que as paulistas tem. Na segunda, 
feira partiram para Montevidéu.
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MUSŲ LIET U V A

COMISSÃO DE ESPORTES
K.

Ficamos muito contentes com a atu
ação da Comissão de Esportes, por // 
ocasião do Suvažiavimas.

O trabalho realizado teve toda uma 
fase de planejamento em que se procu 
rou o toque perfeito e uma outra ondę 
se partiu para uma luta em campo em 
que 3 pessoas merecem destaque: Ta- 
deu, Butkus e Hercules, que se desdo
braram para nos proporcionar um dia 
Olímpico ou será Olimpia.

Esperamos para breve mais superpro- 
duções do gênero, pois até ja ouvimos 
falar numa pescaria....

CORAL VOLUNGĖ:

Antes de mais nada, parabéns.
Parabéns pela terceira velinha prestes 

vão apagar, acrescentando mais um már 
co em sua vida.

Que a quarta traga um ano cheio de 
realizações e a quinta esteja a um passo 
da Dainų Švente.

CURSO AUDIOVISUAL
DO idioma lituano 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Caixa Postai 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP.

MESA DOS ORGANIZADORES DOS! TRABALHOS DURANTE 
OS DIAS DE ESTUDO NA LITUANIKA'.SOCIAIS

Na Escola Superior de Agricultura - 
Luiz de Queiroz formou-se esse ano, 
nossa amiga de Piracicaba, Christina 
Dudienas (Engenheira Agronomą).

Parabéns.

MINUTOS DE SABEDORIA

Quando você encontrar trevas diante 
de sí, não esbraveje contra elas,: ao con 
trário, procure acender uma luz.

Quando alguém errar, não o condene 
nem ataque: acenda uma pequenina / 
luz diante dele, com sew exemplo.

Nada melhor existe para ajudar aos 
outros, do que mantermos nossa luz / 
acesa; servindo nosso exemplo de farol 
para guiar o próximo, mostramos-lhe o 
caminho da subida.

6



NR. 6 (1745) 1982.11,11

E. čekiėhė

Lietuvos nepriklausomy- 
oés atgavimo sukaktį — 
Vasario 16-tą_dieną šiemet 
minime jau 64-jį kartą. Tai 
storinė amžių bėgyje ne
nueinanti užmarštin lietu
sių tautos diena, gyva ir 
imžina liudininkė, prime
nanti mums, kad lietuvis 
•iž laisvę amžiais kovojo, 
daug kraujo praliejo, sūnų 
»r dukrų apraudojo, daug ir 
žiaurių priešų nugalėti tu
rėjo, bet jų nepabūgo, savo 
tautos laisvės neišsižadėjo.

Prie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo, be iš 
anksto mūsų tautos atgimi
mo žadintojų jai ruoštos 
dirvos, be 1918 metų Vasa
rio 16 dienos Akto paskel
bimo, reikėjo tą Aktą įgy
vendinti, krauju apginti 
nuo kaimyninių priešų. Tai 
dideliu ryžtu, drąsa ir pasi
aukojimu atliko mūsų pir
mieji partizanai ir kariai 
savanoriai, kad ir nežiban
čiais ginklais iš visur suran
kiotais, nežibančiais antpe
čiais nei sagtimis, bet stip
riais dvasioje kariais. Juos 
vieningai rėmė visa tauta. 
Jų širdys nedrebėdavo prie
šą pamačius, jų dvasios ne-

MŪSŲ

VASARIO 
palauždavo nelaisvės kan
čia, jie buvo stiprūs, nenu
traukiamais ryšiais sujung
ti su savo žeme, savo tėviš
ke, jos žmonėmis.

Jų dėka mes 22 metus 
nepriklausomai gyvenom. Ir 
taip mūsų tėvynė Lietuva 
atgimimo žadintojų nepri
klausomybės idėjai gerai 
paruošta, atgavusi laisvę 
sugebėjo greit ir gerai tvar
kytis ir, per trumpą laiką 
visose srityse pasivijo kul
tūringąjį Vakarų pasaulį. 

r Lietuvos gyvenimas politiš
kai, ekonomiškai ir kultū
riškai* augo, brendo, klestė
jo.

Deja, likimo nebuvo lem
ta juo džiaugtis kaip kitom 
pasaulio tautom. Po 22 me
tų laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo, tą visą Lietuvos 
pažangą bolševikinis oku
pantas vėl užslopino įvai
riais būdais nuteriodamas 
kraštą ir kankindamas žmo
nes. Tą terorą vykdo iki šių 
dienų jau 42-^us metus. 
Vasario 16 dienai atėjus, 
lietuvis tėvynėje liūdnai at
sidūsta, stengiasi savyje su
stiprinti viltį ir kartais pa-

L I ETŲVA 
.........Į............ m--., i . . .■» < u

ŠEŠIOLIKTOJI
slapčia rizikuoja iškelti tri
spalvę.

O mes, kuriems likimo 
buvo lemta pasiekti laisvąjį 
pasaulį, jau parodėme sve
timiems savo darbštumą, 
lietuvių vaikų talentingumą 
visose srityse, šiandien jų 
tarpe yra žymių mokslinin
kų, rašytojų, menininkų, 
filmų aktorių, tarptautinių 
solistų ir kitų profesijų. 
Prisiminus, kad Vasario 16 
diena atėjo anų laikų sun
kiose sąlygose gyvenusių 
talentingų taurių nedidelio 
skaičiaus lietuvių dėka, sa
vo viltis kreipiame j dabar
tinį jaunimą tikėdami, jog 
ir vėl ateis toji garbinga 
Lietuvos laisVės prisikėlimo 
diena jų, mūsų jaunosios 
kartos dėka.

Vasario 16-j i yra mums 
didelio susikaupimo, ryžtin
gumo ir rimties diena, su-, 
jungianti visus, nežiūrint 
nei politinių įsitikinimų, nei 
profesijų, nei amžiaus vie
nam didžiam tikslui — Lie
tuvos laisvės siekimui. As
meniškos smulkmenos, sro
viniai vingiai ar ideologiniai 
priešingumai mus dažnai iš

skiria, suskaldo, išblaško, 
bet palikime juos gyvenimo 
kasdienybei, o tautos šven
tės minėjimas teatnaujina 
kiekviename lietuvyje ir to
liau pastoviai, vieningai, 
efektingai ir viltingai dirb
ti, kovoti už šviesią, laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, 
žvilgsniu atgal pagerbiant 
dirbusius praeityje ir žuvu
sius bei kovojusius už tau
tos išsilaikymą. Taip pat ne
pamiršdami, jog priešas ko
voja su lietuviais ne tik pa
vergtame krašte ar Sibiro 
taigose, bet ir laisvame pa
saulyje, tik skirtingais me
todais — silpninti mūsų jė
gas. Todėl neturime paleis
ti ginklo iš rankų, kurį šio
se sąlygose dar galime var
toti. Tai politinį, kultūrinį 
ir materialinį, paremiant 
kitu darbus.

Tokiu mūsų pastangų, 
troškimų ir vieningumo de
monstravimu saviems ir 
svetimiems tebūna minima 
ši LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
— VASARIO 16-ji diena, 
nes tai rodo jėgą, stiprina 
dvasiniai mus pačius ir er
zina priešus. raRVA

IŠ PLB VALDYBOS VEIKLOS

Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybos posėdis įvyko 1982 m. sausio 13 
d Jaunimo centre Čikagoje. Posėdžio 
oag" ndinis tikslas — aptarti "Pasaulio 

e:<AiO reikalus. Dalyvavo PLB valdy- 
oos nariai: pirm. Vytautas Kamantas, 
A. Juodvalkis, P. Kilius, V. Kleiza, D. 
Kojelytė, A. Paulius, Z. Žiupsnys, PL- 
JS pirm. G. Aukštuolis, PLJS sekr. Ra
mutė Kemėžaitė, "Pasaulio lietuvio" 
redaktorius Bronius Nainys bei admi
nistratoriai Baniutė ir Romas Kronai.

Red. B r. Nainys jau metus redaguo
ja "Pasaulio Lietuvį". Pertą laiką susi
tvarkė žurnalo išleidimas ir jis dabar 
kas mėnesį pasiekia skaitytojus. Br.Nai- 
nys vaizdžiai pristatė redagavimo darbo 
eigą. Vieną numerį suredeguoti vien 
jam "kainuoja" virš 110 darbo valandų. 
Redagavimo darbą apsunkina gaunami 
vos išskaitomi rankraščiai, neoriginali 
medžiaga (padauginus išsiunčiama visai 
spaudai), kai kurių korespondentų silp
na lietuvių kalba. Trukdo ir techninės 
kliūtys spaustuvėje, nors bendrai ryšiai 

su spaustuve geri. Redaktorius spaus
tuvėje turi savo kampelį kuriame jis 
ten vietoje gali atlikti daug darbų.

"Pasaulio Lietuvis" plaukia j Euro
pą, Australiją Šiaurės ir Pietų Ameriką, 
net ir j Aziją bei Afriką. 1982 m. pra
džioje prenumeratų apytikriai 3000, 
du trečdaliai jų JAV-bése. I Australiją 
siunčiama 275 egzemplioriai, j Kanadą 
— 237, j Vokietiją — 145, j Braziliją — 
72, į Angliją — 55, į Argentiną — 45, j 
Belgiją — 44, j kitus kraštus mažiau. 
Didelis nuošimtis skaitytojų už Siaurės 
Amerikos — Australijos ribų '"Pasaulio 
Lietuvį" gauna nemokamai. Adminis
tratoriai susirišsu paskirų kraštų valdy
bomis, prašydami jų patikrinti gavėjų 
sąrašus. Kartais atsitinka, kad buvęs 
skaitytojas miršta arba pakeičia adresą 
ir apie tai administracijai nėra praneša
ma. Tai labai daug administracijai kai
nuoja, kadangi j užsienį paštas labai 
brangus, net įskaitant tam tikras leng
vatas spaudai. Paprastu paštu siunčaint 
j užsienį vienas numeris kainuoja 72 
centai, oro paštu keleriopai kartų dau
giau. Egzemplioriai nepasiekę adresa

to pašto nėra grąžinami. Paprastu paš
tu siunčiant gali praeiti keli mėnesiai * 
tarp išsiuntimo ir pastabos, kad gavėjas 
išsikėlęs. Iki to laiko trys ar keturi nu
meriai bus išsiųsti ne tuo adresu.

Bandydami prilaikyti kylančias išlai
das, redaktoriai, administracija ir valdy
ba susitarė truputi mažinti puslapių 
skaičių. Tai apsunkina redaktorių, bet 
tuo būdu tikimasi bent laikinai išvengti 
prenumeratos pakėlimo. Spausdinimo 
ir pašto išlaidom smarkiai kylant, vis 
dėl to ateityje prenumeratos kainą rei
kės persvarstyti. Vieno numerio išleidi
mas ir ekspeditavimas šiuo metu kainą 
reikės persvatstyti. Vieno numerio išlei
dimas ir ekspeditavimas šiuo metu kai
nuoja virš 4.000 dol.

PLB valdyba pasidžiaugė "Pasaulio 
lietuvio" turiniu ir tvarkingu redagavi
mu bei administravimu. Br. Nainys yra 
pažadėjęs redaguoti "Pasaulio Lietuvį' 
iki valdybos kadencijos galo, 1983 m. 
vasaros.
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O PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAZIAVIIMAS

REZOLIUCIJOS
1. I PALJ Suvažiavimas sveikina ir lin

ki daug sėkmės I PALB pirmininkų 
suvažiavimui.

2. Suvažiavimas siūlo, kad Urugvajaus 
Lietuvių Klubo jaunimo atstovas, 
būtų pripažintas kaipo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos, Urugvajaus 
Sekcijos pirmininkas. Jis, pagal savo 
galimybes, rinkimų būdu, sudarytų 
komisiją, kuri vadintųsi Urugvajaus 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir veiktų 
PLJS-gos ribose.

3. I PALJ Suvažiavimas ragina PALJS- 
gų valdybas išpildyti VII PALK,Jau
nimo Sekcijos likusias rezoliucijas.

4. Suvažiavimas prašo Argentinos LJS- 
gos, kad apsiimtų pareigą koordinuo
ti dainininkės Adrianos Jocytės juos
teles "reel to reel" įrašymo. Taip 
pat, kreipiasi j ateinantį I PALB p ir-n 
mininkų suvažiavimą prašydamas 
sujieškoti piniginės galimybes tos 
juostelės paruošimui.

5. I PALJ Suvažiavimas, ragina visos 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimą, 
kreiptis j savo krašto Jaunimo Sąjun
gos valdybą, esant bet kokių pagei
davimų padėty, pavž.: keliones, 
mokslo, darbo ir 1.1.

6. I PALJ Suvažiavimas, skatina Pietų 
Amerikos Jaunimo Sąjungos valdy
bą, skleisti lietuviškus leidinius savo 
krašto kalba.

7. Suvažiavimas ragina Pietų Amerikos 
lietuvišką jaunimą skaityti pogrin
džio leidinius.

8. Suvažiavimas prašo, kad Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo vienetai, daž
niau rašytų savo veiklą, krašto bei 
išeivijos lietuviškoje spaudoje.

9. Suvažiavimas pageidauja, kad kai 
kultūriniai gastroliavimai yra planuo- 
jami/svarstomi, būtų artimesnis susi
tarimas tarp interesuotų kraštų.

10. Nutarta, II Pietų Amerikos Lietu
vių Jaunimo Suvažiavimą sukviesti 
1983 metais, Šiaurės Amerikoje.
Įvyks V PLJK-so metu, prieš Studi
jų Dienas. Pietų Amerikos kraštų at
stovai j V PLJK-są bus atstovai į II 
PALJ Suvažiavimą. Koordinacijos 
užsiims komisija, kurioje dalyvaus 
kiekvieno krašto delegacijos vadovas. *

11.1. PALJ Suvažiavimas nutaria:
a. — Siųsti Sovietų Sąjungos pareigū- £

nams protesto telegramą bei laišką.
b. — Per Pietų Amerikos jaunimo

institucijas/organizacijas bei tre
čiojo pasaulio viešąją opiniją, v
skelbti Lietuvių Tautai ir lietu
viams, o ypač jaunimui daromą ,
skriaudą. L

PASTABA: Telegramos ir lajško teks- i< 
tų kopijos yra pridėtos rezoliucijose, s
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1982 metų sausio 23-25 dienomis 
São Paulo mieste, Brazilijoje, vykusia
me Pietų Amerikos lietuvių kilmės jau
nimo suvažiavime, buvo svarstytas 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
pažeidimo klausimas Lietuvoje. Yra 
žinomas faktas, kad Sovietų Sąjunga 
veda atšiaurią ideologinę kampaniją 
prieš tautiškumą ir religiją, slopinant 
tautinius, demokratinius ir religinius 
protestus ir baudžiant tuos, kurie drįs
ta reikšti skirtingą nuomonę socialiniais, 
kultūriniais, tautiniais ir religiniais ar 
politiniais klausimais, taip, kaip jiems 
diktuoja protas ir sąžinė.

Lietuva buvo pirmoji Sovietų-Nacių 
konspiracijos auka, sulaužant visas su 
Lietuva pasirašytas sutartis ir galiausiai 
išplėšiant tautos laisvę ir valstybės ne
priklausomybę gėdinguoju slaptu Rib- 
benttropo-Molotovo aktu. Duotojo žo
džio laužymas ir agresija yra dvi sąvo
kos, kurios iki šiol tiksliausiai charakte
rizuoja Sovietų Sąjungą. Tą patvirtina 
vėliausios bangos kratų, tardymų ir areš
tų, akivaizdžiai pabrėžiančių, kad Sovie
tų Sąjungos priimti baigiamojo Helsin
kio Pakto įsipareigojimai taip pat yra 
jos grubiai pažeidžiami.

Pietų Amerikos lietuvių kilmės jauni
mas yra giliai pasipiktinęs, kad politinių 
kalinių ir žmogaus teisių gynėjų eilėse- 
gynėjų, nuteistų kalėjimo, priverčiamo
jo darbo stovyklų ar specialaus psichia
trinio gydymo bausmėmis, yra ir visa 
eilė Lietuvos jaunuolių. Tarp kitų: Jo
nas Bagdonas, Arvydas Čekanavičius, 
Voldemaras Karaliūnas, Liutauras Ka
zakevičius, Zita Kirsnauskaitė, Algirdas 
Statkevičius, Zubavičius, Petras Plumpa- 
Pluira, Vytautas Remeika ir kiti. Mes 
esame susipažinę su jų bylomis, teismų 
eiga ir manome, jog bausmės už laikyse
ną ar veiksmus, kurios garantuoja Sovie
tų Sąjungos konstituciją, daro gėdą So
vietų Sąjungos vyriausybei ir Sovietų ju
ridinei sistemai.

Sovietų Sąjunga yra įsipareigojusi 
gerbti žmogaus teises ir pagrindines lais
ves pagal Jungtinių Tautų Chartos ir Uni
versalines Žmogaus Teisių Deklaracijos 
principus. Jūsų spauda skelbia,jog naujo
ji Sovietų Sąjungos konstitucija garan
tuoja žymiai daugiau teisių ir laisvių, ne
gu Universalinė Žmogaus Teisių Dekla
racija. Jums turėtų būti žinomas Dekla
racijos 19 straipsnis, pagal kurį kiekvie
nam asmeniui yra duodama teisė laisvai 
laikytis savo įsitikinimų ir laisvai reikšti 
savo nuomonę ir idėjas tiek krašto vidu
je, tiek ir už jo ribų. Kodėl gi Sovietų vy
riausybė draudžia jaunimui reikšti ištiki
mybę savo tautai ir savo tikėjimui? Ko
dėl neleidžiama lietuviams tikrinti Sovie
tų vyriausybės prisiimtu Helsinkio Pak
to nutarimų ir įsipareigojimų vykdymą 
jūsų okupuotame krašte? Kodėl Sibire 
kentėjusių šeimų vaikai yra mokyklose
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ir viešajame gyvenime diskriminuojami? 
Ir kodėl jie yra baudžiami sunkiomis 
bausmėmis, o jų tarpe režimo išgalvotais 
psichiatriniais gydymais už tai, ką jūsų 
konstitucija leidžia ir garantuoja žmogaus 
teisių srityje?

Tarptautinė ir Civilinė Politinių Teisių 
Konvencija įsakmiai pažymi, jog niekas 
negali būti kankinamas, nežmoniškai ir 
pažeminančiai traktuojamas, ar baudžia
mas už savo pažiūras ir įsitikinimus.

Primindamas Lietuvai iškilmingai duo
tos Sovietų Sąjungos sutartis, Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas vien
balsiai reikalauja, kad neteisingai nubaus
tiems ar baudžiamiems lietuviams — žmo
gaus teisių ir sąžinės laisvės gynimo au
koms - būtų tuojau grąžinta laisvė.

Pietų Amerikos Lietuvių kilmės Jau
nimas nutaria, kad Jis per Pietų Ameri
kos jaunimo institucijas bei organizaci
jas ir trečiojo pasaulio viešąją opiniją 
skelbs lietuvių tautai ir lietuviams, ypa
čiai jaunimui, daromą skriaudą.

Žmogaus teisių klausimas nėra vien 
Sovietų vyriausybės vidaus reikalas, 
kur laisvajam pasauliui kalbama vie
naip, o Sovietų Sąjungoje elgiamasi 
priešingai; žmogaus teisių gynimas yra 
visos žmonijos, taigi ir Pietų Ameriko
je gimusio lietuvių jaunimo šventa par
eiga. Šią pareigą, Sovietų Sąjunga, turi 
leisti atlikti ir lietuviams, kurie imasi 
kontroliuoti Helsinkio Pakto nutarimų 
vykdymą ir drįsta viešai smerkti Sovie
tų organų vykdomus nusikaltimus 
prieš asmenis, tautą ir bažnyčią.

Pietų Amerikos Lietuvių kilmės Jau
nimas tikisi ir laukia, kad Sovietų Są
junga atsisakys priespaudos ir nusikalti
mų politikos prieš istorinės okupuotos 
tautos žmones, kurie ilgisi laisvės ir sa
vo valstybinės nepriklausomybės teisių, 
kurias Sovietų Sąjunga yra išplėšusi sa
vo gėdai ir teisingam mūsų ir viso civili
zuoto pasaulio pasipiktinimu.

I PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMO ATSTOVAI

Kopijos: Council of Ministers of the 
USSR, Mr. A N Kosygin; Supreme 
Court of the USSR, Mr L N Smirnov; 
USSR Minister of Internal Affairs, Mr 
N A Schelokov; USSR Union of Jour
nalists, Mr V G Afanasyev; USSR Mi
nister of Foreign Affairs, Mr A A Gro
myko; USSR Minister of Health, Mr 
B V Petrovsky; USSR Union of Writers, 
Mr G M Markov; USSR Union of Artists; 
Council of Religious Affairs, Mr V Ku- 
royedov; Moscow Patriarchate; USSR 
Academy of Medical Sciences, Mr V D 
Trimakov; Presidium of the Lithuanian 
SSR Supreme Soviet, A Barkauskas; U. 
S. Secretary of State, Mr Alexander 
Haig; American Psychiatric Asociation, 
Dr Melvin Sabshin; United Nations ir 
Trečiojo Pasaulio Viešąją Opiniją.
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MALONŪS SVEČIAI URUGVAJIEČIAI

Reikia nuoširdžiai sveikinti atvyku- 
*us j mūsų šalj jaunimu iš tolimos Urug- 
/ajaus padangės. Tas parodo kaip yra 
uarbu visose srityse, vadovaujantieji 

asmenys, o ypač, tai reikalinga jaunimui. 
Vienas, as keli suaugę, sumanūs ir pasi
šventę darbui žmonės, gali sukurti neti
kėtinus dalykus.

Štai, nors ir urugvajiečiu atžvilgiu 
jei ne ooma Rožė Čyžaitė-Pretkuvienė, 
ansamblio globėja, Vytautas Dorelis, 
taip gražiai pagaminęs net tris permai 
nas drabužiu šokėjams, patarėjas Dr. Al- 
bedas Stanevičius ansamblio vadovas 
• i «autinių šokiu mokytojas Antanas 
Grigorio Šleivys.

Čia jiems atvykus, šiuos mielus sve
čius pasiėmė savo globon Brazilijos Lie
tuviu Bendruomene ir Brazilijos Lietu
ku jaunimo sąjunga. Jau ką ir bekalbė- 

apie panele Ramutę Kemėžaitę, kuri 
nors ir \aipo svečias, suko tą lietuvišką 
jaunimo ratą, ne tik stovykloje Lituani
koje. bet n čia pasirodant Šv. Kazimie- 

parapijos salėje, j kurią prigužėjo ke- 
■i šimtai žiūrovu, dideliu ir mažesniu, 
kurie nepasigailėjo plojimu, kaipo padė
ka, jauniesiems svečiams šokėjams, taip 
pat ir damininkėms. Tai buvo tikrai 
meniškas pobūvis, nes jau buvome pa
siilgę pamatyti ką nors naujesnio. Kaip 
sako lietuviška patarlė: "Nors ir nežmo
niška bet tik kitoniška", o čia atvirkš
čiai buvo kitoniška ir labai žmoniška ir 
ku turinga

Dabar keletą žodžiu apie Koncertą 
«□r pasirodė Urugvajus lietuviu - jau
niu Tautinių šokių ansamblis ‘ RlN-
TUKAI'

Visas Koncertas buvo padalintas fak- 
tinai j penkias dalis.
1 Oficialioji dalis, arba atidarymas: Tą 

atliko Brazilijos Lietuviu Bendruo-
menės Pirmininkas p. J. Tatarūanas, 
savo kalboje, pasveikino atvykusius 
ir palinkėjo dirbti pavergtos Tėvynės 
labui ir mylėti savo protėvių gražią-
ją kalbą ir gerbti jos papročius ir kul-
turą. Brazilijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Pirmininkas, Inž. A. Valavi
čius, taip pat sveikino ir linkėjo,kad 
jaunimas dirbtų ir toliau lietuvybei 
ir Tėvynės labui.
Pranešimus, per garsiakalbį, atliko 
simpatingoji, mokytoja, panelė Ra
mutė Kemėžaitė.

2. Šioje dalyje, dainos, kurias gražiai ir
darniai sudainavo panelė Ramutė, ji

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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pati pritarė ir gitara, talkininkaujant 
poniai Beatričei Bacevičiūtei-Kosėk. 
Padainuota trys naujos dainelės, o 
viena sukurta net čia stovykloje Li 
tuamkoje Publikai patiko, nes vis 
naujenybe

3. Šis periodas buvo padalintas j tris 
dalis: Kiekvienoje dalyje šokėjai pa
sirodė su kitokiais rūbais, vieni gry
nai tautiniai, o kiti stilizuoti, bet la
bai skoningi ir daro malonu įspūdį 
žiūrovams

Ansamblis, nedidukas skaičiumi, 
bet tvirtas, ryžtingas, puikiai paruoš
tas iš ko galima spręsti kiek daug dar 
bo padėta pasiruošimui. Tai mieli urug
vajiečiai, Jūs savo uždavinį atlikote 
meistriškai, mes džiaugiamės Jumis, 
nes Jūs nors ir neskaitlingi, esate lygūs 
ir didesniems ansambliams. Stebėtina, 
kad mergaitės, šokėjos, nedidžiausios 
ūgiu, bet labai grakščios, vikrios, malo
nios su puikia mimika ir išraiška. Vy 
rai, jaunuoliai visi kaip jauni ąžuolai, 
aukšti, taip pat visus šokius atliko la
bai darniai o nekuriuose šokiuose, vi
sas ansamblis, pasirodė aristokratiškai. 
Bravo, Jums visam ansambliui, nes Jūs 
esate verti pagyrimo ir mes Jūsų lauk 
sime visuomet.

Kapit. J. Ciuvinskas

BOM RETIRO,PAMALDOS UŽ 
LIETUVĄ

įvyks š.m. kovo 14 dieną. Vietos ir 
apylinkių tautiečiai kviečiami dalyvau 
ti pamaldose už pavergtą Tėvynę.

Ta pačia proga melsimės ir už kata-
likiškąją Lenkiją.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Viktoras ZUBELIS 1.000,0(
Juozas KRUMZLYS 1.000,0(
Vladas GODLIAUSKAS 2.000,0( 
Jurgis BRIZGYS 3.000,0(
Marija MAZURKEVIČIE-

NÉ 2.000,0(
Aldonia Kaw.Iz GEREN-

SER 3.000,0(
Jonas ŠERMUKŠNIS 3.000,0(

už A A. ANTANINA SABALIAUSKAITĘ 
Gonçalves dos Santos

pirmųjų mirties metinių proga bus atlaikytos 
sekmadienj, vasario 21 d., 8 00 vai. N. S. de 
Lourdes bažnyčioje.

Užprašė motina Anastazija Sabaliauskienė

BOM RETARD, SP. "ANGIE MODAS" 
savininkai - Genė Ratautaitė ir Anta
nas GI RČKAI, š.m. sausio 7 dieną, - 
su padėka Dievui -- gražiai paminėjo 
savo laimingos santuokos sukaktį, "šei 
mos galvos" 48-metj ir dukru - Kristi 
nos ir Denises į Puc'o administracijos 
ir pedagogikos fakultetu įstojimą.

Pobūvyje dalyvavo svečias iš Urugva
jaus - Tėvas Jonas Giedrys ir kun. Pet
ras Urbaitis.

Genė Ratautaitė ir Antanas GIRČKAi An
gie Modas" savininkai Bom Retiro. SP

SVEIKINIMAI ' MŪSŲ LIETUVAI"

Pirmojo P Amerikos Lietuvių Jau 
nimo suvažiavimo dalyviai pasiuntė 
"Musu Lietuvai" sekančius sveikini
mus:

Mes. jaunimo atstovai iš keturiu Pietų 
Amerikos kraštu, sveikiname jus. susirinkę i 
I PALJ Suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyksta Lituanikos sodybo
i e, Brazilijoje. 23 30 dd sausio mėnesyje.

Suvažiavome nagrinėti mūsų jaunimo veik
lą, kaip ja pagerinti, pasidalinti mintimis ir 
įspūdžiais. Apart tu, mes taip pat pradėsime 
ruoštis i L Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
gresą kuris įvyks JA V Čikagoje 1983 metu 
vasara.

Žinoma, mes esame kaip juostos audinys: 
skirtingu siūlu, bet derindami tuos siūlus, kar
tu išausime MŪSŲ GRAŽIA JUOSTA.

I P AL J. Suvažaivimo vadovai 
ir atstovai

Seka 32 parašai.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga; 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913
nencui
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VAKARIENĖ SU PIRMININKAIS

14 vasario, 18,30 vai.
Kviečiame lietuvių visuomenę da

lyvauti vakarienėje, tuoj po Vasario 
16 minėjimo, Jaunimo Namuose, Vi
la Zelinoje, kuri ruošiama Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų, atstovų 
ir jų valdybos narių pagerbimui. Daly
vaus PLB-nės vice-pirm. Vaclovas Klei
za, Argentinos, Kolombijos, Urugva
jaus ir Venezuelos Bendruomenių pir
mininkai.

Jie dalyvaus Vasario 16 minėjime 
ir Pietų Bendruomenių Pirmininkų 
suvažiavime. Posėdžiai jvyks Lituani
koje, 15 ir 16 vasario.

Prašome įsigyti bilietus iš anksto, 
ar juos rezervuoti, pas B LB-nes pirmi
ninką, Av. Zeiina, 1.135, tel. 63-7344, 
ar abejose parapijose, tel. 273-0338 
ir 63-5975 ir taip pat pas kitus BLB- 
nės valdybos narius.

PADĖKA
Urugvajaus lietuvių kolonijos ir tau

tinių šokių jaunių ansamblio Rintukų 
vardu noriu pareikšti širdingą padėką 
S. Paulo lietuviams už malonią globą ir 
rupestj mūsų ansambliu, organizavu
siems jų taut, šokių programą ir visiems 
dalyvavusiems.

Ypač nuoširdi padėka BLB ir BLJS 
valdyboms bei jų pirmininkams - Jo
nui Tatarūnui irinž. Aleks. Valavičiui 

visiems, kurie priėmė to ansamblio 
narius savo pastogėje, jais tėviškai rū
pindamiesi ir sudėjusiems jų kelionei 
geroką krūvą pinigų.

Si kelionė Rintukams buvo labai nau
dinga. Tai buvo proga išeiti iš savo kai
mo j platesnį pasaulį ir pamatyti, kaip 
kitur lietuviai gyvena ir dirba lietuvišką 
darbą.

TAUTOS ŠVENTĖS 
• • •• 
meninas

13 Vasario, 16 Vai. — Nepriklausomybės Minėjimo Parodos atidarymas
V. Prudentes Bibliotekoj, Av. Zeiina, 177

14 Vasario, 15 vai. — Iškilmingos mišios, Vila Zelinos Šv. Juozapo bažny
čioje.

14 Vasario, J6 vai.— Vasario 16 minėjimas Seselių Pranciškiečių Salėje, 
R. Campos Novos, 173, V. Zeiina

14 Vasario, 18,30 vai.— Vakarienė Jaunimo Namuose, V. Zelinoje, 
Lietuvių Bendruomenių Pirmininkams ir svečiams 
pagerbti.

... — --- -- - .. . .. .......... .. -- -R
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GARBĖS LEIDĖJA

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Vasario 16 ■ Šventės Minėjimo rengėja.

BLB-nės Tarybai ir Valdybai Mūsų Lietuvos 
redakcija ir administracija širdingai dėkoja. ’

_ _ __ ____  _ _ _ —..__ _

DĖMESIO... UŽGAVĖNIOS LITUANIKOJ

Pranešu Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
nariams, kad, š.m. vasario mėn. 21 die
ną šaukiamas metinis Vyrų Brolijos su- 

.sirinkimas, kuris jvyks tuojau po sumos
— 12:00 vai. Jaunimo Namuose. Narių 
dalyvavimas būtinas.

Brolijos pirmininkas 
Antanas Rudys

Lietuvių Sąjungos -Aliança Valdyba 
maloniai kviečia savo narius dalyvauti 
Pirmi ninku-Atstovų pagerbime-koktei
lyje, kuris jvyks vasario 17 d. (trečia
dienį), 8 vai. vakare, savo namuose, 
Rua Lituânia 67, Moóca.

Džiugu buvo, kad Rintukų pasirody
mas įvyko šv. Jono Don Bosco, salezie
čių įsteigėjo šventėje iršv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, parapijos salėje, lietu
vių tėvų saleziečių vadovaujamoj. Tiek 
šv. Jonas don Bosco, tiek jo įsteigtos 
vienuolijos nariai pasižymi ypatinga jau
nimo meile ir darbu su jaunimu. Jauni
mu rūpinasi visos institucijos ir organi? 
zacijos, kurios dirba ir gyvena ateičiai. 
Tas darbas su jaunimu sudaro daug pro
blemų, bet taip pat duoda daug džiaugs
mo bei vilčių.

Su gilia pagarba ir dėkingumu.
kun. Jonas Giedrys, S.J. 

Urugvajaus lietuvių kapelionas

Užgavėnių sekmadieni (vasario 21 d.? 
Lituanikoj bus maudymosi baseino iš
kilmingas atidarymas (inauguracija) 
Tačiau jus galite Lituanikoj praleisti 
visą savaitę. Galite apsigyventi svečių 
namuose, savo ar draugų namuose ir 
maitintis sodybos svetainėje. Galite pie
tauti atvažiavę j baseino inauguraciją. 
UŽSISAKYKITE VIETĄ IŠ ANKSTO 
telefonu: 63-59-75.
I PAU SUVAŽIAVIMAS

Pasibaigė I PALJ Suvažiavimas.
Iš jo daug naudos, daug darbo atlik 

to, daug darbo atlikti, daug "adrenal* 
nos", daug susidraugavimo.

Norime dabar viešai pristatyti rezo 
liucijas, mūsų darbo įrodymas, 'r be 
to, padėkoti visiems kurie prisidėjo 
prie mūsų darbo.

Tiems kurie padėjo su transportu < 
ir iš suvažiavimo, Atibajoje.

Kun. Šeškevičiui, mūsų Dvasios Va 
dui.

Tiems kurie prisidėjo prie suvažiavi 
mo programos ruošimo.

Pp. Petraičiams ir p-lei Tylaitei ku 
rie maloniai mums paskolino, stovy 
klavietei, jų vasarnamius Lituanikoje 

Mūsų specialioji padėka ponioms 
Zalubienei, Guzikauskienei, ir Nanar 
dienpi, kurios šeimininkavo per visą 
suvažiavimą.

Didelis ačiū: Ramutei Kemėžaite: 
PLJS valdybos narei - kuri taip gra 
žiai pasiaukojo Suvažiavimo pasiseki 
mui.

Arui Mažeikai - VLJSpir-kui - ku 
ris nepaprastai daug prisidėjo prie or 
ganizacįjos bei geros nuotaikos palai 
kymo suvažiavime.

Dabar labai didelis ačiū šeimoms 
kurios priėmė mūsų svečius pp. V Ba 
cevičiams, pp. Baniams, pp. L. Bendo 
raičiams, pp. H. Guzikauskams, p J 
Delinikaičiui, pp. Karavich, pp.T Ma 
chado, pp. Nikitin, pp. A. Petraičiams 
pp. S. Remenčiams, pp.H, Remenčiams 
pp. A. Saldžiams, pp. J. Silickams, pp 
J. Tatarūnui, pp. H. Valavičiams.

Ir visiems tiems kurie vienaip ar ki 
taip prisidėjo prie suvažiavimo darbus, 
draugiškas lietuviškas ačiū.

BLJS valdybos vardu, 
Sandra Saldytė — vice—pir-kė
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