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PABALTIJO KLAUSIMAS IR 
JUNGTINĖS TAUTOS

Amerikos politiniuose sluoksniuose 
girdėti vis daugiau balsų, raginančių, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės klausimas butų jtrauktas 
j Jungtinių Tautų organizacijos dieno
tvarkę. Savaitraštyje Human Events 
(1981.IX,7) apie tai pasisakė diploma
tas ir Michigano valstijos senatorius Ed 
Fredricks. Jis klausia, kaip JAV-jos tu
rėtų reaguoti j Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų piktnaudžiavimą Jungtinių 
Tautų procedūra. " Lai kas iškelti Če
koslovakijos, Afganistano ir Angolos 
klausima", rašo jis. "Jei Sovietų Sąjun
gą taip uoliai reikalauja nepriklausomy
bės Porto Rikui, pats laikas pradėti na
grinėti Pabaltijo klausima". Fredricks 
tvirtina, kad tarp Pabaltijo valstybių ir 
Porto Riko galima nubrėžti pačią tiks
liausia, betarpę paralelę. Senatorius 
Fredricks atkreipia savo skaitytojų^dė
mesį j tai, kad po pirmojo pasaulinio 
karo Sovietų Rusija "visiems talkams" 
pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybę. Tačiau 1939-ais me
tais pasirašytas rusų-vokiečių nepuoli
mo paktas Pabaltijo valstybes perdavė 
Sovietų Sęjungai, kuri 1940-ais metais 
j jas įžygiavo ir pasiglemžė. Fredricks 
pabrėžia, kad Pabaltijo valstybės nega
lėjo būti mainų ar dovanų objektu, nes 
jos nėra nei Rusijos, nei Vokietijos 
nuosavybė. Hitlerio jau seniai nebėra, 
rašo jis, bet Sovietų Sęjunga tebeturi 
jo dovanę — Pabaltijį.

Fredricks taip pat primena,jog 1940- 
ais metais Sovietų Sąjungai užgrobus 
Pabaltijį, tuometinis Amerikos valsty
bės sekretorius Sumner Welles apgailes
tavo, kad "sęmoningai buvo sunaikin
ta Pabaltijo valstybių politinė nepri
klausomybė ir teritorinis integralumas". 
Tačiau karo metu ir vėliau sudarytose 
sutartyse,' Jungtinės Amerikos Valsti
jos, kaip ir likusis pasaulis, tekreipė ma
žai dėmesio į Pabaltijo problemę.

Washingtone anglų kalba leidžiamas 
ELTOS biuletenis sveikina senatoriaus 
Fredricks iniciatyvę jvesti Pabaltijo by
lą į Jungtines Tautas, bet nesutinka su 
jo nubrėžta paralele tarp Pabaltijo vals
tybių ir Porto Riko. Lietuva, Latvija ir 
Estija — rašo ELTA — yra valstybės, 
kurių nepriklausomybę laikinai pertrau
kė Sovietų Sęjungos okupacija; Porto 
Rikas niekad nebuvo nepriklausomas. 
Be to, portorikiečiai šiuo metu turi sa
vivalda, laisvai išsirenka savo vyriausy
bę, ir visuotinos liaudies apklausos bū
du pasisakė už "laisvę sęjungę" su

K

BLB-nės pirmininke Jonas Tatarunas atidaro paroda apie Lietuva V. Prudentes 
bibliotekoje. Kairėje yra bibliotekos vedėja, dešinėje Jonas Gaidimauskas.

Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. To
kiu būdu Porto Rikas gali ir atsiskirti 
nuo Amerikos ir pasirinkti visišką ne
priklausomybę. Pabaltiečiai gi neturi 
jokios galimybės laisvai balsuoti ar ki
taip išreikšti savo politinę valię. ELTA 
pabrėžia, kad Pabaltijo valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose reikia kelti ne 
todėl, kad tuomi būti atsikirsta Mas
kvai už nepagrįstus kaltinimus Ameri
kai Porto Riko atžvilgiu. Jungtinių 
Tautų Generalinė Asemblėja jau seniai 
'turėjo svarstyti neteisėtę Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimą j Sovietų Sę
jungę, nes tuomi Maskva pažeidė Jung
tinių Tautų chartę, kuri smerkia to
kius veiksmus prieš nepriklausomas 
valstybes. Vakarų valstybės yra įparei
gotos iškelti Pabaltijo klausimę Jungti
nėse Tautose — moraliniais, teisiniais 
ir praktiškos politikos sumetimais.

Anot ELTOS, Pabaltijo draugai Va- 
Lictuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka

Muotxaukns P. Bukšio 
karuose aiškinasi, Kao jvesti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimą į Jungtinių 
Tautų dienotvarkę būtų netikslinga. 
Jungtinių Tautų nariai esę nesusipaži
nę su Pabaltijo byla ir paprastai vengia 
užpykdyti galingąją Sovietų Sęjungę. 
Todėl, sako jie, rezoliucija už Pabaltijo 
tautų nepriklausomybę gali nesusilauk
ti pakankamo skaičiaus balsų. ELTA 
nurodo į rugsėjį Lijone, Prancūzijoje, 
pasaulinės rašytojų organizacijos suva
žiavime didele balsų dauguma priimtę 
rezoliuciją, kuri pasmerkė kultūros slo
pinimą ir kultūrininkų persekiojimą 
Pabaltijyje. Balsavimą už šią rezoliuciją 
galima interpretuoti kaip repeticiją pa
našiai rezoliucijai Jungtinėse Tautose. 
Ir Jungtinių Tautų nariai gali pasirodyt 
ti palankesni Pabaltijo tautoms ir geriau 
su jų padėtimi susipažinę, negu iki šiol 
buvo manyta — rašo ELTOS biuletenis.

(ELTA)
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49
KOMISARAII KUNIGŲ SEMINARIJOJE

(Tęsinys iš praeito numerio)

Religijų reikalu tarybos įgaliotinis P. 
AN ILION IS yra pareiškęs, kad Kauno 
kunigu seminarija priima nuo kariuo
menės atleistus kandidatus, todėl jie 
silpnos sveikatos — invalidai. Labai ap
gailėtina, kodėl P. ANILIONIS 1980 
m. vasarą, kai Kauno kunigu seminari
jos vadovybė nusiuntė į Vilnių Religijų 
reikalu tarybos įgaliotiniui tvirtinti 36 
kandidatus, 17 iš jų atmetė. 1979 m. 
vasarą 11 kandidatu neleista jstoti j ku
nigu seminariją. Kodėl pajėgiausiems 
kandidatams neleista mokytis kunigu 
seminarijoje? Praleidus į seminariją ne
sveikus, vėliau juos reikia šalinti. 1980 
m. rudenį dėl epilepsijos buvo atleistas 
vienas ir pirmo kurso, o kitas iš trečio 
kurso, o iš ketvirto kurso atleistas kaip 
netinkamas. Ir dar abejojama dėl kai- 
kuriu kitu klieriku tinkamumo.

Kad Religijų reikalu taryba nuspren
džia klieriku likimą, rodo naujas skau
dus faktas. 1980 m. rudenį pradedant 
naujus mokslo metus, įgaliotinis P. 
ANILIONIS įsakė Kauno kunigų semi
narijos vadovybei atleisti iš IV kurso 
klieriką Aloyzą VOLSK|. Jis kaltina- 
jmas tuo, kad atostogų metu bendravo 
su uoliais kunigais, kuriuos P. ANILIO
NIS vadina "kunigais ekstremistais". 
Klierikas A. VOLSKIS yra žinomas 
kaip šaunus kandidatas kunigystei. Jis 
— praktikuojančios tikėjimą šeimos sū
nus, atitarnavęs kariuomenėje. Nėra ži
noma, kad klieriko A. VOLSKIO elge
sys būtu nusikaltimas, sankcionuotas 
valstybinio įstatymo. Klieriko pašalini
mui įgaliotinis panaudojo seminarijos 
vadovybę kaip įrankį. Taip elgdamasis

įgaliotinis eina neetatinio prokuroro 
pareigas kunigu seminarijoje. Iš ko jis 
gavo tokią teisę? Jei per eilę pokario 
metu civilinės valdžios pareigūnai ne
būtu kliudę jstoti j seminariją tinka
miems kandidatams, jei nebūtu taip su
mažintas klieriku limitas, tai šiandien 
nebūtu Lietuvoje kunigu trūkumo...

Kauno kunigu seminarija išlaikoma 
tik tikinčiųjų aukomis, kurie laukia 
parapijose ir turi teisę sulaukti geru ku
nigu dvasiniam aptarnavimui. Tačiau 
kunigystei kandidatus atrenka valstybi
nio saugumo darbuotojai ir Religijų rei
kalu tarybos įgaliotinis. Koks baisus is
torinis paradoksas. Kunigu seminarija
— ne koks technikumas, kad jai vado
vautu nepažįstantieji dvasinio gyveni
mo, jo nebranginantieji ir net kovojan
tieji prieš tikėjimą ir Kristaus Bažnyčią... 
Kunigu seminarija nebūtu dvasinė ins
titucija, prarastu savąją paskirtį, jeigu 
jai vadovautu neoficialus rektoriaus
— Religijų reikalu tarybos įgaliotinis, 
kuris yra ne tik tarpininkas tarp Baž
nyčios ir valstybės, bet ir labai aktyvus 
veikėjas griaunant Kataliku Bažnyčią 
Lietuvoje.

Kunigu seminarija klierikus turi pa
ruošti ne tik kunigo pareigoms atlikti, 
bet dar svarbiau — dvasia subręsti ku
nigystei, vadovaujant dvasinei vadovy
bei ir dėstytojams.

Prašome atkreipti dėmesį j musu iš
keltus klausimus ir apsvarstyti musu 
pareiškimą, kad tikrai pagerėtu Kau
no kunigu seminarijos padėtis.

1. Lietuvos TSR konstitucijos 50 
str. "Bažnyčia LTSR atskirta nuo vals
tybės. todėl leisti vyskupams ir vys
kupijų valdytojams bei kunigu semina-
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rijos vadovybei laisvai tvarkyti visus ku
nigų seminarijos reikalus ir priimti vi
sus tinkamus kandidatus, neribojant 
skaičiaus, be jokio Religijų reikalu tary
bos įgaliotinio atrinkimo ir be jo patvir
tinimo. LTSR konstitucijos 38 strs. su
teikia "... teisę pasirinkti profesiją, užsi
ėmimo rūšį ir darbą pagal pašaukimą, 
sugebėjimą, profesinį pasirengimą, išsi
lavinimą ir atsižvelgiant į visuomenės 
poreikius..." Tikintiesiems kiekvienai 
parapijai būtinai reikalingas kunigas. 
Norintiems pasiruošti kunigystei daro
mos kliūtys. Tai yra tikinčiųjų diskri
minavimas, pažeminimas, įskaudinimas 
ir kelia teisėtą pasipiktinimą dėl daro
mų kliūčių ir skriaudų... Religijų reika
lu tarybos įgaliotinis P. ANILIONIS 
viešai skelbia, kad kandidatų priėmimą 
laisvai tvarko kunigų seminarijos vado
vybė. Tebūnie tai ne tik žodžiai, bet ir 
gyvenimo realybė: kunigų seminarija 
- Bažnyčios globoje.

2. Duoti nurodymą valstybės saugu
mo darbuotojams nešantažuoti ar kito
kiu būdu nekliudyti kandidatu įstoji
mo j Kauno kunigų seminariją ir joje 
besimokančius neverbuoti su jais ben
dradarbiauti, nes tai nesiderina su se
minarijos auklėjimu. Saugumo darbuo
toju veikla seminarijoje yra pakanka
mai ryški. Klierikai privalo vadovautis 
ir paklusti tik kunigu seminarijos tvar
kai, dvasiai ir nurodymams be pašali
nių įsikišimo.

3. Kaip kandidatų priėmimą, taip ir 
jų atleidimą, jei jie yra netinkami, pa
likti vyskupų, valdytojų ir seminarijos 
vadovybės laisvam sprendimui. Todėl 
prašom įsakyti Religijų reikalu tarybos 
įgaliotiniui atšaukti draudimą klierikui 
A. VOLSKIUI tęsti mokslą Kauno ku
nigu seminarijoje, nes jis yra pašalintas 
iš seminarijos Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio įsakymu.

4. Leisti laisvai vyskupams ir vysku
pijų valdytojams parinkti dvasinę vado
vybę Kauno kunigų seminarijoje ir dės
tytojus.

5. Prašome grąžinti Kauno kunigu 
seminarijai augštosios mokyklos teises 
ir atleisti nuo karinės prievolės kunigu 
seminarijos auklėtinius.

Po šiuo raštu pasirašė 113 Panevėžio 
vyskupijos kunigu.
Panevėžys, 1981.V.3
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® Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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"Jus esate girdėję, jog buvo pasaky
ta . . " (Mt. 5, 38 ss).

Tai Jėzaus balsas, kuris tęsia pamokę, 
pradėtę praėjusį sekmadienį. O pamoka 
yra, kad Naujasis Testamentas patobuli
na, papildo Senęjj Testamentę ir teisin
gumo bei artimo meilės atžvilgiu.

I. Teisingumas
"Akis už akį" ir "Dantis už dantį" 

buvo padiktuota Senajame Įstatyme. Ir 
dar anksčiau — garsiajam Hammurabio 
kodekse (18 amžiuj prieš Kristų). Tai 
labai tamrpus sęryšis tarp nusikaltimo 
ir bausmės.; ir tinkamiausias būdas pri
laikyti nusikaltimus. Juk žinai, kad, jei 
kam nors išmušei dantį ar išlupai akį, 
tas pat bus padaryta ir su tavimi.

Ir šiandien galioja įstatymas, kad kas 
nusikalsta, turi pernešti iratitinkamę 
bausmę. Ir kiek nusikaltimų šiandien bu
tų išvengta, jei grieščiau butų pritaikyta 
atitinkama bausmė. Deja,, daug nusikal
timų ir kriminalinių veiksmų lengvai pra
leidžiama pro pirštus — apie 70°/o nusi
kaltimų lieka be jokios bausmės.

Atitinkamas bausmes turi pritaikyti ; 
teisus valstybinis teismas, visuomeninės 
gerovės saugotojas.

Kristus moko, kad asmeniškai, užuot 
laikęsi griežto ir šalto "Akis už akį", ug
dytume savyje atlaidumę ir meilę (kaip, 
pavyzdžiui, šv. Pranciškus Salezietis, ku
ris protestantui, grasinančiam jam išlup
ti akį, jei nesiliausęs skelbti Evangelijos 
tiesos, ramiai atsakė: "Meiliai j tave žvelg
siu kita akimi").

11. A r t i m o meilė
"Buvo pasakyta: "Mylėsi savo artimę 

ir. neapkęst savo priešo" (Mt.5,43).
"O kas gi yra mano artimas? ", paklau

sė Kristaus vienas įstatymo žinovas kitu 
atveju (Lk 10,29).

— St-te ' artimu" buvo laikomas "bro-

MŪSŲ LIETUVA

ir priešas. Tatai Kristus išvysto ypač 
gerojo samariečio palyginime.

Čia gi sako: "Mylėkite ir savo priešus; 
ir melskitės už savo persekiotojus", bū
tent prašykite iš Dievo jiems palaimos, 
kaip ir patys sau. "Juk jei mylite tiktai 
tuos, kurie jus myli, kokius nuopelnus 
turite? Ir jei sveikinate tiktai savo bro
lius, kę ypatingo nuveikiate? Argi ne 
taip elgiasi ir pagonys, nekrikščionys? "

Krikščionis turi skirtis nuo pagonių 
ne tik savo tikyba — įsitikinimu — o ir 
visu savo elgesiu. Jis turi mylėti ne tik 
savo brolius — gimines, tautiečius, drau
gus... — o net ir priešus.

HE Kaip dangiškasis Tėvas
Ne tik krikščionis negali gyventi kaip 

pagonis, o turi elgtis kaip dangiškasis 
Tėvas.

Štai kokion augštumon mane skati
na Kristus. Ir įpareigoja: "Būkite tokie, 
kaip jūsų dangiškasis Tėvas'. Jis siun
čia saulės ir šviesos geriems ir blogiems, 
siunčia lietų ant teisiųjų ir nusidėjėlių...

Vadinasi, reikia mylėti visus, gera da
ryti visiems, atleisti visiems — kaip dan-
giškasis Tėvas.

Taigi, niekas man, kaip krikščioniui, 
neleidžia mylėti vien tik tę žmogų, ku-

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

Vilnius žiemą nuo Žirmūnų tilto.., 
rj aš laikau geru, ne; aš turiu mylėti 
kiekvienę ir visus, net ir tuos, kurie ma
nęs nemyli, mjane šmeižia, mane perse
kioja, man pakiša koję. .

Mylėti žmogų reikia vien tik dėl to, 
kad jis — žmogus, Dievo kūrinys ir jo 
paveikslas;

• — mylėti jį, kadangi Kristus už ji iš-1 
liejo savo krauję — ir jį atpirko, kaip ir 
mane;

mylėti jį, kadangi ir jis yra (ar nors 
skirtas būti) Šv. Dvasios buveinė...

Didžiausias šios meilės pavyzdys — 
pats Dievas..

Ir šiandien kenčianti mūsų tauta.
Nerasi dabartinėj mūsų literatūroj 

neapykantos, pagiežos, keršto žodžio 
mūsų asmeninių ir tautos priešų adresu.

Ir mūsų sesės-broliai kankiniai kan
triai perneša persekiojimo žiaurumus 
be neapykantos, o — kaip Kristus mo
ko — net meldžiasi už savo persekioto
jus.

Tik gal mes čia,mūsų menkoj koloni
joj, nekartę ryjam vieni kitus.

Tai jau ne "kaip dangiškasis Tėvas".

GERIAUSIA DOVANA
LIETUVIŠKA KNYGA.

lis", būtent tos pačios giminės, tautos, 
tikybos žmogus, ar — daugių daugiausia
— ir priimtas, j žydų tautę jpilietintas 
svetimtautis.

— NT-te "artimu" lieka, aišku, tautie
tis, ypač tos pačios tikybos žmogus; bet 
'artimas" yra ir kiekvienas žmogus, netgi

CIVIL. Inventario, etc. COMERCIAL: Feiência, Coõra^a. etc
TRIBUTÁRIA: Imoostocte Renda, ICM, IPl

Rua Baižo de iguape, 212 - 4o aM>s/45 • Liberdade Foae: 279-S93*1
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A platéia e o grupo Rūtele em ação

A r EXPOSIÇÃO

A COMEMORAÇÃO DO 16VASARIO

O principal evento constantes nas comemora 
ções do 16 VASARIO teve lugar às 16 hs. do 
Domingo 14/02, no salão de festas do Colé
gio São Miguel Arcanjo. O programa incluiu 
uma sequencia discursiva e um brilhante co
quetel artístico. Na primeira parte destacou- 
se a palavra do emérito Presidente de nossa 
colônia, Sr. Jonas Tatarunas, do limo. Sr. 
Vaclovas Kleiza, vice-presidente da Lietu
viu Bendromene/Mundial (no Brasil por o- 
casião da Conferência das L. B. da Améri
ca do Sul) e de Roberto Saldys, da Jaunimo 
Sajunga/brasil. A parte artística iniciou-se com 
as sempre doces apresentações dos grupos in
fantis Gintaras, sob direção de Lúcia Banys 
e da Escolinha Lituana dirigida por M. Vinks- 
naitis e Lúcia Banys, além das apresentações 
dos Ateitininkai, uma declamação de Anta - 
nas Augustaitisè e a vibrante apresentação do 
tenor Sr. Kazimiro Ambrozevicius, acampa- 
nhado ao piano pela maravilhosa Ivany Popic. 
O ponto alto da sequencia artística deu-se com 
o exemplar número do Coral Volunge (com
pletando na ocasião 3 anos de existência) di
rigido pela sensacional Cristina Valavičiūte, 
acompanhados ao piano por Silvana Banys. A- 
pesar da insistência da platéia o grupo foi im
pedido pela organização de executar um núme 
ro suplementar, devido ás exigências do horá
rio. Efétu®u-se ainda a apresentação do grupo 
Rūtele, cujo entusiasmo dos atuantes levou 
alguém a tentar o salto mortal em pleno nú
mero (será que fazia parte dele? ) sem mui
to sucesso, claro, por problemas de gravidade. 
A comemoração encerrou-se com os números 
do Coral da Comunidade Lituana Católica S. 
José, dirigido pelo Ilustre V. Tatarunas, tendo 
ao piano Feliksas Girdauskas e do mesmo coral 

em conjunto com o Coral Volunge, nos sem
pre emocionantes Lietuva Brangi e Hino Na
cional Lituano. A presença de Nilza Guzikaus 
kas e do querido Arnaldo Zizas na apresenta
ção dos números fez brilhar mais um 16 VASA 
RIO, (a parte teatral foi seguida de animado 
jartar)que apesar dos problemas técnicos bri
lhou nos valores artísticos.

A CONFERÊNCIA

AI <l]lNFERENCIA DAS LIETUVIU BEN
DRUOMENÉS DA AMÉRICA DO SUL

Chegaram no sábado, 13/02 as delegações 
participantes da I Conferência das Lietuvių 
Bendruomenė da América do Sul a realizar- 
se dias 15 e 16/02 na estância Lituanika em 
Atibaia, SP. Entre eles estão o Sr. Julijus
Miciüdas, representante da Lietuvių Ben
druomenė- Argentina, Rev. Jonas Giedrys 
da L.B.-Uruguai (que já se encontrava no 
Brasil desde o I Encontro da Juventude Li
tuana da América do Sul); Sr. Dambrava, re
presentante da L.B. Venezuela e também o 
Sr. Jonas Tatarunas, Presidente da L.B. Bra
sil. Todos eles tiraram a oportunidade de 
participar das comemorações do “16 Vasa
rio” realizado Domingo passado no Salão 
de Festas do Colégio S. Miguel Arcanjo, 
além da inauguração da abertura da I Expo
sição Lituana na Biblioteca da Vila Pruden
te. Participam também limo. Sr. Vaclovas 
Kleiza, vice-presidente da Comunidade Mun
dial Lituana, Pe. Gavėnas, pres, do Conse
lho da L. B.- Brasil e e Re v. Pijus Ragažins- 
kas. Em pauta constam todos os aspectos 
das atividades das colônias.

Sr. Jonas Tatarunas na inauguração

EXPOSIÇÃO

Sábado,dia 13, com um pequeno atraso, 
pois estava marcada para às 4,00 hs, foi sole
nemente aberta a exposição lituana na Biblio
teca da Vila Zelina.

Lá estiveram presentes, além de brasileiros, 
representantes da Argentina, EUA e Venezue
la que deram uma palavrinha de apoio à inicia
tiva.

A mostra localizou geograficamente a Li
tuânia, falou da lingua, do povo e dos costu
mes através de gráficos, fotos e cartazes.

A comissão de cultura, que organizou o 
evento, teve que enfrentar alguns problemas, 
mas principalmente teve de adequar a propos
ta ao pequeno espaço disponível.

Quanto ao resultado, cada um de nós po
de avaliar dando uma rápida passada pela 
Biblioteca.

Aspecto da mostra
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VOLUNGE 3 anos

O Volunge no 16 Va$ario/82
VOLUNGĖ 3® ANO

Há 3 anos passados, também durante as 
comemorações de 16 de fevereiro, nasceu a 
idéia de formar um coral jovem lituano.

Nasceu da conversa de um grupo e logo se 
verificou ser uma idéia perfeitamente viável e 
o entusiasmo se fez presente.

Existiam jovens dispostos a cantar, a reger 
e a tocar, que cederam algumas horas por se
mana (em alguns casos estas horas foram mi
nutos), sendo que assim o objetivo tomou 
corpo.

Inicialmente eram poucos os integrantes, 
mas coma divulgação de que estava sendo for
mado um coral jovem, os 6 iniciais logo tor- 
naram-se 20.

Começaram os ensaios e logo vieram as 
apresentações, o incentivo se fazendo presen
te e mais e mais jovens foram se juntado ao 
Volungė.

Como todo grupo teve seus altos e baixos, 
mas a união conseguiu prevalecer.

As atividades do coral não se limitaram 
apenas ao canto, partiu-se também para a or
ganização de festas e bailes, onde se revelaram 
bons organizadores e anfitriões.

Agora pode-se dizer que é um grupo sólido 
e de grandes perspectivas, que tem fãs até no 
exterior, sendo que inclusive na Lituânia já 
se ouviu falar deste coral, formado numa ter
ra tão distante.

Manter nm coral durante 3 anos não é fá
cil, por isso desejamos parabéns à Cristina 
Valavičius e a todo grupo Volungė.

A JAIMMO SĄJUNGA E O “16 VASA&MT

limo. Representante da Comunidade Litu- 
ana Mimdial, Sr. Vaclovas Kleiza, limo. Re
presentante da Comunidade Lituana Argenti
na, Sr. Julijus Mičiudas, Exmo. Presidente da 
Comunidade Lituana da Venezuela, Sr. Dam- 
brava, limo. Representante da Comunidade 
Lituana do Ungnài^ev. Jonas Giedrys, 
Exmo. Presidente da Comunidade Lituana 
do Brasil, Sr, Jonas Tatarunas, Senhoras e 
Senhores,

A Aliança da Juventude Lituana do Brasil 
congratula-se com todos aqui presentes pela 
passagem da data da Independência da Lituâ
nia, pois que esta data é a mais significativa 
de nossa história.

Há 64 anos, a Lituânia conseguiu se liber

tar de muitos anos de jugo tzarista. Nesta fa
se negra da história da Lituânia, visavam os 
opressores o extermínio da idèatidade litua
na, proibindo-se a imprensa e tentando-se subs
tituir o idioma lituano pelo russo, com, inclu
sive, a imposição do uso do alfabeto cirílico, 
no lugar do alfabeto romano.

Porém, os lituanos resistiram estes atenta
dos contra sua Nação e mantiveram vivo o es
pírito lituano, sem o quê, teria desaparecido, 
como tantas outras, nossa Nação. Se este es
pírito não se tivesse perpetuado, nem as mais 
favoráveis condições externas teriam conse
guido organizar forças e erguer, novamente, 
o País do caos em que se encontrava, após a 
sua Independência.

Seguiram-se anos de trabalho árduo, mas 
compensador. A Lituânia experimentou uma; 
época de progresso e prosperidade.

Entretanto, a História se repetiu. Nova
mente nossos vizinhos, apenas agora sob ou
tra bandeira, invadiram nossa Pátria.

Nova fase de terror assola nosso País. De
portações em massa, prisioneiros políticos, 
guerrilhas, genocídio, perseguições fazem par
te do pesadelo por que passa o povo Lituano.

Vários fatos poderíam ser lembrados, vá
rios heróis são mencionáveis.

Contddo, nossa mensagem é de que não 
podemos viver apenas do passado, embora 
possamos aprender muito com ele. Não pode
mos viver apenas de recordações dos tempos 
áureos de independência. Devemos perceber 
qual é a realidade atual da Lituânia e desenvol
ver um trabalho paralelo ao que lá se faz, um 
trabalho de apoio aos que lá labutam e se sa
crificam, de modo a que os esforços de nossos 
irmãos não caiam por terra antes de atingirem 
os objetivos a que se destinaram.

Trabalhemos, então, com esta mentalidade 
e, desta forma, poderemos nos sentir felizes, 
pois estaremos colaborando a restaurar a nossa 
Independência.

LIBERDADE.

A invasão soviética e a consequente incorpo
ração da Lituânia ao territória da União Sovié
tica, não possui contornos morais nem legais, 
tanto que apesar do tempo decorrido desde a 
ocupação, esta não é reconhecida pela maioria 
dos países.

Esta incorporação deu ousa a uma forte re
sistência, especrâlmente por parte da juventude 
e a resistência por sua vez trouxe uma repressão 
brutal.

Tentou-se aniquilar a luta através de depor
tações em massa, impondo-se ao povo fome, 
frio e uma série interminável de maus tratos;ou 
ainda de formas mais sutis de “russificação”.

A liberdade porém é mais cara que a “segu
rança e igualdade”, que cá entre nós não existe,, 
pois os russos tiram o que podem para fomentar 
a sua atividade expansionista. Para lutar contra 
esta situação, nãótmedem esforços, muitas ve
zes até a morte se faz presente, como por exem
plo a imolação de Romas Kalanta, jovem de 19 
anos que morreu em dramas gritando liberdade 
para a Lituânia, para que o mundo soubesse da 
situação lituana.

Mas apesar dos tempos difíceis, o espírito da 
liberdade está vivo, anseando pela Liberdade em 
sua forma concreta.

A comemoração de 16 de fevereiro, repetida 
todos os anos, é uma prova que existe a fé.

VIENYBES STOVYKLA - 02 - JAMBO
Para aqueles que não me conhecem. .
... Cadete José Carlos Čilišauskas da Aca

demia Militar das Agulhas Negras, atualmen
te cursando o 3o ano da Arma e Comunica
ções. Também ex- skautas e recém skautas 
VYTIS KANDIDATAS.

Praticamente, recém surgido no âmbito de 
Vila Zelina, completei somente agora nesta 
Stovykla, do mês de Janeiro, meii Io ano co
mo escoteiro Lituano... Se me, perguntarem 
o,porque desta promoção tão rápida dentro 
do grupo, a resposta estará toda no treinamen
to intensivo realizado, já há dois anos, lá na 
Academia; desde uma simples aula de natação 
até uma “emaranhada” escalada aos picos e 
montanhas do local, fazem parte práticamen
te da minha rotina (Êária.

E foi por este e outros motivos mais, que 
a Dona Eugenia Bacevicius chefa dos Escotei
ros Lituanos Palanga me convidou a partici
par de mais um Acampamento; para assim 
ajudá-la e aos mesmo tempo monitorar algu
mas instruções de assuntos gerais, principal
mente Primeiros Socorros. Nós e amarrações, 
e outro não menos importante, mas não tão 
apreciado por todos, ainda fui incumbido de 
ministrar as constantes ginásticas matinais, in
dispensáveis a um bom despertar e um ótimo 
começo do dia; pelo menos na minha opinião.

Tudo de certa forma decorreu de modo 
normal, apenas talvez, o pessoal estranhando 
a grande insistência nas instruções de Primei
ros Socorros, visando dar a todos uma idéia 
geral de como atuar, e saber agir durante os v 
vários possíveis acidentes que podem ocorrer 
em nossa vida diária, ou em casos e situações 
especiais. Procuramos ensiná-los, desde um 
simples “torniquete” até o atendimento à 
üma vítima com queimaduras de 3o grau, vi
sando sempre a prática de todos os itensjnofD 
até mesmo, simulação de incêndio e treina
mento dos métodos de Socorro, inclusive res
piração artificial pelo sistema “boca-boca” 
de certa forma muito apreciado pelo grupo.

À primeira vista pareceríam simples instru
ções, até que a casualidade nos atingiu, ou 
melhor, à nosso companheiro João Butkus 
Filho (Joãozinho), que inesperadamente, du
rante uma de nossas atividades através dos 
campos da Lituanika, foi mordido por uma 
cobra, provavelmente venenosa; devido as 
circunstâncias, ele próprio teve que se auto 
aplicar os primeiros socorros; e que por sinal 
foram feitos de forma excelente; até a chega
da de seus companheiros, incluindo eu mes
mo, que logo o ajudaram, e completaram o 
salvamento, transportando-o com segurança 
para o Hospital de Atibaia, já sem qualquer 
perigo de vida. Aqui cabe ressaltar a coopera
ção da polícia rodoviária, que com presteza, 
se inteirou do transporte rápido do aõdáita- 
do, através das ruas da cidade; à eles o nosso 
Obrigado.

Sem que isso se tomasse necessário para 
provar algo, mas o fato serviu para mais uma 
vez reafirmarmos o valor de uma boa forma
ção básica dos Escoteiros, e nossos garotos e
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garotas puderam ver e sentir de perto a im
portância desses conhecimentos.

Se você que está lendo esta, e também 
uma das pessoas que no dia do acidente rezou 
pela melhora e bem estar do “Joãozinho”, ele 
aproveita para lhes agradecer e dizer que está 
tudo bem.

O tempo firme e uma temperatura agradá
vel nos acompanharam durante, quase toda a 
semana do Acampamento; eu disse quase, 
pois foi justamente nos jiltimos dois dias, on
de mais precisavamos de um bom dia ensola
rado, que a chuva se fez presente, boa para a 
terra e as plantas, não muito boa e aconselhá
vel para as barracas, especialmente na hora de 
desmontá-las, mas a cooperação mútua, permi
tiu que tudo saísse dentro dos planos e assim 
mais um acampamento chegava ao fim; mas 
não foi o último, e esperamos você para o pró
ximo: aguardem mais notícias e: - “Até o Car
naval".

Nós nos veremos novamente; Obrigado 
pela atenção. (Reco)

■■■■i

Cenas do Skautai Stovikla

mūsų Lietuva

CARTAS
COMO MELHORAR A COLONIA

Por: Vanderlei Buzian e 
Augusto Zaluba

Para uma melhoria sensível nas atividades 
da colonia, acreditamos ser necessário:
1- Maior integração entre os diversos grupos 

existentes.

2- Uma coordenadoria central para estes gru
pos.

3- A divulgação da cultura por estes grupos.
1- Que todos os grupos existentes na colonia 

criem comissões responsáveis por várias 
atividades como:

- cultura
- social
- esportes

2- Oue estas comissões sejam coordenadas
(Reco)

a PESQUISA
PESQUISA MES 1982

— Nome........................................................................................... -.................................

— Idade....................Data Nasc................................Local Nasc........................................

— Sexo . .. M..............F.................. Est Civil........................................... ......................

— Endereço (CEP)...............................................................................................................

A PESQUISA MES
ganhe o LABAS —

Com o objetivo de organizar uma reunião 
uma reunião de dados da Colônia Lituana 
Brasileira, lançamos esta semana a “PESQUI
SA MES’ , que muito vai contribuir para o 
nosso trabalho. Esses dados são de grande 
importância para a organização dos trabalhos 
que as comissões de atividades da Jaunimo 
Sajunga/Brasil pretendem realizar, não esque
cendo que a sua participação nesse nosso en
carte evitará sua omissão nas mais diversas 
atividades que se concretizarão a seguir.

Para participar basta preencher o questio
nário abaixo em letras de fôrma e enviá-lo pa
ra nossa redação: Rua Juatindiba, 28, Parque 
da Moóca, CEP 03124, São Paulo, SP. Contra 
o recebimento do questionário preenchido, 
enviaremos um “LABAS”, adesivo em aceta
to serigrafado. como o acima exposto.

- Bairro.................................................Tel.

- Cidade/Est...................................................... .

- Grau Escolar......................................Profissão

- Estuda?.................... O que? ......................... >...............

- Trabalha?.................. O que?...................................................

- Pratica Esportes?.........Sim..................Qual?...............................................

- Não................... Qual gostaria de Praticar?.....................................................

Fala ou escreve outras línguas?..............Quais?.........................................................
Toca algum instrumento musical?.........Qual?.........................................................
Pratica algo no campo artístico em geral?................Que?....................................
Vai regularmente aos eventos da colonia? (Festas, etc.)........................................
Participa de alguma atividade na colônia? .. ................Qual?..............................
Já foi a algum evento Lituano Internacional?........... Qual?................
......................................................Quando?................................................
Sua familia assina o Mūsų Lietuva?.............  ................
Se desejar enviar qualquer sugestão a respeito de qualquer atividade
da colônia, escreva abaixo:
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por um orgao central por exemplo Jauni- 
mo Sąjunga.

3- Que o objetivo principal seja a divulgação 
da cultura lituana e a maior integração en
tre os elementos da colonia.

Caros Vanderlei e Augusto,
A coordenadoria central para os grupos da 

colônia é representada pela Jaunimo Sąjunga- 
Brasil órgão da Lietuvių Bendruomenė -Brasil.

Foi criado em Dezembro de 1981, pela Ju
ventude Lituana, em conjunto com a Jaunimo 
Sąjunga quatro comissões de atividades visan
do a melhor organização dos eventos, divulga
ção da cultura e maior integração entre os di
versos grupos. Qualquer outra informação a 
respeito dessas comissões pode ser obtida em 
nossa redação.

ACONTECEU...
Partiu a 5 de fevereiro p/ os EUA e Canadá, 

Alexandre Valavičius, presidente da Jaunimo 
Sąjunga-Brasil, que aproveitará a viagem para 
realizar vários contatos com a colônia ameri
cana, visando o V Congresso Mundial da Ju
ventude Lituana a realizar-se em 1983 nos 
EUA.

PARTE CZÍW
Partiu dia 11/02 p/ Argentina, após uma 

boa temporada aqui no Brasil nosso amigo 
Gustavo Čzopp, Skautas e membro da Jauni
mo Sąjunga - Argentina.

HISTORIA
UM rouco DE HSSTORIA ATÉ 16 DE

FEVEREIRO DE 1918O

Em 1795, depois da última repartição do
Estado soberano Lituano-Polonés, a Lituânia 
foi escravizada pela Russia czarista.

A primeira esperança de emancipação, sur
giu em 1812 - quando Napoleão empreen
deu sua campanha contra a Russia, procla
mando seu compromisso em Vilnius de con
ceder a independência do país. Pouco depois 
Napoleão caiu, e o governo czarista, conti
nuou com a perseguição ao povo lituano.

Muraviov foi nomeado governador da Li
tuânia, e se destacou como o homem mais 
cruel e sem escrúpulos. Qualquer manifesta
ção de nacionalismo, era sufocada com exe
cuções em massa.

Mesmo assim, a luta continuou. Ressurgiu 
o “Espirito de Lituanidade”, que se expandia 
pelos centros científicos e intelectuais, graças 
ao esforço da juventude.

Alarmado com esse movimento, o governa
dor russo Muraviov, em 13 de agosto de 1865 
proibe aos lituanos, toda classe de literatura, 
imprensa em caracteres latinos. Durante 10 
anos, o lituano foi obrigado a comulgar com 
alfabetização russa.

Na Prussia um grupo de patriotas lituanos, 
começou a imprimir em 1883 o primeiro pe
riódico “Aušra” (Aurora) e mais tarde “Var
pas” (Sino), além de vários livros lituanos, os 
quais transportavam clandestinamente à Pá
tria. Os voluntários chamados “portadores 
de livros” trabalhavam com grande sacrifício, 

arriscando inclusive sua vida.
Começa o martírio da cultura, que será a 

causa do apogeu literário.
Continua a perseguição por mais 40 anos, 

até 1905, quando a revolução Russa galvani- 
žou todo o país com a esperança de tempos 
novos.

Lituania expressou oficialmente seu dese
jo de liberdade e independência, por meio de 
um Congresso em Vilnius, no qual tomaram 
parte 2.000 delegados.

O nefasto decreto do conde Muraviov foi 
suprimido e o povo lituano sentiu um relaxa
mento na op^ressão russa.

A primeira guerra mundial de 1914 termi
nou com a derrubada da Russia czarista.

1914- 1915 - Ocupação alemã.
A dramática e secular luta da Lituania te

ve seu fim em 16 de fevereiro dm 1918, quan
do o conselho Lituano, proclamou solenemen
te em Vilnius, a Ata da Restauração da Inde
pendência da Lituânia.

įfftecho da publicação de Casimiro Verax. 
com tradução de Stasys Vancevičius - Litua
nia, O que foi, o que é . 3

Pesquisa: Comissão de Cultura da BLJS.

Foi internado dia 9 passado no Hospital 
Modelo o nosso companheiro Marcos Lipas 
(Jônatas) para uma operação de menisco no 
joelho.

A operação correu bem e o paciente já se 
encontra em casa restabelecendo-se.

Esperamos que volte logo às atividades na 
colônia.

——

HUMOR

OIZEM OUE ISTO FARA'
MEUS DENTES CRES"

MAS, SE EU FICAR COM 
A CHUPETĄ, MA BOCA OS 
DENTES NAO APARECE"
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GRAŽU, BET.

Pasikalbėjimas su tėvu Jonu Gied
rium iš Urugvajaus.
Red.: Mums yra labai malonu Jus turė

ti musų tarpe ir šį kart net keliom 
savaitėm. Žinau, kad nesat pratęs 
atostogauti, tai kaip išaiškinti šią 
viešnagę S. Paule?

T. Jonas Giedrys — Kaip aš patekau j 
Pietų Amerikos Lietuvių Bendruo
menių Pirmininkų atstovų Susirin
kimą?
— Visai netikėtai. Vytautas Dore
lis, Urugvajaus Liet, Bendruome
nės pirmininkas, dėl sveikatos, ne
galėjo j tą suvažiavimą vykti. Ieš
kojo kas jj pavaduotų. Į ką tik jis 
kreipėsi — visi atsisakė. Nebuvo 
kitos išeities — kreipėsi j mane. 
Mielai sutikau atstovauti Urugva
jaus lietuvius tokiame svarbiame susi
rinkime. S. Paulo lietuviai man la
bai malonūs ir draugiški. Juos my
liu ir gerbiu.

Atvykau per anksti. Mat norė
jau savo akimis pamatyti Urugva
jaus jaunių, (15— 19 «metų) Rin- 
tukų, ansamblį šokant S. Paulo 
lietuviams.

Red. Kaip čia atsirado jūsų Rintukai, 
kurie taip puikiai pasirodė?

T.J.G. Praėjusiais metais Vll-me PALK- 
e, Argentinoj, susirinkęs jaunimas 
nutarė surengti bendrą stovyklą 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo^ 
Brazilijoje. Nors pas mus vasario
mėn. vyksta egzaminai, kai kas iš 
Rintukų rengėsi toje stovykloje 
dalyvauti. Prie jų prisijungė ir ki-‘ 
ti. I r taip visas mūsų jaunių an
samblis Rintukai pasisiūlė BLJ 
Sąjungai atvykti į S. Paulo. Jauni
mas susitaria greičiau negu mes 
vyresnieji. Bet ir čia vyresnieji pa
dėjo BLJ Sąjungai. Tokioj dide
lėj S. Paulo lietuvių kolonijoj Rin
tukai tikėjosi šokti bent dvejose 
vietose. Nors vasaros laikas nėra 
patogus, daug kas išvyksta atosto
gų, bet j Rintukų programą susi
rinko gera šimtinė žiūrovų. I r S. 
Faulyje kaskart mažėja lietuvių 
salės . . .

Tenka apgailestauti, kad j tą 
stovyklą iš Urugvajaus atvyko tik 
Rintukai, lyg vyresniojo amžiaus 
jaunimo mes neturėtume. Jo dar 
yra, bet. . . Jeigu ir toliau taip 
viskas eis, tai į sekančias jaunimo 
stovyklas turėsime siųsti mūsų 
vaikus (10 — 14 - mečius). Gra
žūs yra jaunimo susirinkimai, nu
tarimai, stovyklos, bet . .

Rintukams Brazilijos lietuviai 
labai patiko. Jie mielai dar kartą

MUSŲ LIETUVA

čia atvažiuotų jeigu tik sanpaulie- 
čiai juos įsileis.

Red. Reikia pažymėti, kad Rintukai 
patys kelionės išlaidas padengė. 
Aš manau^kad tai pavyzdys musų 
jaunimui. Jus turite daug d i dės
nių ekonominių sunkumų, kaip . 
mes čia Brazilijoj. Tai kokie čia 
stebuklai?

T.J.G. Jokie stebuklai: jaunimas ilgą 
laiką taupė.

‘Red. Kas mus stebina, tai kad Jus Urug
vajuj turite net dvi radijo progra
mas. Ar tai kitas stebuklas^ ..

T.J.G. Jau bus kokie 30 metų, kaip be 
pertraukos yra girdimas Urugva
jaus lietuvių katalikų radijo pus
valandis — Tėvynės ir Lietuvos 
prisiminimų valandėlė. Šiuo metu 
ji būna sekmadieniais, rytą 8,30 
— 9 vai. Ją veda lietuviai kunigai.

Šalia jos/virš 10 metų,jaunuolis 
Juozas Vaštakas turėjo savo radi
jo valandėlę, šeštadienio vakarais 
8 — 9 vai.

Taip pat greit bus kokie 10 me
tų, kaip laikosi Urugvajaus Lietu
vių Kultūros draugijos radijo pus
valandis — "Gintaro žemės pano-

TRADUÇÕES:

OFICIO:
Residência:

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
Prof. Waldo miro Constantino Hawrysz

LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA. CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO
Públicas, Comerciais. Cientificas e Técnicas. Latim. Polonês, Russo, Ucraniano, 
Iugoslavo, Tcheco, Bulgaro, Lituano, Italiano, Espanhol Francês, Inglês c Alemão.
Pça. Patriarca, 78 — 4o andar — Sala 43 — Fone: 35-1779
Rua das Tordesilhas, 194 — Alto da Lapa — São Paulo
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rama", šeštadieniais 8 — 8.30 vai. 
Ją pradėjo Urug. liet, jaunimas ir 
ją kurį laiką patys vedė. Paskui 
ja j savo globą paėmė Urug. Liet. 
Kult. Draugijos valdyba.

Abi valandėlės įrašomos j kase
čių juostą Liet, parapijoj ir abiem 
naudojamos Liet, parapijos plokš
telės, pagamintos Urugvajuje, Ar
gentinoje, Brazilijoje, Vokietijoje, 
Kanadoje, JAV-se ir Lietuvoje.

Abi valandėles išlaiko lietuviai 
laisvomis aukomis. Prigijo gražus 
paprotys pasveikinti kokia nors 
proga kokj asmenį su daina radijo 
bangomis. Dalį išlaidų padengia 
skelbimai, nors kat. radijo valandė
lė jau kokie 15 metų, kaip nede
da skelbimų — nėra vietos. Bent 
kat. radijo valandėlė iki šiol nuos
tolių neturėjo, nors kasmet yra 
sunkiau ją išlaikyti. Viena progra
ma kainuoja virš 30 dolerių. Bū
na tokių klausytojų, kurie sumo
ka visą vieno sekmadienio progra
mą, kiti aukoja kokj vieną dolerį, 
bet tokių yra reta. Paprastai visi
aukoja apie 5 dol.

Prieš keleris metus Urugvajaus 
valdžia, uždariusi Urugv. komunis
tuojančių lietuvių veikimą, nusa
vino jų turtą ir uždarė jų radijo 
valandėlę, kurią jie buvo pradėję 
dar anksčiau negu katalikai savo.

Red. Širdingai ačiū už įdomius atsaky-' 
mus. Telieka palinkėti Jums ir to
liau sėkmingai dirbti lietuvių nau
dai Urugvajuj. O mums pasimoky
ti, kad ir maža kolonija gali at!ik-
ti didelius darbus.

UŽSIMOKĖK) UŽ "ML".
Marija KLIŠIENĖ 
Jonas MAKUŠEVIČIUS 
Jonas ŽAIDYS 
J.E. PETRAITIS 
Algimantas Žl BAS 
Antanas GAULIA 
Janina STUMGIS 
Anna GAEECKAS 
Angela JOTEI KAITĖ
Emilija PETKEVIČIUS (81)1.000,00 
Emilija PETKEVIČIUS (82) 1.500,00 
Ona STOPHA 1.500,00
AntanasiAUGUSTAITIS 1.500,00 
Jonas-Antanina GERULAI

ČIAI 9.000,00

1.500,00 
1.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
5.000,00 
1.500,00 
2.000,00 
1.500,00

-
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

(tęsinys iš praeito numerio)

Trumpai pranešta apie lituanistikos 
katedrą. Sutartis buvo pasirašyta IIlino
jaus universitete lapkričio 20 d. Finan
sų komitetan jeiti jau sutiko Irena Ba- 
leišienė, Stanley Balzekas, Vytautas Iz- 
bickas ir dr. Vytautas Vygantas. Gauta 
virš 30.000 dol. pinigais ir pažadais. Pa
sižadėjimų gauta iš 1.550 asmenų.

Pasaulio lietuvių dienų ruoša žengia 
pirmyn. Dainų šventės repertuaras be
baigiamas ir greitai bus išsiuntinėjamas 
chorams. Sekantis PLD komiteto posė
dis bus sausio 22 d.

Kultūros komisija vasario ir kovo 
mėn. koncertuoti yra pakvietusi solistę 
Susaną Valadkaitę de Lopez ir smuiki
ninkę Antanę Slančiauskę, iš Buenos 
Aires, Argentinos. Jie koncertuos sep
tyniuose miestuose, nuo Amerikos va
karų ligi rytų ir pietryčių. Koncertuo
se jiems akompanuos Mykolas Drunga 
ir Raimonda Apeikytė.

Posėdyje dalyvavusi Ramutė Kemė- 
žaitė trumpai pristatė savo planus ke
lionei j Pietų Ameriką. R. Kemėžaitė 
išskrido sausio 15 d. ir per penkias sa
vaites aplankys Braziliją, Argentiną ir 
Urugvajų. Brazilijoje jinai talkino Pietų 
Amerikos jaunimo suvažiavimui (sau
sio 23-24 dd) ir taip pat vadovavo jau
nimo stovyklai (sausio 25—31 dd.) 
Valdyba palinkėjo Ramutei geriausios 
laimės ir pasisekimo kelionėje.

V Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
so renginių pirmininkai jau paskirti ir 
bedirbantys. Kongreso atidarymui pir
mininkaus komiteto pirmininkė Viole
ta Abariutė. Stovyklos pirmininkė — 
Rusnė Baltrušaitytė-Kasputienė (De
troitas), akademinės programos — Ga
bija Juozapavičiūtė-Petrauskienė (To
rontas), studijų dienų — Laima Berži- 
nytė (Torontas), uždarymo — Rasa 
Lukoševičiūtė (Montrealis). PLJS val
dybos atstovas komitete yra Saulius 
Čyvas (Dallas, Texas), o PLB valdybos 
atstovas Antanas Saulaitis, SJ.

Bendra PLB, PLJS, JAV ir Kanados 
LB bei LJS valdybų bei institucijų 
konferencija jvyks Dainavoje balandžio 

. mėn. 17— 18 dd. T ai bus jau trečia 
kia konferencija. Bendrai šios konfe
rencijos labai sėkmingos ir sutraukia 
dalyvius iš visos Amerikos ir Kanados. 
Tą savaitgalj Detroite bus švenčiama 
30 m. LB apylinkės veiklos sukaktis. 
Stengiamasi sudaryti sąlygas konferen
cijos dalyviams sukaktyje taip pat da
lyvauti.

ATEITININKŲ IŠVYKĄ - 
SAVAITGALIS

Sausio 9/10 dienos savaitgalj ateiti
ninkai buvo išvykę j Lituaniką. Nebu
vo tai tik paprasta išvyka poilsiui, ne
buvo ir tikros studijų dienos. Stengė
mės suderinti abudu dalyku. Peržvelgė
me praeitų metų veiklą, turėjome prisi
pažinti, kad ne kartę neatliekame savo 
įsipareigojimų, ir užtai nejvykdome vi
sus numatytus planus. Planavome vei
kimą šiems metams. Pasiryžome iš nau
jo daryti mėnesinius susirinkimus. Žie
mos stovykla bus nuo 17 iki 25 liepos. 
Federacijos Valdyba pažadėjo atsiųsti 
stovyklai vadovus. Kadangi nemaža da
lis vyresniųjų dirba, tai jie atvažiuos 
stovyklon tik 25 dienos savaitgaliui, ku
rie galės ir pirmąjam stovyklos savaitga
liui. Šioms dienoms rengsime specialią 
programą. Jaunimo šventę tikimės pa
daryti tuo laiku, kai čia dar bus svečiai 
jš Amerikos.

Savaitgalyje dalyvavo 14 studentų ir 
moksleivių. Sandra Saidytė kalbėjo 
apie ateitininkų kilmę, principus ir jų 
aktualumą švenčiant 70 metų Jubilie
jų. Dėdė Juozas apie laimėjimus ir ak
menis musų veikimo kelyje. Jis taip 
pat atlaikė Sv. Mišias ir aiškino, kad 
gimstame tautoje, bet savo pasirinkimo, 
ir jai priklausome fiziškai, bet įaugame 
j tautę, joje dalyvaujame dvasiškai pasi
savindami ir kurdami jos kultūrą,. Visi 
kartu temas diskutavome, pasidalinę j 
dvi grupes. Kiek lietus leido, pasinau
dojome gražia gamta ir pabendravome 
savo tarpe.

D.S. ir N. R.
Vasario 7 įvyko pirmasis šių metų 

ateitininkų susirinkimas.

SAVAITGALIO MINTYS
Kę turėjome daryti, kad musų gyve

nimas butų labiau atetininkiškas? Ma
nau, kad net nepastebėdama, seku sa
vo gyvenime ateitininkų principus. Kai 
kuriuos, kaip inteligentiškumą, visuo
meniškumą visuomet galėsiu pagerinti. 
Svarbiausia, kad jie natūraliai yra ma
no gyvenimo dalis.

Milda Paula Remenčiūtė

Kad musų gyvenimas butų labiau 
ateitininkiškas turime bandyti gyventi 
pagal ateitininkų principus. Turime 
principus atsiminti ir juos vykdyti. Ne
užtenka tik principus žinoti, reikia 
juos įgyvendinti. Tik tuomet galėsime 
sakyti, kad esame ateitininkai.

Robertas J. Saldys

Mąstydama ateitininkų principus, 
jaučiu kad juos vykdau, galbūt ne tiek 
kiek norėčiau ar galėčiau.

Katalikiškumą, tautiškumą, inteli
gentiškumą, visuomeniškumą ir šeimy

niškumą vykdau ir vykdysiu.
Kreipiu mano gyvenimu tų principų 

keliu, norėdama patobulėti, kaip žmo
gus.

Nilza Guzikauskaitė

Musų gyvenimas butų ateitininkiškes- 
nis, jeigu mes įgyvendintume visą atei
tininkų gyvenimo filosofiją. Įgyvendin
tume kiekvieną mūsų gyevnimo dieną.

Gali iš karto atrodyti sunku, bet a- 
teitininkų ideologija visuomet yra ak
tuali ir tinka mūsų šiandieniniam gyve
nimui.

Ateitininkų principai tie patys,kaip 
prieš 70 metų, bet jie yra dinamiški ir 
aktualūs mūsų laikams.

Mes galime dirbti Dievui, Tautai, vi
suomenei, šeimai ir savęs paties ugdy
mui, tik reikia pasiryžti.

Sandra R. Saidytė

IŠ RONDONIJOS rašo kun. Alek
sandras F. Bendoraitis.

Malonu sveikinti Brazilijos-Bolįvi
jos misionierių, dviejų ligoninių staty
toją ir išlaikytoją , jo sunkios ir svar
bios veiklos 20-metyje.

(ML redakc.)
Mieli Sanpauliečiai, mano Bičiuliai.

Ačiū už Jūsų mielą laiškuti, kuris 
daug džiaugsmo man atnešė, su visais 
parašais. Sveikinu visus Nauju/u Metų 
proga. Ačiū, kad mane prisimenate,bet 
gal perdaug aukštinate. Esu vienas pa
prastas misionierius, kuris pluša ir pra
kaituoja didesnei Dievo garbei.

Šiuo metu daug darbo daug m a ta
rijos. Visa ligoninė sausakimšai pilna. 
Pereitą savaitą kai kurie ligoniai gulėjo 
ant žemės. Pritrūkau Iovų. Jų turiu 140.

"Centro Materno Infantil" - Boli
vijoje eina gerai. Viskas nauja ir gražiai 
atrodo. PasiŲSiu kelias fotografijas nau
jos konstrukcijos kitame laiške.

"Medical laivas" dabar yra susto
jęs dirbti. Reikia reparacijos laivui "Li- 
tuania".

Ūkelis eina gerai, turiu daug daržo
vių V vaisiu ligoninei, šiuo metu.

Dar nežinau ar galėsiu ištrukti / 
Europą šiais metais. Inflacija yra tokia 
didelė, kad negaliu sudurti du galus, vis
kas brangsta, taip greitai, ir kada gaunu 
kiek pinigu iš valdžios ar iš kitur, nega- 

fDraJŠELGA HERINE
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
į A v. Eulina, 99 v. Sta. dss 8sOO às 12 h.

das MDOmISjDO Font: 265-7590 
Rua Qaarüm Barbosa, 6 - B. do Limão
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ŽINIOS IŠ CIDADE OCIAN, SPÍ

'Praia Grande" atrodo ir yra tikrai 
'grande' Iš tikrųjų šis puikus Atlanto 

pakraštys turi gausiu turistiniu centruz 
puikiu pliažu - - net ir paminklų - 
kaip štai NEPTŪNO ir J EM AN J A sta
tulos, OCIAN mieste ar baire.

Vadinamoji "Cidade Ocian", pana
šiai kaip ir Boqueirão,yra gal iš spar
čiausiai augančių mūsų pajūrio gyven
viečių. ar poilsio centru.

Š. m. vasario 11 — 12 dienomis, te
ko ir man senai bematytu Cidade Ocian 
pasiekti ir jos lietuvius aplankyti. Kuni
gas - kur bus, kur nebus — dairosi baž
nyčios i r klebonijos. ♦..

Pirmoje vietoje aplankiau Oną Savi- 
čienę, nes pas ją galima daugiausia ko 
naujo išgirsti apie tenykščius visus ki
tus lietuvius.

Ona Savičienė jau nuo 6 metų laiko
si Cidade Ocian,tačiau kai kas aiškina, 
kad jai jūros oras ar pajūrio smėlis nei
na sveikaton. Šioje apylinkėje prieš 5 
metus gyveno ir pasimirė jos vyras Sta
sys. Šio vasario 21 dieną, kaip tik bus 
5-tosios mirties metinės.

Ponia Ona ir jos trys sūnūs — Alfre
das, Albertas ir Alfonsas, su šeimomis 
- iš anksto dėkoja savo giminėms ir ve
lionio pažįstamiems — jei tą sekmadie
nį (11.21) jie sukalbės "Ajnžiną Atilsį" 
ar "Sveika Marija" prisimindami 
neužmirštiną Velioni,

Sužinojęs. , kad ten pat gyve
na (prieš metus iš Carapicuibos atsikė
lusi) mūsų kun. Prano Gavėno giminai
tė - Emilija Gaižutienė, ryžausi ją ap
lankyti. J\rkaip tik šiuo tarpu,palaido 
arklio, su vežimu, bet be vežiko,šaligat
vyje,buvo perblokšta ir sunkokai suža
lota.

Kartu su Emilija Gaižutiene, visuo
met paslaugia bet kam reikale, aplan
kėme labai vienišą, sirguliuojantį Pane
vėžietį, — Juozą Pūkelį, 77-metį.

Juozas, karo laiku vokiečių nuga
bentas Prancūzijon kasti apkasų, o po 
karo atvykęs j Braziliją, Santose ir apy
linkėse dirbo kaip stalius ir kitų staty
bose amatų meistras, bet kažkaip neį

stengė praturtėti.
Dabar jis gyvena iš senatvės pensijos 

ir dar geibi vienai šeimai, kaip namų ir 
sodo prižiūrėtojas. Žinia, kad ir svei
kam, o ypač ligoniui yra svarbu pasi
justi atmintu ir aplankomu.

Tarp kitų aplankytų yra ir p. Cecili
ja Ambrozevičienė, kuri taip pat gyve-

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos. ;para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Alina ir Luciana Gaidimauskaités prie eksponatų parodoj apie Lietuva
V. Prudentes bibliotekoj. Nuotr. P. Rukšio

LIETUVIAI VILA PRUDENTES 
BIBLIOTEKOJ

Vila Prudentes viešoji biblioteka nė
ra didelė: tai Gimbučių nuomojamas vie
no aukšto namas. Av. Zelina, 157. Kny
gų bibliotekoje nedaug, tačiau yra dide
lis skaitymo kambarys. Lietuviškų kny
gų lentynoje tik apie 10, nors jų buvo 
įteikta virš 100. Kol jas suregistruoja 
centrinėj bibliotekoj, praeina daug laiko.

V. Prudentes bibliotekoje šeštadienį 
vasario 13 d. buvo parodėlės apie Lietu
vą atidarymas. Jei nebūtume skaitę Mū
sų Lietuvoje, tai nebūtume galėję suži
noti, kad ten bus paroda, nes jokios iš
kabos ar plakato apie tai nėra. Atidary
me dalyvavo būrelis tautiečių, atvykę 
svečiai iš užsienio ir kiek jaunimo. Paro
dą atidarė BLB-nės pirmininkas Jonas 
Tatarūnas ir prašė svečius tarti sveikini- 

nime patyrė ir šalto ir šilto, o dabar jau
čiasi lyg perdaug kitų užmiršta.

Ten pat yra — Vila Miriam — kur gy
vena kiti lietuviai, bet šiuo tarpu dar li
ko neaplankyti.

Kalbama, kad ateinančios Gavėnios
— vieną ar kitą sekmadienį — tiktų 
tiems ar kitiems apylinkės lietuviams
— susiorganizuoti pamaldoms už Lie
tuvą, ir. . Lenkiją.Tai būtu gera proga 
ir tarpusavyje pabūvoti.

Tokios Pamaldos galėtų dar įvykti ir 
Boqueirão parapijos bažnyčioje, ar dar 
kitur, net ir privačiuose namuose.

Gavėnia yra ypatingas laikas ir mal
dai ir mielaširdystės darbams.

Kun.P.M. Urbaitis

mo žod;. Kalbėjo Vaclovas Kleiza, dr. 
Vytautas Dambrava ir Jonas Gaidimaus- 
kas iš Argentinos.

Lietuvos žemėlapiai, kunigaikščiu pa
veikslai, juostos, takeliai, margučiai ir 
kiti eksponatai gražiai išdėstyti nedide-
Irame kambaryje. Paveikslai ir peršvies
tos fotografijos yra Antano Augustai- 
čio darbas tikrai praturtinęs parodą.

Nors parodos atidarymas buvo kuk
lus, bet šio įvykio svarba yra didelė. 
Faktas, kad daugiausia lietuvių apgyven
tame rajone biblioteka atidarė lietuviš
ką skyrių, liūdyje, kad ten lietuviai yra 
veiklūs. Reikia tikėtis, kad lietuviai bib
liotekai suaukos įdomiu ir naudingų 
knygų ir, kas svarbiausia, kad paskui jo 
mis naudosis.

Ypatingą įvertinimo žodį užsitarna
vo BLB-nės pirmininkas Jonas Tatarū
nas, kurio pastangomis viskas buvo pa
daryta.

!iu nei puse to nupirkti, ką išleidau.
Geriausius linkėjimus ir nuoštr 

džius sveikinimus siunčiu visiems bičiu
liams SanpauHečiams,

Jūsų Kristuje 
Aleksandras

Kun. D-re. A. F. Bendoraiti.
Jūsų gerbėjai Sanpaulieciai ir 20-mečio Mi

nėjimo Komitetas laukia Jūsų atvykstant pas 
mus š.m. balandžio 17-tą. Daug kas nori su 
Jumis susipažinti.

Komitetininkai

ÍPARDUODAMAS1
NAMAS: 3 dideli kambariai, virtu
vė, toaletas ir skalbykla. Namas ge
roj vietoj: nėra arti fabrikų, apse- 

| mimo pavojaus, triukšmo.
R. Barão de Juparaná, nr. 157

V. Zelina. Teirautis pas Petrą La- 
pienj toj pačioj gatvėj nr. 151.
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KULTŪRINĖ PARODA
Gautas oficialus pranešimas, iš Orga

nizacinės Komisijos Pirmininko Pulki
ninko S. Barcellos, kad 7-j i Imigrantų 
paroda, šiais metais, prasidės: 15 d. Ge
gužės mėnesio ir baigsis birželio mėn. 
13 d. Paroda yra globojama: São Paulo 
Estado valdžios, Prefeituros ir "Rede 
Bandeirantes de Televisão".

Musų Sportininkai ir Kultūrinė paro
da, kaip ir kitais metais, bus globojama 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės.

Sportininkų ir Kultūrinės parodos 
pasiruošimo darbai prasidės Kovo mė
nesyje, apie ką bus plačiai informuoja
ma perspaudą. Tikimasi visų dalyvavi
mas, nes tai yra visų musų šventa parei
ga garsinti musų Tėvynės vardą ir jos 
Kultūrą.

Kapit. J. Čiuvinskas

PAGERBTAS SPORTININKAS

Vladas GodHauskas 
vasario mėn. pradžioje vienbalsiai bu
vo išrinktas S. Paulo estado Stalo Te
niso Federacijos vice-pirmininku, dvie
jų metų kadencijai. Vladas yra Palmei
ras Stalo Teniso klubo treneris. Šis 
yra geriausias stalo teniso klubas S. 
Paulo estade. [domu pastebėti, kad 
klubo didesnis narių skaičius yra se
nesnio amžiaus: 50-60 metų ir daugiau
sia laisvų profesijų žmonės: daktarai, 
inžinieriai, prekybininkai... Sveikina
me musų žymųjį sportininką Vladą 
Godliauską.

ATIDĖTOS IŠKILMĖS
LITUANIKOS plaukymo baseino 

atidarymas jvyks vasario 28 dieną (ne 
21 kaip buvo skelbta anksčiau). Ta pa
čia proga bus šventinami koplyčios pa
matai ir kertinis akmuo.

JUOZAS STUNŽĖNAS
83-čio gimtadienio proga.

Šiam ilgamečiui ML skaitytojui ir rėmėju 
gili padėka ir geriausi linkėjimai.

ML redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DĖMESIO...«
Pranešu Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 

nariams, kad, š.m. vasario mėn. 21 die
ną šaukiamas metinis Vyry Brolijos su
sirinkimas, kuris įvyks tuojau po sumos 
— 12:00 vai. Jaunimo Namuose. Narių - 
dalyvavimas būtinas.

Brolijos pirmininkas 
Antanas Rudys

SVEČIAI IŠ ARGENTINOS
Inž Jonas ir Irene GAIDIMAUSKAI 

su vaikais Analia, Jorge, Elina ir Lucia- 
na keliauja per Braziliją. Buvo Foz de 
Iguaçu ir Curitiboj. S. Paule apsistojo 
kelias dienas, susitiko su Alfonsu D. 
Petraičiu, kuris svečius atvežė j V.Pru
dentes biblioteką parodos atidarymui 
ir sekmadienį j Vasario 16-sios minėji
mą. Ponai Gaidimavičiai žada dar ap
lankyti Rio ir pajūriu grįš namo.

SUVAŽIAVO PIRMININKAI
Šeštadienio rytą, vasario 13 d. į 

Congonhas atskrido tuo pačiu lėktuvu 
PLB-nės vice-pirm. Vaclovas Kleiza ir 
dr. Vytautas Dambrava iš Veneceulos. 
Aerodrome juos pasitiko BLB-nės pirm. 
Jonas Tatarūnas. Svečiai yra apsistoję 
pas Joną Tatarūną.

Šeštadienio vakare atskrido iš Ar
gentinos Julijus Mičiūdas atstovaujan
tis Argentinos lietuviškom organizaci
jom. Svečią aerodrome pasitiko V.Klei
za, V. Dambrava, J. Tatarūnas ir Alian- 
ęa-Sąjungos pirmininkas Aleksandras 
Bumblis. J. Mičiūda globoja Aleksan
dras Bumblis.

M 0 S y LIGONIAI
Nuo šių metų pradžios ML bendra

darbis Jurgis Matelionis truputį negalo- 
ja. Šiuo metu Jurgis yra paguldytas 
Sta. Catarina ligoninėj, Av. Paulista. 
Lankymo valandos yra nuo 18 iki 19, 
30.

Jonas Stankūnas C. Verde turėjo 
problemų su širdim ir buvo paguldytas 
Dom Pedro ligoninėj (Pque. Dom. Pe
dro). Lankymo valandos yra nuo 9 va
landos ryto iki 9 vakaro. Kambarys 
208.

@ Laisvos spaudos siekis — laisva
Lietuva

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.

H G RĖJA NA LITUANIA EM FOCO" *
Tokiu užvardinimu Santos vyskupi

jos biuletenis (Boletim da Diocese de 
Santos, 26.X.81) informuoja savo skai
tytojus apie Mišias už Lietuvą, laikytas 
25.X.81 São Vicente Mártir bažnyčioj. 
Ir perteikia Santos vyskupo, Dorn Da
vid Picão, laišką "Broliams Lietuviams".

Sekančiam numery (30.XI.81) tas 
pats biuletenis (650 psl.) praneša, kad 
' Lietuvių Bendruomenė dėkoja"; ir 
persispausdina Lietuvių asmeninės šv. 
Kazimiero parapijos klebono, kun. Pr. 
Gavėno, laišką Santos vyskupui, kuriuo 
"asmeniškai, ir lietuvių bendruomenės 
vardu" dėkoja vyskupui už pravestą 
"Maldos Dieną už Lietuvą".

"Tikime — tęsia laiškas — , kad Jūsų &l< 
Ekscelencija ir Santos vyskupija nenu
stos melstis už persekiojamus brolius 
tol, kol, kaip išsireiškė Dom Luciano, 
Lietuva neatgaus savo pilną laisvę ir ne
priklausomybę" (Dom Luciano yra 
Brazilijos Vyskupų Konferencijos Ge
neralinis sekretorius).

Tai vis priminimas kenčiančios Lietu
vos ir jos pastangų atgauti savo nepri
klausomybę.

MOŠŲ MIRUSIEJI
• Albinas Mečelis mirė vasario 10 die
ną eidamas 63 metus. Velionis buvo gi
męs Kirdeikių kaime, Utenos apskrity 
je. Brazilijon atvyko 1927 m. ir beveik 
visą laiką dirbo prie geležinkelio. Prieš \ 
išeinant į pensiją buvo Jaraguá stoties, 
Jundiai-Santos linijos, viršininku.

Paliko žmoną Mariją ir 10 vaikų, ku
rių 5 yra su šeimom. Liūdi taip pat Ve- 
lionies brolis ir ML skaitytojas Bronius 
Mečelis iš Mokos.

7-tos dienos mišios bus vasario 16 d., 
20 vai. Jaraguá bažnyčioje. Broniui Me- 
čeiiui ir a.a. Albino šeimai ML bendra
darbiai reiškia užuojautą.
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