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PASAULYJE

JAV"
Trečiadienį, lapkričio 6 išskrido Mėnulin ' 

paskutinė amerikiečiu rakieta „Apollo 17"

- Ei, mokslininke,

Kelionė į mėnuli
v. v •stcia.

su trimis astronautais.
Pirma karta skrenda specialistas moksli

ninkas žemės ir uolienų žinovas geologas 
Harrisonas Schmittas.Tikimasi,kad jam pa
siseks rasti ir seniausiu ir jauniausiu Mėnu
lio akmenų ir kitokiu medžiagų.

NAUJAUSI INSTRUMENTAI
Tarp įvairiausiu moksliniu instrumentu 

Mėnuliui ir jo aplinkai tyrinėti ši karta ve
žamas! net 10 visai nauju instrumentu, įvai
riems naujiems tyrinėjimams.

( »r

PASKUTINIS AMERIKOS „APO- 
LIS 17" SKRENDA MĖNULIN [

Astronautai šj karta isbus mėnulyje 12 
dienu, 16 valandų ir 31 minute.

Pirma karta erdvėlaivis iš Ca|oe Kennedy 
pakils apie vidurnakti,t.y.32 vai. 53 min. 
Tai sutrumpinsią skridimo taka ir paleng
vinsią astronautams nusileisti norimoje vie-'

Po šitos astronautu kelionės mėnulin, 
amerikiečiai nebežada keliauti ten pra- 
matomoje ateityje. Prie tu įvairiu aparatu, 
kurius iki šiol jau paliko ankščiau Mėnu
li aplankiusieji astronautai, dabar irgi pa
liks moderniškiausius instrumentus bei apa
ratus kurie ilga laika rinks ir perduos že
mės mokslininkams gausybe informacijų. 

Visa Mėnulin nukeliavimo ir jo tyrinė
jimu programa Amerikai kainavo virš 40 bi
lijonu doleriui

TAIKA VIETNAME?
Sklinda tarptautinėje spaudoje gandai, 

kad jau gal prieš 15 dieną šio mėnesio bu
sianti pasirašyta taikos sutartis su Š.Vietna
mo komunistais. Sutarčiai vis dar tebesi- 
priešings Pietų Vietnamo prezidentas Thieu. 
Bet prez. Niksonas davęs įgaliojimus H. Kis-

Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo bibl ioteka

singeriui pasirašyt sutarti, ar Thieu pritars, 
ar nepritars.

JUNGTINĘS TAUTOS
Čia sustojęs Čilės prez. Allende pasakė 

virš valandos trukusia kalba, labai pulda
mas tarptautines, svarbiausi Amerikos,ka
pitalistines organizacijas, kurios norinčios 
pasmaugti Čile ekonomiškai.

Amerikos atstovas Junt. Tautoms,amba
sadorius Jurgis Busch visa tai paneigė.

S O V. RUSIJA
Brežnevas vis labiau taikosi prisigerint 

Amerikos vyriausybei ir laimėti Rusijai pa
lankiu sutarčių. Rusijai labai reikalingi pri
tyrė Amerikos įvairiu sričių specialistai, 
mašinąrijos, grūdai ir k.Brežnevas, matyt, 
yra įsitikinės, jog Vietnamo karas baigiasi . 
ir tada nebebus jam nepatogu prekiauti su 
kapitalistine Amerika.

HELSINKIS
Amerikos atstovas Europos taikos paren- 

giamajai konferencijai Vai Petersonas pasakė, 
jog Amerika savo užsieniu politika non 
1 .kad tarptautinėje plotmėje pripažint; dės
niai butu be jokiu išimčių taikomi visoms 
Europos tautoms. 2. Kariški manevrai netu
ri sukelti baime ir nepastovumą tautose
3. Laisvesnis visu tautu bendravimas Europe 
je, kad žmonės galėtu laisvai keliaut;, susi
tikti, pasikeisti nuomonėmis ir tt.
4. Didesnis ekonominis bendradarbiavimas

RUSAS MOKSLININKAS AMERIKOJE
Jesenm Volpin, rusas matematikas,48 m 

amžiaus ir dėstas New Yorko universitete. 
Buffalo mieste,liudijo Amerikos senato ko
misijai ir pasakė, jog amerikiečiai ir kitu tais 
vu kraštu vyriausybės ir žmones turėtu griez 
tai protestuoti prieš Rusijoje vartojama 
psihologinj terorg, t.y. prieš politiniu Drie
žu uždarymę-bepročiu ligoninėse >i kitus 
dvasinio kankinimo ir prievartavimo bu 
dus. Jis įsitikinęs, kad tokie protestą- pa
lengvintu daugelio žmonių vargę komuni? 
mo vergijoje

(Red. prierašas panašiai rašoma Ka;ku 
nuošė laiškuose iš Lietuvos. Prašyte pra
šoma, protestuoti visoje pasaulio spaudo 
je prieš okupanto ruso bolševiko perse
kiojimus ir sąžinės laisvės varžymus 
(Jiems nuo to esą geriau).
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Vilniečio kunigo metai Sibire
(Tęsinys iš praėjusio numerio;

Dvidešimt penkeri metai
1950 m. sausio pabaigoje kun. 

A. Dilio byla perduota ypatin
gajam II skyriui, *o iš ten — 
Maskvai. Netrukus jį išvežė į Lu- 
kiškio kalėjimą Vilniuje. 1950 
m. birželio 27 d., 10 v. r. kun. A. 
Dilys buvo pašauktas į kalėjimo 
raštinę, kur jam buvo perskai
tytas Maskvos saugumo ypatin
gojo posėdžio sprendimas: už mi
nėtus “nusikaltimus# nubaustas 
25 metam koncentracijos stovyk
los. Perskaitęs sprendimą, pa
reigūnas liepė pasirkšyti. Visa 
tai įvyko tuo momentu, kai kun. 
A. Dilio sesuo Onutė, priversta 
palikti Vosiūnų kleboniją* ir j ieš
koti kitos gyvenvietės, susituokė 
Kabelių bažnyčioje su našliu 
Vincu Voronecku. Jų santuoką 
palaimino kun. Vladas Jašukas, 
vėliau žuvęs auto nelaimėje.

1950 m. liepos 18 d. kun. A. 
Dilys su kitais kaliniais buvo nu
gabentas į Vilniaus geležinkelio 
stotį ir susodinti į “Stolypino 
vagoną” — kalėjimą. Nakties 
metu traukinys išvažiavo Mask
vos linkme. Maskvos kalėjime 
pabuvę vieną savaitę, buvo išga
benti į Gorkį, kur teko pasėdėti 
dvi savaites. Iš ten kaliniai buvo 
nugabenti į Kirovą. Čia ištisą 
mėnesį buvo formuojamas kali
nių traukinys, kuris pro Uralo 
kainus atgabeno juos į Karagan
dos apylinkes (Kazachijoj). Iš 
Karabaso geležinkelio stoties ka
liniai buvo nugabenti į Čurubai 
— Nurą koncentracijos stovyk
lą, kur. kun. A. Diliui teko išbū
ti iki Stalino mirties, t. y. 1953 
metų.

Su latvių kunigais
Jau buvo spalio mėnuo. Pūtė 

žvarbus Sibiro vėjas, o sniegas 
buvo apdengęs laukus ir namus. 
Stovykloje — pora tūkstančių 
žmonių. Beveik visi svetimi. Vis
kas nauja — viršininkai, prižiū
rėtojai, sargybiniai. Nuolatiniai 
keiksmai. O prieš akis —25 me
tai katorgos!

Kun. A. Dilys nebuvo ten vie
nintelis kunigas. Su juo atvyko 
iš Latvijos trys katalikų kunigai: 
Stanislovas Čužans, Janis Ko- 
kars ir Tėvas Andriejus, pran
ciškonas (Janis Pavlovskis). Pa
starasis (dabar gyvena ir dirba 
Estijoj) painformavo naujuosius, 
kaip galima melstis, laikyti Mi
šias, pasigaminti vyno. Jis aprū
pino ostijomis (piršto nago didu
mo).

Sunkiausi buvo pirmieji me
tai. Vėliau prie visko priprato, 
pasidarė robotais. Gaivino juos 
tiktai tikėjimas į Dievą ir kuni
gystė. Jautė pareigą padėti ki
tiem — lietuviam, lenkam, lat
viam, estam, net rusam. Į jų ra
telį jungėsi ir Tėvas Danyla, jė
zuitas. Tai lengvino jų dalią. 
Bandė prie jų prisiplakti kaž
koks neaiškus tipas, vaidino ku
nigą, bet nevykusiai. Juo pavyko 
greitan nusikratyti.

Slaptos pamaldos
Toje koncentracijos stovyklo

je kun. A. Diliui teko išgyventi 
keletą metų. Pergyvenimų — 
gausybė. Jiems atvaizduoti rei
kėtų septynių ar daugiau tomų. 
Kai kas jau paskelbta net sovie
tinėje ir užsienio spaudoje (A. 
Solženicinas). Čia pavaizduosiu 
tik būdingesniuosius epizodus. 

susijusius su kunigų gyvenimu 
bei darbu Karagandos srityje, 
vėliau Vorkutoje.

Karagandos darbo stovyklose 
gyvenimo sąlygos buvo šiek tiek 
lengvesnės. Ten gyveno daugiau
sia baltiečiai ir vakarų ukrainie
čiai. Barakų kambariai mažesni 
— tilpdavo 20—28 žmonės. Va
sara šiltesnė, malonesnė, žmonės 
jaunesni ir su stipresne ateities 
viltimi.

Per septynerius kalinimo me
tus vien kun. A. Dilys atlaikė 
1000 Mišių. Gegužės ir birželio 
mėnesiais laikydavo jas kasdien. 
Sekmadieniais visi kunigai atna
šaudavo Mišias pusiau viešai, da
lyvaujant mažesnei ar didesnei 
tikinčiųjų grupei. Jei sekmadie
nį į darbą nevarydavo, tai po 
pusryčių, po bendro kalinių pa
tikrinimo, lietuviai katalikai ir 
net nekatalikai rinkdavosi į bet- 
kurį kambarį. Rusai ir kiti tuo 
metu išeidavo pas draugus, pa
žįstamus. Mišių metu lietuviai 
giedodavo giesmes. Jiems buvo 
sakomi pamokslėliai, skaitomos 
įvairios pridėtinės maldos — li
tanijos, pasiaukojimo aktas 
Švenč. Jėzaus Širdžiai ir pan. 
Kiekvienas kunigas laikydavo 
Mišias kitame kambaryje ir ki
tiem žmonėm.

Ostijas kunigai gaudavo siun
tiniuose iš Lietuvos. Kontrolie
riai. radę jas, klausdavo kas tai 
yra. Kunigai sakydavo, kad tai 
sausainiai, ir kontrolieriai ne
konfiskuodavo. Vyną pasigamin
davo iš razinkų: pamirkydavo 
vandenyje, palaikydavo 12—20 
valandų ir tada išspausdavo sun
ką. Tai buvo tikras vynas. Vė
liau atsiųsdavo vyno iš Lietuvos 
siuntiniuose.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Raidžių rinkėjai Lietuvoje išmokdavo sa
vo specialybę pačiose spaustuvėse. Dviejų 
metų kursą baigė pirmoji tos srities laida 
Vilniaus XXI technikos mokykloje.

Lietuvoje 1971 buvę 1032 bibliotekos 
kuriose buvę 29 milijonai knygų ir žurnalų, 
o lankytojų virs 400 tūkstančių.

Ateistinis muziejus ruošiasi paminėti So
vietų Sąjungos išalikymo 50-metį. Paruoš
tas specialus plakatas su Lenino pastabomis 
apie priešbažnytinius klausimus. Plakatas 
skiriamas kaimo kultūros ir švietimo įstai
goms.

Rugsėjo 30 d. Zabrebe,Jugoslavijoje,pra
sidėjo penktasis lėliu teatro festivalis, kuria
me dalyvauja ir Panevėžio lėliu teatro sam
būris.

Lietuvą atstovauja 50 skulptūrų Pabalti
jo skulptūros parodoje Rygoje.

Telšių vyskupas 
Pranas Ramanauskas 

po ilgų kančių Vorkutoje 
miręs Lietuvoje

LAISVAME PASAULYJE

Prel. Praciškus Juras, ilgametis Siaurės 
Amerikos lietuviu veikėjas, minėjo savo 
kunigystės 50 metu sukakti Jo įsteigtas 
Amerikos Lietuviu kataliku archyvas 'AL 
KA).

Belgijos Lietuvių Bendruomenė mini po
karinių ateivių 25-riu metų sukakti. Po ka
ro jsikūrė apie 2.000 lietuvių, kurie dirbi’ 
daugiausia anglių kasyklose. Šiuo metu g)- 
vena apie 300 lietuvių.

Lapkričio 23-26 dienomis Pittsburgh? i- 
vyksta Šiaurės Amerikos lietuviu studentu 
sąjungos XXIi-sis suvažiavimas.

Romoje, kaip ir kai kuriuose kituose Ita
lijos miestuose, ant šienu ir mūru atsiranda 
šūkiu, pasisakančiu už Lietuvos reikalus: 
„Povilai šeštasis, daryk ką nors katalikiškos 
Lietuvos reikalu". „Garbė Lietuvos kanki
niams’. „Tegyvuoja Lietuva".
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KĄ ŽADA „RĖMAI"

Džiaugiamės kiekvienu geru organizuo
jamu darbu. Giriame nors šapelio pagyrimo 
vertą užmojį. Labai retai šiame laikraštyje 
atsiranda kritikškas straipsnis, ir tuo nega - 
lime didžiuotis.

Iki V PAL Kongreso beliko nebe pilni 3 
mėnesiai. Kadangi norima kongresą padary
ti tikrai vertinga, tai prieš pora savaičių pa
skelbtieji jo „programos rėmai" (dar ne pa
ti programa),kelia rimta susirūpinimą. Jei 
tokie „rėmai" būt būva visai geri ir pateisi
nami prieš metus laiko, kaip bendri gali - 
mybiu apmatai,tai dabar tokiu rėmu ne - 
bepakanka. Jau turėtų .būt pilna, aiški jo 
programa. Deja,„rėmai"tebėra tušti ir kiek
viena fantazija gali kaip nori, vaizduotis, 
kas ir kokį paveikslą j juos įspraus.

Iš konkrečiai „rmuose" suminimu daly - 
ku matome kongreso atidarymo pamaldas 

"Zelinoje. 19 valandą.
Kongreso atidaromasis posėdis iš karto 

jau ne vienam atėmė norą į ji ateiti.Žinoma, 
kongreso neatidarysi be įžanginio žodžio, ir 
tas, savaime aišku, priklauso jo organizavi
mo pirmininkui. Bet kai žadami „visu kraš
tu ir pagrindiniu vienetu atstovu sveikini
mai,°tai taip ir norisi melstis:„Nuo maro, 
bado, ugnies ir visu tu sveikinimu gelbėk 
mus,ne Viešpatie (jis nieko čia nedėtasįbet 
gelbėkit jūs .kongreso organizatoriai?

Argi žmones keliaus šimtus ir tūks
tančius kilometru amžinai tokioms pat svei
kinimu kalboms sakyti,ar tų liaupsinimi 
klausytis? Bet tokioms sveikinimu litani 
joms nėra galo, užima brangu laika kurj 
būt galima kam nors naudingesniamjr rim
tesniam reikalui skirti. Jei taip labai norima 
sveikinimu galima juos pareikalauti raštu , 
pasakyt, kas sveikina ir padėt viešai ant sta
lo pasigėrėt tiems, kurie jais domėsis.

Dar žadama, atidarymo programoje ir 
meninė dainų ir šokiu pynė" ir kokteilis jau
nimo namuos. Kultūringas kokteilis gali su
artinti kongreso dalyvius, duoda proga jau
kioje atmosferoje gerai nuotaikai susidaryt. 
Bet kai pačiame kongreso atidarymo posė
dyje, kurs turėtu nustatyt visa jam tinkama, 
oriardarbinga nuotaika, nieko, nieko nesima
to, kas tai padarys, tai ir kokteilis to trūku
mo neišpirks.

Antra kongreso diena regim skirta ryt
mečio laika sekcijoms, nuo 10 iki 13 vai 
landos. Sekcijų pramatyta penkios ir pa - 
likta galimybė kongreso metu „kitoms at
sirasti". Žodžiu, atviriausias kelias „laisvai 
kiekvieno kūrybai". 0 ar jau yra garantija, 
kad tikrai bus penkios suminėtos sekcijos?

Ir kg jos veiks? Kas yra atsakingas už ju su
organizavimą, už ju"programa? Kad tai ne 

tušti ir priekabingi klausimai,gana prisimin
ti paskutinį čia buvusį kongresą. Buvo irgi 
pramatyta eilė sekcijų. Jei ne kunigu posė
dis ir ne p. K. Čibiro suburtas pasikalbėji-

MŪSŲ, LIETUVA_ ________ L

Petras Pakalnis

C I L É S K R I Z É

Norėdamas laimėti Čilės prezidento rinkimus 1970 m., Dr. Salvador Allende sudarė taip 
vadinama „liaudies sąjungą" (unidad popular) ir prižadėjo pravesti Čilėje duonos ir mė
sos" revoliucija. I liaudies sąjungą įėjo jo vadovaujama socialistu partija, komunistai, radi
kalai, socialdemokratai ir keli krikščionys demokratai, nepatenkinti buvusio prezidento 
Edvardo Frei linija. Allende rinkimus laimėjo, sudarė koalicine vyriausybe ir pirmaisiais 
metais tikrai pravedė duonos ir mėsos revoliuciją. Visu pirma jis pakėlė darbininku ir valdi
ninku algas, užšaldė produktu kainas, užtikrino visiems Čilės vaikams po puse litro pieno 
kasdien veltui, ir pripirko didelį maisto kiekį užsienyje. Bet toji duonos ir mėsos revoliuci
ja išsėmė prezidento Frei sudaryta kapitalo atsarga ir prisidėjo prie dabartinės Čilės ekono
minės krizės. '

Lazdos du. galai

Kol Dr.Allende valstybinio amerikiečiu 
vario kasyklas ir užsieniečiu bankus, tol 
jam niekas nesipriešino. Bet kai jis panoro 
dalinai suvalstybinti Pietų Čilės sunkveži
mius, ju savininkai paskelbė streiką. Prie 
ju prisidėjo Santiago krautuvių savininkai, 
duonkepiai, skerdėjai, pieno pristatytojai 
ir k. Tuokart Allende paskelbė trijų dienu 
ypatinga stovi ir bandė palaužti streikuo
jančiu valia. Prezidento draugai suruošė de
monstracija ir šaukė ,,Allende, Allende - 
cl pueblo te defende" Bet pasibaigus ypa
tingam stoviui Santiago gimnazistai ir stu
dentai suruošė Allendei priešinga demonstra
cija ir svaidė į policija akmenis. Studentu 
demonstracijos pasibaigė tik tuomet, kai 
vienas studentas buvo mirtinai sužeistas.

Suveržti diržai
Tačiau žmonės nenurimo, ir kai rug

pjūčio mėnesį pradėjo trūkti sviesto ir jau
tienos, savotiškas demonstracijas sukėlė šei
mininkės. Vakare jos pradarydavo langus,ir 
giedodamos tautos himną, šaukštais ar saku 
temis barškindavo i tuščius puodus. Allen
de ta protesta suprato ir spalio mėnesį pri
pirko jautienos, žinoma, dar labiau suma
žindamas kapitalo atsarga, kuris jam val
dant kraštą nukrito nuo 377 milijonu do
leriu iki 25 milijonu. Tiesa, Allende suma
žino bedarbiu skaičių, pristatė daug namu 
neturtinguju kvartaluosejr išplėtė švietimo 
tinklą, bet ekonominės Čilės problemos jis 
nepajėgė išspręsti.

Pinigai ir kainos
Daugiausia pajamų gauna Čilė išvarto ka 

sykiu. Deja per paskutinius dvejus metus va 
rio kaina krito nuo 69 iki 47 centu už svare 
Suvalstybinus kasyklas ir išvažiavus j užsie
nį keliems šimtams specialistu, krito vario 
produkcija, o didžiausios vario kasyklos 
darbininkai pradėjo streikuoti. Kadangi su
valstybindamas kasyklas Allende nieko ne
atlygino buvusiems ju savininkams, ameri
kiečiai kelia bylas Čilės vyriausybei tose vals
tybėse, kuriose ji bando parduoti varj ju va
rį. Siu metu spalio mėnesį prancūzu teis
mas nusprendė Prancūzijai skirta Čilės varj 
konfiskuoti. Jei ir kitu kraštu teismai pana
šiai pasielgs, už eksportuojama varj Allende 
nieko negaus. Frei laikais vario eksportas 

mas socialiniais politiniais klausimais, ne - 
būt veikusi nė viena sekcija, nes kitos tik
rai ir neveikė. Todėl visai pagrįstai turim 
dabar teirautis, kas ir kaip pramatyta tose 

sudarydavo 85 proc. visu Čilės pajamų. Bi
jodamas suvalstybinimo, Čilės bendrovės 
nebejvestuoja pinigu įmonėms plėsti, o už 
savo uždarbį perka arba dolerius, arba nau
dingus produktus: medžiagas, avalynes ir 
pan. Todėl nors oficiali dolerio kaina yra 
46 eskudai, bet juodoje rinkoje už doleri 
mokama nuo o50 iki 400 eskudu. O medžia
gos ir avalynė taip sunkiai gaunamos, kad 
jos perkamos ne krautuvėse, bet dirbtuvėse. 
Gudrūs pirkliai jas užsako dideliais kiekiais 
ir pardavinėja juodoje rinkoje aukštesnėmis 
kainomis.

Per 1970 m.rinkimu kampanija Dr.Allen
de puolė buvusį prezidentą Frei už tai, kad 
jis nepajėgs išlaikyti pinigu vertės, bet jis 
pats turėjo nuvertinti eskudą jau du kartu 
Todėl nors Čilės darbininkai dabar uždirba 
daugiau, bet už savo uždarbį nusiperka ma
žiau negu Frei laikais. Taip, pavyzdžiui, 
Allende valdymo metais sviesto kaina paki
lo 125 proc., pieno 261 proc. bulvių 300 
proc., sūrio 640 proc., o salotu net 1.042 
procentu.

Negerovių šaknys
Pagrindinė Čilės ekonominio gyvenimo 

negerovė yra ta, kad Allende prarado savo 
pramoninku ir užsieniečiu pasitikėjimą. Tie 
bijodami suvalstybinimo, mažai ką Čilėje 
investuoja. Nenorėdamas pripažinti savo 
klaidos ,Allende du kartus keitė ministru 
kabinetą. Nėra ko stebėtis, kad Čilės sosti
nėje buvo pasklidą gandai apie galimą vy
riausybės nuvertimą ir kad kai kuriu parti
jų ekstremistai organizuoja „savisaugos ko
mitetus", antifašistu brigadas" arba „smo
giku būrius". Rugsėjo mėnesi Allende pa
reiškė susekąs sąmokslininkus, kurie norė
jo nuversti ju vyriausybe.

Matydamas Čilės ekonomine ir politine 
krizą, krikščioniu demokratu senatorius ir 
būvąs Allende konkurentas Rodemiro To
mic prašė savo tautiečiu sudaryti iki sekan
čiu rinkimu (kovo mėnesį) paliaubos ir pa
sižiūrėti, už kokias partijas pasisakys Čilės 
piliečiai. Jei dabar būtu Čilėje rinkimai, 
daugumos nuomone, juos laimėtu būvąs 
prezidentas E. Frei, kuris sumaniai valdė Či 
lą per 6 metus ir turėjo savųjų bei užsienie
čiu pasitikėjimą.

penkiose jau oficialiai paskelbtose sekcijo
se. Kodėl vengiama duot visiems iš anksto 
Zlniu? Nukelta į 10 psl.
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DAUGIAU ŽINIŲ APIE SUSIDEGINUSI
KALANTA

Ramo Tėvai
Kalantų seimą gyvena Kaune, Viliajampoléje. Kalantienė, o taipgi jos pirmasis vyras Ka

lėda, kilę iš Alytaus miesto. Ji likusi našlė su dviem vaikais. Abu sūnus iš pirmosios santuo
kos užima atsakingas pareigas: vienas dėsto Politechnikos institute ir ruošia dizertacija 
mokslinio kandidato laipsniui, kitas dirba Veterinarijos akademijoje. Abu yra vedą:-pirma- 
sis turi du vaikus, antrasis neseniai susituokęs, vaiku dar neturi.

Kalanta kilęs iš Daugu, Alytaus rajono. Dalyvavęs praeitame kare, buvo sužeistas. Kari
nio laipsnio neturi. Valstybinės pašalpos negauna. Žmogus paprastas. Kalanta priklauso 
komunistu partijai. Iš Kalantų santuokos yra du vaikai. Visa šeima sugyveno ir sugyvena
gerai.

Romui Kalantai 1972 m. Kovo mėn. su
ėjo 19 m. .Jis lankė vidurinės vakarinės mo
kyklos vienuoliktąją klase. Vidurine turėjo 
baigti 1971 m. pavasarį, bet buvo sukirstas 
per egzaminus ir pasitraukė. Nepaisant ska
tinimu tęsti egzaminus, Romas nesutiko ir, 
perėjės vakarinėn mokyklon, antrus metus 
lankė vienuoliktąją klase- Romas dažnai 
ginčydavosi su mokytojais Lietuvos istori
jos klausimais, nekentė rusu kalbos ir bet 
kokiu ateistiniu ar marksistiniu teorijų. Dėl 
to ir nutarė pasitraukti iš dieninės vienuo
liktosios klasės j vakarine.

Viename užduotame rašto darbe, tema 
„Kuo aš noriu būti", Romas išdėstęs savo 
pažiūras į gyvenime ir dabartines aplinky
bes, pabrėžęs, jog norėtu būti kunigu. Į na
mus atėjės mokytojas priekaištavo, kodėl 
taip auklėjamas vaikas. Paklaustas, kodėl 
taip rases, atsakė, jog norėjęs panervuoti 
mokytojus ir taip dares ant juoko.

Norėjo stot seminarijon
Yra žinių, jog jis kreipęsis i Kurija dėl 

stojimo j kunigu seminarija ir buvęs pasius
tas tartis i Vilijampolės parapijos raštine. 
Tačiau nėra žinoma, ar jis ten buvo nuėjės.

Romas buvo plačiai apsiskaitęs, turėjęs 
nuovoka įvairiais klausimais.

Jis buvo komjaunuolis, taip kaip ir visi 
kiti Kalantos vaikai.Romas priklausė hypiu 
organizacijai, nešiojo juodus ilgus plaukus, 
iki pečiu ilgumo, buvo aukšto ūgio. 
Vaikščiodavo apskuręs ir neretai basas. Pa
klaustas, kuo skiriasi „hypiai' nuo „bitliu' 
pasakęs, jog pastarieji daugiau propaguoja 
gitaras ir transistorius bei estradą, nešioja 
trumpesnius plaukus. Hypiai nešioja ilges
nius plaukus, laikosi neturto, niekam pikto 
nedaro ir seka Pranciškaus Asyžiečio dva
sią. Romas sakes jog žinąs, kad iš jo juokia
si gatvėse, teatruose, kinuose ir parduotuvė 
se, bet nusikirpti ju negalįs. Romas mėgo 
vargonų muziką. Lankydavosi katedroje, o 
likusią valandėle paišydavo. Labiausiai mėg 
davo paišyti kryžius ir koplystuIpius.
Jam susideginus, tuojau pat Kalantų namuo 
se padaryta krata, paimti Romo sąsiuvi
niai ir knygos. Ju tarpe rastas nupaišytas di
delis kryžius, po juo sukrautas didelis lau
žas, ant laužo ilgais plaukais jaunuolis, 
skęstąs liepsnose, iškeltomis į dangų akimis 
ir rankomis. Taigi savo žygiui Romas Kalan 
ta ruošėsi sąmoningai. Romas buvo paklus
nus bei mandagus, tiek su namiškiais, tiek 
su svetimaisiais.

KafefltŲ šeima labai uždara, neturinti 
artimu ryšiu su kaimynais. Bendra kaimy
nu nuomonė apie Kalantus gera. Kaimynai 
juos traktuoja kaip ramius žmones. Romo 
susideginimu jie patys labai stebisi, nes nie-' 
ko pikto nenujautė ir nieko galimo nepra
mato.

Hypiu organizacijos nariai, kuriu vienas 
buvo ir Romas Kalanta, žinojo jog visai tai 
turi įvykti Kaune, nes tai dienai jų atvyko 
gana daug iš toli: latviai, estai, baltarusiai, 
ukrainiečiai ir kiti.

Apie susideginimą už laisvę
Romas Kalanta susidegino Kaune mies

to sode 1972 m. gegužės men. 14 d. sekma- 
dienu dienos metu, apie 13 vai., kuomet so 
do prieglobstyje esančiuose teatro rūmuose 
ėjo vaidinimas. Romas, iki pusiau nusiren
gęs, galvą ir kūną susivilgė benzinu ir, antro 
degtuko pabrėžimu, paskendo liepsnose. 
Kuomet atbėgusi milicija bandė liepsnas už 
gesinti švarkais, jis jiems taręs „negerėki
te, aš mirštu už Lietuvos laisvę”. Apdegąs 
jo kūnas buvo nugabentas j ligonine kur 
atgavės sąmone, nesileisdamas į tardymą 
vis kartojo: „Aš žūstu už Lietuvos laisvą", 
Keliolikai valandų prabėgus jis mires.

Paskandintas gėlėse
Jo lavonas pašarvotas tėvu bute, greit 

paskendo geliu ir vainiku masėje. Daugybė 
vainiku nebetilpą ant karsto ir bute, buvo 
sukrauti šaligatvėje. Laidotuvės numatytos 
gegužės men. 18 d.. 16 vai. Tačiau atvykę 
atitinkamu valdišku įstaigų pareigūnai, įsa
kė laidotuves daryti 14 vai. Taip ir. atlikta 
Romainių kapinėse. „Tegul jie dabar mitin
guos 16 vai. „šaipėsi laidotuvių valandą sau 
vališkai pakeitė minėtieji „pareigūnai".

Prasidėjo protestai
| laidotuves 16 vai. susirinko šimtai jau

nuomenės, dauguma studentu. Radę laido
tuves sauvališkai įvykdytas, savo pasipiktini 
mą parodė organizuota eisena į miestą.Tuks 
tantinė organizuoto jaunimo minia, rikiuo
tose eilėse žygiavo pirmyn, skanduodami: 
„j mies-to so-dą, į mies-to so-dą", Romas 
žuvo už Lietuvos laisvą".

Peržygiavąs Vilijampolės tiltą, jaunimas 
pasidalino j dvi sroves: viena pasuko i Po
žėlos (buv. Lukšio) gatve, kiti nužygiavo 
Valančiaus ir Vilniaus gatvėmis, vis skan
duodami minėtus šūkius. Laisvės alėjoje 
abidvi jaunimo srovės susiliejo į beddrą jau

natvišką upe, plaukiančią Milicijos rūmu1 
kryptimi, Donelaičio-Laisvės alėjos gatvių 
kampe. Pasirodžiusį milicijos karininką pa
klausė, kodėl sauvališkai pakeista laidotuvių 
valanda, ir nesilaikyta susitarimo? Kitos 
dvi jaunimo delegacijos nuvyko j Kauno 
vykdomąjį komitetą ar į Kauno komparti
jos centrinį komitetą. Po to jaunimcLgretos 
pasuko atgal Miesto sodo kryptimi, šaukda
mos: „Melagiai, melagiai". „Romas žuvo už 
Lietuvos laisve".

Nuo buv. įgulos bažnyčios iki Miesto so
do ir toliau, Laisvės alėja buvo užpildyta 
jaunimo ir jam prijaučiančiais.Tūkstantinės 
minios niekas negalėjo sustabdyti. Unifor
muotos milicijos, saugumiečiu ir draugovi
ninku voros buvo bejėgės savo grandinėmis 
minią sulaikyti. Miesto sode, Romo Kalan
tos susideginimo vietoje, vyko studentijos 
mitingas, sakytos kalbos apie R. Kalantos 
žuvimą už Lietuvos laisvą. Milicija, nors ir 
nebuvo gailestinga jaunimui bei pašaliniams 
praeiviams nešykštėjo savo „bananu" (poli
cijos lazdos') buvo persilpna suvaldyti įtū
žusią jaunatvišką srovą. Ji vargo ištisą naktį 
iš gegužės 18 į 19 d. Romo susideginimo vie 
ta Miesto sode pasipuošė gėlėmis ir vaini
kais.

Sekančios, t.y. gegužės 19 d. vidurdie
nyje, vėl gatvės prisipildė jaunimo tūkstan-. 
tinėmis miniomis. Jaunuomenės susirinko 
apie 3.000 ar daugiau. Lietuviškosios jau
nuomenės gretose žygiavo Latvijos ir Esti
jos jaunimo studentijos, atstovai. Milicijos 
pareigūnai ir draugovininkai savo jėgomis 
jau nebepasitikėjo. Apie 14 vai. Laisvės 
alėjoje, prie Miesto sodo, pasirodė taip pat 
„bananis" ginkluotos kareiviu gretos. Su 
jaunimu jie kovojo ne tik „bananais" bet ir 
savo karišku diržu sagtimis. Abi dienas ėjo 
„rankinės' kovos, tik vietoje durtuvu buvo 
„bananai" ir kumščiai. Kovingesm jaunuo
liai buvo sulaikomi, kemšami j duoną ir mė 
są vežiojančias mašinas- sunkvežimius. Vie 
ni buvo vežami j Milicijos rūmu požemius, 
kiti net j Pravienskiu darbo stovyklą. Kau
no mieste apie vidurdienį buvo sulaikytas 
autobusu ir troleibusu judėjimas, kuris tik 
vakarop vėl pajudėjo. Kiek per tas dvi die
nas buvo jaunimo sužeista ar suareštuota 
sunku spėti. Buvo pasklidusios kalbos, kad 
areštuotu skaičius sėėkiąs apie 500 ar dau
giau asmenų. Pažymėtina dar tai, kad areš
tuotųjų tarpan buvo pateką ir kai kuriu ■ 
valdžios pareigūnu sūnūs bei dukros, bet 
apie tai viešumoje „mirties tyla". Dalis su- 
kytu buvo paleisti, gi kiti - nusikalčiau- 
sieji" laukia teismo sprendimo.

AR JAU ŽINOTE,

KAD P A L K as

RENGIA

LABAI ŠAUNU

N A U J U METU S U T 8 -
TIKIMA???
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PASAULIO LIETUVIS-WORCESTER

Numa distância de 45 minutos de Bos
ton ou de Putnam encontramos a cidade 
industrial de Worcester, Mass. No Iago Quin 
sigamond os lituanos construiram „Mairo
nio Parkas”, o parque de Maironis (famoso 
poeta lituano), administrado por diretores 
eleitos pela comunidade, anualmente. A- 
lém da àrea de estacionamento, há lugar 
para basquete e volei, mesas de ping-pong 
no porão, um salão de festas, várias salas 
para reuniões, que às vézes reunem até 500 
pessoas, especialmente para festival de es
porte em junho.

Nêste festival participam escoteiros e ban 
deirantes de tôda a região nordeste —de Bos 
ton até Washington, porque todos querem 
ganhar o troféu para a sua comunidade, 
além de prêmios pessoais e de times. Duran 
te os dois dias lutam no campo de basque
te, volei, futebol, corridas, etc. Todos tem 
uniformes com os nomes do time ou da ci
dade - „Neringa”, „Neris”, Bostonas”,etc.

Dalis Neringos tunto sesių per 
sporto šventės atidarymą.

A comunidade lituana tem duas paróqui 
as - Aušros Vartų (N.S. da Porta de Auro
ra) e Švento Kazimiero. Há uma escolhinha 
lituana,k „ateitininkai”, escoteiros, grupos 
de estudantes, etc. Todas as associações, 
da juventude e dos adultos, mantém seus 
representantes no conselho central — um 
total de 47 pessoas, para que todos tenham 
a oportunidade de decidir o calendário de 
festas, comemorações, etc., distribuir os 
trabalhos das companhias - por exemplo 
dc congressos da juventude, etc.

Não faltam noites de teatro ou concer
to, pois esta comunidade pequena convida 
cantores, músicos, artistas lituanos para a- 
presentarem os seus talentos também nesta 
cidade. E o cuidadoso treinamento da juven 
tude desde o começo assegurou a comunida

o

M Ü S U L J E T U V A

Vyr. skaučių sportininkės (iš 
kairj: T. Juškaitė, R. Chirienė, 
D. Pauliukonytè, V. Pajedaitė ir
di». Dėdinienė.
de bons líderes jovens para sustentar e aū7 
mentar a vida da colônia.

Esquecemos de falar sôbre as pessoas džioklės
mais conhecidas nesta area dos E.U.A. 
Em Worcester mora o Antanas Giedrys,es
critor de contos para a juventude (temos 
os livros déle na redação para quem qui
ser adquirir); também o Petras Molis, que 
durante os anos 1971-73 será o chefe dos 
escoteiros lituanos no mundo livre; _Em 
Boston, o Vytautas Vasiliūnas, violinista, 
e o seu filho Vytenis, pianista ou organista 
que quatro vezes por ano apresentam con
certos do alto nível de música dos composi
tores lituanos; os escritores: Antanas Gus
taitis, autor de poesias satíricas, o poeta 
Stasys Santvaras; o pintor Viktoras Vizgir
da e muitos outros. O destino levou éstes 
grandes homens da Lituânia para Boston,on

ÍKAITVTÕJÁI
21. As esu 80-ties metų panelė ir nežinau, kodėl 
iki šiol neištekėjau. Esu neblogo būdo. AŠ labai 
norėčiau apsivesti. Paskelbkite Musu Lietuvoje, 
kad aš ieškau vaikino, turingo, gražaus, aukšto 
mokslo ir nedaugiau kaip 35 metu. Aš esu labai 
graži, turiu visus dantis, tik kai einu gulti, pamer
kiu juos i stiklinę. Plaukai mano ilgi, juodi, gra
žūs vakare nusiimu, o rytą užsidedu. Kas man da
ryt, kad surasčiau tokį vaikiną vertą manęs?

Su pagarba. PALANGOS DEIVĖ.

de no comêçõfsêm saberem falar inglês e 
sem terem uma profissão „prática”, todos 
trabalharam numa fábrica de açúcar, com
pondo os seus trabalhos à noite e nos fins 
de semana.

Temos que completar a visita ao estado 
de Connecticut (o nome índio que significa 
„Ao redor do rio comprido’) e cuja histó
ria também é muito ffiteressante.
Sveikiname, kad neištekėjote ligi šiolei, nes žvaigž
dės sako, kad nevedusių gyvenimas, nežiūrint ka
da ginusių, yra laimingas. Bet jeigu būtinai nori 
surasti vyruką (ir, jei viskas laimingai pavyks, vyrtį 
atsiųskite mums sįrvo fotografija, kad galėtume su
rasti jūsų sapnų jaunikį. Geriau būtų nesiųsti nau
jos fotografijos, suprantate, ne? Ir jeigu surastute 

• daugiau kaip vieną tokį kandidatą (gražų, aukštą, 
gerą, turtin gą) atsiųskite mums jo antrašo, nes ir 
mes juo domimės Ačhid laišką ir laimingos me

22. Mano ponai, sužinoję apie įvairius lietuviškus 
valgius skaitydami paskutiniame ML numeryje, 
man liepė kiekvieną dieną virti vieną iš tų valgių. 
Kadangi aš nemoku jų paruošti, labai prašau, kad 
jūs man duotumėt receptų,nes ponai žadėjo kitos 
virėjos ieškoti. COZINHEIRA APAVORADA.

Jau esame galvojusios apie tai Kiekviena savai
tę bus atspausdinama apie lietuviškus valgius, o 
turite atsiminti, kad valgius galima labai įvairiai 
pamosti. Čia pateiksime taip, kaip verdama pas 
mus namie.

KUGELIS
2 kg de batatas
200 g de manteiga 
meio litro de leite 
sal, cebola
3 ovos
toucinho (se gostar)
creme de leite (de preferencia azedo)

modo de fazer
Descascar as batatas e depois ralar. Derreter a 

manteiga, e frite a cebola com toucinho. Enquan
to isto deve-se tirar a água das batatas, o que ė fa
cilmente conseguido corn coador de macarrão. Jo
ga-se as cebolas e a manteiga, os ovos e o leite na 
massa de batatas, mistura-se bem. CoJoca-se em 
forma untada, e leva-se ao forno quente. O meto
do para saber se já está no ponto, é o mesmo usa
do para bolos, enfia-se o palito, se sair seco, já es
tá assado. Depois, come-se quente com o creme 
de leite.

Enfim é uma receita facil mas muito gostosa. 
Você verá como tudo sairá bem e sua patroa nem 
pensara em despedi-la.

ALGIUI. A Jf TAS
TAIP VISI KETURI NUTARĖ 
JOT! KRR.TU IKI P/RMOS 

APgyven ros W£rov£$

N PUT f L 60 PAS/PObĖ 

bAVLYbU K A / M A<=>. TEA), 
bAU/fSi BUVO 

OVE N/TĖ...

I///VCX) S Pl ETA P/S

SVPC/Al UČ ^TAL-O 
NESUGA b! NO PRAUSĖTĖS

ĮSPĖJO tarną: ,t b(JK 
ATS A R aue. Čia mane RGr- 
K/A VAb/NT! /VOKU."

TIK KUNIGAS SEbėjO, 

BUENOS NEATVERIA PlA S,
KAI V/5/ BUVO G EPAI

/S G E RE ,J/S TA T V L Ofi
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São Paulo, 21 de Novembro de 1972.

Ah. ó Sta. Isabel, um sitio, um riacho, uma 
montanha, uma represa, uma união com a turma, 
enfim tudo que poderiamos imaginar de bom, en
contramos lá.

Logo que chegamos,'fomos à procura das me
ninas, até que lembramos que existe a represa, e 
nos dirigimos para lá. .

Lá estavam pescando, outras descançando ou
tras tóadando. De repente vimos um atleta chegan
do e gritando: ginástica; era o K. Sulcas; êste com 
o seu atletismo nos levou a passear de barco, fize
mos aquela guerra n’agua.

Que bagunça.
Voltamos para casa todos com muita fome^s 

meninas para a cozinha e os meninos a arrumarem 
as barracas .Eu e a Audra fizemos uma sopa,que 
sómente quem estivesse com muita fome a come
tia; e a Silvia fazia as batatas fritas, que quanto 
mais fazia menos ficava.

Chamamos todos para almoçar, e na sopa havia 
muito sal e pouca àgua. Imaginem como estava 
boa...

Um carro ia parando... Era a D. Aida e seus 
familiares que acabavam de chegai; que alegria 
revê-los, pois são uma família e tanto.

Quem lavaria os pratos?
Eis a questão: À Silvia lavava e eu enchugava, 

e a noite a Audra lavaria e a Milda enchugaria,e 
assim resolvemos o problema.

À tarde, voltamos para a represa e foi onde 
fizemos um jogo na àgua e todos participaram.

Voltamos e tinhamos que preparar a janta. O 
que fazer para a janta? Aparece o amigão que 
nos dá uma ajuda e diz fazer pizza com a mas
sa do pão que fazemos em Paranapiacaba.
Aí, vem uma mão de ouro nos dar uma grande 
ajuda, era a D. Aida. Isto sim é que era janta.

À noite, tivemos muitas brincadeiras junto 
à lareira, depois toemos confissões, e todos pa
ra a cama.

Eram duas horas da madrugada quando alguns 
meninos começaram a descer a montanha, pois 
seus amiguinhos fecharam as canaletas, e natu
ralmente as cabanas se alagaram.

De manhã, tomamos o cafe, fomos à Repre
sa, preparamos a mesa fizemos o molho do chu
rrasco e recebemos muitas visitas.

À tarde, fizemos a brincadeira da bandeira no 
ganhou.

MŪSU LIETUVA

- GRUODŽIO ęiMTĄDIENIAI .
2 - Onutė Pèttairyté
2 - Ricardo Lazdauskas
3 - João Carlos Magfla '1
3 - ‘Renato Grunauer
5 - Nilza Guzikauskaité
6 - Audra Vosyliūtė
7 • Maristela Zütautàité
11 - Lourdes Paunksnis
12 - Roberto Bilevieius
13 - Regina Šlepetytė
14 - Valdemar (kalnaitis) Rudoi

KRYŽIAŽODIS. „PAŽINK LIETUVĄ”

SKERSAI: 1.— Šešioliktoji, 5. žino, 7. ne tie, 
bet------(įvardis), 8. stengtumėmės įgyvendinti,
9. Latvijos pietryčių miestelis, 10. mergaitės var
das, 13. vyksmas, 14. Švarino, 18. Aš ėmiau, tu 
----- , 19. paukštis, 21. ežeras, Utenos apskr.. 
Linkmenų vis., 22. portugališkai krašto valdovas, 
23. traukė iš šaknų, 24. pašalinti.
ŽEMYN: 1. Ežeras, seniau priklausęs Švenčionių 
apskr., 2. Klaipėdos apskr. upelis, 3. Žaslių vis. 
kaimas, pasižymėjęs žalvario amžiaus radiniais,
4. upė Ukmergės ir Kėdainių apskr.. 5. Aš matau, 
mes- 6. Krikšto tėvo, 11. Baltijos juros įlan
ka, 12. Apskrities centras Klaipėdos krašte prie 
Tilžės, 15. Latvijos bažnytkaimis į šiaurę nuo Y- 
lakių (pirmosios keturios, raidės kaip menininkų 
miestelis netoli SP), 17. nepavėluosim, 20. Po 
 būna taika. 16. Tu siūlei.

Caimos todos no riozinho e fomos comemo
rar os aniversários de meus amigos e o meu. Co
meçamos cantando musicas novas de acampamen
to as quais foram inventadas por minha irmã.

Logo, todos foram embora e só ficou -úmã 
turminha com o kunigėlis Sulcas, porque o meu 
furou, ou melhor o Leandro sentou nêle.

Fizemos a janta: arrumamos o sitio lavamos 
as louças, recolhemos os papéis jogados e..

Acho jąue_depoįs. de tudo isto resta agradecer 
aos P. Valavičiams, K. Šulcas, K. Saisíaâtís,P. 
Baltušienei e aos visitantes com um grande: „Mui
to Obrigado”.

Teresa Aleknavičius.
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DADOS ESTATÍSTICOS
Vocé sabia que a moça perfeita deve reunir 

em si as seguintes condições:
1) Deve pesar cinco quilos, menos do que 

passa de um metro, portanto, se medir 1,60 de
verá pesar 55 quilos.

2) Deve brigar com o seu namorado duas ve
zes por mês, pelo menos.

3) Deve beber àgua, chá, café, mais nada sem 
excessão.

4) Deve comer pouco doce e chocolate.
5) Deve empregar, por semana apenas seis 

horas, procurando os endereços, que anotou não 
sabe onde.

6) Deve enfiar rápidamente uma agulha.
7) Deve conversar menos de três horas por 

dia ao telefone.
8) Deve ler pelo menos, meia hora por dia, de 

livros, revistas e jornais.
Mfííes. Teresa e Helena.

CURSO INTENSIVO - CULTURA 
E LINGUA LITUANA 

nível leigo

IDIOMA LITU ANO para estudantes e adul
tos, 5 de janeiro -14 de fevereiro de 1973 na 
Casa de Juventude, Vila Zelina
1. Introdução à lingua lituana, conversação - 

método audio-visual)
2. Lituano - nível intermediário - instrução

programada
3. Curs® de perfeiçoamento
2a, 4a, 6a feira, das 20:00 às 22:00 hs.

CULTURA LITUANA (apresentações em 
português), 4 de janeiro - 13 de fevereiro de 
1973 no salão da Paróquia de S. Casimiro, 
Rua Juatindiba, 20, Parque da Moóca.
4. VISTA HISTÓRICA

-história, aspetos da lingua, introdução à lite
ratura, arte folclórica, música, teatro, imprensa, 
educação, ecumenismo, esporte- 
3a e 5a feira, das 20:00 às 21:15 hs
5. VISTA CONTEMPORÂNEA

-demografía, ecologia, literatura, costumes, 
historiografia, belas artes, urbanismo, juventude, 
expressão coreográfica, lituanos no Brasil-
3a e 5a feira, das 21:30 às 22:30 hs
Patrocinio da Comunidade Lituano-Brasi- 
leira.
Informações nas casas paroquial da Vila Ze
lina e da Moóca (63-59-75 e 273-0338).

(daf 'tjBurnz hiAtoaq
sotoãuy ‘“tuples“ l^Sed ^sonrsj) 'ore^ qj ‘uns 
-ads ‘ps.nd ‘ojnquig çj ‘sai

-buisiv 11 ‘ouiipj 9 ‘9UIOJBUI ç ‘srpqo f ‘reisn^ 
’£ ‘apupuis Z ‘oabiusáA I :NÂJOZ iISOUIsi 
‘9AOI hai Zl ‘snsonpjg ‘nduiaif ‘puia gi 
‘?FA H £į Tuijį qį ‘isupq $ ‘aiun^ais g ‘ais 
L h^oui ç ‘otreseA I nvs^axs TVWAXVSXV

4

ffūHUTii m. ruim D-
/ffS KA

L,MUSU, USTUVĄ 7)

>ZrZr' /L

W!s—' — ía nunha pqtJi 6O/-72? V--------------—

/TA/ NIEKOX
( NEŽINAI ! )

A_-a z>~

/PA A. AS YTA,/a2\ 
l TU NESUPRAPT/ j 
(z !£ ru V/ Š KAN /

w < K .

z z. / / /11

/ Hao j
TU C4 U

C ^-J

\ if vs>>/ /z ..Zrrv

6



Nr 49 (1271) XXIV. 1972.XII.7. LIETUVA
■■ I . I - --------------------- ------ — r-r. -  JJ.XJ-

(SPŪDŽIAI I

VILNIUS ŠIANDIE
Vilniuj ankščiau niekados nesu buvęs ir 

negaliu dabartinio miesto palyginti su bu
vusiu Aprašysiu tik kai kuriuos savo įspū
džius

Atvažiavęs i Vilnių-turistas tuojau pajun
ta, jog randasi sovietiniam krašte: Lenino 
prospektas, Lenino aikštė su didžiule jo sta
tula, ant namu fasadu (ten kur pas mus skel 
biama „Antarctica' ar „Coca-Cola") dide
lėm raidėm užrašyta „Garbė Komunistu 
Partijai"

Užrašai, gatvių pavadinimai - rusiškai 
ir lietuviškai

Rusų kalba
Gatvėse, autobusuose ir visur kitur nuo

lat girdisi rusu kalba. Tiesa man aiškino,jog 
tai dar daug nereiškia: jei susitinka trys lie
tuviai ir vienas rusas ,visi kalba rusiškai.

Reikalaujama kad ten gyvena rusai iš
moktu lietuviškai, ir rusiškose mokyklose 
mokoma lietuviu kalba, bet vaikai nenori 
mokytis. Viena lietuviu kalbos mokytoja 
man pasakojo „šiandie keturis rusiukus iš
variau iš klasės, nes trukdė kitiems; vienas 
iš iu man sakė: mano tėvas direktorius.

Viešbučio restorane išsikalbėjau kartu su 
vienu jaunu vyru. Jis mane klausia, kokj įs
pūdi gavau Vilniuj. Aš atsakiau, jog čia 
daug žmonių svetimomis kalbomis kalba. 
Jis man pradėjo irodynėti, jog taip blogai 
nėra pagal statistika, lietuvių Vilniuj dabar 
daugiau negu 50 procentu (tikro jo minėto

Prel. Pijus Ragažinskas

TRISDEŠIMT PENKERI METAI

SU DAINA

Lietuviu Kataliku Bendruomenės Choras 
sšių metų pradžioje įžengė į trisdešimt šeš • 
tuosius darbo metus. IŠ buvusių Brazilijos 
lietuvių chorų nei vienas nesusilaukė tokio 
amžiaus. Jo įnašas į mūsų kultūrinį gyveni 
mą buvo iš tiesų labai didelis. Jo dainos 
skambėjo ir didmiesčių teatruose: S.Paulo, 
Rio de Janeiro, Volta Redonda.Ne tik dai
navo, bet ir šoko tautinius šokius. Jo stebė 
jo kartais virš šešių tūkstančių žmonių. Pon 
tifikalines mišias giedojo S.Paulo, Rio,San
tos, Judiai katedrose, dalyvavo tarptauti - 
niame Euch. Kongrese Rio de Janeire 
Turbūt nebuvo nė vienos didesnių iškilmių 
tautinių švenčių, kuriose jis nebūtų daina
vęs.

Lietuvių religiniame ir kultūriniame cen
tre Zelinoje sekmadieniais lyg angelu spar
nais, kėlė žmonių širdis aukštyn lietuviška 
giesme. Iš toliau atvykusiam ne vienam lie
tuviui nuriedėdavo džiaugsmo ašara išgir - 
dus „Pulkim ant kelių“ sumos pradžioje

AUKŠTYN, ŽEMYN, VĖL AUKŠTYN
Kaip kiekviename darbe, taip ir choro pra 

eityje buvo irsunkių valandų,ypač kai kar - 
tais nebūdavo chorvedžio. Tačiau choristų 
ir jų valdybų pasiaukojimas, meilė giesmei 
ir dainai nugalėjo visas kliūtis.

„...Ir dar vienas choras“..
1936 metais pastačius bažnyčią,Zelina 

Š L I E T u V ©<

skaičiaus neatsimenu), o ankščiau nebuvo 
nei 20 procentų. Kokia kalba kalbama gat
vėje neturi daug reikšmės, bet visi lietuviai 
jaučiasi tokiais.

Ir kitomis progomis galėjau jausti, jog 
lietuviai, ir taip pat jaunimas, yra patrijo- 
tiškai nusistatę ir nori visur lietuvybe išlai
kyti. Visi didžiuojasi tuo kad, Lietuvos res
publika visais atžvilgiais yra pirmoji Sovietų 
Sąjungoj.

Nėra dirbtuvių
Vilniuj nesijaučia tos pramonės nuotai

kos, prie kurios mes esam pripratę São Pau
lo mieste. Vilniaus miesto pakraščiuose yra 
fabrikų, bet aš ten nebuvau. Nėra, kaip pas 
mus, mažų fabrikėlių kiekvienoj gatvėj, nė
ra remonto dirbtuvių (pačių automobilių 
maža ir daugumas jų valdiški). Jei pas mus 
kiekvienam kampe gazolino pardavimo stul 
pai, tai Vilniuje jų tik keletas miesto pakraš 
ty. Mane vežė karta viena pažįstama mote
ris, ji žinojo, kur gazolino gauti. Bet aptar
navimo ten nėra: ji nuėjusi prie langelio už
mokėjo kiek reikia, o įsipilti turėjo pati.

Mieste daug įvairių valstybinių įstaigų 
visokių skyrių, statistinių centrų. Kartais 
visai prastas namas,durys lyg i daržinę, o už
rašyta, jog įstaiga.

Tiesa, man Vilniuj esant oras buvo rude
ninis, vis lynojo, dėl to ir miestas atrodė pil 
kas, namai atrodo apleisti, ypač mažesnėse 
gatvėse. Reikėtų remontuoti, bet tur būt 
nėra šeimininko.

tapo antruoju religiniu ir kultūriniu lietu
vių centru. Pirmasis buvo šv. Antano Bažny 
čia Parí rajone, kur jau 1927 metais gyveno 
lietuvis kunigas lietuvių religiniams reika
lams aprūpinti. Kikevieną sekmadienį 11 v. 
čia būdavo Mišios lietuviams, kurių metu 
giedodavo lietuvių chorai.Pradžioje giedojo 
jo šv. Cecilijos, paskiau Vilties ir Vyčių cho
rai. Tos pamaldos buvo laikomos iki 1952 
metų, kada jau dauguma lietuvių iš Canin - 
dé, Pari ir Bom Retiro apylinkių išsikėlė į 
tolimesnius priemiesčius apsigyventi savose 
pastogėse.

Lietuvių chorų istorija S. Paule verta spe
cialaus ilgesnio straipsnio ar net studijos . 
Chorų buvo keletas. Kiekvienas jų išvarė sa
vo barą. Medžiagos apie juos surinkti dar ne 
būtų perdaug sunku. Reiktų tik perversti 
ano meto lietuviškus čia ėjusius laikraščius , 
pasikalbėti su dar gyvais tebesančiais jų na
riais. Šio darbo imtis ryšis šio straipsnio au
torius. Surinkta medžiaga apie chorus, vai - 
dintojus ir kitus menininkus bus dėkinga 
medžiaga būsimai lietuviškosios išeivijos 
Brazilijoje istorijai. Šis straipsnis dar neapi 
ma nė LK Bendruomenės choro visos isto
rijos, o yra tik keletas prisiminimų iš jo 
praeities.

PRADŽIA BUVO TOKIA
Man atsikėlus Zelinon, pirmas rūpestis 

buvo suorganizuoti chorą prie lietuvių baž 
nyčios. To meto Bom Retiro„Vilties“ir Mo 
kos„Vilties“choras,vėliau pakeitęs vardą į 
„Vyčio“, buvo pratę giedoti šv. Antano 
bažnyčioje. Vila Betoje buvo susiorganiza
vęs ir 1936 metais vadinosi „Zelinbelos“ 
choru. Šiam trūko pastovumo ir draus - 
mes. Todėl nutarta organizuoti nauja cho

Namai
Miesto pakraščiuose pastatyta daug gyve 

namų namų, ištisi kvartalai, bet išvaizda ne
labai linksma: paprastos keturkampės dėžu 
tės, visos vienodos, be jokios pretenzijos j 
grožį: kad tik daugiau, greičiau ir pigiau bū
tų pastatyta. Žinoma, tokiuose namuose 
lengviau pravesti vandeni ar centralinį šildy
mą; gera ir tai, jog tarp atskirų pastatų yra 
pievutė. - Man tie namai labai priminė 
IAPI kolonijos namus, Vila Guiomar, (San
to Andrė).

Buvau karta tokiame name pas pažįsta
mus. Namai ilgiausi, gal koks 12 įėjimų 
5 aukštai, o penkiaaukščiam name lifto nėra 
toks statybos įstatomas. Laiptai gi prasti, 
iš nelygaus cemento, gana apdaužyti, elek
tros jungtukai irgi apgadinti - žodžiu, ben 
dra nuosavybė. Visai taip kaip IAPI namuo
se... Viduje gi buto įrengimas visai kas kita 
Pagal šeimininkės skonį ir galimybes butas 
gali būti visai, jaukus.

ra, neardant esamųjų. O ir naujam cho
rui medžiagos buvo ir Zelinoj, ir Beloje, 
ir ju apylinkše buvo daug jaunimo.

PIRMASIS SUSIRINKIMAS
Būsimo choro pirmasis susirinkimas įvy

ko 1936 metų pabaigoje, bene, lapkričio 
mėnesį,Beloje, Vytauto Didžiojo vardo mo - 
kykloje. Susirinko apie 30 suinteresuotų as
menų. Jų tarpe buvo dalis Zelinbeliečių • 
choristų, kurių dauguma nebuvo palanki 
kurti naują chorą. Jiems atrodė, kad nauja
sis ardys jau esamus chorus. Susirinkusiems 
pranešta, jog choras bus organizuojamas Ze
linoje, ar kas pritars, ar nepritars. Toliau be
sitariant, keliolika dalyvių sutiko dalyvauti 
naujajame chore. IŠ pirmųjų prisimenu: Pet 
ra ir Praną Šukius, Oną Sinkevičienę,' Adelę 
Rukšenaitę-Šukienę, Eleną Petravičienę , 
Vaclovą Dovydaitį dvi ar tris seseris Avla- 
sevičiutes, Amuprą Tumėną, Joną Leona
vičių ir k..

Chorvedžio problema nebuvo sunki. 
Tuo metu lietuvių chorams vadovavo muz. 
J. Stankūnas. Jis negalėjo atsisakyti mokyt 
ir naujai organizuojamą chorą, nes buvo at
vykęs iš Lietuvos, susitaręs su Užsienio Lie
tuviams Remti Draugija, kuri mokėjo jąfh 
algą. Kurią dieną prasidėjo naujojo choro 
^peticijos nepamenu,bet bus galima rasti 

ano meto spaudoje. Pamenu, kad 1937 me
tų kovo mėnesį naujasis choras jau giedojo 
bažnyčioje Mišių metu.

1937 metais į S.Paulį atvykus mokyto 
jui Feliksui Girdauskui, muz. J. Stankūnas 
perleido Bendruomenės chorą jam diriguoti 
ir mokyti.

Repeticijos pradžioje būdavo bažnyčios 
sakristijoje, vėliau F. Girdausko bute, opas 
kui vėl muz. Stankūno bute.

Bus daugiau

PIRKITE TAUTINIUS RŪBUS
Grįždamas iš Urugvajaus Jonas Lukoševi 

čius atvežė medžiagos mergaičių tautiniams 
rūbams, austų Vyt Dorelio. Dalis jau par
duota. Keletas dar liko. Yra dar pilnas kom 
pietas geltoname tone su gražiais mėlynos 
(calipso) spalvos raštais ir baltame tone su ' 
tamsiai rudos spalvos. Kaina 150 kr.

Naujai užsakant vilnonių ir neblunkan
čių siūlų kompletas 270 kr.

Nupirkti medžiagos tautinių rūbų savo 
dukroms ar giminėms - reikštų gražiausia 
Kalėdų švenčių ar Naujų Metų proga.
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V PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KOI&RE$A$ 
são pay Io • 1973 vasario 22-25 

jaunimo studijų savaité-stovykla ĮĮ.15-2S

KANDIDATĖ į KONGRESO

LIETUVAITE

PASIKALBĖJIMAS SU KLAUDIJA PRA- 
TELYTĖ* „NEMUNO” KANDIDATĖ 
KONGRESO LIETUVAITĖS KONKURSE

ANTRASIS JAUNIMO KONGRESAS

Nors Amerikon vykau kaip turistė, bet 
veikliai dalyvavau Jaunimo Kongrese. Tai 
buvo puiki kelionė ne tik irçan, o ir visam 
būriui, su kuriuo keliavau.Pnklausau tauti
nių Šokių būreliui „Nemunas”, vadovauja
mam puikaus mokytojo ir kolegos.

Žinau, jog apie braziliečių elgesį Ameri
koje buvo negerų pastabų. Bet mes esame 
įsitikinę, kad mūsų elgesys buvo vienas iš 
geriausių.

Kongresas buvo įdomus ypač tuo,, kad 
jis sujungė įvairių kraštų jaunimą. Labiau
siai mes sutapome su argentiniečiais. La
biausiai savo tarpe užsidariusi grupė buvo 
Vokietijos lietuvių jaunimas. Jis atrodė, ne
norėjo susieiti ar susidraugauti su kitų kraš
tų jaunimu. Jiems pakako savęs. Mes, brazi- 
liečiai, negalėjom suprasti jų indiferentišku
mo, nes jie mums atrodė labai linksmi ir 
inteligentiški.

Nepasisekė artimiau sutapti nė su ame
rikiečiais. Gal dėl to, kad labai skirtingas 
yra jų gyvenimo būdas. Nors jie buvo links 
mi, tačiau mums jie atrodė įsivaizduoją.

Nežiūrint tų pastabų jaunimo kongre
sas buvo labai geras ir puikus dalykas.

JAUNIMAS

Skirtumai tarp Brazilijos ir Amerikos 
jaunimo tikrai dideli. Pirmasis, mano supra 
timu, skirtumas yra „laisvė”. Amerikiečiai, 
atrodo, ją klaidingai supranta. Skiriasi ir su 
sipratimas, savitarpio pagarba, komunikaci
ja ir žmogiškoji šilima. Nuoširdžiai manau, 

jaunimas yra pasmerktas gyventi visai me- 
kanizuotą gyvenimą.

KANDIDATĖ

Sutikau būti „Nemuno” kandidate,kad 
galėčiau atstovauti tam būreliui, išpildyda 
ma jo norą, ir tuo būdu padėti sukelti lėšų 
kongresui

PALKas IR JAUNIMAS

Jeigu V P AL kongresas tikrai yra Pietų 
Amerikos LIETUVIŲ kongresas, be jokių 
skirtumų tarp kraštų, tai turėtų būti dides
nis lietuvių jaunimo bendravimas.

TELEVIZIJA

Mažai tėra programų televizijoje, duodan
čių ką nors tikrai įdomaus ir palinksminan
čio,

POMĖGIAI

Patinka: 1.Keliauti, 2.sportas, 3.muzika.
Nemėgstu: l.melo, 2.netikrų draugys

čių, 3.kitų nužeminimo.
IDEALUS VYRAS IR PINIGAI

Nemanau, kad idealus vyras turėtų turėt 
daug pinigo. Jis turėtų būt inteligentiškas, 
gerai išauklėtas, turėt išugdytą asmenybę, 
būti nuoširdus, mokėt pagerbti kitus ir ver
tinti visus dalykus.

TEISĖS _

Man atrodo, jog moteris neturėtų norėt 
susilyginti su vyru. Tai yra neįmanoma. Ir 
vyras ir moteris turi pagerbti viens kitą šei
moje ir visuomenėje.

ATEITIS

Noriu baigti fakultetą, susirasti gerą dar
bą, ištekėti, turėti vaikų ir ramų laimingą 
gyvenimą.

MADOS

Dabartinės mados yra puikios, patogios 
ir linksmos.

Klaudija gyvena Brookline su tėvais ir 
jaunesne seserim Marcia.

* .- i — —į■ j 'Ui u >m»u*ihu i»»,, i, wü. n

ALEKSAS KALINAUSKAS

ADVOKATAS

Atlieka visus teisinio pobūdžio 
darbus: veda bylas, sudaro invento 
rius, veda skirybu ir nuomininkų is- 
kraustymo bylas, atitaiso dokumen 
tus ir atlieka visus kitus juridinius 
patarnavimus.

Rezidencija: R. Joaquim Piza, 204, 
Telefonas: 37- 89 - 58
Rastinė: 15 de Nov.,244, 4a, s. 19

V. PAL KONGRESO LOTERIJA
TAI BENT LOTERIJA ....

1
1. Premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZO

RIUS - TELEVIZOR
2. Premija: BATEDEIRA
3. Premija: STALO SERVIZAS - FA

QUEIRO

4. Premija: ARBATOS SERVIZAS - 
JOGO DE CHÂ

5. Premija: JOGO DE CANETAS.

Kada ta loterija bus?
PALKo talkininku loterija bus 1973 me

tu sausio (janeiro) 6 diena ir eis per valstybi 
ne loterija (Loteria Federal Nacional).

O kiek bilietas kainuoja?
PALKo talkininku loterijos bilietas kai

nuoja tik 10 kruzeiru.
Tai tuoj pat bėgu nusipirkti PALKo Tal

kininku Loterijos bilietą. Butu gaila, jei ne
spėčiau. Juk ne kasdien tokia loterija pasi
taiko.

V PAL KONGRESO rėmėjai:
Ant.Zaluba (C.Verde) — 10 kr.
Jadvyga Laurinaitis Rocha (Tatuapė) 
10 kr.
Stasys Tervydis (Casa Verde) - 10 kr.

B3ūB8S3S9SS&flEBQX3BH3BB3ES! © ®

GRANDE SORTIMENIO K MALHAS DE PURA U E ACRlLICB INDUSTRIA DE JERSEY E ALGODÃO 
„S O F I A T E X“

PIRĄ CRIAHCAS
ALGIRDAS STASIUKINAS

Inscrição Ėst100.392.025 - C.G.C. 61.302.964/001 9 9
9 ©

9
• @
® 9

Tecidos de aiodão, rayon, nylon e heįanca para lingeria, 
Luvas, bolsas, camisas, cuecas etc.

Rua Gal. Feliciano Falcão, 146 Tel, 273-3282

Vila Prudente - SÃO PAULO 9 &

Av. Zetina, No. 710 - 714 
VILA ZELINA

. Tel: 63 -61 -27 
SÃO PA UL O

L-
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ŠOKĖJAI
„NEMUNAS" DIADEMOJE

Diademos miestas savivaldybės rūmuose 
ruošia tautiniu šokiu parodymą sekmadienį ( 
gruodžio 10 d. 15 valanda. Programai iš 
rinktos keturios šokėju grupės, geriausiai 
pasirodžiusios japonu ruoštame tarptauti
niame vakare, Braziluos 150 metu nepri
klausomybės proga, rugsėjo mėnesį. Šalia 
šoks ir japonai, portugalai, ukrainiečiai.

IMIGRANTU DIENA
Keturiolikos tautybių bendruomenių na 

riai susirinko Svč. Sakramento bažnyčioje 
praėjusį sekmadieni (gr.3 d.), arkivyskupi
jos imigrantu Mišioms ir šventei. Pernai da
lyvavo vos 300 asmenų, lietuviu tik 10 ,o 
šiais metais buvo apie 40 lietuviu ir iš viso 
apie 800 žmonių, nemaža ju dalis pasipuo
šusi tautiniais rūbais.

Šešiolika kunigu koncelebravo Mišių au
ka drauge su J.E. arkivyskupu Paulo Eva- 
risto.Arns ju tarpe lietuviai kunigai: J. Bru- 
žjkas,S,J,Pranas Gavėnas,SDB ir Hermanas 
Šulcas,SDB.

įžanginėje atgailos maldoje Arkivysku
pas kvietė dalyvius atleisti tiems, kurie per
sekioja ju kraštus ir tautas, ir neužjaučian- 
tiems neturtinguju bei imigrantu. Neilgame 
bet labai gerame pamoksle Arkivyskupas 
pasidžiaugė gausiai susirinkusiais, atstovau- 
ančiais daugialype šio naujo krašto sudėtį 
ir Dievo tauta, surinkta iš visu pasaulio 
kraštu. Pakartotinai pabrėžęs, jog Mišių ga
li tęsti tik su sąlygą, kad visi nuoširdžiai 
atleidžia savo tautas šeimas ir asmenis 
skriaudžiamiems, pasakė, „jog buvo Die
vo valia, kad Brazilijon susirinko žmonės 
iš įvairiu kraštu, ir kad Dievu pasitinkintiem 
niekad nestigs to kas yra reikalingiausia,- 
būtent - malonės ir pagalbos. Ragino se
nus ir jaunus išlaikyti ir skleisti savo šeimų 

per ilgus šimtmečius sukrauta tautinį kultū 
rinj lobį.

Tikinčiųjų maldas kalbėjo kunigai iš ei
lės, o pamaldų gale kiekvienos tautybės ku 
nįcjas palaimino saviškius gimtąja kalba: ru
siškai, ukrainietiškai, slovėniškai, lietuviš
kai, lenkiškai, kinietiškai, japoniškai, korėjie 
tiškai, vokiškai, portugališkai, bengriškai, 
kroatiškai, itališkai. Pirmasis laimino TJo- 
nas Bružikas,S.J.Sv.Kazimiero parap.klebo
nas. Už altoriaus stovėjo tautybių vėliavos. 
Lietuviai laikė ir estu vėliavą. Mišių metu 
giedota portugališkai, kad visi galėtu drau 
ge giedoti.

Tautas laiminant kiekviena pakėlė savo 
rankas. Daugiausiai iškeltu ranku buvo ma
tyti japonu, kiniečiu, lietuviu, slovėnu. Ar
kivyskupas savąją ranką pakėlė laiminant vo 
kiečius.

PROGRAMA SALĖJE
Švč. Sakramento didžiulė bažnyčia pri

klauso slovėnams. Naujojoje parapijos salė
je įteikta gėlių Arkivyskupui, deputatei 
Dulce Sales, atsovavusiai miesto ir valsty
bės vyriausybe. Ji, ką tik sugrįžusi iš ilgos 
kelionės.po užsienius, minėjo, kad visur žiū 
rimą i Braziliją, kaip i pažadėtąją žemą, ku
rios garsas visur sklinda. Beskrisdama virš 
Europos pajutus slovėnu kraują tekantį sa
vo širdyje, nes vienas jos seneliu buvo slovė
nas.

Meninė programa

Meninės programos metu lietuviai įtei
kė Arkivyskupui naujai išėjusią protugalu 
kalba knygą apie Lietuvą ir tautiną juostą. 
Lietuvos ir tautiniu šokiu ansamblio vėlia
vas nešė ir laikė Žilvitiečiai, o Čigonėlį Žūs
ta ir Ketvirtaini pašoko Nemunas. Publika 

spontaniškai lydėjolokiu plodama, ir atro
dė, kad jai labiausiai patigo Žigonėlis, nes 
jam smarkiausiai plojo.

Abu garbės dalyviai: ark. Arns ir depu
tatė D.Sales turėjo vykti kitur, nesulauką 
programos galo. Bet „Nemuno" vardu J. 
Lukoševičius paprašė D.Sales, kad dar pa 
lauktu ir lietuvišku šokiu. Palaukė ir tik 
juos baigus išėjo.

Programai pasibaigus buvo vaišės; Kiek
viena tautybė atsinešė savo tipišku valgiu ir 
dalijosi su kitais. Žodžiu, buvo gražus viso
kiu tautu paberidravimas.

TREJOS VESTUVES
Zelinos choras dažnai padainuoja visus 

linksmai nuteikiančia dainele „Oi tu,Jonei) 
kodėl nesiženiji". Ta daina, matyt, taip la
bai paėmė j širdį, •Aušros" choro tenoras 
Jonas Dimša, kad ėmė ir „apsiženijo" praė
jusį šeštadienį su to paties choro altu Vero
nika Simanavičiene, Sv. Kazimiero parapi
jos koplyčioje. Mišių auką aukojo ir sutuo
kime apeigas atliko klebonas J. Bružikas, 
O „Aušros" choras pagiedojo naujas, tai 
progai išmoktas Fausto Strolios lietuviškas 
mišias ir giesme „Radau aš širdį vieną.

Kūmais buvo Veronikos sūnus Antanas 
su žmona Marija Dulce. Salėje stalai linko 
nuo vaišiu gausumo, o lietuviškos dainos 
neleido kaimynams užmigti iki pat vidur 
nakčio. Po vestuvių jaunavedžiai išvyko ( 
Santos paatostogauti.

Tą pačią dieną Kazimiera ir Vincas Iva
nauskai šventė 25 metu savo moterystės su 
kaktj, pakartodami sakramento apeigas gi
miniu ir draugu akivaizdoje. Ju mišias su 
attinkamu pamokslu atlaikė T Antanas 
Saulaitis, o žmonės su dalim „Aušros' 
choristu pagiedojo tradicines giesmes. Bu 
vo Šaunios vaišės pp.Ivanausku namuose

e
Irgi to paties šeštadienio popiete T J 

Bružikas sutuokė Stasį Tamošaiti su Mum 
ka Pakštaitiene iš Vila Zelinos.

TIE S A IR GYVENIMĄ S
ADVENTAS

Su ADVENTU liturgijoj prasideda „nau
jieji metai'. Nauji metai, nes prasideda„nau 
ia gadynė" nešanti atsinaujinimą.

ADVENTAS - lotyniškas žodis, jau Ro
mos pagoniu pažįstamas. Pas juos „adven
tus" reiškia valdovo, imperatoriaus apsilan
kymą. Tad reiškė ir šio fakto išvadas: jei 
pas mus atvyksta valdovas, reikia tam pasi
ruošti: pataisyti, išlyginti kelius; išvalyti„iš- 
puošti miesto gatves ir namus; išsiprausti ir 
pasiruošti šventiškai jį sutikti; paruošti jam 
ir kokią tinkamą dovaną.

Biblijoj, Naujajame Testamente, „ad 
ventas" reiškia paties Dievo Kristaus gar
bingą atėjimą j pasaulį amžių pabaigoj ir že
miškos istorijos atbaigimą.

Liturgijoj „adventas" turi trigubą 
prasmę:
a) PASIRUOSIMAS ANTRAJAM KRISTAUS 

ATĖJIMUI.
Atėjęs, per Kalėdas, j pasaulį kaip silpnas kū 
dikis ir, iš meilės, pasidavęs žmonių valiai, 
Kristus ateis su visa garbe - ir sėdęs kaip pa 

šaulio teisėjas, o paskui visu „teisiųjų" at
pildas ir džiaugsmas. Adventas - tai žmo
nių pasiruošimas šiam antrajam Kristaus atė 
jimui.

b) Kristaus teismas mus baugina; bet tu
ri mus guosti ir stiprinti Dievo gerumas, pa
sireiškęs per Kristų - Atpirkėją. Dievas ta
po žmogumi, jis myli mus žmogaus širdimi; 
jis yra kaip vienas iš mūsų - jis yra musu 
brolis. Tai Kalėdų prasmė. Todėl adventas 
kaip tik ir yra šis džiugus pasiruošimas 
Kristaus gimimo šventei, neišvengiamai su 
rištas su pasiruošimu antrajam Kristaus atė
jimui.

Betgi liturginė Kalėdų šventė nėra vien 
tik istorinio įvykio „paminėjimas" ar prisi
minimas, o tikras pergyvenimas.

Kristus jau vieną kartą atėjo į pasaulį!Ka
lėdos) ir ateis antrą kartą galutinai (mirtis - 
teismas - pasaulio pabaiga).

Tai istoriniai faktai, kuriu vienas jau įvy
ko prieš 2.000 metu, kitas dar įvyks nežinia 
kada. Tai faktai, j kuriuos mes neturim jo
kios įtakos -yra taip, patinka ar ne.

Tačiau yra dar trečias faktas, kuris da
bar dar priklauso nuo musu pačiu.

Tarp pirmojo Kristaus atėjimo (kuria
me aš nedalyvavau), ir antrojo atėjimo ((<u 
riame turėsiu dalyvauti), dar yra ’

c) trečiasis „adventas - Kristaus atėp 
mas, kuris skirtas kaip tik man. man asme
niniai. tai liturginis mano adventas*.

Jei aš sutiksiu ir norėsiu, KRISTUS TIK 
RAI UŽGIMS IR MANYJE;

Jei nenorėsiu ir nesutiksiu, ar nemokėsiu 
pasinaudoti. Kalėdos liks tik . šventė, n 
KRISTUS MANYJE NEGIMS.

Mat, ir aš galiu Kristų sutikti - Priimti 
kaip Marija, kaip piemenėliai, Magdalena. 
Lozorius (atgijęs numirėlis), Betsaidos nere
gys, latras Dimas..

arba kai betlėjiečiai („Pas mane jam nė
ra vietos), Erodas („Ir aš eisiu jo pagarbin
ti", o širdyje nutarė jį nužudyti), Poncijus 
Pilotas („Čia ne mano reikalas' ir nusiplo
vė rankas, išdavikas Judas („Už 30 auks> 
niu jį pardavė' )...

Koks bus šiemet mano adventas?
Ir kokios mano Kalėdos?

Kun. Pr.Gavėnas
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BENDRUOMENĖS CHORO ŠVENTĖ

Bendruomenės choro 35 metų sukaktis 
gražiai paminėta ir Mišiomis bažnyčioje ir 
jaukiu gražiu baliu Jaunimo namuose. Vie
nas naujas ir malonus dalykas buvo tas - 
nebuvo daug kalbu.’ Trumpai pasveikino 
choro sumanytojas ir kūrėjas prel. P. Rapa- 
žinskas; gražų žodelį tarė J. Šermukšnis ir 
maestro V. Tatarunas.

Banketas pradėtas choro sugiedota „Tė
ve mūsų“malda. Šeimininkės prigaminu - 
sios gardžių įvairių valgių. Choras sudaina
vo: Sveiki,broliai,dainininkai“, „Miškų gėlė 
„Pjauti linksma“ „Oi iu,Joneli,“ vieną por 
tugališką dainą ir Nabucco „Vergu choras“ 
Šventėje dalyvavo nemažai anksčiau buvu
siu choristu, maestro Feliksas Girdauskas , 
ir,dirigento netekus, jam dirigavęs p. Jonas 
Antanaitis.

Gražia gėlių puokšte sveilano „Aušros“ 
choras. Dalyvavo ir abiejų parapijų kuni - 
gai
AKADEMIKŲ VAKARIENĖ

Gruodžio 8, penktadienį,*21 valandą S. 
Paule ir aplylinkėse gyvenantieji aukštuo
sius mokslus baigusieji ir šiemet juos baigsią 
kviečiami pabendrauti bendroje vakarienėje.

Vietas užsisakyti gaima telefonais pas : 
inž. Gražvydą Bačelį, tel.: 256—7867 
adv. Algirdą Sliesoraitį,tel/ 61-66-72 
Alfonsą D. Petraitį, tel.: 65-32-86

BALTU POSĖDIS
Iš 75 dienų kelionės po Aziją ir Europą 

sugrįžusi deputatė Baltų komiteto garbės 
pirmininkė gruodžio 4 papaskoj o apie savo 
kelione, pasidžiaugė Baltų parodos pasiseki 
mu, apie kurį sužinojusi iš kitų asmenų. Ki 
tame posėdyje sausio 8 estai perims iš lietu
vių valdybą metams. A.p tarti Boletim Bal ti
co reikalai. Netrukus išeis paskutinis jo šių 
metų numeris.
SÀO PAULO KATEDROJE lapkričio 25 d 
prel. P. Ragažinskas .sutuokė Romualda 
Guigą su Frida Anės Gomes de la Torre. 
Romualdas studijuoja Curitiboje.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Mykolas Krupavičius ATSIMINIMAI, 364 
psl.,didelio formato knyga.Labai idomi.Ji 
padeda geriau pažinti viena iš pačiu di
džiųjų Nepriklausomos Lietuvos kūrėju , 
politiku, žemės reformos pravedėjo.

Dagys, žymaus dailininko skulptūros 
ir piešiniai, 141 fotografijos, 36,00 
Ypatingai gražus medžio darbai.

Rūda ir rauda, Poezijos iš Lietuvos 
ir Sibiro, 2,00.

Poezija, Jonas Aistis, 412 psl. šio žy
maus poeto kūrinių., 36,00.

Lietuvių kultūros istorijos bruožai, V. 
Sruogienė, 110 psl. paskaitų apie 
kultūrą, švietimą amžių bėgyje.

History of the Lithuanian Nation, C.R.
Jurgėla. Anglų kalba Lietuvos isto
rija, 544 psl., iliustruota,60,00 

Kas gražiau? spalvavimo knygutė vai
kams, 3,00.

STASIO KUBILIŪNO 
PIRMOSIOS MIRTIE^ 
METINĖS BUS PAMI
NĖTOS LAPOS BAŽ - 
NYČIOJE MIŠIŲ AU
KA,SEKMADIENĮ 
GRUODŽIO 17 DIENA 
30 VALANDĄ.
UŽPRAŠĖ DR’ J’ BA
SANAVIČIAUS MO - 
KYKLOS GLOBĖJU 
BŪRELIS’. JIS KVIE 
ČIA DALYVAUTI 
DRAUGUS IR PAŽIS 
T AMUS.

žuvo dvi Šeimos
Tik dabar pasiekė redakcija žinia, jog 

prieš pora mėnesiu žuvo motina Irena Mar- 
cinkovski su sūnum ir dukterimi automobi
lio nelaimėje. Jie gyveno St.Isabel prie
miestyje. Irena buvo kas met viena me
nininkių, kurios puošia miesto gatves.Šv. 
Izabelės diena.

São Caetano gyventojai Klara ir Pranas 
Valentai su sūnum Sigfridu žuvo nelaimėje 
pakeliui j Santos. Ju liko keliolikos metų- 
sūnus Francisco,dabar gyvenas pas gimines.

KĄ MUMS Ž AÍ) A „R É M A I ?" Iš 3 puslapio

Teko nugirsti is visai patikimu šaltiniu, 
kad vieno organizacinio komiteto posėdžio 
metu buvo j panašius klausimus atsakyta , 
jog nesą galima taip anksti visko pramatyti, 
nes neaišku dar, kas j kongresą atvyks, kas 
neatvyks. Jei taipjai atrodo, jog ir visa kon
greso reali programa bus palikta susiorgani
zuoti i ji atvykusiems dalyviams.

Pagirtinai iki šiol veikė finansų telkimo 
komisija. Ji ne tik posėdžiauja, bet konkre
čiai darbuojasi ko daugiau pinigo sužvejoti, 
kongreso reikalams. Bet ar visas tas darbaa 
nebus buvęs veltui, jei kongreso turinys bus 
skurdus? Ar bus bandoma visus negerumus 
paskandinti šauniuose baliuose?
Ar tautiečiai čia susirinks tik linksmai paūž 
ti? Galima ir tai padaryti. Juk šimtai tuks - 
tančių žmonių sulekia j Rio karnavale ir iš - 
leidžia milijonus pinigo. Bet karnavalo ir ba 
lių niekas nevadino tauriu kongreso vardu.

Poroje „rėmu" vietų minimos ,,meninės 
programos". Teko pasiteirauti Bendruome
nės choro narių, ar jau rengiamasi kon
greso programai. Atsakė, kad nesirengiama 
Žinoma,„Žilvitis" ir Nemunas" visada gales 
pašokt, nors jau ir dešimtimis kartų regė - 
tus šokius. Bendruomenės choras turi gau
sų dainų repertuarą. Visada galés ,,ka nors 
padainuoti". Bet ar visa tai, parepetuota 
keletą kartu seniai žinomas dainuojamas 
dainas, bus tikrai kongreso vardo verti 
koncertai-parengimai, kurie .galės palikti

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ŠIO M LIETUVOS

NUMERIO

GARBĖS LEIDĖJAS

ALEKSANDRAS
ARMINAS

Šia savaite paminėjo 64 me
tus amžiaus ir 41 kunigystes. Il

gu ir darbingu metu brangiam ir nuo
latiniam M.L. Rėmėjui. Adm.

METUI

Užsimokėjo už ML.
Po 25 kr. - Povilas Dubrovas, Jonas Ber 

notas, Vladas Ziauga, Joana Bilevičienė.
Po 30 kr. - Juozas Butauskas, Juozas 

Dovydauskas.
Po 40 kr. - St. Tervydis, A. Petkevičius.
Po 50 Kr. - A. Serbentas.
J.Paleliūnas (70), J. Valavičius 1500).

Ačiū užsimokėjusiems prenumeratoriams.
Ypatinga padėka tiems, kurie atnaujin

dami prenumeratą ar apmokėdami už atsė 
likusius metus, auka parėmė mūsų laikrašti.

Admin is tra torius.

neišdildoma įspūdį? Labai abejotina. Kam 
Kam turėjo rūpėti kongreso meninė 

dalis? Kas turėjo rūpintis jos parengimu, 
programa ir išpildytojais9 0 jei jau kas y 
ra daroma ar padaryta, kodėl to nepaskel 
bti visų žiniai ir nepadilgint žmonių ape
titą, kad imtų laukti tų nepaprastų kon
greso iškilmių? •

Dar tik šiomis dienomis teiravosi u 
PLB pirmininkas p. St. Barzduos, n Ve 
nezueios Bendruomenės pirm.p.Venckus 
ir Argentina, kodėl nieko nesigirdi apie 
kongresą? Ir kg galėjom jiems atsakyti' 
Mes nežinom. Tai kas žino, kas tikra* 
bus?

Seniu gaidžių,sakoma, viščiukai nega
li pamokyti. 0 visgi viščiukai kartais pa
sirodo apsukresni už senius gaidžius. M 
Lietuvoje 1971 metu gruodžio mėn,i 3 
dienos numeryje tilpo straipsnis.„JAU
NIMAS MOKO IR STEBINA" Jame 
faktais parodyta, kaip Jaunimo kongre
so organizatoriau jau 8 mėnesius prieš i 
vyksianti kongresą buvo daugybe dalyku 
suorganizavę iki smulkmenų Pas mus h 
ko tik trejetas mėnesėliu iki kongreso 
ir tiek maža tepadaryta net jo programa' 
nustatyti. Ir didžiausiam optimistu tokiu 
faktu akivaizdoje ima dingti pasitikėji
mas, kad V PALKongresas bus tikrai ver
tingas ir labai reikšmingas P.Amerikos 
lietuviams.
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