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PRADĖJOM SV. GAVĖNIOS MÊTA
Lietuviams katalikams nuo senų senovės gavėnia bu
vo šventas susikaupimo, maldos, pasninko, dvasios ap •
sivalymo laikas. Mielai dalyvavo Kristaus kančios apmąs
tymuose ar tai bažnyčiose, ar tai namie giedodami sta •
cijas. Daugelis stengdavosi nors penktadieniais nuvykti
bažnyčion mišių. Ir savaime aišku buvo, jog gavėnioje ,
ypač prieš Velykas,reikia kiekvienam katalikui atlikti
velykinę išpažintį ir priimti Švenčiausią. Daugelyje šei mų kas vakaras būdavo skaitoma Kristaus kančios apra
šymai. Visą gavėnią niekas nedainuodavo, nešokdavo,ne
buvo nė baliukų: Nei vestuvių. Visa tai leido žmonėms
geriau pažvelgti j savo sąžines, pataisyti bent didesnes
klaidas.
Klausimas - kiek mes dabar dar prisilaikome tų kil
nių ir žmogui labai naudingų krikščioniškų papročių?
Argi jau esame tokie dori ir šventi, kad mums nebereika
<inga atgaila? Kokiais gerais darbais atžymėsim šitą
gavėnią?
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BRAZILIJOJE
Busimasis prezidentas Ernes
to Geisel jau turi sudaręs savo
vyriausybės kabinetą, kai per
ims valdžią kovo 15 dieną.
)))«(
Visuose didesniuose Brazili
jos miestuose karnavalo iškil
mės praėjo labai linksmoje ir
gana tvarkingoje nuotaikoje.
Daug ramiau, negu policija ti
kėjosi.
)))(((
Po savaitės būsiąs baigtas 14
kilometrų ilgumo tiltas iš Rio
de Janeiro j Niteroi,per juros jlanką ir atidarytas sueiiie'kiftui .
Jau išbandytas jo stiprumas sun
kiu svoriu prikrautais sunkveži
miais.
)))(((

Pasaulyje
S. A m e r i k a
Užsienio reikalų sekretorius
H Kissingeris dalyvavo Meksi
koje susirinkusių P. Amerikos
kanclerių konferencijoje. Pasa
kė kalbą, ragino sudaryti Pietų
Amerikos kraštų „bendruome
nę”.Konferencija,atrodo, neda
vė apčiuopiamų vaisių,bent šiuo
metu.Manoma, jog ji buvus tik
pirmasis žingsnis j tų kraštų su artėjimą.
)))(((
Vasario 26 Kissingeris išskri
do naujon kelionėn j Artimuo
sius Rytus. Šj kartą jis stengsis
susodinti prie derybų stalo Siri
jos ir Izraelio vyriausybes. Siri
ja stato tokius didelius reikala
vimus, kad žydai vargiai sutiks.
Pav. reikalauja būtinai atiduot
ne tik visas per paskutinj karą
užimtas žemes, bet ir Jeruzalę
arabams valdyti.Žydai gi yra
nusistatę jokiu būdu nebeati
duoti arabams Jeruzalės miesto.
(Jis buvo suskaldytas j dvi dali).
Nenori grąžinti nė Golano aukš
tumų nuo kurių sirijiečiai daž nai bombarduodavo Izraelio ūkius ir kelius. Žodžiu, Kissingeriui šj kartą teks bandyt per
kąsti patj kiečiaus) riešutą.

)))(((

Prez. Niksonas paskutiniame
pokalbyje su spaudos atstovais
vasario 25 dieną pasakė:
Jis jokiu būdu neatsisakysiąs
prezidento vietos dėl kilusių Wa
tergate kaltinimų.Taip pat ne sutinkąs su kai kurių juristų pa žiūra, kad Kongresas galjs jj at ■
statyti vien todėl, kad preziden •
tas pasirodęs apsileidęs savo par
eigose. Pagal Niksoną,Amerikos
konstitucija labai aiškiai pa sako, jog prezidentą pašalinti
galima tik tada,kai jis yra pada
ręs koki didelį nusikaltimą-kriminalą.

Niksonas apie
Solženicyną
Pokalbyje su spaudos atsto
vais prez.Niksonas išgyrė iš Ru
sijos ištremtojo rašytojo Solže nicyno vyrišką drąsą kovojant
už žmogaus teises. Jis pasakė^
kad jis galis pakeisti suartėjimo
politiką, jei tai padėtų Rusijoje
kovojantiems su priespauda.Pa
sakymas yra labai bendras ir
kas spręs,ar Amerikos susilaiky
mas nuo artimesnių prekybos ir
kultūrinių ryšių su Rusija padės
ar nepadės laisvės kovotojams?

įspėjo arabus
Niksonas pasakė žurnalistam,
kad Amerika gali sumažinti sa
vo pastangas jvest taiką ir ją pa
laikyti, jei arabai ir toliau ne duos Amerikai naftos.

Anglija
Vasario 28 Anglijoje vyksta
parlamento rinkimai. Kadangi
darbininkija savo sreikais suer
žino piliečius,tai stebėtojai ma
no, jog rinkimus gali laimėti
iki šiol valdžiusi konservatorių
partija. •

Argentina
Prezidentas Peronas visaip
stengiasi sutramdyti teroristus
bet nesiseka.Visas kairysis peronistų sparnas,ypač jaunimas,
nerimsta ir nori tuojau įvesti so cializmą.Su tuo nesutinka daugu
ma Perono partijos narių.

Norvegija
Solženicynas pasakė kores
pondentams,jog tikis kitą savai
te, sulaukt savo šeimsos atvykstant

Sunaikinti ar pašalinti tokie kryžiai iš Lietuvos kryžkelių ir pakelių.
Bedieviškasis komunizmas negali pakęst didžiosios meilės ir^teisingumo
ženklų. Lietuviai sakydavo’.„Nekenčia kaip velnias kryžiaus”.
Kokiu būdu per Šią gavėnią parodysim mes savo meilę Kristui?

Lietuvos nacionalinė
M
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
1974 m.sausio 22 d., išgyvenęs
71 metus, Druskininkuosejiuo Šir
dies priepuolio MIRĖ ANTANAS
SNIEČKUS, Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos padalinio okupuo toje Lietuvoje pirmasis sekretorius .
Tuo titulu jis veikė be pertraukos
nuo Lietuvos okupacijos 1940 m.
iki mirties.
A.SnieČkus gimė 1903 m.sausio
7 d. Rubleliuose, Šakių 'apskr..Pir
mojo pasaullcaro metu Voroneže
baigęs Martyno YČo lietuvių gimna
zijos keturias klases, jis tuoj įsijungė
į revoliucinj Rusijos judėjimą ir nu
ėjo su bolševikais. Grjžęs į Lietuvą,
pogrindyje organizavo komunistus,
už ką kelis kartus buvo teismo nu
baustas.
1950 m sovietams okupavus Lie
tuvą,Sniečkus buvo Vals
tybės saugumo departamento direk
toriumi ir vadovavo masiniams
areštams ir trėmimams į Sibirą.
1944 m. išsiplėtus Lietuvos parzanų kovoms su okupantu, Krem
lius j Lietuvą atsiuntė Politbhiro na
rį Michail Suslov tvarkai daryti.
Kariniam sketoriui vadovauti atsiun
tė gen. Kruglovą, Berijos padėjėją.
Kremliaus pavedimu Komunistų par
tijos Centro Komitete buvo įsteigtas
„Organizacinis Biuras“ (ORG Biuro)
kuriam vadovavo Suslov, Kruglov,
ir, suprantama, ir Sniečkus IPulk.
Burlickij parodymas Kersteno Ko initeto tyrin ėjimų 2 dalis, 1371 ps
Šis biuras paėmė į savo rankas visą
okupacinės valdžios tvarkymą Lie
tuvoje.
1944 - 1952 m .kovose su NKVD
daliniais ORG Biurui vadovaujant,
žuvo per 50.000 partizanų ir apie
pusė milijono gyventojų buvo ištrem
ti į Sibirą.

Kas laikome save
sekėjais — katalikais
ūž to Velionio vėlę.
bai reikalingas musu

tikrais Kristaus
- pasimelskim
Gal jis yra la
maldos.

Lietuvos vandenyse vasarą
buvo pastebėtos 589 gulbės.
162 poros išperėjo 671 jau
nikli, tad bendras skaičius da
bar yra 1.260 gulbių. 1955 me
tais gulbių Lietuvoje buvo tik
46. Jų daugiausia randama pie
tinėje Lietuvoje — Metelių, Du
sios, Veisėjo, ZapŠio, Žaltyčio,

Amalvo, Orijos vandenyse, o
ypatingai Žuvintu draustinyje,
kuriame perejo 33 poros.

Pagal Lietuvos spaudoje skel
biamus davinius Vilniuje šiuo
metu yra apie 410.000 gyven
tojų. Pokario metais mieste pa
statytos 68 pramonės įmonės,
42 vidurinės mokyklos, 9 moks
linio tyrimo pastatai, bibliote
ka, universiteto knygų saugyk
la, 11 techninių mokyklų, trys
stadijonai, sporto rūmai, du už
dari plaukimo baseinai, aero
dromas, keturi aukštesniųjų mo
kyklų pastatai, 105 lopšeliai -

darželiai, keturi viešbučiai.Mies
to įmonėse dirba apie šimtas
tūkst. žmonių. Yra šešios aukš
tosios mokyklos su 1.800 dės
tytojų ir 27.000 studentų. Vei
kia 16 technikumų ir 20 tyri
mo institutų. Teatrų yra penki,
muziejų - penki, 35 klubai, 21
kino teatras, 350 bibliotekų
su 11 milijonų knygų, 12 ligo
ninių.
Vilniaus berniukų, choras „Abuoliukas” iČvyko koncertuoti
Rytų Berlyne, Frankfurte prie
Oderio, Drezdene, Leipcige ir
kituose R. Vokietijos miestuo
se. Vėliau dalyvaus ir R. Berly
no tarptatutiniame muzikos bei
teatro festivalyje.
Dailininko Jono Buračo 75
metų sukaktį, Kaune paminė
ta jo darbų paroda. Jis pasižy
mi peisažais, atliktais akvarélés,
aliejaus, guašo ir temperos tech
nika, paprastai apie Lietuvos
istor i nes-et nograf i nes vietoves.
.
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Petras Pakalnis

DERYBOS SU BUČKIU
Matydamas, kad Genevos kon
ferencija nedaro jokios pažan
gos, Izraelio krašto apsaugos
ministeris Mošė Dayan šių me
tų pradžioje atvyko j Washingtoną ir aptarė su JAV užsienio
reikalų sekretorium Henry Kissingeriu, kaip būtų galima ati
traukti žydų ir arabų armijas
prie Sueso kanalo. Mat, per
ketvirtąjį žydų arabų karą Izra
elio armija persikėlė per Sueso
kanalą ir apsupo 18.000 arabų
kareivių. Nors atsipalaidavimo
reikalas turėjo būti išspręstas
betarpišku žydų ir arabų susita
rimu, bet nė vienai pusei nenusileidžiant, Dayanas paprašė Kissingerio tarpininkauti.Kissingeris apie tai pranešė Egipto
prezidentui Sadatui, o šis j j pa
kvietė j Asvvaną, kur Sadatas
atostogavo.
Skrisdamas j Egiptą, Kissingeris turėjo tris skubiai paruoš
tus planus. Visų pirma jis patei
kė Sadatui keletą idėjų, kurias
žydai ir arabai galėtų toliau
vystyti Genevos konferencijoje.
Antra, Kissingeris siūlė Sadatui
tobulinti pasirašytą paliaubų
sutartį. Trečia, jis paruošė ir
abiejų kariuomenių atsipalaida
vimo planą, bet Sadatui jis pa
sirodė nepriimtinas, nes žydai
pasilaikytų dalį Sinajaus pusiausalio. Tada Kissingeris su
galvojo labai gudrų kompro
misą. Pagal tą naują planą, žy
dai turėtų ištraukti visą savo
kariuomene, esančią vakarinia
me Sueso kanalo krante, ir pa

LIETUVA
sitraukti į rytus nuo Sueso ka
nalo apie 22 kilometrus. Egip
tiečiai užimtų 7 kilometrų pla
tumo ruožą pagal visą vakarinį
Sueso kanalo krantą. Tarp žy
dų ir arabų turėtų budėti Jung
tinių Tautų kariuomenė. Kad
nekiltų naujo karo pavojus,
Kissingeris siūlė arabams ir žy
dams sumažinti ginklų ir karių
skaičių. Vietoj 70.000 kareivių
ir 700 tankų, Egiptas turės va
kariniame Sueso kanalo krante
tik 7.000 kareivių ir 30 tankų.
Be to, arabai sutiko atitraukti
priešlėktuvines raketas apie 11
kilometrų j vakarus nuo Sueso
kanalo. Iš savo pusės žydai su
tiko atitraukti visus sunkiuo
sius ginklus nuo Gidi ir Mitla
kalnų tarpeklių. Okupuotoje
zonoje žydai galės laikyti tik
7.000 kareivių.

Kol tas JAV kariuomenių
atsipalaidavimo planas buvo iš
dirbtas ir pasidarė žydams ir
arabams priimtinas, Kissingeris
turėjo tris kartus skristi į Jeru
zalę ir Asvvaną.
Pasibaigus deryboms, Sada
tas susitiko su arabų partizanų
vadu Yasir Arafat ir nuskrido į
Sirijos sostinę perkalbėti prezi
dentą Assadą, kad ir jis pradė
tų panašias derybas su žydais.
Sadatas taip pat nusiuntė pa
siuntinius į Libiją, Sudaną, Li
baną, Iraką ir Tunisiją, kad jie
paaiškintų anų kraštų vyriausy
bėms susitarimo apimtį ir reikš
mę. Skrisdamas i Siriją, Kissin
geris pakeliui susitiko ir su Jor
dano karaliumi, o sugrįžęs į
JAV pareiškė žurnalistams, kad
arabai netrukus leis eksportuoti
naftą į JAV.
Kissingerio diplomatinis lai
mėjimas yra įdomus ir kitais
atžvilgiais. Kaip ankščiau ki
tus, taip dabar Kissingeriui pa
sisekė suvesti žydus ir arabus į
tiesiogines derybas, išjungti iš
jų Sovietus ir pagerinti santy
kius tarp JAV ir Egipto. Žino
ma, Kissingerio planas nepalie
tė daug kitų opių klausimu.
Sirijai, Libanui, Jordanui ir Egiptui rūpi, kaip bus išspręstas
karo pabėgėlių klausimas. Jų
yra virš milijono. Kissingeris
nesitarė su Sadatu apie Sueso
kanalo atidarymą ir apie Akabos įlankos blokadą. Arabai vis
reikalauja, kad žydai pasitrauk
tų iš visų okupuotų žemių,
kaip buvo nustatyta 1967 m.
Jungtinių Tautų rezoliucijos.
Bet tais ir kitais klausimais
bus galima vėliau tartis. Svar
bu yra tai, kad derybos pavary
tos vienu žingsniu pirmyn ir
kad Kissingeris sukūrė jaukią
atmosferą, kurioje kiti pasitari
mai galės bręsti.
Pabaigęs derybas, Sadatas pa
bučiavo Kissingerj - žydą, o
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VEIKLOS KALENDORIUS
Kovo 1, penktadienį, 20 vai. Ze
linos lituanistinės mokyklos mokslo
metų pradžia Jaunimo namuose. Pa
mokos bus trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 20 iki 21:30 vai. vai
kams ir studentams, mokantiems ir
nemokantiems lietuviškai.
Kovo 2, šeštadienį, ..Lapės” sto
vyklautojų išvyka į Mailasqui iš Jau
nimo namų 10 vai. Grįš sekmadieni,
kovo 3, vakarop.

Kovo 3, sekmadienį 9:30 vai.
„Nemuno” tautinių šokių grupės pir
moji repeticija po atostogų, Rua Juatindiba, 20 - Parque da Moóca. No
rintieji prisijungti gali tą dieną regist
ruotis.

Kovo 4, pirmadienį, 19:30 vai.
Estijos konsulate Pabaltiečių komi
teto posėdis.
Kovo 9, šes'tadienį, 15:00 vai. šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokslo metų pradžia vaikams ir jau
nimui, mokantiems ir nemokantiems
lietuviškai. Registruotis iš anksto
(tel. 273-0338) arba tą pačią dieną
Mookoje.

Kovo 10, sekmadienį, 17:00 vai.
pirmosios metinės Mišios už a. a. T.
Joną Bružiką šv. Kazimiero Parapi
jos salėje.
Kovo 17, sekmadienį, 11 vai. iš
kilmingos Mišios ir šv. Juozapo atlai
dai Vila Zelinoje.

Kovo 17, sekmadienį, Brazilijos
Lietuvių' Bendruomenės rinkimai
nuo 9 iki 18 vai. Vila Zelinos Jauni
mo namuose, Vila Anastácio mokyk
loje ir šv. Kazimiero parapijos patal
pose .(Balsuojantieji paštu balsus iš
siunčia prieš kovo 16).
Kovo 21, ketvirtadienį, 20 vai. se
nosios ir naujai išrinktosios BLB ta
rybos ir revizijos komisijos posėdis
Vila Zelinoje.
Kovo 24, sekmadienį, ketvirtoji
jaunimo studijų diena III Pas. Liet,
jaunimo kongreso ruošos reikalu.
Kovo 30, šeštadienį, 20 vai. pir
masis ketvirtųjų Literatūros būrelio
metų pobūvis.

Kovo 31, sekmadienį, Liet. Kat.*
šv.Juozapo, Bendruomenės visuoti
nis susirinkimas V. Zelinos Jaunimo
namuose.
Goldą Meir, Izraelio premjerė
atsisveikindama su juo taip pa
reiškė: „Laimingos kelionės ir
ačiū. Jei būčiau arabė, ir aš jus
pabučiuočiau".
Šiuo metu kariuomenių ati
traukimas eina pilnu tempu,
be jokių kliūčių.
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Praėjusių metų pabaigoje Pa
ryžiuje pasirodė garsiojo Rusi
jos rašytojo Aleksandro Solženitcyn knyga, vardu „Gulago
salynas."Ji skubiai verčiama į
prancūzų, anglų, vokiečių, is
panų ir švedų kalbas ir patrau
kė j save daugelio politikų,
teisininkų, žurnalistų ir visuo
menės veikėjų dėmesj. Mat, Solženitcinas smulkiai aprašo ko
munistu terorą koncentracijų
stovyklose, kuriose jis pats pra
leido 11 metų. Jis remiasi taip
pat laiškais ir liudijimais 227
koncentracijos stovyklose gy
venusių kalinių ir sako, kad te
roras prasidėjęs jau Lenino lai
kais. Stalinas jj ištobulino, o
Kruščiovas šiek tiek atleido.
Gandai, kad Solženitcinas ra
šo knygą, jau buvo pasklidę
prieš porą metų. Bet niekas
tos knygos rankraščio nematė,
o Solženitcenas neužsiminė apie ją nei savo d raugams. Tačiau
Sovietų saugumo komisariato
agentai per 5 dienas ir naktis
tardė Solženitceno sekretorę Jelizavetą Voronjanskąją ir ši,
neišlaikiusi jtampos, galų gale
parodė jiems vieną kopiją. Pas
kui, parėjusi namo, ji pasikorė.
Siaubinga tos moters mirtis pa
dėjo Solženitcenui apsispręsti,
kad knygą, kurią jis rašė 10
metų, reikia spausdinti ir pa

SU KUO NESUTINKA?
Medviedievas toliau rašo:„Manau,
jog 1934-1935 metais iš Leningrado
ištremtųjų žmonių skaičius buvo ma
žesnis, negu Solženicyno nurodoma
sis. Dešimtys tūkstančių buvo iš
varyti, tas tiesa. Bet negalėjo but vi
sas ketvirtadalis iš dviejų milijonų gyventojų.Neturiu tikslių skaičių. Va
dovaujuos tik savo įspūdžiu. Lenin
grade gyvenau virš 1 S-os metų.
Sunku sutikti su Solženicynu,kai
jis, remdamasis kitų pasakojimais,
rašo, jog Ordžonikidzė (darbininkų'
ir ūkininkų priežiūros komisijos ko
misaras) kalbėdavesis su senyvais in
žinieriais pasidėjęs du revolveriu ant
stalo, kairėje ir dešinėje.
GPU - slaptoji policija —vargiai
turėjo naudotis atsitiktinų asmenų
atsitiktinais užrašais, norėdama pa
tirti caro valdininkų pavardes, ar tei
sėjų, ar policininkų. Visus jų sąrašus
buvo galima rasti vietovių arkyvuose
ir net išspausdintose knygose.
Atrodo jog Solženicynas perdeda
kolektivizacijos metais iš ūkių išmes
tųjų darbininkų skaičių - 15 milijo
nų.
Bet, jei prie jų pridėtume dar 1932 ir 1933 metais badu mirusius ūkių darbininkus, tai gautume dar di

M ŪS U
leisti j visuomenę. Nufotogra
favęs 606 rankraščio puslapius,
nežinomais keliais jis išsiuntė
juos j užsienj.
Gulagas nėra kraštas ar vie
tovė, bet vyriausioji stovyklų
administracija — „glavnoje uprawleníje lagerej". Solženitcinas tvirtina, kad per 40 metų
koncentracijos stovyklose bu
vo uždaryta 6 milijonai politi
nių nusikaltėlių, taigi dvigubai
daugiau negu nepriklausomy
bės laikais Lietuva turėjo gy
ventojų. „Sovietuose", taip ra
šo Solženitcenas, „gali būti areš
tuotas maldininko, kuriam dėl
Kristaus meilės davei nakvynę;
traukinio konduktoriaus, taksi
vairuotojo, banko tarnautojo,
kino direktoriaus. Kiekvienas
jų gali tave areštuoti ir tu pa
stebi jų paslėptą rudą identifi
kacijos kortelę kai jau yra per
vėlu".
Nuteistas Sovietų pilietis pa
tenka į pereinamą kalėjimą ar
stovyklą. „1937—4938. metų
žiema", toliau tęsia Solženitce
nas", Ivanovo kalėjimas (j šiau
rės rytus nuo Maskvos) buvo
nešildomas, bet viršutinėse pa
latose kaliniai gulėjo išsirengę.
Jie išmušė langus, kad neužtrokštų. Vietoj 20 kalinių, kaip
buvo numatyta, vienoje kame
roje gyveno 323 kaliniai. Mais
tas buvo dalinamas ne kiekvie
nam žmogui atskirai, bet de
šimties kalinių grupei. Jei vie
nas jų mirdavo, lavonas būdavo
užkasamas po palatomis ir ten
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pasilikdavo, nors ir pradėdavo

dvokti. Mat, kiti kaliniai gauda
vo jo maisto dalinj".
^ors dvidešimtasis Sovietų
baudžiamojo kodekso paragra
fas draudžia kalinius kankinti
ar žeminti jų orumą, bet niekas
to nuostato nepaiso. Kaliniai
kankinami maisto nedatekliu,
spardymu, mušimu, nemiga ir
pan. Daug tokių kankinimų ap
rašo vokiečių laikraštis Die Zeit
(1974.1.24).
Kai Solženitcenas parašė sa
vo pirmą knygą, vardu „Viena
gyvenimo diena Iwano Deni-,
sovič", ji buvo atspausdinta li
teratūros žurnale.,,Nowy Mir"
ir išleista atskiru leidiniu. Visi
ją gyrė, grobstė bei godžiai
skaitė, o Solženitceną kėlė j pa
danges. Bet neilgai. Kai Kruš
čiovas 1964 m. buvo atstatytas
iš komunistų partijos sekreto
riaus vietos, valdžios jsakymu
Solženitceno garsusis veikalas
buvo išimtas iš knygynų. Kitus
Solženitceno veikalus, kaip„Pirmasis pragaro ratas" ir „Vėžio
palata" nepraleido cenzūra. Ta
da Solženitcenas parašė atvirą
laišką rašytojų sąjungai reika
laudamas, kad būtų panaikinta
cenzūra. Jis kaltino rašytojų
sąjungą, kad ji pasidariusi re
presijos instrumentu ir pareiš
kė, kad kiti jo veikalai negali
išvysti šviesos. Partijos pareigū
nai pradėjo jj šmeižti, kad karo
metu bendradarbiavęs su vokie
čiais, kad buvęs pabėgęs j Egip
tą, ir kad jis esąs žydas. 1969

KOMUNiSTAS .rSOLÍENICWAS
desnį skaičių, negu Solženicyno nu
rodomąjį. (Juk vien Ukrainoje tada
mirė mažiausiai tarp 3 ir 4 milijonų
žmonių,)
"NUBAUSTA 100 VALDININKŲ

Po Stalino mirties buvo įkalinti
ar nužudyti ne 10^o šimtas aukštųjų
valdininkų iš saugumo ir vidaus rei
kalų ministerijų, kaikuriais atvejais
be viešo teismo. Bet šitas skaičius yra dar kraštutinai mažas, palyginant
jį su skaičiais nusikaltėlių iŠ „sau
gumo ir kitų organų”,kurie liko lais
vi ar net buvo paaukštinti tarnybose.
Bukchaiinas 1936 - 37 metais ne
bebuvo Politbiuro narys, kaip rašo
Solženicynas, o buvo tiktai atsargi
nis Centralinės Komisijos narys.
Šitie ir kiti netikslumai yra visiš
kai (absoliučiai) nesvarbūs tokiame
milžiniškos apimties literatūriniame
veikale. Knygoje yra ir kitų, paties
autoriaus įžangoje nurodytų buku
mų: jis negalėjo pats viską regėti,nei
viską atsiminti, nei viską atspėti.
Pavyzdžiui, jis mini dvidešimtųjų
metų būvyje amnestuotus ir namo
paleistus ūkininkus. Bet daug baises

nių pasekmių turėjo 1919 metų žie
mą ir pavasarį masinis kazokų nusa
vinimas ir terorizavimas Dono ir Uralo paupiuose.Stasio žygis truko
„vos” du mėnesiu, bet jis prailgino
pilietinį karą su visaisjo kraštutinu
mais (ekcesais) ir suteikė baltiesėam
dešimtis naujų kavalerijos regimentų

PRAVDA ir GAZETA

Pravdai besistengiant įrodyti jog
Solženicyno iškeliami faktai esą ne
tikri, Literatumaja Gazeta, sausio
13 bando įtikinti skaitytojus, jog
Gulago salynas neduodąs nieko nau
jo.
Bet ir tai netiesa. Stalinizmą tyri
nėjau 10 metų, ir tai randu toje kny
goje visą saują naujų dalykų. Net ir
ta rusų tautos dalis, kuri dar atsime
na dvidešimtąjį ir dvidešimts antrąjį
komunistų partijos kongresus, neži
no nė dešimtosios dalies Solženicy
no iškeliamų faktų.' O jaunesnieji
sluoksniai nežino nė šimtosios dalies
Daugelis dienraščių skelbia, jog
Solženicynas pateisinąs ar net giriąs
Vlasovo generolo karius (vlasoviečius). Bet jie apgalvotai ir piktai iš

m. Solženitcenas buvo išmes
tas is’ rašytoju sąjungos. Bet jis
tu šmeižtų nepabūgo. Nebijojo
ir dabar išsiųsti paskutiniosios
knygos kopiją j užsienj, kad ji
atidengtu Sovietu sauvaliavimą
su įgimtomis žmogaus teisėmis,
kurios Jungtinių Tautų aktų
buvo viešai paskelbtos, Sovietų
priimtos ir parašu patvirtintos.
Pasirodžius užsienyje pirmie
siems „Gulago salyno" verti
mas, Solženitceną vėl užliejo
šmeižtų banga. Jis šmeižiąs sa
vo kraštą ir esąs išdavikas. Tik
rumoje jis nėra nei šmeižėjas,
nei išdavikas, bet genialus ra
šytojas, nesibijąs sakyti Sovie
tams nemalonios tiesos.
Sovietų gyvenimo ekspertas
prof. P. Reddaway mano, kad
Rusijoje yra apie 1.000 kon
centracijos stovyklų su 1.200.
000 politinių kalinių. Viršuje
paminėtas vokiečių laikraštis
„Die Zeit" rašo, kad politinį
nusikaltėliu laikomas gerokai
įkaušęs žmogus, kuris daboklė
je niekus tauškia prieš valdžią
ūkininkas, kuris kolchozo ve
dėją pavadino tironu arba nusi
kaltėlis, kuris protestuoja prieš
kalėjimo ar koncentracijos sto
vyklos vadovybę. Tokių atve
ju esą tūkstančiai. Laisvame
Pasaulyje j juos niekas nekreip
tų dėmesio, o Rusijoje jie yra
griežtai baudžiami. Iškeldamas
komunistų įvykdytus krimina
lus prieš žmogaus teises, Solže
nitcenas padarė tikrai drąsų
žingsnį.
kreipia tiesa.(Generolas Andrius A.
Vlasovas buvo sovietų komandantas,
Jo daliniai pateko vokiečių nelaisvėn
Antrojo pasaulio karo metu. Tada
Vlasovas vadovavo kaikuriems dali
niams,kovojusiems drauge su naciais
prieš rusus. Karo gale sovietai jį su
čiupo ir sušaudė).
Gulago salyne Solženicynas rašo,
jog vlasoviečiai pasidarė parsidavė
liais Hitlerio tarnais ir „galėjo būti’
pasmerkti kaip išdavikai”, kad jie
buvo ginkluoti priešo ginklais ir fron
te pašėlusiai narsiai (desesperadamen
te) kovojo, „kaip pasmerktieji”
mirti. Vlasoviečių ugnis kone sunai
kino paties Solženicyno ir jo bateri-..
jos Rytrprūsiuose.

KIEKVIENAS SU SAVO TRAGE
DIJĄ

Solženicynas nelaiko paprastute
Vlasovo problemos. Daugelyje atalininių „malšinimų” sričių kiekvienas
turėjom savo asmeniškas tragedijas.
Soželnycinui ne tik jo pačio kalė
jimas įgįjo didžios asmeninės tragedi
jos bruožus, bet taip pat ir kruvinas,
baisus milijonų sovietinių karių pate
kusių nelaisvėn 1941 metų birželio
mėnesi likimas....

Bus daugiau
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ILGAS AMŽIUS - SENATVĖ
DVASINĖ SENATVĖS PUSĖ
Šv. Rašte pasakyta: Spiritus
ėst qui movet. Dvasia judina.
Ta dvasia gali būti pats Dievas,
bet gali būti ir paties žmogaus
siela. Kas pavarto klasišką grai
kų ir lotynų literatūrą, atranda
visokių patarlių ir priežodžių,
’ labai neigiamai išsireiškiančių
apie senatvę. Jie buvo pagonys.
Gražiausiai apie senatvę kalba
šv. Raštas. Ilgas gyvenimas yra
laikomas didele Dievo palaima
ir gaunamas už laikymąsi Mo
zės jsakymų. „Gerbk savo tėvą
ir savo motiną", tai vienintelis
Dekalogo įsakymas, turjs gra
žų pažadėjimą jau šitoje žemė
je. „Jei tu gerbsi savo tėvą ir sa
vo motiną, tai ir pats ilgai gy
vensi". (Exodus 20:12).
Daug daug senatvės proble
mų išsirištų, jeigu vaikai tikrai
ir širdingai rūpintųsi savo tėvais.
Gyvenimo patyrimas rodo, kad
vaikai rūpinasi savo senų tėve
lių pragyvenimu ir teikia viso
kių palengvinimų. Bet yra ir
liūdnų dalykų: vaikai mato,
kad mamytė turi vyro paliktą
gražų namą. Sūnus ir duktė
įtikina mamytę parduoti namus
ir pinigus palikti jiems, ir gy
venti pas juos. Jei namai toli
tai prižada mamytę ir j bažny
čią nuvežti. Sena mamytė kar
tais nusivilia.
Arba vaikai žino, kad mamy
tė turi kiek pinigų,banke atsar
ga, o vaikai nori pirkti namus.
Trūksta savų pinigų, o mamytė
turi. Kodėl ji negalėtų mums
paskolinti, mes tikrai atiduosi
me. Mamytė suserga, reikia pi
nigų. Vaikai nori grąžinti skolą,
bet neturi. Gautus pinigus išlei
do. Mamytei jau sunku, visi
vaikų gražūs pažadai nepadeda
šiuo atveju. Arba vaikai žino,
kad mamytė turi kiek pinigų,
ją įkalbinėja perleisti savo pini
gus jiems, o pačiai gyventi iš
valdžios pašalpos.
Kartais sutinki ir labai kil
nių sielų. Mamytė miršta, duk
tė eina pas graborių, užsako la
bai gražias laidotuves, užprašo
parapijos bažnyčioje daug mi
šių. Graborius sako, kad visa
tai brangiai kainuos. Dukra at
sako: mamytė paliko laidotu
vėms ir bažnyčiai. Mes nenori
me jos pinigų. Kam paliko, tam
ir išleisime.

Kame apsigyventi senatvėje?
Lietuviai paprastai turi savo

namus. Kiti pasirenka sau kam
barius, o kitą namo dalj užlei
džia vienam iš vaikų be nuo
mos, be nieko. Kada jie mirs
pereis vaikų nuosavybėn. Patys
sau pasirenka žemai kad galėtų

kartą paklausiau, kaip gyvena.
Atvirai sako, kad . prastai.
Kol žmona gyveno, valgis buvęs
geresnis. Kada žmona išvirda
vo kopūstų su kiauliena ir bul
vėmis, tai buvo gardu. O dabar
čia vištiena, kaip ligoniui. Juk
aš ne ligonis. Našlė moteris
lengviau susitvarko. Ji reikalin
ga prie vaikų, prie virtuvės. Tik
labai reikia patarti, kad našlė
ilgai nepasiliktų viena. Vis tik
dažnai pasitaiko, kad ją po
kelių dienų atranda mirusią.
Vaikai kenčia ir vienas kitam
priekaištauja, kam mamytės daž
nai nelankė. Vaikams yra gėda
atiduoti graboriui mamytės kū
ną tokiame stovyje. Miršta pa
galiau ir be sakramentų.

Grynai religinė ir dvasiška
senatvės pusė

V. Jurkūnas

Senutė

j bažnyčią nueiti, o jei aukštai
gyvensi, laiptais nebegalėsi lai
pioti, turėsi visados sėdėti na
mie.Moderniškas gyvenimas su
visokiais socialiniais apdraudi
mais teikia visokių galimybių:
visokius apartamentus, condo
minium ir pan. Vieni važiuoja
j Arizoną su reumatizmais ir

enfizema, kiti j Floridą. Buvo
minčių statyti sodybas prie Putnamo Matulaičio namų, ar Flo
ridoje. Yra lietuvių, kurie savo
profesijoje dirbo kur nors už
Mississipi upės, dabar senatvė
je norėtų apsigyventi arti prie
lietuvių, tarp savųjų. Mielai bū
tų prisidėję prie statybos, bet
tas ne labai lengvai sekasi.
Našliai ir Našlės

Kol abu kartu gyvena, abu
kartu ir burkuoja. Vienas ki
tam pasitarnauja. Viskas pasi
keičia vienam numirus, antram
pasilikusiam vienam. Ir senatvė
je kiti vėl apsiveda. Jeigu yra
turtingi veda jaunas žmonas.
Jie jau nebe našliai. Jeigu vyras
lieka našlys, jam nėra lengva
virti, apsiplauti, palaikyti šva
rą. Yra pavojus dažniau nueiti
j klubą. Kambariuose nėra tvar
kos: „God bless this mess", sa
koma angliškai, (Laimink Die
ve šią netvarką). Dažnai vaikai
įtaiso j kokią prieglaudą. Vieną

Geriausiai aprūpina savo se
nuosius narius vienuolynai. Ei
na prie bendro stalo, kol gali.
Nebegalint ateiti, broliu kai, ku
nigai aptarnauja. Vienuolynas
laiko net Dievo palaima turėti
ligonį, nes jo maldos, kantriai
pernešti negalavimai pelno Die
vo palaimą vienuolijos apašta
liškiems darbams. Dideli misi
onieriai, išvažiuodami vesti mi
sijas ar rekolekcijas, visados ap
lanko ligonius ir prašo juos pa
simelsti. Bet nevisi yra tokie
laimingi gyvent šalia koply
čios, po koridorius vaikščioti
su rožančių rankose. Mes, jauni
jėzuitai, pamatę kad veža ligo
nį per korįdorius, bėgdavome
kad leistų mums pavežti jj. Jis
senukas mus laimindavo ir su
meilia šypsena prižadėdavo su
kalbėti rožančių už mus.Mes
labai pasitikėdavome senelių ir
ligonių maldomis. Seneliai ir ligonys nėra veltėdžiai, bet labai
vertingi ir naudingi namų ir vi
suomenės nariai. Krikščionybė
visados mokina savo asmeniš
kus skausmus ir kentėjimus su
jungti su Kristaus kryžiaus kan
čiomis, kuriomis pasaulis buvo
išganytas.
Seselių vedamos prieglaudos
yra puikios vietos, kur seneliai
gali labai gražiai praleisti savo
religinės egzistencijos paskutinį
laikotarpį. Svarūs kambariai,
tvarkingos lovos, o ne kokie
kiniai; erdvūs koridoriai, rekre
acijos kambariai ir jauki koply
čia labai gražiai nušviečia se
nesnio žmogaus saulėlydį. Ir
be to, yra labai sveika discipli
na, kuri sustiprina senesnio žmo

Pasaulio lietuvių archyvas Čika
goje. J AV-se, renka ir saugo lietuviš
ka spaudų ir knygas. Prieš pusmeti
buvo patikrintas „Mūsų Lietuvos”
rinkinys, kuris nėra pilnas. ML re
dakcija kreipiasi i ilgamečius skaity
tojus, prasydama, kad šie paaukotų
savo turimus senus laikraščius šiam
vieninteliam tokio masto lietuvių
archyvui.
Reikalinga komplektų šių nume
rių: 1948,1949.1950,1951,1952,1953
pilnų 1958,1959.
Atskirų numerių reikalinga:
1954 metų nr. 1 iki 6,34,35,38,
39.42,43.
1955 metų nr.'6.50.51,1956 m.
nr.6 ir 9. 1957 m. nr.20,22,28. nr.30
iki metų pabaigos. 1960 nr.39. 1961
nr.2,3,5,38,39,41. 1962 m. nr.8,37,
47,51,52. 1963 m.nr.2,8,16,33,36,
39. 1964 m.nr.8,31.38. 1964-1973.
metų numerius, greičiausia dingu
sius pašte, redakcija pati papildys
iš savo turimos atsargos.
PRAŠO SENU PLOKŠTELIU

Muzikas Vytautas Strolia, gyve
nas netoli New Yorko. turi vieną pil
niausių lietuviškų plokštelių, rinkinių.
Jis prašo Brazilijos ir kitu P. Ameri
kos kraštų išleistu plokšteliu pavyz
džių, ypatingai senesniųjų. Galintie
ji ši vertinga archyvą papildyti kvie
čiami senas lietuviškas plokšteles iteikti redakcijai, kuri jas persius V.
Stroliai.

NERASTA LIETUVIŠKU KNY
GŲ

Rio de Janeiro Valstybinėje
bibliotekoje veikia senų kny- .
gų skyrius. Kun. A. Saulaičio
paprašytas to skyriaus vedėjas
prof. Haselmann praleido ištisą
savaitę ieškodamas senų lietu
viškų knygų, bet, deja nesura
do. Žadėjo ir toliau šiuo reika
lu domėtis.

gaus silpnesnę valią. Dar dau
giau, randa čia draugų su ku
riais gali pasikalbėti, mintimis
pasidalyti, daugiau žinių įsigyti.
Prisideda dar vienas dalykas,
apie kuri žmonės dažnai nepa
galvoja - tai vienų kitų geras
pavyzdys. Kiek kartų gali pasi
mokyti iš kitų, kurie daug dau
giau negaluoja, bet yra daug
kantresni, negu tu. Pamatai,
kad kiti dažniau nueina į koply
čią pasimelsti, tuojau ateis ir
tau mintis: O kodėl aš negaliu
nueiti?
Priežodis sako: Kas mažai
mąsto, tas greičiau sensta. Kas
nemąsto, pasidaro snaudalis ir
karšatis ateina. Todėl labai pa
tariama skaityti knygas, mels
tis, draugauti, diskutuoti, lan
kyti pobūvius, atlikti ekskursijas.
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* ..VfcJAS PRALEKIA
LYGUMU...”

“Vėjas lekia lyguma” yra
nyga apie partizanus. Aprašo <
j kovą už lietuvybę, už laisvę,
artizanai galėjo staigiai mirti
no rusų, rankų, bet jie vistiek
ovojo. Kovojo jauni būdami,
ai jų gyvenimas buvo tik praidėjęs. Jie kovoja už laisvę,
loyzas Baronas romaną paraė mums, kad mes pajustumėm
lisvės reikšmę, tą tikrą laisvę.
Jis rašo, kad žuvę partizanai
<* dabar yra gyvi. Jų sielos yra
yvos lietuvybėje, kiekviename
moguje. Jie yra gyvi kaip “vėAs pralekia lyguma”. Tas vėjas
ali būti stiprus vienam žmo
ni, kitam — tik mažas vėjelis,
itaip buvo vienam pulkininkui
knygoje) Burlitskiui. Jam tas
nažas vėjelis trukdė sieloje
iekvieną mintį? Jis jautė jame
enugaiimą, nepražudomą dvaRKaip tas vėjas lyguma lekia,
aip ir partizanai, keliaudami
<er laukus, miškus, kovojo už
sietuvos laisvę. Ir laikas lekia.
'U juo. greičiau už vėją, prale
is ir partizanų gyvenimas, jų
aunystė.
Yra daug simbolių šiame ronane. Vienas iš jų yra partiza10 Mikalojaus statulėlių droži
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mas. Kai kas žūdavo, prie jo at
sirasdavo Mikalojaus statulėlė.
Ji simbolizuoja nenugalimą dva
sią ir gabumą
kiekviename
žmoguje. Arba, lapelyje prie žu
vusio Mikalojus parašė: ‘‘Jus vi
sus ištiks toks likimas, nes čia ELEIÇÕES DA COMUNIDADE
mūsų žemė!” Tai reiškia tiks LITUANO BRASILEIRA
lą, dėl kurio partizanai kovojo (Brazilijos Lietuvių Bendruomenė)
ir mirė.
dia 17 de março (ou, pelo correio,
“Vėjas lekia lyguma” romane até dia 16 de março)
rašytojas parodo, koks yra Participem todos, maiores de 18 anos
žmogus ir kodėl jis gyvena šia Vote e escolhe os jovens
me pasaulyje. Aš manau, kad
Aloyzas Baronas norėjo, kad
jauni ir seni pajustų partizanų
dvasios didybę. Ta dvasia visa
da išliks, visur ją gali pajusti,
kaip vėjelį, pralekiantį lygu
^*1
mą. ..
Danutė Krokytė,
Rochesterio lituanistinė mok.
domi, tik sėdi ir žiopso. Nariai
“Plunksna”.
yra ayarbūs organizacijai ir yra
svarbu, kad jie domėtųsi. Jeigu
SKAUTAI
ne. tai organizacija bus netiku
Skautams priklausyti yra si. Prie skautų veiklos priklau
smagu ir įdomu, nes susitinki so labai daug narių, kurie do
daug draugų. Su draugais yra misi veikla, bet yra ir tokių,
smagu mokytis ir bendrauti. kurie nesidomi.
Ypatingai yra smagu, kai nariai
Rasa Kaminskaitė,
dirba kartu ir padeda vienas
VIII skyrius
kitam atlikti darbą. Kiekvienas
Dariaus - Girėno lit. m-la.
narys turi priežasčių, kurios
*
skatina juos prisidėti prie skau MANO ĮDOMIAUSIAS ĮVYKIS
tų veiklos. Man patinka, kada
važiuojam stovyklauti. Bet man
Vasarą aš buvau stovykloje.
nepatinka, kai nariai visai nesi- Tai buvo smagu! Aš ten sportąvau, žaidžiau šaškėmis, šachma
tais ir kitais žaidimais. Ten man
buvo labai smagu. Kiekvieną
rytą visi stovyklautojai ir net
auklėtojos ir vedėjos išbėgdavo
me į ilgą mankštą miške. Mes
ilgai lakstydavome uždususios.
Paskui sustojame ir darome pr?
timus. Kai grįžtame atgal į sto
vyklą, einame valgyti pusryčių.

SaafôWtfêo Mas

Taip ėjo diena po dienos
Vieną dieną vedėja paskelbė
kad tris dienas tęsis sportas.

Be žodžių...
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AULAS DE LITUANO
para crianças, jovens e estudantes
começam
dia 1 de março na Vila Zelina
(Casa da Juventude, Rua Inácio,
671 (tel. 63-5975), às 20 hs.
dia 9 de março na Moóca
(Salão da paróquia de S. Casimiro,
R. Juatindiba, 20. Tel. 273-0338)
às 15 hs.

Mes lenktyniavom, bet neži
nojome, kad laimėsime. Bet aš
laimėjau! Mes dar turėjom
žaisti šaškėm ir aš laimėjau
antrą vietą. Paskui mes ėjome
mesti kamuoliuką į taikinį. Aš
gavau dvidešimt taškų ir laimė
jau trečią vietą. Kai metėm ka
muoliuką į tolį, aš vėl laimėjau
antrą vietą.

Kaip gaila, kad rungtynės jau
pasibaigė. Ir stovykla pasibai
gė. Taip buvo gaila išvažiuoti iš
stovyklos., kad vos nepradėjau
verkti. Prieš pat stovyklos lais
vo laiko pabaigą, direktorius vi
siems, kurie laimėjo kokią nors
vietą, davė diplomus. Aš gavau
keturis diplomus ir vieną gelto
ną žaisliuką — šuniuką, ir sto
vyklos ženklą man prisegė prie
krūtinės.
Kai aš atvažiavau į mokyklą,
visiems pasigyriau apie savo
diplomus ir apie įdomiausius įvykius stovykloje.

Raimonda Butkutė, 7 sk.
Marquette Parko lit

Mokytoja G. Breichmanienė, 1972 m. pravedusi tautinių šokių mokytojų kursus São Paule, su Hamilto
no (Kanados) „Gyvataru”, Jos vadovaujama grupė š. m. vasario mėnesį dalyvavo Kolumbijos lietuvių imigracijos 25-:ų rpetų šventėje, koncertuodama Bogotoje, Medelline ir Barranquilloje.
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1U lūžiesiems
ŠYPSENOS
Šeima
- žiūrėkite, kokia laiminga
seimą televizijoj! Ir kaip ji gali
būti tokia laiminga?
— Už tai jie tokie laimingi,
kad kiekvienas jų yra iš kitos
šeimos ..
Ji ir jis
Ji: “Kai susituoksime, aš da
lysiuos su tavim visais tavo rū
pesčiais.”
Jis: “Bet aš neturiu jokių rū
pesčių!”
“Tai aš ir sakau: kai susi
tuoksime ...”
Atsiprašė
Direktorius liepė pardavėjai
dsiprašyti pirkėją, kurią pastaioji įžeidė.
Pardavėja:
— Aš jums pasakiau, kad
eitumėt po velniu, tai jūs ten
neikit.
Diktatorių prašymas
II D. karo metu Hitleris krei
pėsi i Dievą:
— Viešpatie, laimink mano
žygius ir padėk sunaikinti žiau
rųjį komunizmą.
Kai karinės nesėkmės prirė
mė Staliną, šis irgi kreipėsi

Dievą:
— Viešpatie, aš Tavęs nebepersekiosiu, tik padėk man su
naikinti tuos prakeiktus fašis
tus.
Neapsiėjo be maldos ir Churchillis. Patyręs savo vizijose
apie anų maldas, šis tarė:
— Viešpatie, aš vieno tepra
šau: patenkink anų abieju pra
šymus!
Restorane
Klientas ilgokai laukia patar
naujančio. Pagaliau jis pasi
rodo.
— Atsiprašau, kad aš Jūsų
taip ilgai neaptarnavau. Gal ga
lėtum man pasakyti, kur dingo
pagyvenęs ponas ir jaunas ber
niukas?
— Aš nežinau, kas atsitiko
su anuo pagyvenusiu ponu, bet
jaunas berniukas — tai aš!
• Senais laikais vaikai eidavo
uždarbiauti, kad išlaikytų seną
motiną, o dabar motina eina už
darbiauti, kad išlaikytų ir iš
mokslintų savo vaikus.
Parinko Pr. Alš.

óKIR TUMUS

■^sSS»

MOKSLO METAI
Šiais metais mūsų lituanistinė
mokykla persikėlė į naują pa
statą. Man senoji mokykla ge
riau patiko, nes mes tenai turė
jome kėdes ir suolus, bet šitą
mokyklą aš irgi mėgstu.
Mano mokytoja yra gera. Su,
ja mes mintimis aplankėme dau
gumą Lietuvos miškų, kaimų,
miestų ir šiaip žymesnių vietų.
Kai mes skaitėme apie Vytau
tą Didįjį, aš galvojau, kad aš
gyvenu tais laikais. Mes skai
tėme apie Vytauto pabėgimą iš
kalėjimo, apsirengusį kaip tar
naitė, aš nusijuokiau, nes Vy
tautas, tur. būt, labai juokingai
atrodė.
Vieną dieną, kaip atvažiavau
į lituanistinę mokyklą, aš ma
čiau, kad vist- žmonės stovi ko-

IRUTĖ ir KĘSTUTIS

ridoriuje. Aš paklausiau saw
draugės, kodėl visi ten stovi? Ji
man atsakė, kad čia buvo bom
bos pagąsdinimas. Policininkai
ieško bombos. Pagaliau jie sakė,
kad, tur būt, jokios bombos tik
rai nėra. Bet buvo per vėlu,
visi mokiniai jau buvo išvažiavę
namo.
Man lituanistinė mokykla pa
tinka.
Brigita špakevičiutė,
Bostono lituanistinė mokykla,
5 skyrius.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS
prasideda kovo 1, penktadienį, 20 v.

Vila Zeiinoje, ir kovo 9, šeštadienį,
15 vai. šv. Kazimiero parapijoje, Mo-

oka. Registracija iš anksto arba pir

mąją mokslo metu dieną.

&A&TÇC

SS

n<5o podemcM
azer nada...

kOb£L l

P4ÍÍ&AICS ATOM60S I r „ P&MA
ir STOVYKLA
Ir KAWAVALA6

MOGOS ZIMOÔ

. PAMOKOÓ
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Kq mačiau dabartiniame Vilniuje?
Senovės išmintim ir paslap
tim persisunkęs miestas geria
saulės spindulius lyg išsirpęs
vaisius, rausvais ir melsvais pas
telės tonais nutapytas impresio
nisto menininko. Jo pastatų sie
nos, švarios ir įvairiai spalvotos
lyg kokioj šiaurės Florencijoj,
ramiai alsuoja vidurdienip šilu
moj.
Aš einu siaura, vingiuojančia
viduramžių gatve, nepaisydama
minių, skubančių žmonių, kurie
stumiasi pro mane ant siauručio
šaligatvio. O aš stebiuos ne tik
Vilniaus grožiu, bet ir jo gyva
dvasia. Nors miests šiais metais
švenčia 650 metų sukaktį, jis
nėra sustingęs muzėjinis pa
minklas, likęs turistų malonu
mui. Žmonės plūsta gatvėmis,
eidami į krautuves, valgyklas,
naktinius barus ar tik pasivaikš
čiodami. Visokiausių stilių ir lai
kotarpių pastatai, visi ir šiais
laikais apgyventi, nesipjauna
dėl artimos kaimynystės — visi
yra miesto gyvenimo dalis. Se
nų namų kiemuose ir kvadra
tuose sėdi senutės, kartais gano
vištas. Jas skiria nuo prągivių
masyvios geležinės ar medinės
senoviškos durys, kurios užpil
do akmeninę arką. Man rodos,
kad daugelis jų jau porą šimt
mečių pilnai nebuvo atidarytos
— visas judėjimas vyksta pro
mažas durytęs, išpjautas didelė
se duryse.
Kiemus ir jų vištas, pastatus
ir jų praeivius saugo nuo perdidėlės kaitros dažni vešliai la
puoti medžiai. Jie su meile pa
sodinti, kažkurie prieš daug me
tų, kažkurie tik dabar, puošia
miestą ir duoda vėsų šešėlį. Ma
loniausią įspūdį daro išilgai me
džiais apsodinta centrinė Gedi
mino gatvė, dabar, deja, pava
dinta Lenino prospektu. Einu
akmenimis išgrįsta gatve, vos iš
vengdama automobilių, kurių
mažas skaičius yra atsveriainas
tokio pašėlusio vąįravimo, kaip
niekur kitur pasaulyje. Einu
įtūžusi ir suerzinta U restorano,
kuriame mane lėtąiir neapsako
mai įžūliai aptarnavo. Mano
nuotaika pagerėja žiūrint į ža
lią gatvės perspektyvą. Akys ky
la kartu su nuotaika, ir štai aš
gražiuos Vilniaus katedra, bal
tai tviskančia pro medžius. Įei
nu į Gedimino aikštę, ir kated
ra tiek žėri, baltuoja saulėj, kad
akis skauda. Žvelgiu augštyn, ir
akys randa poilsį Gedimino kal
no žalume. Jis didingai kyla virš
miesto, karūnuotas išdidžia pili
mi, pastatyta karalių, kurie pa
tys neturėjo auksinės karūnos,
tik žalvarinį kalaviją ir troški
mą juo apsaugoti savo kraštą
nuo negarbės.
Man kažkodėl norisi verkti.

Čia, Gedimino aikštėje, tikra
miesto, o gal ir visos Lietuvos
širdis. Ji plaka, virpa istorija,
legendomis ir tautos dvasia.
Visos vaikystės pasakos atplūs
ta atmintin. Kaip kiti vaikai išau
go su princais ir miegančiom
gražuolėm, su nykštukais ir ra
ganomis, taip mes, išeivių ant
roji generacija, išaugome su Ge
diminu, Vytautu, su staugiančiu
geležiniu vilku, su žyniais, vaidi
lom ir pagonių dievais. Taip
nuostabu, taip neįtikėtina, kad
dabar stoviu vietoje, kurioje

jaučiu visa tai kaip gyvą realy
bę. Pilis tikrai egzistuoja, Vy
tautas palaidotas katedros rūsy
je, o giliai jos pamatuose nese
niai rasta pagonių šventykla.
Galva apsvaiginta Perkūno
smilkalais. Įžengiu Į vėsias ka
tedros gelmes ir vėl atsimušu į
neromantišką tikrovę. Katedra
dabar — muzėjus, pilnas labai
prasto meno. Bet medinių kai
mo kryžių ir koplytėlių paroda
primena vėl nemirštančią lietu
višką dvasią, o atsargiai išsauTęsinys 8 ps>

Gliaudos romanas “Sunkiausiu keliu”
BALYS GRAŽULIS
Kad J. Gliaudą stengėsi iš sau
užsidėtų varžtų išsivaduoti, ir
kad tai jam daug kur pavyko,
yra gražių pavyzdžių. Turėjo
betgi ir nesėkmių. 1918 m. gruo
džio 31 d. M. Sleževičius sako
žmonai:
Ir žinai gi, kokios puikios žinios iš
provincijos. Savanoriai eina būriais į
registracijos punktus! Bijoma, kad
pritruks šautuvų. Teks vyrams gink
luotis šakėmis.

Yra žinoma, kad M. Sleževi
čius savanorių pašaukimo tekstą
suredagavo ir pasirašė gruodžio
29 d. Vilniuje. Bet atspausdinti
ir jį paskleisti jau nebuvo laiko,
nes sausio 2 d. vyriausybė persi
kėlė iš Vilniaus į Kauną. Ten
jis ir buvo paskelbtas. Taigį,
gruodžio 31 d. M. Sleževičius ne
galėjo sakyti, kad “savanoriai
būriais eina...”
Ir kitoje vietoje J. Gliaudą sa
ko: “Atsišaukimo tekstas plito,
lyg skriste skrido į provinciją.
Bematant jis pasiekė Kauną.” O
kiek vėliau sako, kad M. Sleže
vičius, vykdamas į Kauną, “sė
dėjo ant savo lagamino, kuria
me kartu su Domos įdėtu mais
tu buvo savanorių kvietimo teks
tai.” Gi Kaune per ministerių
kabineto posėdį M. Sleževičius
pranešė:
Rytoj Kaune ir apylinkėse pasiro
dys kvietimai į savanorių kariuome
nę. Skelbimai jau atspausdinti ir pa
skirti vyrai juos iškabinti.
* * *

Šią klaidą atsveria gausūs J.
Gliaudės talento prasiveržimai.
Ypač vykę aplinkos vaizdo ar
nuotaikos fragmentai^ — ryškūs
ir ’kondehsu9tiTPvZ7:
Auksiniai Vilniaus šventovių bokš
tai spindėjo kaip mažos saulės, išsibarsčiusios miesto kalvelių terenoje ... Kambaryje gulėjo vakaro
šešėliai. Aukšta koklinė krosnis
skleidė šilimą. Už lango buvo tas
mėlynumas, kuris. Vilniuje yra see-

niškas
akompanimentas bažnyčių
baltumui. Gera tokį vakarą būti šil
tame bute ir, esant už lango mėly
nam vakarui, kalbėtis apie meną,
sceną, knygas ir rašytojus. Staiga,
dardėdamas sustingusiu grindiniu,
nugumšojo kariškas vokiečių veži
mas. Arkliai kanopomis kalė taktą. ...

Tas kaukšėjimas grąžina M.
Sleževičių į realybę, ragina to
liau redaguoti atsišaukimo teks
tą. Ir dar kita puiki J. Gliaudos
prozos detalė:
Žvarbų žiemos rytą lengva eisena
jis žengė iš savo buto į Tarybos rū
mus. Ėjo saikingai skubėdamas, nes
žiemos ryto žvarbas gnaibė nosį ir
ausis.

Taip ir matai M. Sleževičių
oriai žingsniuojantį, net nuo šal
čio bebėgantį. Vaizdinė smulk
mena jo charakteriui paryškinti.
Ir vėl kita iš atsisveikinimo su
žmona prie Vilniaus stoties.
Sleževičius sustojo, pastatė laga
miną ant šaligatvio ir paėmė piršti
nėtas žmonos rankas. Jis švelniai
suspaudė jos pirštus savo saujoje.

Lietuvių literatūros
konspektas
švedų kalba
J. Lingis, Stockholm© univ.
Slavistikos instituto Baltų kal
bų skyriaus pavestas, paruošė
ir universitetui įteikė lietuVių li
teratūros istorijos
konspekto
pirmąją dalį, apimančią senąją
lietuvių literatūrą ligi “Aušros”
pasirodymo. Lietuvių literatūros
istoriją Lingis pradeda ne nuo
Mažvydo, o nuo Lietuvos met
rikos, Lietuvos metraščių. Čia
vietos randa ir Lietuvos statuto
visos trys laidos, raštai
apie
Lietuvą lotynų kalba ir pan. Jei
Institutas suras lėšų — univer
siteto resursai švedų vyriausy
bės kasmet gerokai apkarpomi
— Lingis yra pasiryžęs,
jei
sveikata ir laikas leis, paruošti
ir likusią lietuvių literatūros is
torijos dalį. Ta proga reikia pri
minti, kad Lingio įnašas, popu
liarinant Lietuvą, jos kalbą bei
literatūrą Švedijoje, yra jo po
darbo nuliekamo laiko išdava,
nes jo tiesioginis darbas yra
Švedijos karinio laivyno admi
nistracijoj — jau nuo 1950 m.
Lingis antikvaro titulu (pirmo
ji tokia tarnyba švedų karinio
laivyno administracijoje) dirba
kaip muziejinis ekspertas, kartu
eidamas ir švedų karinio laivy
no muziejinio komiteto sekre
toriaus pareigas.
Draugas.

★

* *
Per faktus, per rašytojo pa
stangas su M. Sleževičium susi
pažįstam vispusiškai. Pradžioje
randame jį abejonantį savo tin
kamumu, bet žinantį ką reikia
daryti ir kaip savo nuomonę
skelbti. Matome jį jaunųjų ka
rininkų spaudžiamą, savo drau
gų ir bendraminčių raginamą,
lyg kokio likimo stumiamą im
tis darbo, kuriam jis nesirengė
ir kurin nesiveržė, bet pagaliau
pasiduodantį likimui. Matome
sugebantį kitus įtikinti, juos su
savim tempiantį, gal ne tiek sa
vo retorika, kiek asmenybe, op
timizmu užkrečiantį. Beviltiškai
nusiteikusiems karininkams sa
ko:
šaukime lietuvius vyrus prie gink
lo, ir tamsta, karininke Glovacki,
turėsite visą tikrą pulką. Ir Alytuje
bus kitas pulkas.

Glovackis atsistojo, plačia
ranka ir plačiu kryžiaus ženklu
persižegnojo.
Pone pirmininke, — jis pasakė, —
kad taip iš tamstos burnos tiesiog į
Dievo ausi.

Sekame M. Sleževičių vis la
biau savimi pasitikintį, augantį
kaip valstybės vyrą, bręstantį.
Ir nė kiek nenustembame, kai tas švelnus, taip neseniai dar
savimi netikras vyras vokiečių
okupacinės administracijos vir
šininkui kerta: “Mes čia esame
šeimininkai, o jūs esate okupan
tai, — tyliai ir grasiai pasakė
Sleževičius.”
Vykusiai pavaizduota k ta
maišatis, siautusi tuo metu Vil
niuje. Išryškinti vietos lenkų
tikslai ir komunistų užmačios.
Duoti gana gerai motyvuoti kaiTęsinys 8 psl.
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KĄ MAČIAU VILNIUJE
gota barokinė architektūra, ypač
auksu ir sidabru apkrauta Šv.
Kazimiero koplyčia, primena
laikus, kai Vilnius buvo ne Eu
ropos nežinomas užkampis, bet
turtingas miestas ir galingų ka
ralių sostinė. Galima matyti ir
tų karalių kapus katedros rū
siuose. Jie ilsisi raudonu akso
mu uždengtuose karstuose. Kas
nors neseniai buvo padėjęs
puokštę gėlių ant Barboros Rad
vilaitės, lietuviškos tragiškos ir
gražios karalaitės karsto.
Palieku katedrą ir lipu i kal
ną Slysta kojos ant akmenimis
grįsto stataus tako, ir kelias at
rodo ilgas. Bet vaizdas nuo pi
lies viršūnės tikrai vertas vargo.
Tolumoj matosi nauji Vilniaus
rajonai, baltuoja augšti pastatai,
dar toliau žaliuoja kaimas. Bet
visur aplink tęsiasi senamiestis
gelsvos sienos, raudonų čer
pių stogai ir bažnyčios ant baž
nyčių. U viską supa vingiuojanti
Neris, dar viena apsauga nuo
priešų. Ir nėra perdaug sunku
įsivaizduoti, kad stoviu gilioje
senovėje, kad aplink mane šar
vuoti riteriai ruošiasi kovai su

priešu, kurį beveik matau atjo
jantį. Leidžiuosi žemyn prie se
nos pilies griuvėsių sienų, čiupi
nėju jas, lyg norėdama, kad jų
prasmė, jų didinga nuotaika
persisunktų per mano pirštų
galus ir keliautų su krauju i
širdį.
Pakeliu gabalą plytos, noriu
vežtis namo, bet jaučiu, kad nei
Gedimino pilis, nei Lietuva ne
gali būti perkelta i svetimą že
mę. Aš tikrai ją atminimuose ir
širdyje visuomet nešiosiu, ir
nors negalėjau nė gabalėlio pi
lies atsivežti Kanadon, prie Ge
dimino statytų sienų griuvėsių
pasiliko mano širdies ir sielos
dalelė.
Rasa Mažeikaitė

SUNKIAUSIU KELIU

kufių’^alstybės tarybos, pirmo
jo ministerių kabineto vyrų, ka
rininkų ir kitų žinomų veikėjų
portretai. Parodoma pasibaisėti
na besikuriančios valstybės pa
dėtis ir jos pirmieji žingsniai į
nepriklausomybę.
Vilniškė M. Sleževičiaus veik
la, trukusi dešimt dienų, pateik
ta smulkiai ir tiksliai. Kauniškis
jo vyriausybės dviejų savaičių

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE
ĮSPŪDŽIAI IŠ SIBIRO

Stefanija Rukienė

RUGIAPIÜTÉ
Atėjo karšta Sibiro rugiapiūtė. Daugybė
skubaus ir sunkaus darbo. Čia, galima sakyti
tėra tik du metų laikai: žiema ir vasara. Pa
vasaris ir ruduo yra labai trumpi pereinamie
ji laikotarpiai, kurie būna labai staigūs. Sibi
ro vasara reikalauja, kad visi žemės ūkio dar
bai būtų greit atliekami. Visa augmenija sku
ba augti, valandomis stiepiasi j viršų, ir prie
tos spartos žmonėms reikia prisitaikyti. Va
sarą būna labai daug saulės šviesos ir šilu
mos, nes Celsijuscpakyla iki keturiasdešimt
laipsnių, o naktys labai trumpos. Žerrė labai
derlinga, nes turtinga puvenomis. Dirvos vi
sai netręšiamos. Sėjama visos javų kultūros,
kaip ir Lietuvoje., tik žieminiai kviečiai čia
neauga, nes nepakelia šalčių. Būtinai reikė
tų išvesti Sibirui pritaikintą žieminių kvie

Dail. -Jurgis Juodis

-

laikotarpis mažiau detalizuotas.
Kaip naudoti šaltiniai, taip ir J.
Gliaudą tą laikotarpį liečia ap
graibomis. Vilniškė veikla apra
šoma 187 puslapiuose, o kauniš
kei skirta tik 58 puslapiai. Gai
la, nes gi per tas dvi savaites
Kaune buvo atliktas pagrindinis
valstybės atkūrimo darbas. Jei
gu Vilniuje buvo apsispręsta
kas daryti, tai Kaune padaryta.
Atrado, kad per tikslų šaltinių
sekimą ir ši disproporcija atsi
rado. Už tai čia, stokojant faktų,
gauna progą pasireikšti j.
Gliaudos pasakotojo talentas —
jam būdinga, spalvinga, konden
suota proza.
* * *
J. Gliaudos kalba, ten kur kal
ba jis pats, yra rašytojo intelek
tualo kalba. Kaikur intelektualas
nustelbia rašytoją ir eiliniam
skaitytojui darosi sunkiau skai
tomas. Tiesa, tokių prasiverži
mų šiame romane mažiau nei
kituose J. Gliaudos kūriniuose,
bet galėtų jų ir visai nebūti.
“Šitame chaose, kur reiškėsi
tarybos konvulsijos valdyti teri
toriją, o pirmojo Ministerių ka
bineto pastangos administruoti

čių veislę, bet tuo niekas nesirūpina. Vasa
riniai kviečiai labai gražiai bujoja. Gerai au
ga ir kukurūzai, bet sėklų nepribrandina,nes
jiems per trumpas augimo periodas. Jie augi
nami tik pašarui ir silosuojami. Dobilų Narymo srityje nemačiau.
Rugiai užauga kaip mūras. Vos tik akimis
aprėpiami, vilnija rugių laukai ivšnara savo
auksinėmis varpomis. Kolchozininkai, kurie
tuose laukuose prakaitavo, viliasi ir laukia
naujo derliaus. Laukia teisėtai, nes tose dir
vose daug prakaito išlieta. Tik gaila kad
jierrs teks labai nedaug ir blogiausių grudų
— pasturlakų.
Rugelių derliaus laukia ir tie, kurie minta
svetimu prakaitu ir sau, kaip komunizmo
statytojai, susikrauna pasisekimo nuopel
nus. | Malinovką'jau atvažiavo nekviesti, ne
laukiami ir nemylimi svečiai — sovietinio
saugumo ir kompartijos atstovai. Jie čia il
gai sėdės ir spaus kolchozo pirmininką ir
brigadininkus, kad paskubėtų laiku nuimti
derlių ir tvarkingai atiduotų valstybei duo

LIETUVIŠKAS KAIMAS

(Tempera)

tą teritoriją visišku padėties nu
vedimu į nesąmonę — buvo nau
jas vokiečių manevras.“ “Vis
dar negalėjo pasitikėti teisės
žmogaus racionalumu, kad sa
kiniai -- Lietuva pavojuje”,
“ginkime Tėvynę“ — ir buvo
įrodymas.’' Tokie sakiniai net ir
tekste neaiškūs. Jų negalima pa
teisinti rašytojo teise į savo kal
bą.
Žinant J. Gliaudos talentą,
būtų galima tvirtinti, kad jis ga
lėjo parašyti geresnį romaną,
tačiau pagalvojus apie tuos sun
kumus, su kuriais jam rašant te
ko kovoti, šį darbą reikia laikyti
pavykusiu. Šiame rašinyje minė
ti priekaištai buvo taikomi ro
manui kaip grožinės literatūros
kūriniui. Kaip kronikinis roma
nas, atveriąs mūsų tėvynės vie
ną sunkiausių ir garbingiausių
laikotarpių, vargu ar galėjo bū
ti geriau parašytas. Todėl jis
bus skaitytojo džiugiai priimtas
ir smalsiai skaitomas...
Jurgis Gliaudą, SUNKIAUSIU
KELIU. Romanas. Knygos aplan
kas — dail. Broniaus Murino. Iš
leido Dr. Kazio Griniaus Fondas.
251 psl . 1973 m Kaina 5 dol.

ninių grūdų paruošas. Pastarieji keikdamie
si visus darbus sukraus ant kaimiečių ir trem
tinių palinkusių pečių. Atstovai įkyriai ka
mantinės raudonojo kampelio vedėją, kaip
jis dirbančiųjų tarpe pravedė agitaciją už di
desnį darbo našumą ir spartą.
Jau visuose pakampiuose iškabino skel
bimus, kad dabar karo metas, kad visomis
išgalėmis reikia padėti kovojantiems didžia
jame tėvynės kare vyrams, todėl frontų už
nugaris privalo dirbti dieną ir naktį ir užmirš
ti poilsį. Tik dar nepasakyta, kad reikia ir apie maistą negalvoti. Bet ' ' ' atsišauki
muose nebuvo priminta,kad apvaliais pil
vukais kompartijos termitai kolchozuose
sudoroja pačius geriausius produktus. Jie
ir į namus šeimoms vežasi iš čia prisikrovę
pilnus maišus gėrybių. O darbininkai putrą
srebia iš bendro katilo. Malūnai kviečių nepikliavoja, tai rugiapiūteupridirbo makaro
nų iš rupiai maltų kvietinių miltų. Mėsai pa
skerdė sergantį gyvulį. Kad nors tos mėsos
didesnį davinį duotų. Dabar gauni tik vieną
kąsnelį, o kartais, kaip šuneliui, atitenka tik
kaulelis aplaižyti. Toks maistas laikomas ge
riausiu, nes rugiapiūtei prasidėjus ir skaltanagiams atvažiavus, pagerino bendrą katilą. Ką
gi, lygybė ir brolybė.
Šiandien išvarė visus kaimiečius, kas tik
dar gali pajudėti, į rugių laukus. Išvarė jau
nukaršusias ir amžiaus naštos sulenktas se
nutes. Jas paskyrė arčiau kaimo, kur slapes
nės dirvos ir negalima su mašina įvažiuoti.
Jos turi pjautuvais nuplauti visus rugių lau
ko iškišulius ir kampus, kur negalės paimti
mašina. Eina sulinkusios senutės, nes jų pe
čius spaudžia daug sovietinės vergijos metų.
Jų veidai išvagoti skausmo ir lapojančio var
gelio raukšlėmis, o kiekviena tokia raukšle
lė turi savo graudžią istoriją. Va eina, senu
tė Ivanova,kuri pirmaisiais jų ištrėmimo ir ba
do metais taigoje palaidojo savo vyrą ir še
šis vaikus. Jos kojos1 išdžiūvusios, kaip šaka
liukai, o ilgas iš maišo pasiūtas sijonas pai
niojasi, ji eidama klumpa. Rankų pirštai su
kumpę, kabliais susirietę, ir jų negali ištiesti.
O reikės imti į rankas piautuvą, lenktis prie
žemės ir švariai piauu rugelius. Bus daugiau
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SVSIPflŽINKIT SU KRNNDMS BLB IARYBON
Pereitame Mūsų Lietuvos nume
ryje įdėtas Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės 1974 - 1976 Tarybos ir
Revizijos komisijos kandidatų sąra
šas. Šiame numeryje duodame trum
pų žinių apie kiekvieną kandidatą.
KANDIDATAI TARYBOJ
GRAŽVYDAS BAČELIS, gyve
nąs Higienópolis, yra statybos inži
nierius. jau eilę metų dirbąs São
Paule; BLB Akademinio sambūrio
valdybos narys; šiuo metu redaguo
ja savo tėvo a.a. Zenono Bačelio at
minimus būsimai monografijai.

PETRAS BAREIŠISjiš Vila Belos
turi maisto krautuvę Žolinoje, daly
vauja lietuviškoje veikloje, ypatin
gai remdamas jaunimo grupes, tal
kindamas, stovykloms, išvykoms.

ALBINAS BUDREVIČIUS, kas
mėnesį vargoninkauja lietuvių pamal
dose Utingoje ir Parque das Nações,
kur ir gyvena; padeda palaikyti ry
šius su lietuviais rytinėje Santo An
drė dalyje; yra firmos tarnautojas;
1972 metais vyko kaip svečias į Jau
nimo Kongresą JAV-se.

AURORA DRAUGELYTÉ iŠ Utingos dvejis metus talkino Pabaltiečių parodos lietuvių skyriuje São
Paule, padėjo pravesti 1973 VII pa
rodą São Carlos nieste, dalyvauja
Nemuno tautinių šokių grupėje, va
dovauja stovyklose, dalyvavo Jauni
mo Kongrese; dirba banke, yra PLJK
studijinės ekskursijų komisijos pirmi
ninkė.

KUN. PRANAS GAVĖNAS, lietu
vių saleziečių vyresnysis São Paule,
dirba šv. Juozapo (V.Zelinos) lietu
vių parapijoje, yra Brazilijos Lietu
vių kunigų vienybės ir Pietų Ameri
kos Liet, kunigų vienybės pirminin
kas, 1972-4 BLB-nės valdybos vice
pirmininkas.
RAMUTIS IDIKA, verčiasi foto
grafijos menu, gyvena Utingoje, eilę
metų talkina ir ruošia eksponatus
Pabaltiečių parodai, yra Pabaltiečių
komisijos narys, fotografuoja lietu
viškai spaudai, dalyvauja III PLJK
ruošoje, talkino Brazilijos lietuvių
žinyno ruošoje ir paruošė jo viršelį.
MARIJA JAKIÚNIENÉ, gyvena
Vila Guilherme, yra vienos įstaigos
administratorė, ilgametė Dr. J. Basa
navičiaus Mokyklos V. Anastácio Go
bėjų Būrelio narė, padeda suruošti
jo parengimus.
TERESĖ JOČYTĖ studijuoja agronomiją USP Piracikaboje, daly
vauja eilę metų Nemuno šokių an
samblyje, buvo II PLJK atstovė
JAV-se 1972 metais, III PLJKbūsti
nės bendradarbių narė, dalyvauja
spaudoje, dažnai atstovauja lietuvius
tarptautiniuose parengimuose. Gy
vena Vila Beloje.

ROBERTAS MAGILA, ekonomi
jos studentas, nuo 1971 metų daly
vauja Nemune, šoko IV tautinių Šo
kių šventėje, yra III PLJK ruošos vi
suomeninių ryšių studijinės komisi
jos vedėjas; plačiai dalyvauja jauni
mo veikloje.

MAGDALENA MAKAREVIČIENÉ iš Vila Lucindos, Santo Andrė
uoliai dalyvauja lietuviškoje veiklo
je, atvykdama iŠ toliau j parengimus
lietuviškas pamaldas, padeda palai
kyti ryšius tarp apylinkės lietuvių.
EMANTÉ MIKUCKYTÉ-JÜRAITIENÉ studijuoja biomediciną USP,
dalyvavo „Aušros” chore visą eilę
metų, trejis metus šoko „Nemuno”
ansamblyje, II PLJKongrese buvo
atstovė ir skaitė pranešimą.Pasaulio
Liet. Jaunimo Sąjungos valdybos
narė, dalyvauja BLB Literatūros bū
relyje ir bendrai lietuviškoje veikloje.
Gyvena Londrinoje, Paraná.
JONAS LUKOŠEVIČIUS, įmonės

administratorius, buvo I ir II PLJK
atstovas, nuo 1970 metų vadovauja
„Nemuno” tautinei šokių grupei
lankė taut, šokių mokytojų kursus
JAV-se, buvo IV PLB seimo atsto
vas 1973 m.JAV-se, dabartinės BLB
tarybos pirmininkas; Br. Liet. Sąjun
gos narys. Gyvena Santana.
STASĖ LUKOŠEVIČIENĖ, yra
slaugė, darbuojasi INPS ligoninėje,
gyvena Santana,daug metų dalyvau
ja lietuviškoje veikloje, buvo „Auš
ros” choro narė, priklauso Liet. Są
jungai.
JONAS PAUKŠTYS, dvi kaden
cijas išbuvęs BLB tarybos nariu, gy
vena Zelinoje ir dažnai aplanko lietu
vius Araraquaroje, daugelį metų reiš
kiasi lietuviškoje veikloje ir ja sielo
jasi.

ALFONSAS D. PETRAITIS, da
bartinės BLB valdybos pirmininkas,
gyvenąs Sumaré ir dirbąs chemiku
Pfizer firmoje Guarulhos; BLB Lite
ratūros būrelio ir BLB Akademinio
sambūrio iniciatorius, lituanistinės
mokyklos mokytojas, spaudos ben
dradarbis, Baltų biuletenio liet, re
daktorius.

ONA PETRAITYTÉ-LIBLIK, gy
vena Vila Mariana, dalyvavo „Nemu
no” sambūryje, Pabaltiečių komite
to ir Baltų Biuletenio redakcijos
narė; talkina Pabaltiečių parodos ruo
šai, mokytojavo lituanistinėje mokyk

loje, dalyvauja literatūros būrelyje.
Studijuoja matematiką PUC.

ANTANAS RUDYS, Fordo tech
nikas, gyvena Jaçanã apylinkėje,
kur nuolat palaiko ryšius su lietu
viais ,dalyvauja lietuviškoje veikloje,
BLB srities atstovas, lietuviškų pa
maldų Jaęanoje ryšininkas.
ANTANAS SAULAIT1S, vienas
šv. Kazimiero parapijos kunigų, da

bartinės BLB tarybos narys, priklau
so Akademiniam sambūriui, Litera
tūros rateliui, talkina Musu Lietuvai,
yra Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos
valdybos pirmininkas.
ONA SERBENTAITĖ-OCHSENDORF, gyvenanti Utingoje, verčiasi
prekyba, palaiko lietuviškas pamal
das, dalyvauja lietuviškoje veikloje.

KANDIDATAI REVIZIJOS KOMI
SU ON

KAZIMERAS BACEVIČIUS, gy
venęs V. Zelinoje. išėjęs į pensiją
persikraustė i Santos, kur palaiko
ryšius su lietuviais, remia lietuvišką
spauda ir veiklą.

KAZIMIERAS SKORUPSKIS ei
lę metų yra BLB atstovu Parque das
Nações apylinkėje, dalyvauja lietu
viškoje veikloje daugybę metų.

STASYS JUREVIČIUS, buvęs liet
mokyklų mokytojas, dirba atskaito
mybės srityje São Paule ir gyvena
Parque das Nações, yra ruošęs vaidi
nimus ir plačiai dalyvauja lietuviško
je veikloje.

ALGIRDAS SLIESORAITIS, ad
vokatas, yra dabartinės BLB valdy
bos sekretorius, buvo 1973 IV PLB
seimo atstovu JAV-se, Pabaltijo ko
miteto narys, priklauso Akademi
niam sambūriui ir Literatūros būre

JUOZAS FELIKSAS LISAUSKAS,
vienintelis šių rinkimų kandidatas iš
São Caetano, dalyvauja ir Ulingos
lietuvių veikloje, remia lietuviška
veikla ir spauda.

liui, III PLJK ruošos finansinių stu
dijų komisijai. Gyvena Brookline.
ONA STANKŪNAITĖ iš Casa
Verde yra „Aušros” choro narė, da
lyvauja lietuviškuose parengimuose
ir veikloje.

INŽ ARŪNAS STEPONAITIS,
baigęs chemiją ir administracija, bu
vo II PLJK Brazilijos atstovų vado
vas ir ekskursijos pagrindinis organi
zatorius, priklauso Akademiniam sam
būriui, Pabaltiečių komitetui, Litera
tūros būreliui, III PLJK ruošos gru
pei, vaidina SP. lietuvių scenoje. Gy
vena Pataiso.
PETRAS ŠIMONIS, ilgametis SP.
veikėjas, dabartinės Tarybos valdy
bos narys, priklauso L.Kat. Ben
druomenės chorui, dalyvavo Vila Zelinos parapijos komitete, savo pro
fesija prisideda prie parapijos pasta
tų užlaikymo, dėsto staliorystę kun.
J. Šeškevičiaus institute.
PRANAS ŠUKYS iš Vila Belos
dalyvauja lietuviškoje veikloje, re
mia lituanistinę mokykla Vila Zeli
noje, palydi jaunimą ekskursijose.
ALDONA VALAVIČIENĖ, gyvena
su šeima Santo Amaro, reiškiasi Liet.
Sąjungos Brazilijoje veikloje, remia
stovyklų ruošą - jų vasarvietėje Sta.
Isabel eilę metų vyksta stovyklos,
laisvu laiku menininkė.

JANINA VALAVIČIENĖ dėstė
lituanistinėje šv. Kazimiero mokyk
loje, dabartinės BLB tarybos sekre
torė, literatūros būrelio narė, vado
vavo stovyklose. Su šeima gyvena Indianopolis ir dirba kaip administra
torė ligoninėje.
ROBERTAS VIDŽIŪNAS, bai
gęs ekonomiją, gyvena Lapoję, dės
tė lituanistinėje mokykloje, daly
vauja Lapos lietuvių veikloje.

GENY ŽARKAUSKAITĖ, dirba gu
bernatoriaus rūmuose, dalyvauja La
pos lietuvių veikloje, talkina žurna
listinėje ir publicistinėje veikloje,
priklauso Liet. Sąjungai Brazilijoje.

ELENA VIDMANTIENĖ, gyve
na Brás, irgi yra BLB atstovė savo
apylinkėje.

VINCAS KUTKA iš Vila Belos,
ilgus metus dalyvauja liet veikloje,
buvo pereitos BLB tarybos narys ir
sekretorius, remia lietuviškus reika
lus.

SANTRUMPOS: PLB- Pasaulio
Lietuvių Bendruonrnė. kurios ket
virtasis seimas įvyko JAV-se N'U
IX; PLJK Pasaulio Lietuviu Jauni
mo Kongresas
pirmasis 1966 me
tais JAV-se ir antrasis 1972 ten pat
III PLJK įvyks P Amerikoje
BALSUOSIU BENDRUOMENĖS
RINKIMUOSE, NES MYLIU SA
VO TAUTA IR MAN RŪPI JOS

REIKALAI MUSŲ, KOLONIJOJ,
■■■■■BHElMHBKBKBHBfSBBHHHUDBBflRHVBMMEBHEBBHOBMBGBMHMMHMk

METINĖ PABALTIEČIŲ VA
KARIENĖ
Apie 30 São Paulo pabaltie
čių komiteto nariu ir trijų kolo
niju atstovu vasario 20 vakarie
niavo ,,Eduardo" kepsninėje,
švęsdami užbaigtus darbo me
tus ir pradėdami jau aštuntuo
sius. Latviu pastorius J.Mekss
pasveikino dalyvius, dėkoda
mas už visu bendradarbiavimu,
kurį šiemet derins latviu valdy
ba. Palygindamas garbės pirmi
ninkę deputatę Dulce Salles
Cunha Braga su latviu legendos
karaliene, dėkojo jai už parama
ir pagalba. Dulce Salles šiltais
žodžiais išreiškė pasitenkinimą
Pabaltiečių komiteto veikla, ku
rios tikslas yra iškelti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos varda ir rū
pintis siu kraštu laisvės kova.
Tę pačia diena išėjo Baltu
biuletenio — Boletim Báltico
Nr. 10, kuriame jdėtas portu
gališkai Kauno valstybinio teat
ro direktoriaus J. Jurašo laiš
kas ir smulkios žinios apie tris
kraštus ir ju bendruomenes lais. vajame pasaulyje.
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV KAZIMIERO PARAPIJOS
METINĖ GLOBĖJO ŠVENTĖ BUS

PIRMĄ KOVO SEKMADIENĮ - 3
dieną. Mišios parapijos salėje 16 vai.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS
ZELINOJE pamokos prasidės 1
d.kovo, penktadienį» 20 valandą.
Čia pamokos bus du kartu per sa

vaitę ■ trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 20 iki 21.15 valandos.
Mokytojai: kap. Juozas Čiuvinskas' ir stud. Arnoldas Zizas.
®
7 ,
ŠV. KAZIMIERO parapijoje pa
mokos prasidės šeštadienį kovo 9 d.
15 valandą. Bus pradžios ir aukštes
nis kursas, pagal mokinių žinias.
Mokyklai vadovaus inž. Alfonsas
D. Petraitis ir T. Antanas Saulaitis,S.
J. Užsiregistruoti galima ir telefonu :
273-03-38 ir atvedus mokinį mokyk
lon, kovo 9 d..
LIETUVIU R. KAT. Šv. JUOZAPO
BENDRUOMENĖS NARIAMS

Visi LRK. šv. J. BENDRUOME
NĖS nariai prašomi galimai greičiau
sumokėti nario mokestį.
' Kur? - 1) peš kasininką Juozą
Masiulį R. Ciclames, 641, Vila Be
la.
- 2) pas Kazimierą Trubą,
Jaunimo namuose, R.lnácio, 671,
Vila Zelina.
Kiek? - Pagal Vaidybos nutarimą
iš 20.X1.1973 visi nariai moka, skai
tant nuo 1.7.73 iki 31.2.1974 - Vy
rai po 3 kruzeirus, moterys po 2 kruzeirus kas mėaesis.
Nesumokėję nario mokesčio, pa
gal statutą, neturės balsavimo teisės
Visuotiniame Narių susirinkime.
Dėkinga už dėmesį - VALDYBA.

. BRAZILIJOS LIETUVIU STUDEN
TU STIPENDIJOS

Vasario 19 d., 20 vai. Stipendijų
komisija susirinko Mookoje nutarti
kam skirti stipendijas, nes buvo gau
ti keturi prašymai.
Kun. H. Šulcas trumpai pristatė
metinę apžvalgą ir pranešė, kiek pini
gų turima kasoje, būtent 5,120 kr,,
įskaitant ką tik iš Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos gautus 400
dol. Kiti 5000 kr. kol kas lieka kaso
je, kad užtikrintų užnugarį.
Komisija nutarė, kad saikia būti
nai visiems padėti. Universiteto stu
dentams, padavusiems prašymus, su
teikiama 100 nuošimčių jų prašymų.*
Kitiems, besiruošiantiems universite
tui, 60 nuošimčių jų prašytos sumas.
Padavusiai prašymus (Arnaldas
Zizas, Teresa Jočytė, Antanas Alek
navičius, Julius Tijūnėlis) kviečiami
atvykti į sekantį Komisijos posėdį,
kuris įvyks Liucijos Jodelytės bute
R. Monteiro Soares Filho, 152 ( V.
Zelina), vasario 27, 20 vai.
Tikriausiai yra dar studentų, no
rinčių gauti stipendijų ir reikalingų
pagalbos. Butu gera, kad stipendijų
fondas turėtų dar daugiau lėšų. Kitų
kraštų lietuviai jau dosniai suaafooja
pinigų. Brazilijoje tikrai yra tautie

NUMERIO

čių, galinčių ir norinčių paremti mu
sų veržlesnį jaunimą. Prašome Jus
prisidėti per vieną ar kitą stipendijų
komisijos narį:
L. Jodelytė, R. M. Soares Filho,
152 (tel. 274.1597), A. Sliesoraitis,
R. Almirante Barroso, 778 (tel. 616672), V. Tūbelis, R. Peaçaba, 279
(tel. 273-4176), J. Valavičius, R.
Man. Pereira Guimaraes, 87 (tel. 247
2925), kun. H. Šulcas, R. Inácio,
671 (63-5075).

G A R B E S L E I DÉJ AS

iš Bairo Campestre, ne kartą parėmęs M. Lietuvą
stambia auka. Jo darbovietė - General Motors .

Geros sėkmės ir toliau dosniam musų rėmėjui!
Administracija

Stipendijų komisija.

SUSITUOKĖ NEMUNO ŠOKĖJAI
Šeštadienį, vasario 23, Vila Zelinos bažnyčioje Moterystės sakra
mentą priėmė Petras Bilevičius ir'
Rosely Elizabeth Pustelninkaitė.Jau
nąją iki altoriaus atvedė jos krikšto
tėvas S. Velutis; ją lydėjo šešios po
ros tautiniais rūbais pasipuoŠusio jau
nimo, išlydincio savo du nariu nau
jam gyvenimui.
Pabroliai ir pamergės buvo jau
nojo giminės—broliai, brolienės, se
serys ir draugai. Prie altoriaus taip
pat stovėjo jaunosios motina Emili
ja Petkevičius. Šv. Rašto skaitymus
skaitė du pabroliai, apeigas pravedė
kun. A. Saulaitis, vargonais grojo
kun. St. Šileika.
Vaišėse, kurios įvyko šv. Kazi
miero parapijos salėje, dalyvavo keli
šimtai svečių, įskaitant daug jauni
mo. Jaunieji povestuvinei kelionei
išvyko į pajūrį. Gyvens V. Zelinoje.
t

Penktadienį, vasario 22 Taikos
bažnyčioje prie Sto. Amaro susituo
kė VITAS SPOGIS su SIGRIDA BLUmer. Jaunavedys yra jaunas arkitektas iš Montevideo. Keletas Rio de Ja
neiro ir S. Paulo lietuvių padėjo jam
apsigyventi visam laikui Brazilijoje.
PRANEŠIMAS
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės balsavimo lapai yra išsiuntinėja
mi su „Musų Lietuva". Jų galima
gauti ir iš sričių įgaliotinių ir vietose
kur numatytos urnos balsavimams,
kurie oficialiai įvyks š. m. kovo mėn.
17 d. Smulkios instrukcijos šiems rin
kimams kiekvieno balsavimo lapo
antroje pusėje.
Tie? kurie dėl bet kokių priežas
čių negali atvykti j paskirtas balsavi
mo vietas, gali savo balsus išsiųsti
paštu arba įteikti sričių įgaliotiniams
sekančiose vietose:
Parque das Nações: Albinas Bud
raičius, R. Argentina, 123. Bom Re
tiro: Elzbieta Dambinskienė, R.Prof.
Lembroso, 46. Jaçanã-V.Nivi: Anta
nas Rudys, R. Tanque Velho, 1742.
Parque das Nações: Kazimieras Skorupskis, R. Alemanha, 388. Casa Ver
de: Ana Stankūnas, R. Casat.'Vertžę,
76. Moinho Velho: - Ipiranga: Anta
nas Kučinskas, R. Drava, 514. S. Cae
tano do Sui: Juozas Lisauskas, R. Jo
ana Angelica, 405 (V.Barcelona).
Brás: Elena Vidmantienė, R. Orien
te, 718.
Tik neužmirškitelužpildžius balsa
vimo lapą ir įteikiant įgaliotiniui,
reikia įdėti į mažąjį vokelį ir, ant jo
neužrašant nieko,įdėti į didesnį vo
ką. Tą užklijuoti ir antroje pusėje už
rašyti savo pavardę ir vardą ir gyve
namosios vietos antrašą. Belo užra- ;

Nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems, giminėms,
ir pažįstamiems, vienokiu ar kitokiu būdu išreiškusiems
užuojautą ir paguodos žodį liūdesio valandoje dėl žmo

nos, motinos ir sesers MARIJONOS UC KIENES mirties,
dalyvavusiems taip pat šermenyse ir laidotuvėse, bei sep
tintos dienos mišiose.
Konstantas Uckus ir šeima

šo balsas nebus užskaitytas.
Kad patogiau / ko daugiau tau
tiečių galėtų daly^uti balsavimuose,
šiemet bus galima balsuoti ir įvairio
se vietose, kur susirinks daugiau žmo
nių, pavyzdžiui, šv. Kazimiero para
pijos metinėje šventėje ir kt.
Balsavimus prižiūri ir tvarko BLB
Tarybos išrinkta Balsavimo komisija,
kuri susideda iš sekančių asmenų:
Kap. J.Čiuvinskas, pirm. kun. P.
Daugintis, kun. A. Saulaitis, Rober
tas Magila, Jonas Lukoševičius, Te
rese Jočytė, kun. St Šileika, Jonas
Paukštys, Elena Bareišytė, Aleksand
ras Valavičius.
Ši komisija vadovaus rinkimams ir
užbaigus suskaičiuos balsus ir pa
skelbs viešai per spaudą naują Tary
bą ir Revizijos komisiją 1974- 1976
metams.
Daugiau apie rinkimų tvarką skai
tykite sekančiuose ML numeriuose.
Kap. J. čiuvinskas
Rinkimų komisijos pirm.

«

i
I
I
I
|

Rašomąjį stalą būstinei paskolino
Pranas Šukys iš Vila Belos. Skubiai

reikalinga byloms spinta, knygoms
bei leidiniams lentyna ir staias.Jeigu
kas nors galėtų paskolinti ar atiduo

ti kokius vartoms baldus, prašomas
pranešti būstinės telefonu: Teresei
J očytei 274-0934 ar Elenai Bareišytei 63-5723.
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vasario 18 d. a.a.

JUOZAS

KAS, KADA, KAME IR KĄ

ORGANIZUOJA BEI VEIKIA

f e
Jaunimo kongreso būstinė, prieš
keletą mėnesių įsteigta Rua das Giestas nr.927, jau pradėta įrengti. Ona
Jocienė paskyrė didelį kambarį kongreso archyvui, byloms, raštams ir
posėdžiams.

I

KALINAUSKAS

55 m.amžiaus*,gyveno Parque
da Moóca. Liko liūdinti žmo
na, duktė, sūnus, marti, vai kaičiai, senutė motina ir sese- I
rys. Visiems nuoširdi M.Lie tuvos užuojauta.

RASITE SURAŠYTA VEIKLOS KALENDORIUJE ANT-

RAME PUSLAPYJE.

Balsuokit Br.Liet. Bendruome
nės Tarybos rinkimuos,kovo 17.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ.

V. Kiimeika - 30 kr. Anelė Matuzonienė ir Adolfas Kaušinis (Urugvaj.)
po 35 kr. Vincas Kalinauskas 40 kr.
Petronėlė Nakvazas 50 kr. Petras Ši
monis 67.50 kr. Visiems nuoširdus
ačiū.
, , .

