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SBMTU LAISVAS

GRUODŽIO 15 DIENĄ, 3 VAL PO 
PIETŲ: LIETUVIU SVENTKELIONÉ 
l K A T E D R Ą.

BUS IR LIETUVA LAISVA
REPORTAŽAS ANTANO JUODVALKIO IR KAZIMIERO POCIAUS

BRAZILIJA
Prezidentas Ernestas,Geisel yra 

linkęs j dialogą su opozicija, ir ta
tai laiko būtina politiniam bei eko
nominiam sutarimui. Todėl pats 
prezidentas susitinka su opozici
jos senatoriais, kaip Franco Mon- 
toro ir reikalauja, kad išrinktieji 
valstijų gubernatoriai skaitytus! 
su kitu pažiūrų vadpvaujančiais as
menimis. Valdžios ministerial jau, 
rodosi, eina šiuo keliu.

VATIKANAS
Popiežius Paulius VI priėmė 

audiencijoj 237 Jėzuitų ordino 
atstovus, susirinkusius Romoj 32- 
ajai „generalinei kongregacijai/* 
Popiežius pabrėžė savo pasitikėji
mą „Jėzaus Draugija'*ir sakėsi tik
ras, kad jėzuitai stovi gilaus Baž
nyčios atsinaujinimo avangarde.

PRANCŪZIJA

Politikos stebėtojai teigia, kad 
dabar Prancūzija daug artimesnė 
Sovietu sąjungai, negu JAV-bėm 
tiek politikos, kiek prekybos at
žvilgiu.

Čia lankėsi Sovietų Komunistų 
partijos gen. sekretorius Leonidas 
Brežnevas,tęsdamas augštus susiti
kimus, jau turėtus Vokietijoj ir J 
AV-bėse, prieš vykdamas j Arti 
muosius Rytus.

Virš prekybinių sutarčių, Brež
nevas nori, kad Prancūzija padėty 
greičiau užbaigti Europos Saugu
mo Konferenciją ir išgauti dabarti
nių Rusijos valstybės sienų pripa
žinimą. „Sovietų Sąjunga siekia 
tik taikos ir nori užtikrinti padan
gę be debesų šioj mūsų planetoj,** 
kalbėjo Brežnevas, keldamas šam
pano taurę.

Jei priklausytų nuo Prancūzi
jos ir Sovietų sąjungos, Europos 
Saugumo konferencija būtų už
baigta šį pavasarį. Ir būtų „ramu**, 
palaidojus kelias tautas.

ARGENTINA
Argentinos vyskupai, susirinkę 

vienos savaitės konferencijai, kvie
čia argentiniečius palikti žiauru
mus ir smurtą, o siekti ne paliau

bų, bet tikros taikos ir broliško 
susitaikinimo.

Vyskupai taip pat smerkia val
džios vedamą neapsisprendimo po
litiką, kurią apibūdina kaip kenks
mingą visai valstybei. Nesiimdama 
tinkamų priemonių, valdžia tokiu 
būdu leidžia sauvaliavimą, kuriuo 
pasinaudoja ypač kraštutiniai ele
mentai.

VAKARU VOKIETIJĄ
Berlyne pradėtas leisti žurnalas 

„Kontinent**, kurio bendradarbių 
tarpe yra A. Solženicinas, A. Si 
niavskis, V. Maksimovas ir kiti da
bar vakaruose gyveną disidentai. 
Lietuvai redakcijoje ’ atstovaus I. 
Meras, gyvenąs Izraėlyje Sovietų 
sąjungos išeivių susivienijimo pir
mininkas. Solženicinas pirmajame 
numeryje pareiškia, kad be Lietu
vių dalyvavimo „Kontinentas" ne
galėtų būti pilnavertis Rytų Euro
pos žurnalas, smerkiąs bet kokį 
žmogaus teisių pažeidimą ir totali
tarizmą.

J A V - s e •
Henry Kissingeris stengiasi įti

kinti Amerikos Senato finansų ko
misiją, kad Sovietų sąjunga pasiža
dėjo atleisti iš Rusijos emigravimo 
varžtus ne tik žydams; o ir kitiem 
disidentams; tik reikia, kad JAV- 
bės Rusiją laikytų privilegijuotam 
stovy prekybos atžvilgiu. Tą patį 
pabrėžė ir pi ezioentas Fordas. Tai
gi, ir vėl Rusija prekiaus ... sveti
mais žmonėmis.

į New Yorką XI 14 iš Romos 
atvyko Vaclovas Sevrukas, 34 me
tų buvęs Vilniaus universiteto ate
izmo profesorius, kuris nuo 1963 
kovoja už žmogaus teises Sovietų 
sąjungoje. „Aš - marksistas ateis
tas,*' pareiškė Leningrade gimęs 
Sevrukas, XI 12 lietuvių koplyčio
je šv. Petro bazilikos požemyje 
pradėjęs bado streiką už žmogaus 
teises, kurį baigs XIITO. tų teisių 
deklaracijos pasirašymo dieną. Sa
vo laiške Sov. sąjungos valdžiai už
stoja ypatingai Lietuvos bažnyčią, 
minėdamas už tikėjimą suimtuo
sius asmenis.

Praeitas savaitgalis (1974 
m. lapkr. 16-17 d.d.) chicagiš 
kiams buvo reta, nepakarto
jama šventė. Iš pat anksty
vo ryto daugelis ruošėsi 
vykti pasitikti laisvės sim
bolio mūsų mielo tautiečio 
Simo Kudirkos ir jo šeimos, 
atvykstančių iš New Yorko į 
Chicagą. Simas Kudirka 
savo nepavykusiu šuoliu į 
laisvę prieš keturis metus, 
taip įjautrino mūsų tautie
čius, kad visi norėjo pamaty
ti tą drąsuolį, kuris teismo 
posėdyje išdrįso pareikalau
ti ne sau, bet savo paverg
tai tėvynei Lietuvai laisvės. 
Jo reikalavimas Lietuvai 
laisvės pasklido po visą pa
saulį ir išugdė tokį spaudi
mą, kad nebeatlaikė ir Krern 
liaus mūrai. Simas Kudirka 
atgavo laisvę sau ir savo šei
mai. Tikėkime, kad nebetoli, 
diena, kai ir visa Lietuva at
gaus laisvę.

Į O’Hare aerodromą nuvy
ko tik Simui sutikti komite
to pirmininkai ir keletas fo
to ir laikraščių reporterių.

MIDWAY AERODROME

Atvykus į Midway, rado
me aerodromo koridorius ir 
išėjimo aikštes perpildytas 
Chicagos lietuviais. J ūsų 
korespondentui nepavyko 
prisiirti prie pagrindinės 
aikštės, kurioje vyko spau
dos ir televizijos konferen
cija. Čia buvo visų didžiųjų 
televizijos kanalų ir dienraš
čių reporteriai ir kviesti
niai svečiai. Spaudos konfe
renciją vedė kongresmanas 
R. Hanrahan.

Simo žodžiai minios daž
nai buvo pertraukiami va
liavimais ir skardavimais 
(valio Simas, thank you Mr. 
Hanrahan ir pan.). Minia bu
vo labai susijaudinusi ir gau
dė kiekvieną Simo žodį. 
Spaudos konferencija užtru
ko apie dvi valandas.

Simo sutikime dalyvavo ir 
lituanistinės mokyklos. Mer
gaitės buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais ir teikė gra- 
jfavaizdą. Jaunimas turėjo 
oaugpiakatų siTIabai pras- 
mingais šūkiais. Tarpe kitų, 
stambiomis raidėmis buvo 
išrašyta: SIMAI, TU LAIS
VAS - LAISVA BUS IR 
LIETUVA.

PRIĖMIMAS SHARKOS 
RESTORANE

Vakare buvo priėmimas 
Sharkos restorane organi
zacijų vadovams, lietuviš
kos spaudos atstovams ir 
kviestiniams svečiams. '

Vakarienė pradėta malda 
kurią sukalbėjo klebonas 
kun. A. Zakarauskas. Pra 
šė Dievo palaimos visai K u 
dirkų šeimai ir vergaujan 
čiai Lietuvai.

Pirmas sveikinimo žodį 
tarė Simo Kudirkos tragedi 
jos ant Vigilant laivo liudi
ninkas R. Bireze. (Jam 
sukeltos didelės ovacijos). 
Brieze sveikino Simą ir visą 
Kudirkų šeimą pasiekusius 
laisvės šalį ir linkėjo toliau 
dirbti pavergtų tautų išva
davimui.

Pakviestas prie mikrofo
no Simas Kudirka, sujaudin
tas aplinkos, džiaugėsi, kad 
visų sujungtomis pastango
mis pavyko ištrūkti iš rusiš
ko vampyro nagų. Dėkojo 
visiems už dėtas pastangas 
vaduojant jį iš komunistinės 
vergijos. Nežiūrint komunisti
nės imperijos ginklų ir rake
tų, viduje sklinda pats di
džiausias ginklas - laisvės 
šūkis, kuris netrukus susprog
dins geležinę uždangą'ir pa
vergtos tautos išsivaduos, (o- 
vacijos). Reikia visiems vie
ningai ir sutartinai dirbti, o 
laisvės aušra jau švytuoja.

Dėkojo visiems lietuviams, 
latviams, estams ir amerikie
čiams, kurie prisidėjo prie jo 
išvadavimo iš pragariškos tam
sos ir kančios, (ovacijos).

Šis šeštadienis daugelio at
mintyje pasiliks, kaip vienas 
skaidriausių ir džiaugsmingiau 
šių gyvenimo akimirksnių.

(Santrauka iš "DIRVOS"

GRAIKIJA
Pirmieji balsavimo daviniai ro

do, kad graikai, pasirinkdami tarp 
konstitucinės monarchijos ir pre
zidento vadovaujamos respubl i kos, 
nebesugrąžins prieš keletą metų 
pasitraukusio Konstantino, ir pa
keis krašto valdžios būdą j demok
ratinę respubliką.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bibliotekai
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Šiam© mūsų laikraščio numeryje dedam® 
šviežiai gautą Sovietų Sąjungos Žmogaus Tei
sėms Ginti Komiteto pirmininko Akademi
ko A. Zacharovo raštą, su 5 drąsių Lietuvos 
kunigų atsišaukimu.

Iš jų matosi, kad musų Tėvynėje dar vis 
viešpatauja nežmoniškas camtims-lenimsti- 
nis-stalinistinis teroras. Kad ten ui malda
knygių laikymą ir spausdinimą, už protesto 
rastus prieš prievartą ir neteisybę musų bro
liai yra pančiais surakinami, metami j kalėji
mus ir be teismo ilgus mėnesius laikomi vadi
namuose tardymo izoliatoriuose.

Jie šaukiasi pagalbos, kad pasaulis jiems 
padėtų.

MŪSŲ LIETUVA

Lietuviai. Esame tų kankinių kraujo bro
liai. Jeigu kilnus rusų tautos vyras Zacharo- 
vas, savo laisvę rizikuodamas, juos užtaria, 
juos gelbsti, juo labiau tai turime daryti, mes 
lietuviai. TODĖL, VEIKIME.

1. Kreipkimės j savo krašto vyriausybę, 
kad per Sovietų Atstovybę ji reikalautų pa
leisti už tikėjimo ir sąžinės laisvę suimtuo
sius.

2. Kreipkimės j vietos žymesnius rašyto
jus, žurnalistus, visuomenės veikėjus, ypač 
vyskupus ir dvasiškius visų tikybų, kad kel
tų protesto baisą prieš sovietų persekioja
mus nekaltus mūsų brolius.

3. Rašykime kolektyvinius, parapijų,bend
ruomenių vardu ir asmeninius protesto raš
tus Sovietų organams Maskvoje ir Vilniuje. 
Ginkime nekaltus, suimtus žmones.

4. Rašykime solidarumo laiškus už tikėji 
mą suimtiesiems musų broliams kalimams

Kas gali, siųskime atsišaukime pažymėtų 
kalinių vardu maisto pakistus.

Tegul jie pajus, kad laisvojo pasaulio lie 
tuviai jų neapleido.

Laiškus, raštus ir pakietus siųsti vieno ar 
kito lietuvio kalinio vardu, adresu:

<

...................... .. .(kalinio vardas ir pavardė)
VSK. Tardymo Izoliatorius

prie Liet. Ministrų Tarybos
Lenino Prospektas
VILNIUS, LIETUVA -LITUÂNIA

Pastaba: "VSK" reiškia: Valstybės Saugumo
Komitetas.

A. Z A C H A R O V AS GI N A LIETUVIUS

PRIEŠ PASAULIO VISUOMENĘ

Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika yra vienintelė tribūna, 
nurodanti faktus, kuriais laužomi sovietu įstatymai.... Visai
nebūtų reikalo suimdinėti žmonių, jeigu Lietuvoje būtu, lei
džiama spausdinti reikalingu maldaknygių, katekismų ir re
ligines literatūros, ir tikintieji nebūtų diskriminuojami....

Pasaulinei Bažnyčių Tarybai, 
Katalikų Bažnyčios 1974 metų 
Sinodo Dalyviams Romoje, 
Pasaulio Visuomenei.

Maskvos Žmogaus Teisių Gyni
mo Komitetas gavo penkių Lietu
vos Katalikų dvasiškių pasirašytą 
atsišaukimą.

Aš skiriu labai daug reikšmės 
jų dokumente iškeltiems klausi
mams ir todėl to jų atsišaukimo 
kopiją siunčiu jums ir drauge skel
biu jį pasaulio opinijai.

Aš prašau jus imtis ginti tuos 
žmones, kurie buvo suimti vien 
už jų religinius įsitikinimus.

Jie bus Sovietų teismo teisiami 
netolimoje ateityje.

(pas.) A. Zacharov, Akadepii-
• kas.

1974 m. spalių rnsn. 17 d.

(Prierašas.. Kaip yra visiems žino
ma, Zacharovas A. yra Sovietų 
Sąjungos Žmogaus Teisių Gyni
mo Komiteto Pirmininkas).

Lietuvos Katalikų Dvasiškiai, 
Žmogaus Teisių Gynimo Ko
mitetui SSSR, Maskva.

Atsišaukimas. (Kreipimasis)

1973-1974 metais Lietuvoje bu
vo areštuoti sekantieji asmenys:

1973 m. lapkričio 19 dieną 
buvo areštuotas PETRAS PLU’RA.

Antrasis suimtasis — POVILAS 
PETRONIS.

1973 m. gruodžio 4 dieną bu
vo areštuotas VIRGILIJUS JAU
GĖ LIS remiantis Liet. SSSR ,Baudž- 
Kod. straipsniu 68.

1974 m. balandžio 24 d. buvo 
suimtas JUOZAS GRAŽYS, re
miantis Liet. SSSR Baudž. Kod. 
straipsniu 68.
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1974 m. rugpiucio_27 d. buvo 
suimta NIJOLĖ SADÜNAITÉ re
miantis tuo pačiu Liet. SSSR. 
Baudž. Kod. straipsniu 68.

Buvo areštuota ir daugiau as
menų, tačiau jų pavardžių mums 
nepavyko sužinoti.

Sovietų Sąjungos valdžios orga
nams visai nebūtų reikalo suimdi- 
nėti žmonių, jeigu Lietuvoje butų 
leidžiama spausdinti pakankamas 
skaičius tikintiesiems reikalingų 
maldaknygių ir katekizmų ir bent 
minimumas gybiškai reikalingos 
religinės literatūros ir tikintieji 
nebūtų diskriminuojami. Malda
knygių naminiu būdu gamintojai 
yra kaltinami, remiantis Liet SSSR 
Baudž. Kod. 162, kaip užsiimą 
nelegalia pramone. Tai netiesa. 
Suimtiesiems visai nerūpėjo jokia 
pramonė ar pasipelnymas, bet 
jiems rūpėjo bent iš dalies parū
pinti tikintiesiems reikalingų mal
daknygių.

Kiti suimtieji yra kaltinami pa
gal Liet. SSR, straipsnį 68, kuriuo 
yra baudžiami asmenys už laiky

mą ir platinimą literatūros, kuria 
norima nuversti sovietų valdžia 
(sistema)

Tokia literatūra, pagal Sovietų 
Sąjungos milicijos organus yra 
LIETUVOS KATALIKU BAŽNY
ČIOS KRONIKA.

Bet argi galima LIET. KAT. 
BAŽNYČIOS KRONIKĄ vadinti 
subversyvine literatūra? Juk joje 
yra paduodami tikri faktai, kaip 
sovietų valdininkai pažeidžia ti-* 
kinčiųjų teises ir tuo būdu laužo 
sovietiškus įstatymus. LIET. KAT. 
BAŽN. KRONIKA nelaiko savo 
tikslu nuversti ar susilpninti sovie
tų valdžią Lietuvoje, bet ji, kaip 
vienintelė vieša tribūna, nurodo 
faktus, kuriais laužomi sovietų 
įstatymai ir reikalauja, kad val
džios organai tų įstatymų laikytų
si. Tokiu būdu LIET. BAŽN.KRO
NIKA nedaro jokios žalos visuo
menei ar sovietų sistemai. Priešin
gai, tuo būdu jiems padeda.

Todėl jokiu būdu negalima tai
kinti Liet. SSR Baudžiam.Kod. 
68 straipsnio už LIET. BAŽN. 
KRONIKOS laikymą ir platinimą.

SSSR Baudžiam. Kod 106straipb 
nis leidžia laikyti suimtą asmem 
be teismo tik iki 9 mėnesių id 
čiau dalis aukščiaus minėtų suim 
tųjų be teismo jau yra laikom, 
beveik vienuolika mėnesių.

Sovietų valdžios organai, ku'>e 
laiko areštuotus minėtus asmenis 
patys laužo sovietų įstatymus, t v 
SSSR Konstitucijos 125 strs., L let 
SSR Baudž. Kod. 106 straipsni. 
Tai turėdami galvoje, mes laiko 
me beprasmišku dalyku kreiptis 
į Sovietų teisines įstaigas ir todėl 
mes kreipiamės į SSSR Žmogaus 
Teisių Gynimo Komitetą ir i pa 
šaulio sąžinę.

Užstokite už be jokios kaltes 
(nekaltus) suimtuosius. Neleisk, 
te, kad jie būtų teisiami.

1974 m. spalių 11 d.

Katalikų
Lietuvos dvasiškiai:

(A. Zacharovo prierašas: „Se 
ka penki parašai, kurie yra teks
te, kuris yra pas mane).
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TAIP SUTIKTAS IR PAGERB
TAS SIMAS KUDIRKA PASAU
LIO LIETUVIŲ SOSTINĖJE ČI
KAGOJE.
TŪKSTANČIAI ČIKAGIECIŲ SU
TIKO SIMĄ KUDIRKĄ.

go. Lietuviai nori, lead ir rusų tau
ta atgautų laisvę, gyventų taikiai 
ir ateityje nebeglemžtų savo ramių 

ČIKAGOS PREFEKTAS PASKEL-kaimynų.
BE JI GARBĖS PILIEČIU.

Lapkričio 16, šeštadieni, iš Nau- 
jorko Čikagon atskrido Simas Ku
dirka su savo šeima ir motina. At
lydėjo VLIKo pirm. dr. K. Valiū
nas ir dr. Dr. Paegle, pirmasis pra
nešęs Amerikos spaudai apie Ku
dirkos išdavimę rusams, kurj jis 
regėjo savo akimis.

Aerodrome pasitiko tūkstančiai 
lietuvių, lituanistinių mokyklų mo
kiniai su plakatais lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Neapsieita be eilės sveikinimo 
kalbų.

Helikopteriu Simas ir jo paly
dovai nuskraidinti j visai arti lie- 
tuvių apgyventą Midway aerodro- nuoskaudų, apie Ameriką jis gerai 
mą, kur turėjo pasikalbėjimą su atsiliepė. Amerika yra priešingy- 
spaudos ir televizijos bei radio at- -bé Sov. Sąjungai — sakė. "Čia jūs
stovais.

Didžiausias dienraštis CHICA
GO TRIBUNE įsidėjo pirmame 
sekmadienio puslapyje didžiulę 
Simo nuotrauką ir platų aprašymą 
jo sutikimo Čikagoje. Televizijos 
stotys perdavė sutikimo ir pasi
kalbėjimo su spauda paveikslus ir 
tuojau, jam atskridus bei besikal
bant, ir vakarinių naujienų metu 
visai Amerikai.

Vakare buvo intymesnis priė- 
mimas-vaišės Šarkos restorane,’

SEKMADIENI, lapkričio 17, 
didžiulėje Marijos aukštosios mo
kyklos salėje surengta akademija. 
Salė buvo perpildyta ir šimtai tu
rėjo stoviniuot lauke, nes nebebu
vo vietos nė adatai viduje.

Praleisdami daugelį pasakytų 
sveikinimų ir kalbų, kurios vie
naip ar kitaip iškėlė Simo Kudir
kos skaudžią tragediją, kaip ko
vos už laisvę laimėjimą, čia patie
kiame paties Kudirkos žodžio svar
besnes ištraukas, kaip jas atsispau
dė dienraštis „Draugas".

SIMAS KUDI RKA PA
SAULIO LIETUVIAMS

Dėkojo už malonų sutikimą ir 
priėmimą. Dėkojo už suteiktą pa
galbą jam ir šeimai, patekusiems 
skaudžion nelaimėn. Pasisakė kal
bąs taip pat vardu tų, kurie dar te
bėra gyvi ir kovoja, pagaliau vardu 
ir tų, kurie žuvo kovoje, ar kalini
mo kankinimo vietose.

„Sveikinu išeivijoje gyvenančius 
lietuvius, linkiu jums laimės ir pra
šau Aukščiausiojo pagalbos".

Simas iškėlė ilgą, prasmingą, ne- 
atlaidžią, ir didvyrišką kovą, ku
rios tikslas išlaisvinti Lietuvą. Bet 
Lietuvos išlaisvinimas tampriai yra 
surištas su viso Pabaltijo, su kitų 
i

Sim® Kwdirkfe
Rytų Europos kraštų ir pačios Ru
sijos išlaisvinimu iš bolševikų jun

,,Ar gali būti kas šlykštesni o 
už bolševikų melą? - klausė Si
mas. Visas Sovietų Sąjungos gyve
nimas yra apdengtas didžiule me
lo, klastos ir apgaulės skraiste".

Kalbėdamas apie save, Simas 
pasakė, jog nuo 1944 ligi 1974 
metų gerai pažinęs priešbolfettki- 
nj pogrindi ir išreiškę viltį, kad jis 
kiek vėliau turės progų spaudoje 
ar pokalbiuose atskleisti tikrąjį 
Sov. Sąjungos gyvenimą, o taip 
pat ir koncentracijos stovyklų 
paslaptis.

H ® s uhd ® r Ik ii ;a Amerikos

Nežiūrint jam pačiam prieš ket
verius metus padarytų skaudžių

turite visokeriopą laisvę, niekas 
nedraudžia jums eiti į bažnyčią, 
melstis Dievui, keliauti, dirbti. Jūs 
esate laisvi ir likite laisvi. Kovoki
te dėl savo ir kitų kraštų laisvės 
ir neleiskite bolševizmui išsiplėsti 
pasaulyje. Žinokite, kad Krem
liaus diktatūros ledai jau pradeda 
tirpti. Daugiau ištvermės, daugiau 
drąsos. Mes būsime laimėtojai".

V šp® su sb é § stoka

Simas apgailestavo, kad jis, at
vykęs į šį kraštą, pajutęs lietuvių 
tarpe stoką vienybės. Jis, iškėlė j 
/iršų, parodė Nepriklausomos Lie
tuvos dešimties litų sidabrinę mo

Simas Kudirka kalba Chicagos lietuviams. Kairė
je ALT pirm. dr. K. Bobelis. V. Noreikos nuotrauka

netą, kurios vienoj pusėje yra vy
tis, kitoje — Vytautas Didysis. 
„Tai musų praeities, iš kurios tu
rim semtis stiprybės, simboliai. 
Tačiau, pastebėjo Simas, „šios 
monetos krašte yra jgraviruotas 
be galo svarbus ir reikšmingas jra- 
šas: „Tautos jėga vienybėje". Tai 
šventi žodžiai, kurių visi lietuviai, 
taigi ir išeiviai neturi pamiršti. Tad 
būkime vieningi, junkimės su pa
vergtomis kitomis tautomis, įtrau
kime į sąjungą Ameriką ir kitus 
laisvę mylinčius kraštus - drauge 
su jais kovokime ir melskimės 
Dievui, kad šio krašto vadai nepa
darytų lemtingų klaidų, kad nesu
klystų, ir toliau liktų ištikimi lais
vės principams, stengdamiesi išlai
kyti nepriklausomą šalį, kurioje 
nėra XX amžiaus pabaigos bau
džiavos - kolchozų, suėrnimų ir 
darbo žmogaus uždarbio konfis
kavimo". *1

Toliau Simas kvietė visus būti 
budriais ir ištvermingais. „Kiek
vienas lietuvis turi gerai pažinti 
savo tautos praeitį, istoriją, savo 
poetų, rašytojų raštus, mylėti sa
vo tautą ir tautiečius, o asmeniš
kame gyvenime vadovautis Dešim 
timi Dievo įsakymų. Ypatingai ne
pamirškite tų, kurie gyvena savo 
tėvynėje. Padėkite jiems per radi 
jo programas ir kitais būdais.

Atverti kone, sto 
vykių vartus.
Baigdamas savo žodį, Kudirka 

dar pasakė: „Vakarų kraštai turi 
visomis išgalėmis spausti sovieti
nius rusus, kad jie atidarytų savo 
šalies sienas, atkeltų koncentraci
jų stovyklų vartus ir įsileistų tarp
tautines komisijas spaudos, radijo 
ir televizijos atstovus. Reikia rei 
kai auti, kad būtų atkasti ir ištirti 
didieji baisūs kapai, kuriuose pa
laidota daugybė milijonų nekaltai 
nužudytų žmonių. Tegul Sovietai 
parodo savo „taikingumą", leisda 
m i apžiūrėti Baltijos pakraščius, 
kurie dabar yra budriai saugomi ir 
kuriuose yra įrengtos karinės ba
zės ir atitinkami geležinės uždan
gos įrengimai.

„Štai tokia yra bolševikų tikro 
vė, kurią liudyti aš čia atvykau.' 
Jis pacitavo poeto Adomo Micke
vičiaus žodžius, kuriais jis prana
šingai įspėjo pasaulį saugotis ky
lančios ir gruoboniškos Rusijos. 
„Taigi sekite įvykius, stebėkite, 
budėkite ir dirbkite. Dievas tepa
deda jums". — baigė Kudirka.

Klausytojai S. Kudirkos kalbą 
sutiko labai nuoširdžiais ilgais plo 
jimais,jį ir visus jo šeimos narius 
apoovanojo gėlėmis, menininkų 
paveikslais, vėliavomis ir pinigų 
čekiais. Akademija baigta galin
gai visų dalyvių sugiedotu tautos 
himnu. (J. Kidykas, SJ)

KLEVELANDE — Simas Kudirka uždega prie pa
minklo laisvės liepsną. Šalia stovi kleb. kun. Ged. 
Kijauskas ir Genė Kudirkienė. (Dirvos nuotrauka)
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„D ID ES m S UŽ J 0 IMĄ"

„Dievas ateina".
Kalėdos jau arti. O Dievas dar 

neužbaigė savo „atėjimo". Jis „ei
na" nuolatos musų link.

O kas eina jo pasitikti?
„Akli, kurti, raiši, nebyliai", 

sako pranašas Izaijas; o Kristus 
priduria, papildydamas: „raupsuo
tieji, beturčiai, numirėliai..." Visa 
liguistų vilkstinė, be pradžios ir be 
galo. Tai nuodėmės pasaulis, kuris 
savyje neturi išsigelbėjimo O ta
me pasauly - ir aš

„Ar esi tu...?

Ar tu esi tas žadėtasis Kristus - 
Atpirkėjas, ar turim susikurti ki
tą „Kristų", madingesnj, patoges 
nj, išgalvotą pagal musų madą?

Susitikti su Kristumi. Jj priim
ti pas save. Ant jo modeliuoti sa
vo gyvenimą -- štai „advento" 
užduotis.

„Eikit ir praneškit: Aklieji eegi...
Užuot atsakęs „Esu aš", Kris

tus nurodo j savo darbus, veiks
mus.

Ir kitais kartais evangelijoj pri 
mins, kad gyvenimo vertė ne žo
džiuose, o veiksmuose. „Ne kas 
šaukia: - Viešpatie, Viešpatie —, 
o tiktai kas vykdo mano Tėvo va
itą, tas įeis j dangaus karalystę".

Kas mane myli, laikosi mano įsa
kymų". 

»

Petras Pakalnis

Neseniai Havajų salose mirė garsusis 
JAV lakūnas Karolis Lindbergh, pirmasis 
perskridęs Atlanto vandenyną ir tapęs 
tikruoju Amerikos didvyriu. Tiesa, jau 
prieš jį keturi lakūnai buvo perskridę At
lantą, bet pirmieji buvo sustoję Azorų 
salose, o kiti Airijoje. Eidamas 25 metus
Lindbergas perskrido Atlantą vienas.

Būdamas dar mažas ir pamatęs pirmą 
kartą lėktuvą, Lindbergas ryšosi tapti la
kūnu. Bet visų pirma reikėjo sėsti į mo
kyklos suolą ir baigti reikiamas studijas. 
Tačiau aviacija jį taip traukė, kad, pastu
dijavęs porą metų universitete, jį apleido 
ir pradėjo mokytis skraidyti. Gavęs avia- 
toriaus diplomą, jis kvietė skraidyti ūki
ninkus ir mažų miestų gyventojus, imda
mas iš jų 5 dolerius. Paskui jis vežė paštą 
iš Čikagos į St. Louis miestą. Tai buvo ge
ras pasiruošimas būsimajai kelionei.

Paskaitęs, kad vienas turtingas banki
ninkas paskyrė 25,000 dolerių premiją 
pirmajam lakūnui, kuris vienas perskris 
Atlantą, Lindbergas nutarė rizikuoti. Pa-

įžvelgia tik sociologą, mintytoją, 
revoliucionierių,o ne asmeninį išga
nytoją?

Kas iš tokio krikščionio, kuris 
gal su pasididžiavimu kalba apie 
augsią evangelijos doktriną, tačiau 
eei nemano susitikti su pačiu Kris
tumi — prisikėlusiu, gyvu, veikian
čiu savo sukurtoj Bažnyčioj?!...

Tokie „pasipiktina" Kristumi 
Ir ... piktina kitus.

„Štai, aš siunčiu pasiuntinį"

Dievas, paprastai, žmogui ne
kalba tiesioginiai, o per kitus, ku
rie Šventrašty vadinami pranašais, 
apaštalais, pasiuntiniais.

Kiekvienas krikščionis yra Die
vo „pasiuntinys", kaip Jonas Krikš
tytojas, savo „artimui", būtent ki
tam žmogui. Štai jo pašaukimas! 
Ir jo atsakomybė. Jei aš neparuo
šia Viešpačiui kelio, jis neateis.

„Laimingas, kas nepasipiktins 
manimi".

Tikrasis „adventas" - priimti 
Kristų, koks jis yra: kokį skelbia 
Evangelija, kokį pristato Bažny
čia.

Bet ką apie jį nusimano katali
kas, kuris gal niekad nė neatvertė 
evangelijos knygos?

Ko tikėtis iš to, kuris Kristuje

Neateis nei pas kaimyną, nei į ma
no namus, nei pas mane...

Krikščionis yra „pasiuntinys" 
ir „pranašas". Jei toks nėra, tai 
ne krikščionis, o... „vėjo pučiama 
nendrė". Bet nendrė neskirta „Die
vo karalystei", o „ugniai"...

Dievui reikia žmogaus!

dedamas jaunų St. Louis miesto biznierių 
ir susitaupęs 2,000 dolerių, jis užsakė vie
noje bendrovėje lėktuvą pagal savo pagei
davimus. Lėktuvas susidėjo iš didelio ben
zino tanko, 2 sparnų, motoro, propelerio 
ir mažos kabinas su bambuko kėde. 
Gerbdamas talkininkus, lėktuvą pavadi
no „St. Louis Dvasia".

Nelaukdamas geresnio oro, 1927 m. 
gegužės mėnesį Lindbergas nuskrido į 
New Yorką, o iš ten leidosi per Atlantą.
Kadangi lėktuvas buvo sunkus, Lindber
gas nukirpo telefono vielas erodromo 
gale. Pakilęs nuo žemės, skrido JAV ir 
Kanados pakraščiu, o paskui per vande-

-nyną, siekdamas Airijos ir Anglijos pietų 
dalį. Kelionė tęsėsi 33 ir pusę valandos. 
Vienas JAV žurnalistas ją taip apibūdino 
„Šiandien negalima juokauti. Vienas grakr 
tus, aukštas, kuklus ir besišypsąs ameri
kietis yra kažkur virš Atlanto, kur joks 
žmogus dar nedrįso skristi".

Atskridęs virš Paryžiaus, Lindbergas 
pamatė keistą dalyką. Leisdamasis žemyr 
pastebėjo didelę'minią ir suprato, ką tas 
reiškia. Mat, Paryžiaus gyventojai grūdosi 
prie erodromo jį sutikti. Dar nesustojus 
propeleriui, minia apsupojo lėktuvą, his 

“teriškai šaukdama, rėkdama ir sveikinda
ma Amerikos didvyrį. s

Amerikiečiai lieka amerikiečiais ir Lind- 
bergui pradėjo siūlyti keisčiausių dalykų, 
neturinčių nieko bendro su aviacija. Vie
ni siūlė milijoną dolerių už filmą, kiti už 
vaidinimą, dar kiti namus netoli New 
Yorko ir pan. Kai jis siųsdavo baltinius j 
skalbyklą, jie negrįždavo savininkui. Kai

* pasimieruodavo naują skrybėlę, ji dingda
vo kaip relikvija. Žurnalistų minia jį sek-

Per pasauli keliauja Dievas. Žmo 
gus tačiau gali pagreitinti jo žings 
nius. Arba sulėtinti.

Pasauly veikia Dievas. Tačiau 
žmogumi tapęs Dievas aiškiai įro 
dė, kad jis nenori apsieiti be žmo 
gaus, kad jis nori veikti per žmo 
gų.

Žmogui reikia Dievo.
Bet ir Dievui reikia žmogaus.
Dievui reikia ir manęs. Štai ko

dėl jis manęs ieško. Štai kodėl jis 
ateina. Štai kodėl Kalėdos...

„... didesnis už Joną Krikštyto
ją".

Kas? - Ogi, „kad ir mažiausias 
krikščionis", jei tik „pildo Dievo 
valią", jei tik stengiasi krikščiomš 
kai gyventi. Nes jis ne tik Viešpa 
ties „pasiuntinys", o paties Kris 
taus „ir brolis, ir sesuo, ir... moti 
na" (Mt 12,50)
„Ir motina? "

Taip, ir motina!
Tai ir aš galiu „pagimdyti Kris

tų"? Ir pats tapti „Kalėdom"7
Tapti „Kalėdom" sau - ir ki 

tiem?
Tikrai didesnis ir už Joną Krikš 

tytoją!
pg

davo dieną ir naktį. Lindbergas, Lindber 
gas, Lindbergas.

1929 m. Lindbergas vedė turtingo 
bankininko dukterį, kurią išmokė skrai 

^dyti. Ji buvo gera žurnalistė ir skandžiai 
aprašydavo keliones su vyru. Deja, tą jau 
kų šeimos gyvenimą sudrumstė sūnaus 
pagrobimas, kuris taip pat išgarsino Lind 
bergą. Sūnus buvo rastas negyvas, o jo 
grobikas buvo pasmerktas mirti. Bet Lind 
bergams taip įkyrėjo žurnalistai ir jų sen-
sacingos žinios, kad jie apsigyveno Euro
poje.

Į JAV Lindbergai grįžo prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Prasidėjus karui, Lindber-
gas ragino JAV vyriausybę į jį nesivelti. 
Tas nepatiko prezidentui Rooseweltui ir 
jis įsakė nepriimti Lindbergo į kariuome
nę. Tačiau stojus Japonijai į karą, Lindber 
gas grįžo į aktyvią tarnybą, pagerino nai 
kintuvus ir pats numušė porą Japonijos 
lėktuvų.

Pasibaigus karui, Lindbergas susidomė
jo raketomis, ir per 15 metų dirbo slapta
me JAV raketų dalinyje. Jis parašė kny
gą apie savo kelionę per Atlantą, kuri tuo
jau buvo išgraibyta. 1954 m. prezidentas 
Eisenhower pakėlė jį į brigados generolo 
laipsnį. Bet Linderbergas vengė viešumos 
ir jo vardas pateko į spaudą, kada jis pra
dėjo domėtis atmosferos švarinimu. At
mosferą teršia sprausminiai lėktuvai, ir 
Linderbergas juos taip kritikavo: „Pama
čiau, kad mokslas, kurį garbinau, ir avia
cija, kurią mylėjau, žlugdo civilizaciją, 
kuriai turėtų tarnauti". Linderbergas mi
rė vėžio liga. Jo laidotuvės buvo kuk
lios bet įnašas j aviaciją didelis. Jis buvo ir 
pasiIiks tikru Amerikos didvyriu.
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Kuršių Nerija vadinamas ilgas ir siau
ras pusiasalis, skiriantis Baltijos jūrą nuo 
seklių Kuršmarių. Jis tęsiasi iš pietų į 
šiaurę net 97 kilometrus. Didžiausias 
pusiasalio plotis nesiekia nė 4 km, o 
siauriausia vieta — vos 400 m.

Nerija atsirado daugiau kaip prieš 
5000 metų iš jūros bangų suplauto ir 
vėjo sunešto smėlio. Šimtmečių bėgyje 
šį siaurą sausumos ruožą stichijos jėgos 
ir nuolat su jomis kovojusio žmogaus 
proto bei rankų pastangų pavertė reto 
ir savito grožio kampeliu.

Žinomas vokiečių Tnokslininkas V. 
Humboltas, XIX a. pradžioje keliavęs 
pusiasaliu rašė, kad Kuršių Nerija būti
na pamatyti lygiai taip pat, kaip Ispa
nija arba Italija.

Nuo neatmenamų laikų visa Kuršių 
nerija buvo apaugusi vėžliais miškais, 
kurie išliko žmogaus rankų beveik ne
paliesti iki pat XVI - XVII amžių. 
Mat, senieji Šio krašto gyventojai - 
sambiai, prūsai ir kuršiai, būdami pa
gonys, miškus laikė Šventais ir todėl 
jų nekirto. Tačiau nerijai atitekus vo
kiečių dvarininkams, jos sengirių me
diena imta intesyviai naudoti laivų ir 
įtvirtinimų statybai, dervai ir anglims 
degti. Taigi, jau XVIII a. pabaigoje iš 
šių miškų mažai kas beliko. Vėjas ir 
smėlis visą neriją per trumpą laiką pa
vertė tikra dykuma.

Prieš lakųjį smėlį negalėjo atsispirti 
ne tik kur-ne-kur dar išlikę miško plo
teliai, bet ir patys nerijos žvejų kaimai. 
Kuncų, Lotmiškio, Karbaičių, Agilos ir 
daugelio kitų kaimų žvejai, negalėdami 
apsaugoti, savo būstų nuo slenkančio 
smėlio kalnų, turėjo apleisti senąsias

LIETUVA
» 

gyvenvietes ir kurtis naujose saugesnėse 
vietose. Tur būt, dėl to nerija pradėta 
vadinta Lietuvos Sachara.

Tik nuo XIX a. pradžios imta pama
žu, bet atkakliai ir planingai apsodinti 
kopas smėlio slinkti sulaikančia augme
nija. Ypač daug nusipelnė Nidos pašto 
stoties viršininkas G. Kuvertas, 1825 m. 
pradėjęs miško želdinimo darbus ties 
Nida. Vėliau tėvo pramintomis pėdo
mis pasekė ir sūnus - J. Kuvertas ir ki
ti. Pagaliau daugiau kaip šimtmetį tru
kusia kova su stichija laimėjo žmogus. 
Taigi dabartinis Kuršių nerijos krašto
vaizdis, jo paviršius ir augmenija susi
formavo palyginti dar visai neseniai - 
per pastaruosius 200 - 150 metų.

Šiandien Kuršių nerija - valstybės 
saugomas ir prižiūrimas gamtos draus
tinis, savotiškas pajūrio parkas. Šiauri
nė nerijos dalis (54 km.) dabar priklau
so Lietuvai, o pietinė (43 km) Kalin- 
grado (Karaliaučiaus) sričiai. Nerija vi
soje šalyje garsėja savo gamtovaizdžiu 
grožiu, aukščiausiomis Europos pajūrio 
kopomis, kitur Lietuvoje retai sutinka
ma augmenija ir gyvūnija.

Nedidelės, bet jaukios nerijos gy
venvietės - Nida, Juodkrantė, Pervalka, 
Preila, Smiltynė, išsaugojo nemažai sa
vitų, šio krašto žvejų sodyboms būdin
gų etnografinę-istorinę vertę turinčių 
statinių. Kai kurios nerijos vietos yra 
susijusios su įžymių žmonių - šio kraš
to mokslininko ir poeto Liudviko Rė
zos ir žinomo vokiečių rašytojo Tomo 
Mano gyvenimu ir kūryba.

Kuršių nerija - tai poilsiautojų, turis, 
tų, žūklės ir vandens sporto mėgėjų mie
lai lankomas Baltijos pajūrio kampelis, 
ir kiekvienas, kuriam kada nors Čia teko 
pabuvoti — nerija įsiminė kaip naujų 
atradimų didelių įspūdžių ir malonių 
pergyvenimų kraštas.

Iii PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS

urnoms DE UM VELHO 
ODNOWSSTA '

C 3)
O critério adotado pelo exército 

foi o seguinte: os universitários que 
eram aprovados nos exames, ficavam 
isentos'do serviço militar, ao passo que 
os que não conseguiam notas suficien
tes para a aprovação, eram convocados. 
A maioria dos convocados foi para o 
sul da Àsia. Muitos dos nossos colegas 
arriscaram a própria vida por um ideal 
- o congresso - que, mais tarde, trans
formou-se num fato consumado e que 
trouxe grande alegria para a comunida
de lituana~

Ficavamos atentos às notícias trans
mitidas pelo rádio e pela TV e, dentre 
as muitas notícias tristes que ouvíamos, 
uma delas deixoi-nos profundamente 
chocados: um jovem lituano; juntamen
te com 21 companheiros, fora cercado 
na selva, por uma emboscada prepara
da pelos norte-vietnamitas. Ele foi o 
único sobrevivente e passou 65 dias 
perdido na selva, até que finalmente, 
ao cabo desses dias, conseguiu juntar- 
se a uma unidade de tropas americanas.

Mesmo com todos êstes impedimen
tos, o congresso lituano não fracassou. 
Espero que os colaboradores do III

R A M O V Ê

CALENDÁRIO DE NOSSAS
PRÓXIMAS ATIVIDADES

15-12 - 74 - Festa de Natal dos funcio
nários da Ultragaz, 15:30 no ginásio 
de Pacaembu.

22 — 12 — 54 — Festa de Natal dos
grupos: Eglutė, Rūtelė, Vienybė, na 
Ramovė, mais ou menos às 15 hs, 
com Missa, cantos, danças, apresen
tações, etc., com os familiares.

Congresso possam ter uma disposição 
suficiente (não no sentido de sacrifi
carem o seu futuro), mas por algo inti
mo e que será de grande mérito para a 
comunidade lituana.

O titulo „Memórias de um velho 
congressista ” foi escolhido, pois desde 
o término do I Congresso, o tempo não 
conseguiu apagar as profundas expe
riências pelas quais passamos.

Retornando de Cleveland, com des
tino a Boston ficamos sabendo que um 
amigo nosso, muito ativo entre os „atei
tininkai”, juntamente com uma equipe 
do congresso, foram atropelados em 
uma via expressa, falecendo instanta
neamente. A partir deste dia, resolve
mos fazer tudo em grupo de dois: co
municar as informações, decisões e tra
balhar de maneira que, nenhum fizesse 
ou soubesse algo isoladamente. Feliz
mente não houve mais tragédias, e êste 
método de trabalho por revesamento 
proporcionou-nos um tempo maior pa
ra o descanso.

Em 69, Algis Zaparackas e eu, re
solvemos fazer uma viagem pela Euro
pa. Em Luxemburgo, ele comprou um 
VW e, com êle, rodamos 7.000 quilô
metros em apenas cinarsemanas, visi
tando mais de dez países. Estivemos 
inclusive no sul da Alemanha, onde vi
sitamos o campo de refugiados, onde 
moramos quando crianças.

Dos 37 dias de viagem dormimos em 
hotéis apenas três vêzes: a primeira lo
go após a chegada a Luxemburgo, na 
Holanda, onde não conseguimos achar 
uma família lituana que estivesse em 
casa, e a outra em Paris, pois quando 
chegamos já era muito tarde. Nos de
mais dias ficamos hospedados em ca
sas de famílias lituanas conhecidas ou 
mesmo desconhecidas. Não foi por cau
sa do dinheiro e nem pela dificuldade
que tínhamos em não entender um idio
ma estrangeiro que ficamos em casas 
de famílias lituanas, mas sim, para pre
servarmos a amizade que iniciamos du
rante o congresso. Desta maneira, as 
famílias também retribuíam a hospita
lidade que foi dada aos seus membros! 
quando êstes participaram do Congres
so e estiveram hospedados em nossas 
casas. Foi, pode-se dizer, um intercâm
bio de amizade.

Kas yra Kongreso atstovai, apie ku
riuos vis rašoma?

- Antrajam Kongresui 1972 metais 
JAV-se kiekvienas kraštas išrinko nusta- 
tytųi skaičių jaunuoliu tarp 18 ir 30 
metų, kurie būtų kaip seimo, senato 
ar kongreso atstovai. Šių buvo 250 iš 
14 kraštų. Jiems, išrinktiems krašto 
atstovams, buvo ypatingos nuolaidos 
Kongreso renginiuose, taip pat nemo
kėjo nieko už studijų savaitę Kent uni
versitete. Tik atstovai galėjo dalyvauti 
JK studijų savaitėje. Rinkti kraštu at
stovai taip pat sudaro Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Sąjungos ..seimą’- ar suvažia-

. v imą.
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VERGIJOS KRYŽKELIUOSEANTANAS STRAZDAS PRO BAUDŽIAVOS GROTAS
Kunigas Antanas Straz

das buvo baudžiavos dai
nius. Jo dainose ir ‘dainuš
kose* amžiams išliko vargin
gojo, beviltiškojo lietuvio 
baudžiauninko siela. Todėl, 
atrodytų, sovietinės okupa
cijos tendencijomis A. Straz
do raštai turėtų tapti ‘kla
sinės kovos’ įrankiu. Sovie
tinės leidyklos turėtų džiaug 
tis, kad prieš 160 metų lie- - 
tuvis poetas skelbė antago
nizmą dvarų sistemai. O ta
čiau taip nėra. Antanas 
Strazdas yra įtartinas/ ne
patikimas ir nūdienos dvarų- 
kolūkių sistemai. Strazdas 
buvo dvarų sistemos prie
šas, baudžiauninko užtarė
jas, bet kartu jis buvo religi
jos žmogus, jis buvo patrio
tas lietuvis skaisčiąja tos są
vokos prasme.

Jeigu jis giedojo:

Vienoj pusėj šlėkta, 
Kitoj pusėj dvaras, 
Tu nežinai Dominykai, 
Kas ant tavęs baras...

Jis dėstė:
Neščeslyvi mes berneliai, 
Kur mes pasidėsma, 
Nuo maskolių prakeiktųjų,: 
Kur mes beišbėgsma?

Ir pagaliau:
• » 

Suklaupę meldžiam, Jėzau 
saldžiausis,
Maldas priimki mūsų karš
čiausias.
Mus išmokinki Dievą pažinti 
Pildyt jo valią ir jį garbinti.

Pernai sukako 210 .metų 
nuo A. Strazdo gimimo ir 
140 metų.nuo ją mirties. 
Šiais metais sukako 160 me
tų nuo jo svarbiausiojo rin
kinio ‘Giesmies Swietiszkas 
ir Szwintas’ pąsfrodymą^

A. Strazdo kūrybos pa
saulis didelis ir platus. Jo 
asmenybė nepakartojamo 
originalumo, kur sueina dau
gelis kontrastiškų elementų, 
buities aplinkoje trykšte 
tryškęs lyrizmas, sarkaz
mas, groteskinis anekdotiš- 
kumas. Kiekviena tauta pri
valo pavydėti lietuviams A. 
Strazdo turiningumo kultū
ros istorijoje.

Dailaus rašto .žmonės (J. 
Petrulis ir J. Plačęnis) gai
vino A. Strazdelį fictiąn pa
saulyje. Mokslo žmonės (V. 
Maciūnas ir Ve. Biržiška) 
tyrinėjo A. Strazdo paliki-

ST. PERMINĄS*

mą. Daug įvairios moksli
nės bei publicistinės reikš
mės rašinių nuolatos matyti
šiapus ir anapus periodiko
je. A. Strazdo povaizdis vi
sad gyvas dailėje, skulptū
roje.

Tad, atrodo, šiais, beveik 
jubiliejiniais, metais dera iš
leisti ‘pilną Strazdelį’: kelių, 
tomų jo raštus, jo leksiko
grafinį žodyną, bibliografinį 
apie jį žodyną, atskiras stu
dijas, aiškinančias jo vietą 
mūsų literatūros kontekste. 
Tai viskas pavaldų Vilniaus 
universiteto iniciatyvai. Šie 
metai gali būti nauju A. 
Strazdelio renesansu...

Tačiau gerais norais ir 
pragaras grįstas. Šiais me
tais vilniškė ‘Vaga’ išleido 
Antano Strazdelio ‘Giesmę 
apie siratas’. Tai Antano
Strazdo plačiosios kūrybos 
fragmentėliSi Ta yra tam 
tikra pasigailėjimo aukelė 
Antano Strazdo kūrybos 
platumai.

ToJ& leidinys yra perkūn
sargis Strazdo jubiliejaus 
minėjimo nuotaikoms. Leidi
nyje įdėta medžiaga prista
to poeto kunigo konfliktus 
su jo vyresnybe. Čia skun
dai, pareiškimai. Tuo tarpu 
- tai tiktai dalis Antano 
Strazdelio. Faktinė jo gyve
nimo medžiaga tinka jo bio
grafijai, kišti tą medžiagą 
prie jo kūrybos fragmento 
nėra logiška. Tad šio keis
tos formos leidinio redakto
riai, V. Vanagas ir redakci
nė komisija, ‘tariasi’ sudėję 
autentiškus dalykus. Kiti 
dalykai esą reikalingi tyri
mų, aiškinimų, studijinio už
baigimo. Šis atsargus- ma
nevras atsiduoda politiniai- 
ideologiniais kvapais: gali
ma apdairiai pasielgti -- ir 
vilkas sotus, ir ožka svei
ka.

Tad jubilliejiniais Antano 
Strazdo metais pasirodė 
jo ‘Giesmė apie siratas’. Ar 
šitaip dvejojančiai kalbame 
apie šį leidinį mes, tokie iš- 
eiviškai-įtarūs, tokie neprie- 
teliški vilniškės cenzūros tra 
dięijoms? Visai ne! Tuo lei
diniu esame nustebę. Puiku, 
kad ir tokį išleido į žmo
nes. Bet, štai, žinomas poe
tas Antanas Miškinis, gavęs 
leidinį įvertinti, tvirtina: 
“sklaidai knygą ir susįmąs-

tai, kai ką nori atspėti, 
nesgi rašyta poeto biografi
ja lyg nebaigta, su ply
šiais” (Literatūra ir Me
nas).

Planuota išleisti pilną 
Strazdą, bet čia tų ‘ply
šių’ daugiau, kaip kad svei
kos vietos. Poeto patrioti
niai pareiškimai, ‘maskolių’ 
tvarkos smerkimas, religi- 

- niai motyvai... Dėl tų ‘plyšių’ 
Strazdas yra vienas iš 
kiečiausių lietuvių, literatū
ros ąžuolų, kurį neįmanoma 
nuobliuoti pagal sovietinį 
trafaretą. Tikrai galima gal
voti, kad A. Strazdas nie
kad neturės tarybinio reži
mo sąlygose išsamaus savo 
raštų rinkinio. Ta gi giesmė 
‘Pulkim ant kelių’ nebus į rin 
kinį įdėta, vis liks ‘autentiš
kumo’ nustatymo stadijoje! 
Jeigu drįstama šitaip elg
tis su Maironio rinkiniu,
kur ‘autentiškumo’ klau
simų nėra, lengva kryžiuoti 
Strazdo kūrybą ‘autentišku
mo’ ar ‘neautentiškumo’ pro
blemomis.

Prašyte prašosi atmintin 
mūsų literatūroje nemirtin
gi poeto posmai:

-- Nebeilgos jau adynos, 
Aš jums tas nešu navynas: 
Jau prikalta yr daug plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš jų neliks nė vieno..."

Arba:

Dieną gaudo, naktį riša, 
Smarkiai kotavoja,..”.

Šios nuobyros iš poeto kū
rybinės visumos rodo jo ne
paprastą revoliucingumą. 
To revoliucingumo pagrin
das -- tautinė sąmonė. At- 
sigrįžus į Strazdo meto bend 
rą istorinę panoramą, gali
me tvirtai tarti, kad poetas 
genialiai suvokė plačią poli
tinę aplinką. Juk tai buvo 
laikas toli prieš 1831 metų 
sąmyšius. Karingai katego
riškus pareiškimus reikėjo 
bazuoti įsitikinimu. Tokį 
įsitikinimą teikė pramaty- 
mas, ne patyrimas. Šį isto
rinės perspektyvos prama- 
tymą vadiname genialumu.

Nūdienos tendencijose no
rima parodyti poetą kaip 
baudžiauninko aplinkos dai
nių, satyriką, paguodos tei
kėją.

Ateities pramatymo mo-
Strazdelis mentas dabar sovietuose glo

ĮSPŪDŽIAI iŠ SIBIRO

Stefanija ROktenė

TREMTINYS IR ŠUO

Oras kasdien eina vis šaltyn. Žemė ap 
dengta storu sniego sluoksniu ir vis dar jo 
prideda daugiau. Visa miela žiemuže čia ne
būna jokio atlydžio. Medžiai pasidabinę bal
tomis kepurėmis ir apkibę snieginėmis žvaigž
dutėmis, kaip laisvojo pasaulio kalėdinės eg
lutės. Vai, kaip s’alta. Kur dabar pasislėpusi 
mažytė taigos paukštytė kedrovka ir kaip ji 
nesušąla? Burundukui geriau, nes jo kaili
niukai šilti. Jis išpuvusiame medyje turi gi
lią drevę ir didelę, minkštą uodegytę apsi
kloti.

Gerai, kad turiu šiltus veltinius. Be jų da
bar būtų tikra prapultis. Gyvenant svetimo? 
se ir mažai pažįstamose šalyse, naujo gyveni
mo gudrybių reikia mokytis iš vietinių žmo
nių. Viena jau sena moterėlė man patarė bū
tinai nusipirkti ar išsimainyti veltinius.

Reikia įsigyti ir rogutes, nes noriu susi
malti savo rugius. Iki šiol;negalėjau susimai-
ti, nes mūsų kaime nėra malūno, o iki arti
miausio malūno dvidešimt kilometrų. Esu 
jau gerokai nusilpusi ir ant pečių į malūną 
rugių nenusinešiu. Tie mano rugiai man la
bai didelis turtas. Juos turėdama pasiguo- 
džiu ir jaučiuosi turtinga. Labai keista, kad 
tokiame sunkiame gyvenime ir nepritekliuo
se negaila Lietuvoje paliktų gėrybių, nors 
esu apdriskusi ir nuolat alkana. Visada min 
tyse tik palikta mažytė dukrelė ir vyras. La
bai noriu, kad jie išliktų gyvi. Kartais pagal
voju ir apie likusį šunelį Murzių. Gynė jis 
mane areštuojant, negailestingai puolė enka 
vedistus ir jų vadovus, kurie nurodinėjo tre
miamųjų buveines. Rūpi man prisirišusio
prie manęs gyvulėlio likimas.

rifikuojamas A. Puškino kū
ryboje. Puškinas prikergia 
mas prie marksistinės ideo 
logijos kuinų. Jis tvirtina 
ma, apgiedojo 1822-32 me
tais sovietinės santvarkos 
‘palaimą’. Sovietinių sąlygų 
sambėgoje A. Puškinas ras
tų sau vietą ir mirtį Urd- 
murdijos stovyklose. Tep 
pat rastų sau pražūtį ir 
mūsų Strazdelis. Patriotas - 
tautininkas, religininkas, 
maištautojas, moralusis svie 
to lygintojas - Strazdas ir 
dabar įtartinas, pavojingas, 
tiktai po pedantiškų mark
sistinių studijų rodomas vie
šumai savo kūrybos frag
mentėliu.

Tuo tarpu išeivija, nors 
ir nedisponuoja archyvais, 
turi puikias sąlygas kalbėti 
apie šį mūsų literatūros 
genijų jo sukaktuviniais me
tais. („Dirva")
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DIDŽIAI GERBIAMAS
PUSIAU — PILIETIS

Amoldo Felmano veikalas apie Brazili
joje įpilie tintuosius
(Arnoldo Felmanas, SUA EXCELÊN
CIA. MEIO-CIDADÀO, Editora Cupo- 
lo São Paulo, Brazilija. .1974. Kaina 
20 kr. (3 dol.) (215 psl.). Įvadas Brazi
lijos Rašytojų draugijos nario Menotti 
del Picchia.) ®

Lietuvos Nepriklausomybės dvide
šimtmečio proga Lietuvos konsulate 
São Paulo D.L.K. Gedimino ordiną 
konsulas prisegė Arnoldui Felmanui, 
1906 metais Kaune gimusiam ir 1928 
metais į Braziliją atvykusiam piliečiui, 
kuris šiandien yra pramonininkas, pla
čiau pažįstamas prekybos ir valdžios 
įstaigose. Savo - ir kartu Brazilijos imi
granto - kelione Felmanas vaizdžiai, la
bai sklandžiai ir įdomiai atpasakoja 
portugalų kalba knygoje „Sua Excelên
cia... Meio cidadão” (Didžiai Gerbia
mas... pusiau pilietis).

Baigęs Prancūzijoje teisės mokslus, 
Kauno gatvėje išgirdo propagandą apie 
imigraciją Brazilijon, ir jau kelionėje 
laivu tapo bendrakeleiviu ir leituvių 
vertėju bei vadovu.iĮstojęs į nejudamo
jo turto bendrovę, iš karto ieškojo prie
monių imigrantams surasti tinkamas 
gyvenamąsias sąlygas. Iš to išaugo tie
siog aistra kovoti už Brazilijos natūrali- 
zuotų piliečių teises, kurios ypatingai 
nuo 1938 metų žymiai skyrėsi nuo gi
musiųjų brazilų teisių. Felmanas paaiš
kina jau paskutiniuose knygos skyriuo
se, kad jo gyvenimo ir šios knygos tiks
las yra remti naujuosius piliečius ir tuo 
pačiu puoselėti meilęibei pagarbą Brazi
lijai

Bet kodėl tas klausimas iškilo? Sa
vais ir kitų žodžiais įrodo, kad Brazili
jos pilietybę priėmęs svetimšalis prak
tiškai lieka svetimšalis, „susidėjęs, bet 
be moterystės”, atsisakęs senosios savo 
tėvynės ir likęs be naujosios, kadangi 
naturalizuotajam suteikiamos teisės tik 
pusiau, o tai yra teisinė klaida. Įpilietin- 
tas gyventojas lieka pusiau-pilietis, nors 
Brazilija yra kraštas, kuriame imigraci
ja yra priimta šalies žymė. Šiuos teigi
mus paremia labai stipriai trys priedai: 
São Paulo, universiteto teisės prof. 
Silvio Rodrigues, buvusio Advokatų 
instituto pirmininko João, de Oliveira 
Filho, ir imigranto filosofo Vilem Flu- 
sser kalbos bei pasisakymai.

Felmanas moka skaitytoją privesti 
prie dėsnio, kurį pats nevisada išdėsto. 
Kelis kartus apibūdina Brazilijos socia
linę, ekonominę sistemą, kuri keturis 
šimtus metų laikėsi patriarchalinės tvar
kos, ir kurią kaip tik industrializacijos 
metu nuversti padėjo imigrantai. Ir pa
ti kiečiausia ironija yra, kad imigrantas, 
įvesdamas Braziliją į pramonės amžių, 
ypatingai po 1930 metų, padeda suteik
ti kraštui ekonominę nepriklausomybę, 
kai tuo pačiu metu jam neigiamos pa
grindinės žmogaus teisės pilietybės sri
tyje. Užtat ir knygą pradeda duodamas 
davinius iš pramonininkų tautybės:

1962 metais statistika rodo, kad 
industrialai (kuriuos jis skiria nuo ka
pitalistų ir nuo paprastų administrato
rių) iki trečios kartos sudaro 84,3 
nuošimčius visų pramonininkų Brazili
joje, o senųjų brazilų šioje klasėje esą- 

ma tik 15,7 proc; ųnigrantai pirmoji 
karta - 49,5 proc, antroji karta 23,5 
proc, trečioji - 11,3 proc. grynai vieti
niai - 15,7 proc. Didžiausiame Pietų 
Amerikos pramonės centre - São Paule, 
šis imigrantų įnašas ypatingai jaučia
mas. Brazilą skaitytoją Felmanas nura
mina, sakydamas, kad užsieniečio ina- • 
šas nėra jo didesnio išsilavinimo ar pro
tingumo išdava, bet kad pasitaikė tokia 
istorinės — socialinės evoliucijos kelyje 
proga. Kiek aiškiau priede išsireiškia . 
iŠ Čekoslovakijos žydų kilmės filosofas, 
taip pat kaip ir autorius didis Brazilijos 
šalininkas, sakydamas, kad vietinis bra
zilas artimiau išgyvena krašto tikrovę, 
o imigrantas gali geriau tą padėti pa
keisti, kadangi jis pažįsta kitus mode
lius ir pavyzdžius, kurie skiriasi nuo se
noviškos kolonialinės sistemos, pasili
kusios ir po Nepriklausomybės paskel
bimo 1822 metais.

Įdomiausias skyrius liečia pačias ipi- 
lietintų teises. Iš imperijos respublika 
virtusio krašto 1891 metų konstitucija 
naturalizuotiems užtikrino visas teises, 
išskyrus, kaip ir JAV-se, tapti preziden
tu ar viceprezidentu. Po Pirmojo pasau
linio karo valdiškoje aplinkoje pradėjo 
dygti nacionalizmas, nukrypęs nuo pat
riotiškumo, kuris įtarinėjo kitataučius, 
kaip kokius Šnipus. Nuo 1938 metų i- 
ki 1946 metų konstitucijos griežtėjo į- 
statymai, kurie po 1959 metų iki šių 
laikų pamažu atleidžiami, suteikiant 
vis daugiau lygybės vieniems ir kitiems 
piliečiams, kad ir.po nustatyto metų 
skaičiaus pilietybę gavus. Bet knyga 
baigiama ryžtingai viltimi, kad ir tų 
kraštutinių P. Amerikoje jei ne visame 
pasaulyje neteisingiausių įstatymų liku
čiai bus visai panaikinti, tepaliekant gi- 
musiems piliečiams teisę prezidentūros 
atžvilgiu.

Pokarinės konstitucijos dvasia priva
tūs klubai, kaip São Paulo arklių lenk
tynių draugija, pratęsė daug lėčiau, ne
gu numatė konstitucija. Bet Ffelmanas 
pabrėžia, kad pati brazilų tauta visuo
met užsieniečius priimdavo ir priima 
pilnai, be diskriminacijos, kuri pažymė
jo nuo liaudies atsiskyrusią valdžią. 
Pavyzdžiui, 1946 m. dokumentas na
turalizuotiems piliečiams draudžia ne 
tik tapti prezidentu, seimo bei senato 
federaliniais atstovais (kurie eventua
liai prezidentą pavaduoti galėtų), bet 
ir teisėjais (nors gali būti prisaikdin
tais teismuose), kariuomenės kapelio
nais (nors gali būti atsargos karininkais), 
atsakingais už periodinę spaudą beijos 
platintojais, kaimo mokyklos vedėjais 
ir pradžios mokyklos mokytojais. Drau
džiama kitur gimusiems Brazilijos pilie
čiams vesti diplomatinės tamybós na
rius, būti kooperatyvų valdybose, dės
tyti portugalų kalbą, Brazilijos geogra
fiją ar istoriją, būti savininkais ar vedė
jais susižinojimo priemonių įmonėse, 
būti lėktuvų tarnautojais, užsiimti bet 
kokiu darbu jūros, ežerų ar upių laivuo
se.

Felmano ilgametę kovą palaikę sei
mo atstovai ir kiti valdžios pareigūnai 
nuolat cituoja kitus įstatymus, kurie 
dalyvavimą kai kuriose srityse riboja 
santykiu: 75 proc. gimę brazilai, 25 
proc. užsieniečiai ir naturalizuoti pilie
čiai. Pavyzdžiui, sudaryti daugiau kaip 
tą nuošimtį laivų įgulos, arba gyvenan
čių 150 km. nuo valstybės sienų arba 
būti įmonių yedėjais 150 km. nuo sie- 

. nos.

Iš profesijos dar išskiriant chemikai: tik 
gimę brazilai gali užsienyje gautus dip
lomus pristatyti pripažinimui Šiame 
krašte.

Lietuviui skaitytojui būtų gal įdo
mu sužinoti daugiau. Autorius pamini 
tarp 1946 m. konstitucijos 54-ių teisių, 
paneigtų kitur gimusiems Brazilijos pi
liečiams, kad bet kokia meninė progra
ma privalo turėti kūrinių, parašytų 
Brazilijoje gimusių muzikų, dramatur
gų ir t.t. IŠ gyvų liudininkų žinome, 
kad II karo metu buvo draudžiama tele
fonu, gatvėje, autobuse kalbėti sveti
momis kalbomis; buvo uždrausta prez. 
Getulio Vargas valdžios užsieniečių drau
gijų nariais priimti Brazilijoje gimusiąją 
antrąją ir tolimesnes kartas, kad tokios 
organizacijos greičiau išmirtų; neleista 
periodinė spauda kitomis kalbomis. 
Kiekvienas Brazilijoje gyvenąs lietuviš
kos dvasios asmuo arba lankytojas iš ki
tur gali akivaizdžiai matyti tokios ofi
cialios laikysenos, kad jau ir panaikin
tos, pasekmes lietuviškose nuotaikose, 
veikloje, net gal ir savigarboje. Auto- •' 
rius apie tai nekalba, ribodamasis dau
giau teisiniais ir pramonės klausimais.

Savo laimėjimus arba pastangas ats
kirai atpasakoję skyriuose, kurių tik 
vienas - apie São Paulo universiteto 
kūrimą - liečia įvykį, kuriame pats 
Felmanas nedalyvavo, išskyrus kaip 
studentas. Visi kiti pavyzdžiai buvusį' 
Lietuvos pilietį kukliai bet aiškiai paro
do vedamojoje vietoje, visai be pagyrų, 
bet kaip vieno imigranto nueitą kelią.

Štai beveik humoristiniai atpasakoja 
mėtų aliejaus eksportą 1939 metais, 
kai Brazilija tapo vienintelė šalės (Kini
jai ir Japonijai pradėjus kariauti), kuri 
aliejų eksportavo. Neturėdami jokio sta
tistinio pagrindo, brazilai augintojai pra
šovė ir apskaičiavo nerealias kainas, vė
liau sukniubdami po milžiniško der
liaus iššauktomis mažomis kainomis. 
Felmanas, nujausdamas krizę, savo su
pirktą mėtų aliejų pardavė aklai pasise
kimu tikinčiam brazilui, kad šis iš 
nuostolių išmoktų apie ekonominių 
tyrimų bei statistikos darba”. Auto
rius įsteigė pirmą Ekonominių tyrimų 
institutą ir buvo jo direktoriumi daug 
metų, patarnaudamas vietinei ir užsieni-/ 
nei pramonei

Jo pastangomis Bostono universite
te ptof. Maurice Halperin įvedė specia
lų kursą apie Braziliją, kurį lankė visa 
eilė prekybininkų ir diplomatų, o São 
Paulo valstijos gubernatorių prikalbino 
padovanoti vieną geriausių knygynu 
braziliškų studijų srityje

Nuo 1938 metų Felmanas bandė 
pravesti liaudžiai namų finansavimo sis
tema - rotatyvinį kreditą. Koloniali
nės galvosenos valdžia ir pati bankų sis
tema nepriėmė jo minčių, ir tik 1964 
metais federalinė valdžia tokią tvarką 
plačiai įvedė, gan panašią į JAV-se vei
kiančius metodus kuriuos Felmanas 
daugelyje kelionių ir ekonomijos-studi- 
jose Columbia universitete 1948 metais 
tyrė. São Paule įkūrė įvairiausias miesto, 
sritis, kurių dalyje gyvena daug lietuvių, 
kad net gyventojai pradėjo jį vadinti 
„neturtingųjų krikšto tėvu”. Tais pa
čiais metais vedė derybas su Rockefel- 
lerio Fundacija, 1953 metais dalyvavo 
Liaudies Namų studijų komisijoje, 1956 
m. Bogotoje atstovas pirmame tarpa- 
merikiniame apgyvendinimo klausimu 
suvažiavime..

Knygoje aprašome laikotarpyje São 
Paulis iŠ 800.000 gyventojų miesto 
1928 m. išaugo į tris milijonus ’956 
m., o dabar, be priemiesčių, iki septy 
nių. Kaip tik tarpkarinio laikotarpio 
dvarininkai tikėjosi pigios ir paklusnios 
darbo jėgos ūkiams, pageidaudami lo
tynų kilmės imigrantų, o atvykę iŠ kitų 

t kraštų, įskaitant apie 40.000 Lietuvos 
piliečių, juos nuvylė, nes tokiai patri
archalinei, beveik vergijos feudalinei 
sistemai nebuvo tikę, ir greit išbėgo į 
miestus, kur ir davė paspirtį pramonei, 
iki to laiko ribotai XIXa. įsteigtomis 
italų audyklomis.

Siekdamas žmogaus teisių įgyvendi
nimo, papasakoja savo vaidmenį ir „bal
tųjų vergių” prekyboje São Paulo mies
te, kuri prievarta išnaudojo asmenis. 
Vėliau kandidatavo Darbininkų parti
joj į valstijos seimą, ir teismas jo kandi
datūrą atmetė Vyriausias teismas tik po 
ketverių metų pripažino natūralizuoto 
piliečio teisę būti kandidatu į valstijų 
atstovus. (Osenoje 1891 konstitucijoje 
net tikri užsieniečiai galėjo būti miestų \ 
valdybose).

1961 metais São Paulis suteikėjam 
Garbės Piliečio titulą.Iškilmių proga 
pasinaudodamas, pats ir per draugus 
tęsia kovą už lygias teises visiems pilie
čiams.

1951 m. įsteigė Sąjungą už naturali- 
zuotų piliečių teises ir jai vadovauja iki 
šių dienų. 1952-1956 m. buvo iždinin
ku, nuo 1956 pirmininku São Paulo 
skyriaus prie Jungtinių Tautų nevaldiŠ- 
kų vienetų organizacijos, pravesdamas 
ne tik JT vajus, pavyzdžiui, UNICEF 
kalėdinių atvirukų, bet ir vietoje skiepi- 
mo, sveikatos, menininkų ir kitus są
jūdžius, vis puoselėdamas JT minti b r a 
žilų tarpe ir per įstaigą suteikdamas 11 
pageidaujamų ekonominių, socialiniu 
ir kitu žinių.

Dar tenka paminėti vieną snu kun 
liečia dabar spaudoje garsinama „Brazi 
lijos modelį” ekonominėje srityje, tai 
yra, valiutos realų vertinimą. Felmana> 
teigia, kad jo pradėta mintis nejudamo 
jo turto srityje, iŠ pradžių visai nepriim 
ta valdžios sferose, galų gale, aišku n 
su kitų parama, perėjo į lemiančią fe 
deralinės valdžios politiką.

Kol infliacija buvo apie 20 proc. per 
metus, nebuvo tiek jaučiama, kad vidu
tinės ir žemesniųjų luomų santaupos 
mažėja. Bet net ir nejudamame turte 
sudėti pinigai prarasdavo savo tikrą ver
tę. ypatingai, kai infliacija pakilo daug 
smarkiau. Felmanas sugalvojo išgelbėti 
vieną didelį banką, siūlydamas jam par
duoti turimas žemes vidutinei ir žemes
nėms klasėms, su 6 proc. palūkano
mis per metus, kuriuos pirkėjas galėjo 
atsiimti su visais įnašais, išmokėjęs 50 
proc. visos sumos, jeigu to pageidautų. 
Tuo būdu ir savininkas turi namus, ir 
bankas greitai ^vo kapitalo iš bankro
to išsigelbėti. Dabar valdžia įvedė „cor
reção monetária”, tai yra, prie santau
pų bankuose prideda ne tik nustatyta 
palūkanų mokestį, bet ir per tą laikotar
pį nukritusią vietinio pinigo - kruzei- 
ro - vertę, kad visados santaupos kiltų, * 
o ne kristų su infliacija.

„Pusiau-pilietis” parašytas lengva bet 
turininga portugalų'kalba, gyvu stiliu
mi ir nenukrypdamas nuo pagrindinio 
tikslo, kuris yra užtikrinti savo noru 
antrąją tėvynę pasirinkusiems lygias tei
ses su šiame krašte gimusiais. A 5
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POA»SP.
Marija Sadauskienė, kiek susir

gusi, gydosi pas kitą dukterį, gy
venančią V. Oratorio, kol kas pa- 

. likdama Poá gyvenančią Genę su 
Šeima.

ITAOUAOUEČETUBA, SP.
Vladas Banaitis užimtas namus 

taisydamas savo dukrai Onai, kuri 
ruošiasi ištekėti. Ona Banaitytė 
nutapė dar daugiau gražių alieji
nių paveikslų. Nors nėaa meno mo
kyklos lankiusi, yra laimėjusi pre
mijų meno parodose. Miestelyje 
atsiranda labai daug pramonės 
įmonių, tiesiami keliai.

MŪSŲ LIETUVA

mus ir gyvena su.dukterimi Jos 
viena augintinė ištekėjo šiais me
tais, o kita ruošiasi1 ištekėti neužil 
go.

Senutė Šiaučiulienė, atvykusi j 
Braziliją beveik tiesiai į Cananėia 
apylinkę, vėliau išauginusi šeimą 
ūkyje tarp Suzano ir Ribeirão Pi
res (Ouro Fino vietovėje), prieš 
ketveris metus atsikraustė į Suza
no miestelį, nes nedideliame ūky
je sunku išsilaikyti. Šių metų pra
džioje mirė jos žentas, tebūdamas 
vos 48 metų, ir ji padeda dukrai 
auginti keliolikmečius vaikus. Šiau- 
čiulis gyvena pas kitą dukterį B ras 
Cubas vietovėje.

ML skaitytojas Jonas Prisevi- 
čius ruošiasi neužilgo išeiti į pen 
siją, išdirbęs viename fabrike ma
šinų taisytoju beveik 30 metų. 
Sūnus ruošiasi vesti neužilgo, tai
so namus Prisevičių kieme. Turi 
penkis vaikaičius.

Brolio Juozo sūnus Walter yra 
Cease didžiojo turgaus atskaito
mybės raštinės vedėjas.

EERRAZ DE M0G8 DAS CRUZEI SP.
Ona Paragienė, uoli ML skaity

toja, pradeda neprimatyti. Nors 
vargsta su širdele, lieka maloni ir 
linksma, dažnai susitinka su kai
myne Marčiulioniene, maždaug 
jos amžiaus.

Marčiulionienės vaikaičiai visi 
labai gerai mokosi, padeda prieš 
Kalėdas namus aptaisyti. Jauniau
sia anūkė jau 15 metų, Marčiulio
nienė jau turi penkis provaikai
čius. Kadangi gyvena toliau nuo 
SP, pasinaudoja metine proga ir 
atsilankiusiam- kunigui duoda au
ką Mišioms už mirusius gimines.

Julė ir Bronė Kimantaitės na
muose siuva labai geroms krautu- mė paupyje įrengti plytinę, palik- 
vėms kelnes, suknes ir kitus drabu
žius, bet nesuspėja, kadangi labai 
sunku gauti siuvėjų, kurios joms 
padėtų, nes namie turi tris siuva
mas mašinas.

Jau nuo seno čia gyvena foto
grafas Augustinas Gogelis su šei
ma, turįs savą įstaigą pačiame 
centre. Viena jų duktė su šeima 
gyvena tame pačiame mieste, o Re
gina São Paule, kur ji yra pedago
gikos direktore luošųjų vaikų ligo
ninėje prie Ibirapueros. A. Goge
lis jėzuitų knygynui atidavė ver
tingų senų knygų.

Anupras ir Marija Kinduriai 
šiais metais savo ūkelyje įtaisė 
akmenukų skirstymo mašiną. Ak
menukai paprastai vartojami mies
to vandens valymo įrangose. Ruo
šiasi naujai išlygintame ir išvalyta-

aH®sonoaoiasaast
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KALĖDINIS K NUMERIS

„Mūsų Lietuvos” sekantis nu
meris, gruodžio 19, nr.51, bus y 
patingas Kalėdų numeris, padidin 
tų puslapių skaičiumi. Be lietuvių 
ir portugalų kalba Kūčių bei Ka
lėdų papročių aprašymo, paruoš
to kun. Pr. Gavėno, bus taip pat 
lietuviškų valgių receptai (portu
galų kalba,išversti Si Ivan i jos Ara- 
dzenkaitės) ir trumpos žinutės 
apie Lietuvą bei kalėdinių papuo
šimų piešinėliai. Numeris siusimas 
plačiau, ne tik ML prenumerato
riams, kad daugiau šeimų turėtų 
progos juo pasinaudoti. Numeryje 
spausdinami ir kalėdiniai sveikini-
mai.

mODE JANEIRO

viams, kad plotkelių Kūčiomsga» 
ma gauti pas Uršulę Gaulient 
Rua Santana, Nr. 178, Apto 806

Rio lietuviai laukia sugrįžtant 
I jų tarpą prel. Zenono Ignatav» 
čiaus, kuris Romoje jau d veji s 
metus ruošia savo knygą apie Lie 
tuvos istoriją. Tiksli jo atvykime 
diena dar nėra žinoma, t

URŠULĖ GAULIENÉ, atšven 
tusi savo 80 metų sukaktį, dėkoja 
„Dievui ir Motinai Švenčiausiai 
už tokį ilgą amžių ir dar pilnoj 
sveikatoj".

Dėkoja taip pat prel. P. Raga 
žinskui už Mišias ir palaiminimą, 
ir visiems kitiems, dalyvavusiems 
šventėje, ją prisiminusiems bei 
sveikinusiems: „visai šeimynai, vai
kams, marčioms ir anūkams, prie- 
teliams, draugams, seselei Marijai 
Luzijai iš Porto Alegre, broliams 
lietuviams Kanadoje, kurie prisiun
tė sveikinimų ir dovanų per mano

Pirmąjį Advento sekmadienį Mi- sūnų Kazimierą... Aš norėčiau tol 
šias laikė klebonas prel. Pijus Ra- gyventi, kol galėčiau dirbti dėl Die 
gažinskas. Sekančios Rio ir apylin- vo garbės ir savo Tautos naudai,
kių lietuvių Mišios bus Kalėdų die- ligonius lankyti ir mirusius palai-
ną, gruodžio 25, 11 vai. ryto seno- doti".
sios katedros koplyčioje. Ir dar prideda, su parama ML-

Prel. Ragažinskas praneša lietu- vai, 80 metų sukaktuvių savo eilė
rašti „| dangų žiūrėjau"

LIETUVOS
J KATALIKU 
r BAŽNYČIOS

I 
7Z

t JROIIKA

SUZANO, SP.
Lapkričio 19 vakarą Jono ir 

Genovaitės (Beivydaitės) Karve
lių namuose Suzano pakraštyje 
daugelis jų šeimynos narių susi
rinko namuose pažiūrėti Lietuvos 
vaizdų. G, Karveiienė savo ketu
riolikai vaikaičių sakė: „Matote 
koks gražus yra kraštas iš kurip 
kilusi Jūsų „vovó". G. Karvelie- 
nė jau keletą mėnesių negali šei
mininkauti, nes išsukta koja iki 
mėnesio pabaigos įgipsuota. Šalia 
Karvelių G. Karveiienės sesuo sta
tosi namus. Per šiuos metus Kar- 
vėliai įgijo dar vieną anūką, rūpes
tingai auklėja savo sūnaus ir per
nai mirusios marčios tris paaug
lius vaikučius. Bet keturi Karvelių 
vaikaičiai groja mokyklos orkes
tre, visi atrodo labai gražiai išauk
lėti.

Elena Prisevičiūtė Cara prieš 
mėnesį persikraustė į «naujus na- 
i

darni gražų miškelį.poilsiui.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

Kalėdų naktį šv. Kazimiero kop
lyčioje Mookoje šv. Mišios bus pa
tį vidurnaktį, o Kalėdų dieną 8 
vai. ryto. Sekmadieni tarp Kalėdų 
ir Naujųjų Metų gruodžio 29, 
koplyčioje Mišios 8 vai ryto ir 17 
vai. popiet. Naujųjų Metų dieną 
Mišios 8 vai. ryto lr;17 vai. popiet.

Kalėdaičių - plotkelių galima 
gauti pas Tėvus Jėzuitus, ypatin
gai tarp 13,30 ir 17;30 vai. nuo 
pirmadienio iki penktadienio.

KOO

K® Nepraleiskite progos įsigyti LIETU
VOS KATALIKU BAŽNYČIOS KRO
NIKA. Tai leidinys, kuris turėtų būti 
kiekvienuose lietuvio namuose šalia 
Naujojo Testamento, nes Čia yra mūs 
sų kankinamos tautos testamentas.

Kaina: 30,oo kniz., vienoj ar antroj
B? klebonijoj.
f * H

C A S A S ~ A P A R T A M E M T O S - L O J A S - E TC /

USCOUC t SYMT»O

.. ATENDEMOS TODOS OS BAI R ROS
. ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSOS

T EL. E F ONE 32 9516 J. DIMÀV1CIUS

Susipratęs tautietis 
skaito ir platina 
vienintelį P. Arherikoj 
lietuvių savaitrašti - 
MŪSŲ LIETUVĄ

9
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Šj sekmadienį Vila Zelinoje nebus 11 vai. Mišių, nebus ir 
pamaldų bairuose (A. Rasa, M. Velho, Lapa), kad visi 
galėtų dalyvauti lietuvių

Šio "Mūsų Lietuvos'' numerio

Jam ir visai seimai nuoširdžiausia padėka ir geros 
kloties linkėjimai.

ML administracija

VILA Z E L I N A
LIETUVIŠKOS BERNELIŲ 

MIŠIOS V. ZELINOS BAŽNY
ČIOJE ŠIAIS METAIS BUS 
22 VAL.30MIN.

Šis laikas buvo pasirinktas atsi
žvelgiant j vyresniojo amžiaus 
žmones, nes jie sudaro daugumą 
lietuviškų pamaldų lankytojų.Pir
mąją Kalėdų dieną šv. Mišių tvar
ka bus kaip sekmadieniais.

ZELINOS STUDIJŲ POPIETĖ
Gruodžio 8 Jaunimo namuose 

jvyko studijų popietė, dalyvavo 
58 asmenys. Buvo studijuojami 
Vatikano II susirinkimai liečią pa
sauliečių apaštalavimą. Temą pri
statydami kalbėjo: Vincas Tūbe
lis, Pijus Butrimavičius, Aleksas 
Vinkšnaitis ir Angelina Tatarūnie- 
nė. Popiet) pravedė kun. Juozas 
Šeškevičius. Visi dalyviai domėjo
si tema,aktyviai ir dalyvavo disku
sijose. Atrodo, kad sumanymas pa
siekė tikslą. Dalyvavusieji susipa
žino su tema ir pagausino savo ži
nias Sekantis studijų posėdis bus

pamaldose São Paulo katedroje.

RAMOVĖS KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdinė Vila Zelinos Ramovės 
jaunimo ir šeimų šventė praside
da 15 vai. sekmadienį, gruodžio 
22, Mišiomis. Seka „Eglutės”, 
„Rūtelės”, „Vienybės”, skautų 
šventiški pasirodymai ir vaišės. 
Kviečiamas dalyvauti ne tik jauni
mas, bet ir šių vienetų tėveliai, 
broliai ir seserys.

AKADEMIKŲ VAKARIENĖ
Metinė Akademinio sambūrio 

vakarienė numatyta Hotel S. Ra
fael antrajame aukšte, Av. São 
João, 1173, šių metų gruodžio 
mėn. 14 dieną, 20 vai. Dalyvauti 
kviečiami visi aukštuosius moks
lus baigą lietuviai, ypatingai tie, 
kurie ir šiais metais universitetus 
baigia. Užsakyti vietą telefonais: 
Algirdas Sliesoraitis - darbo 247- 
8206, namų 275-6241.

Vakarienėje dalyvaus iš Čika
gos atskridęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas Ro 
mas Kasparas.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
šj šeštadieni, gruodžio 14, Ra

movėje bus ateitininkų susirinki
mas,Mišios ir agapė. Visi ateitinin
kai prašomi dalyvauti.

JAUNIMO VASAROS KURSAI
Lietuviškai suprantantiems lie

tuvių kultūros kursai vyks šv. Ka
zimiero parapijos patalpose kiek
vieną antradieni ir ketvirtadieni, 
nuo 20 vai. Pirmoji dalis - lietuvių 
kalbos kursas, antroji - lietuvių 
kultūros kursas. Prasidėjo gruo
džio 10, tęsis per visas atostogas.) 
stoti galima bet kada, kviečiami ir 
suaugę, kurie nori išmokti geriau 
lietuviškai arba pasikalbėti apie 
lietuvių literatūrą istoriją ir kt.

Norintiems lietuvių kalbą iš
mokti kursai prasideda šeštadie
niais 15 vai. Mookoje. Bus lietu
vių kalbos kursas ir portugališkai 
pokalbiai arba paskaitos apie kul
tūrą, lietuvišką veiklą ir kt. Prasi
deda šj šeštadienj.

PRAKARTĖLIŲ MUZIEJUJE
São Paulo miesto prakartėlių 

muziejuje gruodžio 7 lietuvius at
stovavo Rūtelė ir Nemunas, atlik
dami valandos programą.

Nemuniečiai nuvežė dvi eglutes, 
papuoštas lietuviškais šiaudinu * 
kais, ir paklojo Kūčių stalą, kurj 
paaiškino Elena Bareišytė. Po pas
kutinio šokio jaunimas iškėlė už
rašą „Linksmų Kalėdų.” Tiek Rū 
telė, tiek Nemunas šoko labai 
sklandžiai ir linksmai.

Publikos buvo arti 300 asmenų, 
įskaitant vaikus iš luošųjų ligom 
nės, atvežtų direktorės Reginos 
Gogelytės, ir nervų ligoninės pa 
cientų, kuriuos nori sugrąžinti gy 
veniman, duodami išgyventi meni 
nes programas ir grožj. Filmavo T 
V 2 kultūrinis kanalas, dalyvavo ir 
šeimų ir šiaip asmenų.

Buvo išdalinta 80 egz. leidinėlio 
apie Kūčias ir lietuviškus Kalėdų 
papročius. Publika klausinėjo, ko
dėl nėra choro, kurisgalėtu geriau 
atlikti kalėdinę programą, negu šo
kiai. Muziejaus kalėdinė programa 
tęsiasi nuo lapkričio 22 iki gruo
džio 22, dalyvauja įvairūs chorai ir 
jvainų tautybių vienetai

VAIKŲ STOVYKLA 

pramatyta sausio 25 - vasario 1. 
Stovyklos reikalais kreiptis j Eu
geniją Bacevičienę, R. Pedro de 
Godoi, 396, tel. 63-9343. Užsi
rašyti reikia iš anksto, priimami 
raikai mm iki 14 matu

vasario 23 dieną.

ŠAUNU NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

Visiems lietuviams ir jų draugams šiemet 
rengia L. K, Švento Juozapo Bendruomenė 
ir Choras Sėslių Pfanciškiečių Salėje.

i ? .džia 22 vai.I

Visi kviečiami dalyvauti.
^«i'vietimai ir staliukai pas choristus, ren- 

g, -? _ Tiisijos narius ir V. Zelinos kleboni 
i 
j M-.
■TūiiSiii«

■ ■ —. ........... ................. , , ------

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
CUARDA - CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS, SENHORAS E 

CRIANCAS. MlNl-SOMBRINHAS. TIPO ITALIANO E ALEMÁO.

Lietuvių Sąjungos - Aliança salele - Rua Lituania, 67
GRUODŽIO (DEZEMBRO) MES 31 DIENA.. 22 VAI.

Gausus Bufetas - Muzika - Žaidimai
Ruošia Lietučių Scj/íUicja - Aliança

/X\USĮ_J
LIETUVA

Vicente Vitor Sanys <£tda, 

la®. EstJtož: ÍM51LS7 C. t 6. MJtlttS/IOl

R. Coelho Barradas, 104 Fones: 2744)677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo

NOSSA LITUÂNIA
C aixa Postai 4421 

01000 São Paulo. SP.

Diretor responsável 
ANTÔNIO AQUINO 

Reoator: Jonas Kidykas 
Adminisiraüor: P. Dauginas

METINĖ PRENUMERATA: 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 kr. 
Paskiro numerio kaina: 70 centavu. Užuojautos ir sveikini  m ai nuo 10 ki.. pa
gal diduma. Dėl kitu skelbimu tartis su admims nacija. Čekuisrasyn ..rTedro 
Daugintis" vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Nenau
doti raštai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai nebūti
nai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomone. Už skelbimu kalba ir turini redakci
ja neatsako. Laikraštis spausdinamas antradieni. T odd vietines žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau, kaip iki pirmadieniu pietų.
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