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"iNIES JjyflfflS IPAVYBDIIIWI"

Kiti mums pavydi. Gera ar bloga prasme? Paaiškės, jei skaity
sim, kas seka.

Prie progos panagrinėkim du žodžius ir mums, lietuviams, nesve
timus: PAVYDA ir PAVYDAS: Lietuvių kalbos žodynas, IX t... įdo
miai ir pavyzdžiuotai, net tarmiškai, juos apibūdina. Štai keletas iš
sireiškimų šiuo atžvilgiu:

Jie tave iš pavydos užmuš.
O mocekai jau pavyda, kad diedo duktė parvažiavo insirėdžius.

Popiežius Paulius Vl-tasis švenčia savo 80-tą gimtadienį.

LIETUVIAI KATALIKAI SVEIKINA ŠVENTĄJĄ 
TĖVĄ IR JAM LINKI ILGIAUSIŲ METŲ.

Visur pavydos, visur neapykantos pilna..

PAVYDAS, pagal mums įprastą prasmę tai kartėlio, apmaudo 
jausmas dėl kieno nors pasisekimo ar gerovės; tai gaivališkas noras 
turėti, ką gera turi kitas. Štai vėl keletas dažnesnių posakių:

Džiūsta iš pavydo kaip kipšas.
Anys (anie) visi pavydo suryti.
Pavydas žmogų ir suėda.
Kas yr be pavydo?
Jau tam turtingajam iš pavydo ir plaukai ant galvos sutino.
Per pavydą velnio smertis atėjo į svietą.
Iš pavydo sotus nebūsi.
Kur yra nelaimė, ten nėr pavydo.
Be to, žodis PAVYDAS gali būti ir abejojimo, nepasitikėjimo, j- 

tarimo jausmas dėl kieno nors neištikimybės, pavyduliavimas. Pa
vyzdžiui:

Ne vieną šeimą yra suardęs pavydas.
Be pavydo meilė kaip valgis be druskos.
Be pavydo nėr meilės.

Ir, baigiant, žodis PAVYDAS gali reikšti asmenj, kuris pavydi, 
pavyduolį.

Nebūk pavydas (pavyduolis), duok žmogui.
Ką nuo to pavydo (pavyduolio) gausi.
Ans didelis pavydas (pavyduolis), ale mažai turi.
Pavydas (pavyduolis) turi aštrias akis.
Katrie žmonės yra pavydai (pavyduoliai), anie patys save naiki

na..
O dabar, trumpai išsitarkim, taip pat pavyzdžiais ir faktais, dėl 

ko ir kaip svetimieji mums pavydi ir norėtų turėti — jie, gal ir gausūs 
ir turtingi - ką mes, išeiviai, ateiviai ir tremtiniai, pavieniui ar or
ganizuotai, įsigijome ir stengiamės racionaliai panaudoti Bažnyčios 
ir Tėvynės vardan.

Pirmieji lietuviai, prieš 50 metų atvykę S. Paulin, daugumoj su 
visom suprantamom naujakurių problemom, steigė organizacijas, 
leido skirtingų pasaulėžiūrų spaudą, statė lituanistines mokyklas 
bei klubus, ryžosi ir įstengė pastatyti net nuosavą bažnyčią.

Klausantis pirmosios ateivių kartos pasakojimų apie tuometinį 
entuziastišką lietuvių veiklumą ir pasiektus rezultatus yra tikrai ko 
stebėtis, o svetimiesiems, to nepasiekusiems, ko nepiktai ir pavydė
ti.

Pasakojama per kokias balas ir per kiek valandų į dieną klampo
davo neužmirštamas šv. Juozapo bažnyčios ideatorius ir statytojas, 
kun. BENEDIKTAS SUGINTAS (1931-1936), ir kaip net ir nuduo- 

dantys save ' ružavais' kunigai patriotui padėdavo. Tai kitataučių 
ir net dabartinių prasigyvenusių mūsiškių augštai vertinamas, bet 
sunkiau suprantamas idealizmas, ryžtas, heroizmas.

Šiandien apie tą V. Zelinos bažnyčią spiečiasi apie 40.000 įvai
rių tautybių ateivių .Jie, bent didžiumoj su pagarba ir padėka lie
tuviams pasinaudoja bažnyčia savoms pamaldoms bei kitiems dva
siniams patarnavimams.

Be.to, orieš bažnyčią stovi ir gražiai išplanuota aikštė, dabar kaip 
tik pavadinta "Praça da Republica Lituana". Taip ir ji garsina mū
sų Tėvynę betkam praeinančiam ar pravažiuojančiam ta dabar svar
bia judėjimo arterija.

Vos keturių ar penkių kilometrų atstumu nuo V. Zelinos, Moo- 
ca miesto sektoriuj, nuo seno Lietuvą primena "Rua Lituânia" gat
vė ir ten pat D-ro. Vinco Kudirkos mokyklos rūmai.

Yra dar ir D-ro J. Basanavičiaus mokykla, su nuostabiai gražia ir 
erdvia sale. Ir tais namais ( tikrai rūpestingai prižiūrimais) V. Anas
tácio ir apylinkių gyventojai - ’ietuviai ir kitataučiai - mielai pasi
naudoja. Jie, žinoma, kartais pagalvoja ir apie tų praeitų, ekonomi
niai sunkesnių laikų to kultūros pastato ryžtingus statytojus.

Neminint kitų dviejų ar net trijų lietuviškų namų ar mokyklų 
dabar jau mažai tautiniam reikalui pasitarnaujančių, dera neužmirš
ti naujausio, bet gana aktyviai besireiškiančio lietuvybės švyturio - 
asmeninės šv. Kazimiero parapijos būstinės, su koplyčia bei savait
raščio MŪSŲ LIETUVA leidykla.Toji Tėvų Jėzuitų pasišventimu 
prieš 9-nerius metus įkurtoji parapijd-rnisija dabar yra kunigų sale
ziečių darbovietė. Ir šios atžvilgiu galima dažnai nugirsti svetimųjų 
kaimynų, nekalto pavydo išsireiškimų, kaip antai:

Aplink jus čia, Parque da Mooca, statomi dangoraižiai, bet nėra 
arti jokios bažnyčios.. Mes jums, lietuviams, pavydime, nes jas, kad 
ir negausūs, turite ir savo patalpas ir savo kunigus; ir savo gražiai 
šokantį ir dainuojantį jaunimą, ir organizacijas, ir veikėjus. .

Rytinio S. Paulo didmiesčio sektoriaus vyskupas, Dorn Luciano, 
ir jis susirūpinęs, ir nuo daug metų, tos mūsų gyvenamos vietovės 
ganytojiškom problemom; ir norėtų iš lietuvių kunigų betkokios, 
kad ir ribotos, paslaugos.

Reikia manyti, kad ir šv.. Kazimieras, Lietuvos patronas, tuo pa
sidžiaugtų ir mus, sanpauliečius, dar mieliau globotų. O gal čia pat, 
tada, vietoj sunkiai ištariamo indėniško gatvės vardo — Juatindiba—, 
atsirastų dar kita lietuviška gatvė — Rua São Casimiro' . Tai būtų 
kitas mūsų bendras laimėjimas - ir atnaujintas ryžtas energingai 
tęsti atlikti nelengvus ateities tautiniai religinius uždavinius.

KPU

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v y d o b i b 1 i o tek a

1



NR. 39(1522) 1977.IX.29 ______________ MŪSŲ LIETUVA
O ESTADO DE S. PAULO — 18/ DOMINGO — 25 DE SETEMBRO DE 1977

(Jpressão gGįnėhm g &ig poupcr reem 

sou cinco anos na prisão por ter 
planejado sequestrar um avião e 
conduzí-lo paia o Ocidente.

Birute Pasiliene, de 48 anos, 
da cidade de Kaunas, passou

os ex-pnsioneiros
CHRISTOPHER steH

Do N.Y. Times 

MOSCOU — Durante os dez 
anos em que permaneceu num 
campo de trabalhos dą União 
Soviética, Vyacheslav Repni
kov tomou-se capaz, à custa de 
seus próprios esforços, de ler o 
Rubayat, de Omai’ Kharjam, no 
original — na língua persa. Além 
de já conhecer os idiomas inglês, 
francês e espanhol, ele também 
aprendeu o hindi e o árabe. Hoje, 
trabalha como allmentador de 
fornalhas numa usina de Stru- 
nino, situada cerca de 140 quilô
metros a Leste de Moscou.

Embora tenha saído da prisão 
há oito anos, Repnikov afirma 
que continua a se sentir como 
um estranho entre a&pessoas 
que o cercam. O ex-pridbneíro e 
mais seis pessoas que cumpri
ram penas por crimes políticos 
dirigiram apelos ao presidente 
Carter e ao líder soviético Leo
nid Brezhnev, solicitando per-
missão de emigrar para os Esta
dos Unidos.

Na sua carta endereçada a 
Brezhnev, eles escreveram: “Já 
se passaram vários anos desde a
nossa libertação, mas hão con
seguimos encontrar o nosso lu
gar na vida soviética. Estamos 
dolorosamente conscientes de 
que há‘ uma trágica discordân
cia entre nós e a vida à nossa 
volta. Mas, incapazes de repu
diar nosso modo de pensar e nos
sas próprias idéias sobre o sen
tido da vida, que são diferentes 
das idéias que prevalecem ha so
ciedade soviética, não vemos al
ternativa, para nós, a não ser 
deixar a União Soviética”.

PONTOS EM COMUM
Os sete ex-prisioneiros—que 

solicitaram permissão de partir 
com as respectivas famílias —' 
parecem não ter muita coisa em 
comum, além da sua dissidência 
em relação ao sistema a o fato de 
terem cumprido penas de prisão 
na rede de campos de trabalhes 
da República da Moldávia, na
Rússia européia, Três deles — 
entre os quais se ínckü Repni-' 
kov — são russos; dois são litua- 
nos, e um é judeu. .Segundo Rep
nikov, eles têm em comum a sen- x 
sação de serem "emigrantes em 
nosso próprio país”.

Os constrangimentos impos
tos aos ex-condenados, na 
União Soviética, particular
mente no caso daqueles que fo
ram punidos por crimes políti
cos, vão muito além das restri- 
ções que se fazem aos ex- 
prisioneiros nos países ociden
tais. Após sua libertação, a 
maioria está sujeita a um pe
ríodo de vigilância, durante o 
qual é obrigada a comunicar 
seus movimentos à polícia.

Alguns—como se deu no caso 
de Repnikov—são proibidos de 
voltar às suas antigas casas, em 
cidades grandes. O fato de te
rem sido presos é registrado nos 
seus documentos de identifica
ção, e, mesmo que tenham ins

trução superior, geralmente só 
conseguem trabalhos braçais.

Não obstante, Repnikov, de 
42 anos, magro e forte, afirmou 
que não é esse o problema fun
damental.

“Não somos diferentes pelo 
fato de termos sido presos, mas 
fomos presos pelo fato de ser
mos diferentes” — disse ele, 
acrescentando que sentiu maior 
afinidade com Romas Giedra, 
seu companheiro de prisão em 
Palanga, na Lituânia, do que 
com seus colegas de trabalho, os 
quais “só falam em roupas, ali
mentos e bebidas":

DESISTÊNCIA DA LUTA •
Repnikov assegurou que as 

pessoas que solicitaram autori-' 
zação para deixar a União Sovié
tica não reiniciaram suas ativi
dades políticas, como fizeram 
alguns outros ex-prisioneiros. 
“Já não estamos empenhados 
em modificar o sistema — disse 

ŽEMAIČIŲ DIDŽIOJI ŠVENTĖ
—Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai

Liepos 3 Žemaičių Kalvarijoj, 
kuri dabar pavadinta Varduva, 
buvo didelė šventė — garsieji 
atlaidai, į kuriuos suva
žiuoja nepaprastai daug žmo
nių. Jau daugiau kaip 300 metų 
čia žmonės renkasi. Keliauja iš 
visos Žemaitijos, iŠ Aukštaitijos, 
iš Latvijos pakraščio, siekia net 
Liepoją, atvyksta ir iš Mažosios 
Lietuvos, iš Tilžės apylinkės.

Valdžia, kuri visur slopina bet 
kokias religines apraiškas, viso
kiom priemonėm nori sustabdy
ti žmonių keliones į šiuos at
laidus. Du kartus norėjo su
griauti Kryžiaus Kelių koplytė-

Praėjusių metų liepos 4 Žemaičių Kalvarijos 
stoties — Miesto vaituose. 
18-tą stotį.

Dešinėj
atlaiduose. Kairėj žmonės prie 13-tos

— eina iš 17-tos stoties, iš Nukryžiavimo, į

les, bet žmonės, tai pajutę, su
sirinko iŠ visų pakraščių ir kop
lytėles apgulė. Negalėjo priva
žiuoti nė traktoriai. Nenorėjo 
pakartoti Kražių įvykių, tai ir 
paliko koplytėles.

Tuo pačiu laiku Plateliuose 
rengia sporto šventes, į kurias 
viliote vilioja jaunimą.

Praeitais metais buvo atvykęs 
net J. Tumėnas, bolševikų pati
kėtinis, kuris tvarko visus religi
nius reikalus Lietuvoj. Sėdėjo 
jis presbiterijoj, lyg koks vysku
pas, ir nesiklaupė per pakylė
jimą. Apie tai rašė Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronika.

Gautos ir nuotraukos iš praei
tų Kalvarijos atlaidų. Viena vaiz
duoja Kryžiaus Kelių 13-tąją sto
tį. Koplyčia yra pereinama. Jos 
viduje stovi Kristaus statula. 
Kristus neša kryžių. Išėjus iš 
koplyčios, yra laiptukai, kur 
žmonės suklaupia. Nuotraukoj 
matome daug jaunimo.

Antroji nuotrauka — prie 17- 
tos stoties, Nukryžiavimo koply
čios. Čia matom daug maldinin
kų. Mato n) ir dūdų orkestrą.

Išdalinta 18,000 komu
nijų. Žmonės Kryžiaus Kelius, 
arba Kalnus, ėjo kaip seniau — 
giedodami, grodami dūdom.

ele — desistimos de tentar in
fluenciá-lo.”

Entretanto, segundo afirmou, 
o ex-prisioneiro tem dificuldade 
em aceitar a “incongruência" 
que existe à sua volta. Embora 
tenha aprendido a língua árabe 
— disse ele — não posso enáon- 
trar-me com um árabe, para uti
lizar o meu conhecimento. Aqui, 
só posso beber”. Repnikov recu
sou-se a contribuir com um ru
blo para a compra de uma gar
rafa de vodka, quando os traba
lhadores da usina o instaram a 
fazer isso, pela primeira vez. Mas 
seus colegas sentiram-se ofendi
dos com a sua recusa, o que o 
levou a permanecer algum 
tempo com eles, e a beber em 
sua companhia.

Os antecedentes dos sete ex- 
prisioneiros são muito diferen
tes. Na sua adolescência, Repni
kov foi internado num hospital 
para tratamento de doenças 

mentais, em Leningrado, onde 
permaneceu dois anos, depois 
de ter tentado organizar um par
tido político entre os estudan
tes. Em 1959, foi condenado à 
pena de 10 anos de prisão, sob 
acusação de ter.desenvoMdo 
atividades anti-soviéticas e de 
ter mantido contatos com s 
Agência Central de Inteligênçia 
-CIA.

Seu amigo Ivan Ovchinnikov, 
de 48 anos, fugiu para o Oci
dente enquanto servia , o Exér
cito, mas ígí persuadido a voltar 
à União Soviética e em seguida 
foi condenado a sete anos de pri
são, acusado de ser traidor. Pos
teriormente, foi.condenado a 
mais três anos de prisão, por não 
ter denunciado um amigo que 
tentou fugir para a Finlândia

Viktor Semyontov, de 33 
anos, também tentou fugir da 
União Soviética durante seu pe
ríodo de serviço militar, e pas
sou 10 anos num campo de tra
balhos.

ADMIRADORES DOS EUA
Giedra, de 33 anos., que 

também assinou a petição, pas

tes anos na prisão, após a Se
gunda Guerra Mundial, por ter- 
se envolvido com o movimento 
nacionalista clandestino da Li
tuânia.

Aleksas pasiūs, de 27 anos, de 
Klaipeda, passou quatro anos 
na prisão, acusado de ter feito „ 
propaganda anti-soviética. 
Yuri Grimm, de 42 anos, de Mos
cou, ficou preso durante dois 
anos, sob a mesma acusação.

Segundo Repnikov, esses e& 
prisioneiros solicitaram autori
zação de partir para os Estados 
Unidos porque “eles são tudo, 
aquilo que gostaríamos que o 
nosso país fosse”. Na sua carta 
endereçada ao presidente Car
ter, os sete dissidentes escreve
ram “Os ideais humanos de li
berdade e de áuto-expressão da 
personalidade, nos quais se fun 
damenta o seu país, e sua mui* 
plicidade étnica, o torn-’m? 
muito atraente para nós”.
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PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS.

Tokios periodinės pogrindžio 
spaudos, kaip mūsų “LKB Kro
nika”, “Aušra” ir kiti slapti 
Lietuvoje leidžiami laikraščiai, 
estai neturi, tačiau savilaidos 
būdu leidžiamų oei platinamų 
raštų ir Estijoje netrūksta. Ne
lengvi ir jų keliai į užsieni, ku
rį pasiekia tik labai nežymi da
lis, ir tai su ’didesniu ar mažes
niu pavėlavimu. Dažniausiai tai 
yra. atsišaukimai ar skundai, 
platinami iš rankų Į rankas ar
ba tiesiog adresuoti- Vakarų vi
suomenei ar tarptautinėms or
ganizacijoms.

Iki šiol tuo bene labiausiai 
išgarsėjo Demokratinis Estų 
Sąjūdis, be abejonės, nelabai 
gausi ir neformali grupė, tačiau 
gana veikli ir Įdomi savo be- 
kompromisiniu reikalavimu at
statyti Estijos laisvę ir nepri
klausomybe. «/ c

Nemažo atgarsio Vakarų spau
doje sulaukė du estų demokra
tų bendrai su kita gimininga 
grupe — Tautiniu Estų Fron
tu — paskelbti memorandumai 
Jungtinėms Tautoms. Juose iš
reikštas Estijos nepriklausomy
bės atstatymo reikalavimas taip 
aiškiai, ir nedviprasmiškai, jog 
pradžioje kaikas net abejojo 
šių memorandumu autentišku
mu. Įtarė, jog tai galėtų būti 
emigrantinių sluogsnių klasto
tės. Vėlesnieji įvykiai tuos įta
rimus išsklaidė. ■

Vienas toks svarus įrodymas 
yra neperseniausiai Vakarus pa
siekęs naujas Demokratinio Es
tų Sąjūdžio dokumentas, para
šytas maždaug prieš metus, bū- t 
tent 1976 spalio 21 Piarnu > 
mieste. Jo autoriai — “estų de
mokratų atstovai” kreipiasi į 
Amerikos europinę saugumo ir 
bendradarbiavimo komisiją, 
prašydami susirūpinti žmogaus 
teisių padėtimi Estijoje. Tai ne
mažos apimties raštas, kurio 
čia tik santrauką galime pa
teikti.

Nuslėpti įvykiai
Vakarų stebėtojai —.. taip 

savo raštą pradeda estų demo
kratu atstovai — labai mažai 
ar net visiškai nežino tikrosios 
žmogaus teisių padėties Estijo
je. Niekas nepastebėjo, kad, 
praėjus vos' pusantro mėnesio 
nuo Helsinkio baigiamojo akto 
pasirašymo, Taline augščiau- 
sias Estijos teismas insceniza
vo politinę bylą, kokios vykda
vo tik Stalino laikais.

1975 m. spalio 21-31 dieno
mis buvo teisiami penki estai 
intelektualai: Talino technolo
ginio instituto òk, lytoj as Kal- 
ju Miatikas, g. 1932: jo kolega 
Sergiejus Soldatovas, g. 1933 

(iš mišrios šeimos, motina es
tė); inž. Mati Kiirendas, g. 1939; 
gyd. Arvo Varato, g. 1932, ir 
vertėjas Artiomas Juškevičius, 
g. 1931 (ukrainiečių kilmės).

Visi penki buvo teisiami už 
vad. “antitarybinę agitaciją” 
bei propogandą pagal Estijos 
baudžiamojo kodekso 68-straips
nį. Jie buvo kaltinami parengę 
memorandumą JT visumos su
sirinkimui Estijos valstybinės 
nepriklausomybės reikalu, pra
šanti pravesti laisvus rinkimus 
JT priežiūroje. Jie taip pat bu
vo kaltinami parašę estų demo
kratų programą' ir leidę kito
kius raštus savilaidos priemonė
mis. Jų bylos nagrinėjimas ne
buvo viešas.. Teismo salėn pa
tekti galėjo tik KGB atrinkti 
partiniai aktyvistai bei kaltina
mųjų artimieji. Daugelį kitų 
norėjusių patekti į teismo rū
mus ir stebėti bylos eigą sar
gybiniai jėga pašalino. Po teis
mo vietinėje spaudoje buvo pa
skelbtas tik trumpas nuospren
dis, kuriame nieko nepasakyta, 
už ką jie buvo nubausti, nei ko 
jie siekė ar ką padarė.

Kaltinamųjų reikalavimai
Patys kaltinamieji primygti

nai reikalavo viešai paskelbti 
bent vieną jiems primetamą 
raštą ir teisme išnagrinėti jų 
turinį. Jie taip pat prašė teismą 
pakviesti Jungtinių Tautų eks
pertus ir atsiklausti jų nuomo
nės, ar jiems priskiriami doku
mentai iš tikrųjų reiškia nusi
kaltimą pateiktojo kaltinimo 
prasme. Nė vienas teisiamųjų 
prašymas nebuvo patenkintas. 
Savo ruožtu jie teigė, kad ne
mėgino kenkti esamai valdžiai 
ir nesiekė jos nuversti. Jie tik 
rūpinosi, kad būtų gerbiamos 
pagrindinės žmogaus teisės bei 
laisvės, kad būtų pašalintos val
džios daromos neteisybės, klai- 
dos ir savivalė, siekiant morali- 
mio visuomenės atgimimo. Tei
siamieji sakėsi esą betkokio 
smurto priešai ir rėmėsi visuo
tinės žmogaus teisių deklaraci
jos 19-ju str. ir sovietinės kons
titucijos 125-ju str.

Teismo sprendimas
Teismas į visus tuos argumen

tus neatsižvelgė. Teisiamieji bu
vo pripažinti kaltais — jie skel
bę “šmeižikiškus” raštus.. Es
tų demokratų memorandumas, 
pasmerktas kaip provokacija, 
siekianti Vakarų galybių įsikiši
mo į Sov. Sąjungos vidaus rei
kalus. Augščiausiojo teismo 
nuosprendžiu dviem bylos da
lyviam paskirta bausmė — po 
6 metus griežto režimo darbų 
kolonijoje, kitiem dviem — po 

5 metus, o vienam — treji me
tai lygtinai. Nuteistieji estų de
mokratai bausmę atlieka ne Es
tijoje, bet Mordovijos ir Per
mės lageriuose — Rusijos gilu
moje. Du iŠ jų - S
ir A. Juškevičius yra sunkūs li
goniai.

Ryšium su šia byla nukentė
jo ir daugiau estų inteligentų 
žinomu savo palankumu Estijos 
laisvės ir nepriklausomybės 
idėjoms. Jie buvo kratomi, tar
domi, atleisti iš darbo. 1975 m 
valymų aukomis tapo: buvęs 
Tartu universiteto sociologinės 
laboratorijos vedėjas Vooglai- 
das, sociologas Einasto, muziko
logas ir pianistas Tankas, estų 
tarybinės enciklopedijos redak
cijos narys Kelamas, T alino 
simfoninio orkestro direktorius 
Trjutrjumovas ir kt.

Poeto likimas
Minėtame dokumente atski

rai iškeliamas poeto Sveno 
Kreeko, gimusio 1930 m., at
vejis. Poetas Kreekas, buvęs 
Piarnu miesto Endlos teatro di
rektorius, tragiškai mirė Talino 
kalėjime, praėjus vos, vienai, sa
vaitei po Helsinkio susitarimų 
pasirašymo. Jis buvo suimtas 
1975 m. pradžioje už tai, kad 
siekė atgaivinti demokratinius 
idealus, rašė ir platino savilai
dos raštus, tarp jų ir socialistų 
manifestą, reikalavo demokra
tinių reformų. Oficialiai buvo 
pranešta, kad poetas Kreekas

Kompozitorius KUN. BKUNO MARKAITIS, SJ, baigia naują muzikinį kūri
nį — šešių dalią siuitą pagal poete Bernardo. Brazdžionio eilėraščius. Sis 
jo kūrinys bus pirmą kartą atliktas Lietuvių Dienoje Los Angeles mieste 
š.m. rugsėjo 24 d. Šią šventę rengia Lietuvių Bendruomenė

rastas pasikoręs kalėjimo ka- 
mero j e, tačiau, daug kas tuo' nęs 
tiki ir. spėja, kad' tokiu badu 
KGB susidorojo su nepageidau
jamu estų patriotu.

Tokių pavyzdžių Estijoje yra
ir daugiau. Juos iškeldami, es
tų demokratų atstovai savo raš
te atkreipia adresatų dėmesį į 
tai, kad Estijoje šiuo metu pla
čiai ir sistemingai laužomos pa- 
.grindinės žmogaus teisės. Todėl 
jie kreipiasi į visų dorų ir atsa
kingų piliečių sąžinę, į Vakarų 
spaudą ir organiza’cijas, prašy
dami solidarumo ir-paramos. 
Ar išgirs šį pagalbos šauksmą 
tie. kurie netrukus Belgrade 
pradės svarstyti Helsinkio įsi
pareigojimų vykdymą? -

T' A. Lembergas

Belgrado 
konferencija

Paruošiamuosius darbus Bel
grado konferencijai užbaigė pa
siektas susitarimas, pasiūlytas 
Ispanijos su kitomis neutralio
mis šalimis. Konferencija bus 
pradėta spalio 4 d. ir užbaigta 
gruodžio 22 d. Sovietų Sąjun
gos atstovas J. Voroncovas pa
galiau sutiko, kad konferenci
jos užbaiga turi būti atvira, pri
einama žurnalistams. Bus suda
ryti penki komitetai, kuriu vie
nas svarstys žmogaus teisių 
problemas, Konferencijos dar
botvarkę dabar turi patvirtinti 
dalyvausiančių 35 valstybių vy
riausybės.

« Šeima be lietuviško laikraščio
—7 s be tautinės ugnies
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x<vMfe TIESA IRGYVENIMa S
KATALIKŲ BŪKLE
OKUPUOTO) LIETUVOJ
LENKO AKIMIS

Paryžiuj leidžiamas lenkų žur
nalas Kultūra 1977 birželio lai
doj paskelbė dr. Jozef Mirski’o 
straipsnį “Katalikų padėtis So- 
vietij Sąjungoj”. Autorius sako, 
kad padėtis už geležinės uždan
gos vis dar nėra pakankamai ži
noma laisvajame pasauly. Tikisi, 
jog jo pastabos, paremtos asme
niškais stebėjimais ir pasikalbė
jimais bekeliaujant po Sovietų 
Sąjungą, bus naudingos. Jis ap
žvelgia Lietuvą, Latviją, Baltaru
siją ir Ukrainą. Būdamas lenkas, 
ypatingą dėmesį skiria lenkų 
mažumai tuose kraštuose — apie 
tai rašo antroj straipsnio daly.

Apžvalgą apie Lietuvą pra
deda taip: “Dėl per amžius 
čia sukurtos tvirtos Bažnyčios 
struktūros, stipraus tikėjimo ir 
patriotizmo — tiek lietuvių, tiek 
ir lenkų — Lietuva turi paly
ginti didžiausią religinės laisvės 
laipsnį Sovietų Sąjungos teri
torijoj. Jai išlaikyti, net praplės
ti, -reikia tikinčiųjų ir didelės 
dvasininkų daugumos tvirtos 
laikysenos”. Kaip pavyzdį, auto
rius duoda faktą, kad 1976 sovie
tų valdžia į Kauno Dvasinę 
seminariją leido priimti 20 kan
didatų klierikų (iki tol buvo nu- 
merus clausus iš 5 kandidatų). 
Autorius teigia, jog toks netikė
tas leidimas duotas dėl to, kad 
pastaraisiais metais Lietuvoj 
pradėjo veikti pogrindžio Dva
sinė seminarija su apie 30 klie
rikų. Pripratę absoliučiai kontro
liuoti religinį gyvenimą Lietu
voj, sovietai negali pakęsti to
kios slaptos seminarijos, kuri vi
siškai išsprukusi iš jų kontrolės. 
Tad ir leido į Kauno seminariją 
priimti 20 kandidatų su sąlyga, 
kad vyskupai uždarys tą slaptą
ją-

Kitas pavyzdys. Nežiūrint 
draudimo ir sunkių bausmių, 
Lioii/v vj ^amiiisHios-deroeiena*- 
lijos. Negalėdami slaptai gamy
bai padaryti galo, valdžios orga
nai kreipėsi į bažnytinę hierar
chiją, siūlydami įsteigti tos rū
šies gaminių fabriką. Fabrikui 
vadovauti pavesta Vilniaus Žvė
ryno parapijos klebonui.

Tie pavyzdžiai rodo, kad užsi
spyrimas ir tvirta tikinčiųjų lai
kysena gali ši tą laimėti.

Nors ir atlikdama svarbų vaid
menį, Kauno Dvasinė semina
rija toli gražu nepajėgia aprū
pinti kunigais visų Lietuvos pa

rapijų. Seminarija sovietam yra 
lyg reklama “tariamos religinės 
laisvės Lietuvoj”. Todėl prieš 
kurį laiką vyskupas Pavilo- 
nis kėlė mintį seminariją užda
ryti ir taip išmušti iš sovietinių 
rankų ginklą jų propagandai. Pa
siūlymą valdžios organai atme
tė. Pagal Vilniaus arkivyskupijos 
administratorių kun. Krivaitį, 
dabar esamam (toli nepakanka
mam) dvasininkų skaičiui vien 
tik Lietuvoj (nekalbant apie Bal
tarusiją, Ukrainą ir kt.) išlaikyti, 
seminarijoj turėtų būti 120 stu
dentų, kai tuo tarpu tėra 40. 
Dabar iš Vilniaus arkivyskupijoj 
esančių 40 parapijų, tik 19 (ma
žiau nei pusė) turi kunigus.

Patyrę iš šen bei ten pravestų 
bandymų, kad tai nepatinka ti
kintiesiem, valdžios organai vis 
primygtiniau iš vyskupų reika
lauja liturginių pakeitimų. Iš 
bažnytinės hierarchijos apklau

sinėjimų paaiškėjo, kad 80% ku
nigų yra prieš liturginius pakei
timus. Kaip autorius patyrė, už 
sutikimą įvesti liturginius pakei
timus, Lietuvos vyskupai reika
lavo religinės spaudos, malda
knygių spausdinimo, progų nau
dotis radiju ir televizija. Tuo 
tarpu tas klausimas yra pakibęs 
ore.

Tarp Lietuvos kunigų neri
mastį ir baimę kelia naujų 
vyskupų nominacija. Valdžios 
statonrų kandidatų įšventinimas 
į vyskupus, yra laikoma didele 
klaida, kai yra tikrieji vysku
pai, kuriem valdžia neleidžia 
eiti pareigų — pavyzdžiui, vys
kupui Steponavičiui. Laikoma, 
kad tokiu atveju geriau, jei die
ceziją valdo kapitulos vikaras, 
negu nusileisti valdžios spaudi
mui. Paskirti vyskupą, kuris dva
sininkų laikomas netinkamu, 
reikštų kelti nesantaiką ir nusi
vylimą Bažnyčioj. Juoba, kad 
valdžios statomi kandidatai, 
kaip taisyklė, yra žemos moralės 
įsmenys (konkubinatas, alkoho
likai ir kt.), kurie yra paklusnūs 
ir atsidavę valdžiai. Apaštališka
sis sostas, skirdamas vyskupus, 
būtinai turi skaitytis su visos 
dvasiškuos, bet ne valdžios nuo
mone. Visi, su kuriais autorius 
ta tema kalbėjo, kartojo tokį pra
šymą.

Bendra nuomonė yra, kad 
KGB puikiai orientuojasi, kas 
dedasi Vatikane. Taip juokauja
ma: “Jei trys kardinolai susitin

ka Romoj ir paliečia kokį nors 
klausimą, tai kitą dieną Mask
voj KGB jau žino pasikalbėji
mo turinį”. Yra ir kita nuomonė 
— tam tikra Bažnyčios pogrindi
nės veiklos dalis yra išsprukusi 
iš policijos žinios bei kontrolės, 
bet, nepaisant to. visą k.k: pa
brėžiama, jog KGB yra visaži
nanti.

Blogiausia padėtis- Baltaru
sijoj. Autorius sužinojo, kad Gar
dine, kur yra <50,000 katalikų, 
per 1976 Kalėdas nebuvo laiko
ma nė vienerių mišių, nes vieti
nis kunigas buvo susirgęs. Iš 300 
tuoj po II pasaulinio karo dir
busių kunigų, dabar liko 32*-pa-z 
liegę ir senyvi dvasininkai.

Latvijoj yra Rygos Dvasinė šė
-m arija, su daugiau kaip 20 stu
dentų. Iš Rygos, bet ne iŠ Kau
no, jauni lenkų kilmės kunigai 
yra siunčiami į Ukrainą ir Mol
daviją. Kunigai Latvijoj yra la
biau įbauginti negu Lietuvoj. 
Neseniai kun. Grigorijui K Bulo
vui atimtas leidimas darbuotis 
kaip kunigui. Priežastis —1 per 
pamokslą išsireiškęs, kad mirtis 
viską sunaikins (reiškia, ir ko
munistus-), mažai mergaitei lei
dęs dalyvauti bažnytinėj proce
sijoj. i vieno parapijiečio klausi

Chicagoje Pavergtųjų tautų protesto parade vežamas-Romo
Kalantos paveikslas. A. Šeštoko nuotr.

mą, ar verta stoti į komunistų 
partiją, kunigas atsakęs: “Jei ne
nori, kad tau galvą praustų, 
nestok”.

Valdžios politika Ukrainoj yra 
tokia pati kaip Baltarusijoj. Tik 
žmonės yra kitokio būdo nei 
Baitai usxjoj — drąsūs, pasiryžę, 
kovingi, ir jiem pavyko gauti 30 
parapijų, net ir tokiose vietovė
se, kur jų nebuvo prieš II pasau
linį karą. (Elta)

TELEGRAMA
PREZIDENTUI 
j. CARTERIUI
IŠ LIETUVOS K.3.
KRONIKOS NR. 27

Brangusis Žemės Žmogau,
Susižavėję ir nustebę sekame 

Jūsų žvaigždę. Džiaugiamės, 
kad nykiai uždarame politiniame 
pasaulyje pasirodė asmenybė, 
tikinti laisve, vertinanti žmo
giškąjį orumą ir aukščiausią pa
reigą. Gerbiame tautą, įkūniju
sią save tokiame prezidente. Te
padeda Jums Dievas!

Permės politiniai kaliniai:
E. Sverstiuk, 
S. Kovaliov 
P. Plumpa
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ĮSPŪDŽIAI PO SEPTYNERIŲ METŲ

A. SAULAITIS, S.J.

Straipsniu mūsų spaudoje pasirodęs as
muo natūraliai siekia skaitytojams įteikti 
išsamias ir išdailintas mintis, kurioms, ži
nant mūsų polinkį tuoj "kibtis", nebūtų ga
lima daug ko prikišti. Šiuo atveju, straips
nis diskusinio pobūdžio, rašytas septintųjų 
metų pabaigoje, po daugiau kaip šešeriu 
metu toli nuo Šiaurės Amerikos, kuriame v
išrašyti kai kurie pirmieji įspūdžiai, į JAV 
lietuvių tarpą įsijungus 1977 vasaros pra
džioje.

Tautinės nuotaikos. Atrodo, kad pažiūra 
į etnines grupes Jungtinėse Valstybėse su
ka naujon ir nepalankion kryptim Tai gali
ma jausti iš spaudos, iš žmonių nuotaikų 
ir iš vėl atsirandančių jaunų žmonių, kurie 
savo (savo tėvų) tautybės gėdisi. Kartu su 
pilietinių teisių sąjūdžiu prieš 15 ar dau
giau metų kilo ir etninių grupių nuotaika, 
ir viešasis pasirodymas krašto gyvenime. 
Tada buvo madinga ir naudinga kalbėti 
apie pluralistinę ar daugialypę kultūrą. Bet 
juodukų proporcinis įvedimas ne tik į moks
lo įstaigas ir viešąjį gyvenimą, o kartu ir 
į ekonominę sistemą pradėjo ne tiek nu
vilti idealistus, kiek apsunkinti pačią ka
pitalistinę sistemą. Tur būt, iš ten prieš ke
letą metų, vos pasiekus 200 m. Nepriklau
somybės šventę, pradėjo žemyn i liaudį 
leistis daugiau neigiamos nuotaikos.

Amerikos visuomenė paliesta dar dvie
jų įtakų. Kaimynės Kanados dvikalbišku- 
mas ir Kvebeko provincijos galimas atski
limas laikomas pavyzdžiu, kuriuo JAV ne
turėtų sekti (nors, aišku, JAV tautinės gru
pės nėra taip patogiai geografiškai sukon
centruotos). Matydami, kad Kanada neteks 
vienybės dėl etninių priežasčių (bent taip 
suprantama, nors jos galėtų būti visai ne 
tautinės), amerikiečiai jaučia, kad tautybes 
pabrėžti reikštų skaldyti vienybę krašto, 
kurio šūkis yra "E pluribus unum", pabrė
žiant šį kartą ne vidurinį žodį, o paskutinį.

Daugelis anglosaksų ir kitų yra neigia
mai paveikti ir net įskaudinti didmiesčiuo
se viešai vartojamomis dviem kalbomis — 
ispaniškais įrašais autobusuose, pastatuo
se, traukiniu bei autobusu tvarkaraščiuose 
ir panašiai. Kol tautybių taip nesimatė ar
ba buvo tik "įdomios”, jos galėjo būti to
leruojamos ar net skatinamos.

Iš tautinių grupių pusės, atrodo, reikės 
persiorientuoti į naują idėjinę struktūrą to
kiom nepalankiom sąlygom atsverti. Kaip 
žinoma, šio šimtmečio pradžioj ir vėliau 
rimti sociologai atsisakė "melting pot" (ka
tilo) sąvokos tautybių reikalui apibrėžti, 
nes tautybės savaime netirpo (pavyzdžiui, 
šiandien Illinois valstybėje yra milijonas 
pirmos ir antros kartos asmenų, o kalban
čių namie neangliškai yra pusantro milijo
no). Liaudyje ta sąvoka išliko daug ilgiau, 
ir šiandien jau nebetiktų, nes, spėčiau, ne
bepakaktų tik leisti tautybėms ištirpti, o rei
kia jas kokiu nors būdu spausti, ypač ne
tiesiogiai. Kad tas spaudimas vyksta, gali
ma matyti, kad yra universitetų studentų 
lietuvių, beveik trečios kartos, kurie gėdisi 
savo tautybės ne dėl to, kad jų tėvai buvo 
imigrantai ir bemoksliai (nes buvo išsilavi

nę — ir šiame krašte). To antrosios kartos 
elgesio nebėra (angliškai "second-genera
tion syndrome"), vietoj jo atsirado kitu pa
grindu nenoras būti "etniku".

Kaip pirmoji karta išlaiko savo tautybę 
daugiausia dėl socialinių ir ekonominių 
priežasčių, antroji ir trečioji daugiau dėl 
kitų, taip ir pirmajai lietuvių kartai (poka
rinei) nykstant, reikės tvirtinti kitus pa
grindus, ypač kad daugumoje didmiesčių, 
kuriuose buvo ar tebėra lietuviškos salos, 
nebėra didesnių geografinių vietų, kurio
se gyventų daug lietuvių. Besikeičiančios 
kaimynystės ir net valdžios projektai (ke
liai, statybos ir pan.), kartais sąmoningai 
daromi kuriai nors tautinei grupei išblaš
kyti (kaip italų Bostone) išbarstė lietuvius 
po priemiesčius, iš kurių sunkiau susiburti. 
O vis dėlto įvairių tautybių vadovai sako, 
kad tautinei grupei išsilaikyti reikalinga 
kur nors didesnės etninės grupės vienoje 
geografinėje vietoje.

Religinės nuotaikos. Jeigu autorius ne
klysta, per tą laiką lietuvių tarpe padidėjo 
rūpestis religine išeivijos padėtimi tarp su
augusiųjų ir tarp jaunimo. Ne būtinai reli
ginės veiklos, bet dvasinio atsinaujinimo 
prasme. Tai gali būti jaunosios kartos įna
šas, paremtas ryšiais su vietinės Bažnyčios 
nuotaikomis ir atsinaujinimo kryptimi, su 
kuria vyresnieji dvasiškiai ir pasauliečiai 
mažai ryšių teturi. Beveik simboliškai tokią 
nuotaika išreiškia vienas "Laišku lietu- u *-
viams” premijuotų straipsnių užvardinimas: 
"Mes norime matyti Jėzų", ir jaunimo va
dovų tarpe girdisi balsų, kad šiuo metu tu
rėtume labiau pabrėžti lietuviškosios krikš
čionybės krikščioniškąją dalį. Taip pat ga
li būti, kad Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika, plačiai žinoma ir skaitoma, irgi į- 
nešė dvasinio rūpesčio pradus, neatsiskir- 
dama ir nuo lietuviškųjų.

Rūpestis atitolusiais. Daugiau negu 
anksčiau spaudoje, posėdžiuose, pokal
biuose girdima apie rūpestį mišriomis šei
momis, atitolusiais ar atkritusiais arba at
stumtais lietuviais. Pokariniai lietuviai atra
do Pensilvanijos angliakasių Lietuvą (ir 
gal ne taip lengvai lygiagrečią lietuvišką 
veiklą savame mieste ar vietovėje). Dau
giau čia gimusių ir užaugusių kuria miš
rias šeimas, kurių abu nariai nori laikytis 
lietuviškos bendruomenės, bet neįstengia 
arba neturi iš kur pradėti. Vėlesnieji atei
viai panašėja į senesniuosius labai spar
čiai, o visuomenės veikėjai, gali būti, ne
spėjo persiorientuoti naujai padėčiai.

Lietuvių kalbos vartojimas jaunesniųjų 
kartų tarpe vis silpnėja, ir tuo rūpinasi vi
si, dažniausiai nežinodami, ko griebtis, nes 
grynai tautinių raginimų nepakanka. Čia 
prisimenu Brazilijos vokiečius, prieš 150 
metų emigravusius iš savo krašto. Jų dau
guma išlaikė vokiečių kalbą be jokio tau
tinio motyvavimo, be jokių ryšių su dabar
tine Vokietija, grynai kaip pačios darnios 
šeimos ir, sakyčiau, širdies reikalą. Ar ne
vertėtų lietuviams į tai pažvelgti, nors so- 
cioloaiškai šeima JAV-se ar kitame moder

niame krašte kitokia, negu kaimiškesnės '
kultūros aplinkoje.

Jaunimas. Septynerius metus nebendra
vęs su Š. Amerikos jaunimu, pastebi, kad 
ši nauja karta daug atviresnė, paprastesnė, 
negu ankstyvesnieji, jų vyresni broliai ar 
seserys. Pastebima ir kalboje išsireiškimų 
ir viešai aptariamų temų, kurios seniau 
mišrioje grupėje ar iš vis prie kitų nesvars
tytos. Ši karta daugiau išsilavinusi mokyk
loje ir aplamai pasaulio reikaluose, tuo pa
čiu ir ramesnė, ir ne tokia veržli. Nežinia, 
kokia būtų priežastis. Su gyvesniais ir ašt
resniais jaunimo vadovams sunkiau, bet ir 
galimybės kitokios visą energiją įjungti ge 
ron pusėn. Kol kas nesimato, kad tėvai ai 
jaunimo vadovai (kalbant apie organizaci
jose dalyvaujančiuosius) sugebėtų jaunes 
niosios kartos gerą valią ir atvirumą tinka
miau įjungti.

Lietuviškumui ugdyti labai teigiamas 
reiškinys yra didesnė sąmonė JAV lietuvių 
tarpe ryšium su lietuviais kituose kraštuo
se. Atgijo susidomėjimas Vasario 16 gim
nazija, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pastangomis per eilę metų lėtai ir tvirtai 
grindžiami pagrindai nuojautai, kad lietu
vių yra visur ir kad jie ne blogesni už mus. 
Menininku ir kitos kelionės, visuomenės c
akyse regimos jau beveik dešimtį metų ir 
nemažėjančios, pasiekia savo pagrindinį 
tikslą, kuris yra ugdyti savo (o ne aplanko
mųjų) sąmonę apie lietuvius išeivijoje ir 
apie lietuvių tautos gyvastingumą.

Šiomis trumpomis pastabomis norė.ta 
pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais. Nežinia, 
ar reikia sekti patarle, kad pirmieji įspū
džiai paprastai klaidingi, ar kad pasitikė
tum pirmuoju savo pojūčiu.

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA 
MŪS ŠIRDYJE VISADA !

5



NR. 39 (1522) 1977.!X.29 -MŪSŲ L1 B T U V A

KATĖ IB PELĖ

(2azCUíX14»)

Žaidėjai, susijungę rankomis, 
sustoja ratu. Vienas žaidėjas — 
pele, atsistoja rato viduryje, o 
antras,— kate, stovi už rato. 
Katė stengiasi įlįsti į rato vidų, 
bet žaidėjai jos neleidžia. Kai 
katei pasiseka įšokti į ratą, žai
dėjai pakelia aukštyn rankas pe
lei išleistų bet tuojau uždaro 
vartus (nuleidžia rankas). O 
jei katė kaip nors iš rato išbė
ga, tada ratu stovintys vaikai 
vėl į vidų įleidžia pelę. Medžiak- 
nė tęsiasi, tol, kol katė pelę pa
gauna. Katėmis ir pelėmis visi 
skiriami iš eilės.

Galima žaisti ir kitaip:
Pelė bėga žaidėjų tarpais ir 

paliečia kurį nors žaidėją — ka
tę, kuri šoka pelę vytis tais pa
čiais tarpais, kuriais bėga pelė.

Arba katė bėgioja rato viduje 
ir gaudo pelę, kuri bėgioja palei 
ratą iš lauko pusės katei nega
lima išbėgti iš rato, o pelei nuę 
rato nutolti.

KODĖL AŠ EINU Į
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ
Aš pradėjau lietuviškai kalbė

ti nuo pat savo pirmųjų metų, 
nes mano tėvai yra lietuviai. 
Pradžios mokslą aš pradėjau 
prancūzų kalba, bet tuo pačiu 
metu įstojau ir į lietuvių šešta
dieninę mokyklą.

Aš norėjau lankyti lietuvių 
mokyklą, nes tik ten aš galiu 
dar geriau išmokti lietuviškai •• 
kalbėti ir rašyti. Man labai įdo
mi yra Lietuvos istorija apie di-

Kunigaikštis Kęstutis ir Birutė prie savo pilies
pteiž Viktutė R&uouytę, 6 metų

Arėjas Vitkauskas

SMUIKININKAS
Algio tėvas griežė smuiku, 
tas Algiukui buvo puiku — 
jis i tėvą vis žiurėjo 
ir pagriežti pats norėjo. 
Tėvas ėmė j j mokinti, 
sūnus ėmė vis mėginti 
pats pagriežti po truputį, 
tas papratino mažutį 
muzikos įsiklausyti, 
visą tai gerai daryti.
Štai, praėjo trumpas laikas, 
ir pramoko griežti vaikas, 
ėmėsi natų palengva 
ir, nors buvo tai nelengva, 
greitai ir prie jų priprato, — 
ir dabar visi jau mato, 
jog Algiukas griežti moka: 
jis miklumo mažą stoką 
gerai, dirbdamas, išdildys, 
trūkumus visus užpildys, 
smuikininkas bus jis puikus — 
jam padės tame jo smuikas.

džiuosius kunigaikščius ir lietu
vių literatūrą.

Taip pat aš ten susitinku su 
savo lietuviais draugais.

Kęstutis Skučas, 
Montrealio lit. m-los 9 sk. mo
kinys. Kanada (“Liepsna”)

KOKIA MŪSŲ ĮTAKA 
PASAULIUI

Man atrodo, kad mūsų įtak. 
aplinkai yra neigiama. Liūdna, 
bet teisybė. Kai žmogus išran
da kokį išradimą, mano, kad tai 
labai gerai. Bet po kelių metų • 
sužinoma, kad tas išradimas 
kenkia. Žmogus sunaikina be- 

' veik .visą pasauli. Jis žudo gyvu
lius sportui. Jis suteršia vande
nį, orą, žemę. Industrija irgi r . ;

kenkia. Automobiliai yra pada
ryti, kad tik tris metus veiktų. 
Žmonės netaupo gazolino, elek
tros, medžių ir upelių. Kitaip 
sakant, žmogus visą ekologiją 
apleidžia. Jeigu mes nesirūpinsi
me pasauliu, tai po dvidešimt 
metų neturėsime pasaulio. Tada 
nereiks galvoti nei apie moralę, 
nei apie ką kitą, nes visa išnyks.

Rasa Kulkutė
Detroitas (“JaunystėsŠauklys”)

GINTARAS

Gintaras yra labai gražus. 
Jis randamas Lietuvos Baltijos 
jūroje. Gintaras pasidaro iš me
džių sakų. Tie sakai įkrenta į jū
rą ir, kai pastovi tūkstančius 
metų, pasidaro gintaras ... Kai 
sakai įkrenta į jūrą, jūroje yra 
mažu vabaliukų, kurie sukietėja 
su sakais ir pasidaro gintaras. 
Daug žmonių naudoja gintarą 
papuošalams. Daro iš jo karo
lius,, broškes, auskarus, apyran
kes. Kartais vyrai nešioja sages. 
Mano mama turi daug gintaro. 
Vienas iš jos karolių man labai 
patinka. Yra labai dideli gintaro 

! akmenys sudėti į karolius. Jie 
yra labai dideli ir sunkūs. A3 
irgi, kaip mama, turiu gintaro, 
bet ne tiek daug. Aš turiu ma
žiukų karolių ir sagų. Vieną, sa 
gę gavau iš savo mamytės. Ta 
sagė buvo mano mamytės, kai 
ji buvo jauna. Ji yra peteliškė, 
bet kur yra peteliškės kūnas 

.yra vaikiukas. O kitą, sagę ga
vau iš savo močiutės. Ji gavo iš -y -v

MANO ŠUNIUKAS
Mano šuniukas 
vardu Kudliukas, 
geras ir linksmas 
jis gyvuliukas.
Aš ji išmokiau 
ranką paduoti, 
sėsti ir gulti, 
pro lanką šokti.

Nata Zarankaitė,
Detroito "Žiburio” lit. m-los VI sk. 
nickmė (“Skambutis”)

Lietuvos ir man atidavė. Ta sa
gė atrodo kaip mergaitė nešauti 
kibiriukus. Visas jos kūnas gin» 
tarinis, tiktai jos galva ir ran
kos metalinės. Ir dar turiu porą 
mažiukų karolių.

Vida Urbaitė,
III skyrius, 

Dariaus-Girėno lit m-la. ■
SARGYBINIS

Kareivį, stovintį sargyboje, 
- užpuolė didelis, piktas šuo. Kad 

išvengtų jo didelių ir ašteiu 
dantų, kareivis — pūkšt ir nu
šovė. Šuo buvo karininko. Kari
ninkas kareivį rengėsi nubausti:

— Tu galėjai apsiginti antru 
šautuvo galu, — sušuko kari
ninkas. - -

— Taip, Tamsta vade, — at
sakė kareivis; — as būčiau taip 
daręs, jei jis mane kitu galu 
būtų užpuolęs.
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DIDELIO DARBO PABAIGTUVĖS
Pr. Naujokaičio Lietuvių literatūros istorijc
ST. SANTVARAS

Paskaita, skaityta 1977 magu
žės 1 knygos sutikim® Pater- 
sone, H. J.

Pr. Naujokaitis yra patraukli, 
spalvinga, turtingos dva
sios, su jaukia šypsena žmogų 
pasitinkanti asmenybė. Vadina
si, apie jį kalbėti — tai savo po
būdžio malonumas ir privile
gija. Gal net tokia privilegija, 
kurią kadaise karaliai duodavo 
savo iškiliem ir įtakingiem ba
joram. Tačiau ir tai nepaleng- 
vina, o tik apsunkina “cicerono” 
uždavinį, nes Literatūros istori
jos autorius nėra pilkas žvirb
lis, jis yra plačių kultūros barų 
žmogus.

Ilgus metus Pr. Naujokaitis 
buvo gimnazijos mokytojas, 
vicedirektorius ir direktorius, 
buvo aktyvus ir veiklus visuo
menės vyras, uoliai dirbęs atei
tininkų ir krikščionių demokratų 
gretose. Be to, Pr. Naujokaitis 
yra poetas, susiradęs savaimingo 
poetinio pasisakymo stilių ir for
mą; jis pats ir beletristas, gra
žia lietuvių kalba parašęs keletą 
lyrinio — impresionistinio po
būdžio romanų, iŠ kurių “Žy
dinčios dienos’" 1967 laimėjo 
dienraščio Draugo romanų kon
kursą.

Pr. Naujokaitis taip pat ir li
teratūros mokslininkas, literatū
ros istorikas, Vokietijoje paruo
šęs ir 1948 Tuebingene išleis- 
dinęs (leidėjas — Jono Lenktai- 
čio Patria) Lietuviij literatūrą, 
trumpą bet literatūros kursą 
gimnazijai Minimas veikalas 
gana ilgą laiką buvo paranki 
knyga ne vien gimnazijai, bet ir 
visiem tiem, kurie turi vienokių 
ar kitokių susitikimų su mūsų 
grožine literatūra.

Ir štai dabar, 1976 pabaigoj, 
baigta spausdinti Pr. Naujokai
čio keturių tomų Lietuvių lite
ratūros istorija, kurios tik me
džiaginė pusė daro apstulbi
nantį įspūdį— 2308 puslapiai.

Kai visus keturis tomus pasi- 
dedi ant stalo, kai pradedi per 
jų puslapius bėgti ir nors trupu
tį Í j1! tekstus įsigilinti, savai
me atkyla būrys klausimų: ar 
tokį sunkų ir sudėtingą darbą ga
lėjo įveikti vienas žmogus? Ko
kiu būdu ir kiek laiko jis savo

Pranas Naujokaitis

veikalui medžiagą rinko? Kiek 
metų jis tą istoriją rašė? Ar pa
kako jam įžvalgumo ir objekty
vumo? Ąr gyvenimo sąlygos ir 
suinteresuotų “sluoksnių” nusi- 

0' teikimai buvo bent pakantūs to
didelio darbo talkininkai?

Į tuos klausimus atsakyti te
galėtų tik pats Pr. Naujokai
tis. Mes gi turėtumėm išgyven
ti malonias paguodos valandas, 
nes Pr. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorija jau gyvena, 
jau eina ji į žmones, nesunkiai 
įžvelgiamas ir jos ilgas amžius.

• Paguoda yra ir tai, kad galime 
čia nors šiokį tokį to milžiniš
ko darbo pabaigtuvių vainiką 

’ nupinti.
-o-

Kaip atrodo, XX-asis amžius 
lietuvių tautai bus ne tik baisių 
tautžudiškų, netgi likiminių 
bandymų ir kančių laikas, bet ir 
mūsų tautinio brendimo, tauti
nio sąmonėjimo ir tautinės kul
tūros atgimimo bei ugdymo am
žius. Šiame amžiuje sparčiais 
šuoliaL kyla į aukštį liet, tautos 
mokslu ir menas — įvairių 
sričių mokslai, grožinė literatū
ra, d 34 lt, architektūra, muzika ir 

‘ teatras. Nelemti, klastingi ir bru
talūs istoriniai įvykiai natūralų 
mūsų kultūros augimą sutrukdė 
ir iškraipė, bet iki šiol dar ne
pajėgė jo užgesinti. Ir Pr. Nau
jokaičio Lietuvių literatūros is-_ 
torija yra toks dokumentas, ku

ris mus įtikina, kad ir šio am
žiaus klaikumose yra sukurta 
tokių vertingų dalykų, kurie liu
dija neįveikiamą lietuvių tautos 
gyvastingumą ir kūrybingumą.

-o-
Kie k vienam kūrybiniam

darbui, kaip palangėje liepsno
jančiam rožių krūmui, reikalin
ga ne tik saulės, bet ir žmogaus 
širdies šilima. Ar Pr. Naujokai
tis turėjo pakankamai šilimos 
rašydamas Lietuvių literatūros 
istoriją? Kiek man žinoma, dva
sinio lobio jam negailėjo velio
nis prof. Juozas Brazaitis, rašy
tojai Paulius Jurkus, Anatolijus 
Kairys, Vyt. Volertas, Po v. Gau- 
čys ir dar vienas kitas tautietis. 
Žymiai daugiau buvo atžaga-. 
rump, nepasitikėjimo, ^nętgi tie
sioginių trukdymų. Taigi oras, 
kuriame Pr. Naujokaičiui teko 
dirbti ryžtingo polėkio darbą, 
nebuvo švarus ir grynas, maža 
tebuvpyiętos ir laiko tame “ore” 
stabtelti ir perkrautą dvasią pa
guosti bei sustiprinti.

Lietuvių literatūros istorikas, 
imdamasis kurie nors sudė
tingesnio darbo, Susiduria ir su 
kitais sunkumais. Deja, iki šiol 
mes dar neturime bendrinės 
savo kultūros istorijos, apžvel
giančios ne tik dalyko esmę, 
bet ir tas istorines sąlygas, ku
riose mūsų tautinė kultūra buvo 
ugdoma. Kai tokios istorijos nė
ra, pats literatūros istorikas pri
valo tą istorinį foną atkurti.

Nepaliko šalikelėj šio uždavi
nio ir Pr. Naujokaitis, o tai, 
savaime suprantama, praplėtė 
jo studijų ribas, apsunkino dar
bą, nes jis turėjo rimtai pasi
žvalgyti ir tose gyvenimo Srity
se, kurios yra tik literatūrinės 
kūrybos užnugaris, tik fonas, tik 
sąlygos, kuriose grožinė literatū
ra buvo kuriama, Į tas “sąly
gas” įeina ne tik bendra kul
tūrinė veikla, bet ir politinė bei 
visuomeninė tautos būklė, įvai
rūs kultūrinio veikimo varžy
mai, įvairių kėslų ir priespaudų 
padariniai, savos spaudos vargai 
ir visa tai, ko dailiojo žodžio 
kūrėjai negali nematyti ir ne
jausti. Pr. Naujokaitis Lietuvių 
literatūros istorijoj tą foną su 
regimu kruopštumu atkūrė ir iš
ryškino.

-o-
Kaip jau tarta, nors ir didžiai 

neramų ir permainingą laiką gy

vename, mūsų kultūrą, ugdy
mas šuoliuoja į priekį. Šiądien 
ir literatūros mokslas jau nėra 
varganas ir nuskurdęs klajoklis. 
Mūsų išgyventame XX-ojo am
žiaus laike buvo dalykiškai para
šyta ir išleista monografijų apie 
žymesniuosius mūsų rašto žmo
nes. paskelbta gausus pluoštas 
atskirų studijų ir apžvalgų, para
šyti dideli kiekiai kritikinio bei 
recenzinio pobūdžio straipsnių. 
Visa tai surinkus į vieną krū
vą, tur būt, jau turėtumėm ke
liolika stambių tomų, vienaip ar 
kitaip kalbančių apie lietuvių 
grožinę literatūrą.

Rusų aneksuotoj Lietuvoj 
1957, vadinamo atodrėkio metu, 
pradėta spausdinti ir išleista 
Kosto Korsako redaguota, būrio 
autorių parašyta, penkių stambių 
tomų Lietuvių literatūros isto
rija. Vertingi ir gana objektyvūs 
darbai tame veikale yra senoji 
lietuvių literatūra, o po to jau 
daug kas pradeda sukelti ne
menkų abejonių. Pr. Naujokaitis 
apie tą veikalą kalba įžvalgiai ir 
teisingai: “Tai akademinio lygio 
veikalas, tačiau turįs žymių trū
kumų: pirma, jis neapima visęs 
lietuvių literatūros, nes visai ig
noruoja išeivijoje sukurtus kū
rinius, o jų autorius, jei kiek ir 
liečia, tai tik neigiamai, ten
dencingai; antra, marksistinė 
metodologija, reikalaudama lite
ratūros faktus rišti su marksisti
ne istorijos samprata, ir literatū- 

_ ros istoriją spaudžia į dirbtines 
schemas, literatūrai primeta to
kias kryptis ir interpretacijas, 
kurios prieštarauja tikrovei ir iš
kreipia lietuvių literatūros 
veidą, ieško marksistinės revo
liucijos pradų ten, kur jų visai 
nebuvo, primeta autoriams idė
jų ribotumą, iškreiptai aiškina 
psichologinius ir idėjinius prieš
taravimus. Dėl to tų penkių 
tomų negalime laikyti objekty
via ir pilna lietuvių literatūros 

‘ istorija.”
DARBiNtiMKAS ^Bus baugiau)

4-

Šv. Rastas teismo salėje

Nairobi. — Kenijos biblinė 
draugija įteikė šio krašto teisin
gumo ministeri'ui 150 Švento Raš
to egzempliorių, skiriamų panau- 
lojimui teismo salėse. Biblinės 
draugijos pirmininkas šia proga 
įžymėjo, kad Kenijos įstatymai 
plačiai remiasi Švento Rašto mo
raliniais principais. Teisingumo 
ministaris, atsakydamas, priminė, ' 
kad kiekvienoje teismo salėje Ke
nijoje yra Šventasis Raštas.
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Vl-jo PALK RUOŠOS KOMISIJOS 2-sis OFICIALUS PRANEŠIMAS 

vI-jo P,Amerikos Lietuvį^ Kongreso Hugscs komisijos vice 
oiriininkas Dr\ Al f r ■ Stanaveič ius tos kofci si j os įgąl lotas, 
jjci’nas Argentinoje, susitiko su įvafr’-or 3s.Aires liet, 
orsanizacijom. visur pastebėto c-yK virė ii-as i busimuoju 
Pal-K Urugvajuje-
Iki šiol mes nežinome tiksliai klek P,Amerikos liet.orça- 
mizicijv dalyvaus tame ' Kon rose$nes tik kelios j y. teikėsi

i. y. pranešimą, o tai yra labai svąr
ov.jkad laiku galėtume pristatyti Urugvajaus valdžiai s$ra 
ša dalyvaujančiu organizaciją
llūsy paciy orientacijai buty naudinga žinoti ne tik kiek
vienos organizacijos pirmininko ir sekretoriaus. pavardę 
bet ir kiek ta organizaciją;, turi tikru n ari v •
L.iik. visi žinome?pffAmerikos j_iet«Kongresy. idėja kilo is 
Argentinos lietuviu organizacijy, tuo neto sudarius iy. ALOS 
Tarybą Ji Argentinoje suorganizavo I~jį,o vėliau ir IV-j į 
PALK ir dalyvavo visuose kituosee Tain"mat sukrautame,kaip 
dažnai* atsitinka,kad laikui bėgant keičiasi aplinkybes ir, 
pavyzdžiui,šiuo metu,kiek mums yra’žinoma,ne visos’Argen
tinos lietuviu organizacijos priklauso tai ALOS karybai.
'v_-*.jo Pala Ruosos Komisija nesiimą. sprąsti kity xrásty 
lietoorganizacijy tarpusavio santykius -tai kiekvieno 
krašto vidaus reikalas, ji dar kart." kniečia dalyvauti 
Vi-nte PALK visas liet-.organizacijas krariom tik ru?i musy 
Polonijy -ir mušti tautos gerovė ir kurios rimtai dirba lie- 
.tuvybės naudai
Ateityje palaikysime tiesioginius ryšius tik su tomis, or-

• inizacijomisjiurios^teiuesi ar artinoje ateityje teisis 
rastu atsiliepti į musp -į< atv'-irai ar kelty orna-
nizacijp grupes vardupkuriai jos priklauSo*

Si nuoširdžiais lirJ ėjimais ir oagarba kiekvienam
broliui -r sesei lietuviui

Halina Didžiulytė Mošinskienė

VISADA PRISIMINSIU... •

augšto ūgio, liekną, smulkaus veido, amžiaus 
nusidabrinta dailia galvute, malonia kuklia 
šypsena, šiltu rankos paspaudimu pasitinkan
čią, draugiškai prakalbinusią mielą Uršulę Lau
čienę.

Tik šiandien gavusi "M. Lietuvos" paskuti
nę numerj (1520) likau pritrenkta liūdnos 
staigmenos, kad jos jau nebėra — ji išėjo iš 
musų tarpo amžinybėn rugsėjo 8 dieną.-

Žinau, kad palaikojusi savo gyvenimo drau
gą, irgi staiga pasimirusi, jinai liko viena naš
lauti. Vis rodėsi sveika, ramiai susitaikiusi su 
vienatve — o toji rimtis ir paguoda buvo jos 
giliame tikėjime,, pamaldume ir visiškame pa
sitikėjime Apvaizdos globa. Neužsidarė kaip 
eremite, nesisląpstė nuo žmonių, dalyvauda
vo visuose lietuviškuose parengimuose kaip 
stebėtoja, giliu dėmėsiu įsigyvendama j prog
ramų turinj. Šv, Kazimiero parapijos nuolati
nė rėmėja, ji džiaugdavosi, kad taip gražiai lie
tuviai darbuojasi ir dėkodavo už gražesnį žo- 
dj - lietuvišką žodį

Mudviejų pažintis ir tebuvo tie susitikimai 
lietuviškuose pobūviuose. Bet visada rasdavo
me draugišką žodį viena kitai, nes kažkas mus 
rišo — gal tas pats sentimentas ir tėvynės nos
talgija, pagarbos jausmas savo tautiečiui.

Labai apgailestauju,-.kad taip pavėluotai 
pasiekė mane toji graudi žinia, bet tebūnie 
man leista išreikšti pagarbą jos kukliai asme
nybei — lietuvei, kuri visą savo gyvenimą ne
išsižadėjo lietuvybės.

Pagarba ir jos draugėms Irenai ir Danielei, 
kurios neapleido vienišos našlės ligoje ir mir
ties valandoje.—

Viskas lieka šioje žemėje - draugai, turtai. 
net patys artimiausieji, kai Praamžius muspa: 
sišaukia. Prie jo sosto papėdės palydi velionį 
tik jo gerieji darbai, ir jie buvo ištikimieji Ur
šulės palydovai jos visą gyvenimą.

Tebūnie lengva mirusiai Brazilijos žemė, o 
jos vėlė tesidžiaugia Amžinąja Šviesa?

Gili užuojauta vėlionies draugėms - težydi 
neužmirštuolėmis daugelio atmintyje Uršulės 
Laučienės kuklus ir išsiskiriančiai jaukus mo
ters lietuvės atvaizdas pagarbos aureolėje?

S. Paulo
1977.9.19.

SVEČIAI IŠ VENECUELOS

São Paule ir ML redakcijoj lan
kėsi Venectieios Jjetuvių žurnalo 
GAIRES redaktorius JUOZAS 
KUKANAUZA su Ponia Ona ir 
dukrele Violeta. Kaip FERRO 
DE VENEZUELA C.A. direkto
rius C.A. direktorius ir kontrolie
rius p. Kukanauza aplankė S. Pau
lo PERRO pramonės industrijas, 
paviešėjo Riodežaneire ir susitiko, 
nors trumpai, su keliais vietiniais 
lietuviais veikėjais. Aplankęs Mon
tevideo, B. Aires, Bariloche, Men
doza, Cordoba, Lima e Cuzco, grį
žęs namo organizuos išleidimą 
oraktiškos informacinės knygelės 
ęp?e lietuvius bei jų kultūrines 
institucijas visoj P. Amerikoj.

v PARĖMĖ LAIKRAŠTI

P. AU DBA CATAFAY parėmė 
ML-vą 100 kruzeirų auka. NuosiG 
džiai dėkojame.
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AUKOS LIET. KRYŽIUI PASTATYTI

25 d. rugsėjo ( Setembrojmirė 
GENOVAITĖ STONIENĖ

Prof. Antanui Stoniui, sūnui Antanui, dukrai Austinai, o 
taip pat Ambrozevicių ir Jakubąičių šeimoms, liūdesio ir 
skausmo valandose, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojau
tą. Kartu liūdime neteką savo narės.

LIETUVIŲ SĄJUNGĄ BRAZILIJOJE
GENÉSIO AMADEU................ Cr$.1.000,00
JARBAS DE OLIVEIRA. Cr$.1.000,00 
MAURO DE REZENDE ... . Cr$.1.000,00 
JOSÉ TIBERIO rALACIO

LANCHEROS '. . . .. .'........Cr$.1.000,00
NATAL THOME................. Cr$.1.000,00
J. PAIMI.. Cr$.1.000,00
LIUDA MAJIENÉ ... . Cr$. 1.000,00
HENRIQUE GUZIKAUSKAS Cr$. 500,00 
VERONIKA ZAKÁRAVICIUS Cr$. 200,00 
ANTANAS SKREKYS . . .Cr$.' 200,00
ONA SERMUKSNIENÉ_____ Cr$. 500,00
KATARINA ANDRULEVICIUS $. 100,00 
LUIZ ANTONIO ALEKNAVI

ČIUS..................... Cr$. 500,00
MOTERŲ DRAUGIJA . ... Cr$. 500,00 
APAŠTALISTES DRAUGIJA Cr$. 500,00 
VINCAS SUBATCIUS.............cr$. 500,00
SOFIA VENCEVICIENE .. Cr$. 500,00 
JONAS KAZLAUSKAS...........Cr$. 100,00
COSTA STARKEVICIENE . . . .CrS. 100,00 
AP. BALTADUONIENĖ . . Cr$. 200,00 
MONIKA BARANAUSKAS . Cr$. 100,00 
KATARINA NANARTONIS . „Cr$. 100,00 
ANA SIDARAVIČIUS.............. Cr$. 200,00
JUSTINAS BRAKNYS . Cr$. 100,00 
ROSALIJA ZABULIONIS .. . Cr$. 100,00 
ANAJUZENIENE................. Cr$. 100,00
TEOFILE LAKUSKIENE.........Cr$. 100,00
LIUDAS BENDORAITIS . Cr$. 200,00 
ROZALIJA PAVILIONIENE. .. Cr$. 100,00 
APOLONIJA JAKAITIENE . Cr$. 100,00 
ANASTASIA PIMENTEL . . . .Cr$. 50,00 
PETRONĖLE PALIVONIENE Cr$. 100,00 
AMELIA SINKEVIČIENE .. Cr$. 100,00 
JONAS PAUKŠTYS . . Cr$. 100,00
Pranas Šinkūnas.............. Cr$. 50,00
TIJŪNĖLIS..........................Cr$. 50,00
BRUNA DESCHER................. Cr$. 50,00
ONA ADAMAVYClENE. . Cr$. 100,00 
JIEVA KUTKIENE . . . ........... Cr$. 100,00
EVAPAVLOFF....................... Cr$. 50,00
ALBINA BALTUŠIS . . . Cr$. 50,00
WANDA KRUMZLYS. . Cr$. 50,00 
ONA PUTKAUSKIENE........ Cr.S. 220,00
PETRONĖLE BANIENE. . Cr$. 200,00 
ANA SINKEVIČIENE...........Cr$. 100,00
ANELE BAUŽYS . . Cr$. 200,00
ALENA MEDASKIENE . . Cr$. 50,00

I

PAIEŠKO

STASYS JŪRAITIS iš Austra
lijos, sūnus Elenos Jadvilaitės Jū- - 
raitienės, oaieško ONOS JADVI
LAITĖS KANČIŲVIENÉS, kilu
sios iš Virbalio, išvykusios iš Lie
tuvos j Braziliją 1924 m.

Ji turi sūnų Juozą ir daugiau 
vaikų.

Stasio Jūraičio adresas:
9 Marian St.
E n m ore, Sydney
N.S.W — Australia 2042

(Bus daugiau) -

VICENTE VITOR BANYS 
Kryžiaus Statymo Komiteto

Pirmininkas

VIKTORO KURGONO, gyve
nančio Muenster mieste, Vakarų 
Vokietijoj, Brazilijoj gyvenantys 
giminės prašomi atsiliepti šv. Ka
zimiero parapijos adresu ar tele
fonu:
Caixa Postal 4421
01000 São Paulo, SP.
Telef. 273-0338

Rugsėjo 8 d. staigiai mirė 
STASYS AMBRAZIEJUS. Ki
lęs iš Krosnos p-jos, Marijam
polės apskr. Atvyko j Braziliją
apie 1929 metus. Paliko žmo
ną, sūnų, dukterį ir 6 vaikai
čius. 7-tos dienos Mišios buvo 
atlaikytos šv. Kazimiero koply
čioj rugsėjo 14 dieną.

LABDAROS RATELIS
iš anksto nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie TELEFONU (273- 
0338), RAŠTU ar net ASME
NĮ Al informuos šv. Kazimiero 
p-jos kleboniją ar Ratelio narius 
apie jiems žinomus VIENIŠUS 
SENELIUS ir kitus. REIKALIN
GUS BETKOKIOS PAGALBOS.

Ligoniai, ypač nepajėgiantieji 
lankytis bažnyčioj, galės, pagal 
susitarimą, turėti MIŠIAS SAVO 
NAMUOSE.

LITERATŪROS RATELIO PO
PIETĖ

Paskutinį rugsėjo šeštadienį Li
teratūros ratelio popietė buvo šv 
Kazimiero p-jos patalpose. Be į- 
prastų žinių bei organizacinių in
formacijų, buvo, oagal jau nusis
tovėjusį įprotį, ir savų kūrinių. P- 
!ė Joana Satkūnaitė paskaitė iš 
savo pergyvenimų tikrai įdomų 
vaizdelį: "Lietuvių kalba mane iš
gelbėjo". Vienbalsiai buvo nutar-

mšios
7-tos dienos MIŠIOS už .a.a. 

GENOVAITĖS STONI ENÉS vėlę 
bus šeštadieni, spalio (outubro) 
1 dieną, 10 vai. ryto, V. Zelinos 
bažnyčioje.

mišios ■
už a.a. ANTANĄ JUNEVIČIŲ 
Antosės Jucevičiūtės— Vidmantie- 
nes tėvą, bus spalio (outubro) 9 
d., 10,15 vai. BOM RETIRO, Co
légio Sta. Inez, Rua Tres Rios 
(prie Av. Tiradentes).

-Giminės ir pažjstamieji, ypač 
iš artimesnių apylinkės bairų, kvie 
čiami dalyvauti.

ta sukurtą vaizdelį perduoti lietu
viškai spaudai.

SVEČIAI IŠ ČIKAGOS

Iš Čikagos atvyko rašytoja Ka- 
rol.ė Pažėraitė su broliu Kaziu Pa
žėra, atskridusiu iš Australijos. Da
bar abu atostogauja Guarujá pas 
brolį Edvardą Pažėrą. S. Paule pa
sisvečiuos iki spalio 17 dienos;pas- 
kui grįš į Čikagą.— Svečiams geriau 
šių atostogų’

RAŠO SOL. V. VERI KASTIS

' Dar kartą nuoširdžiai dėkoju 
už malonų priėmimą ir globoji
mą. To niekados nepamiršiu. Lai 
Dievas jums visiems atlygina ir 
jus globoja.

Mes visi grįžome laimingi na
mo. Tuojau įsijungiau j darbą. 
Trejos laidotuvės. Keletas vestu
vių Mokykla, oosėdžiai dėl dainų 
šventės, T chorų repeticijos. Tai 
nėra laiko nei atsikvėpti..."
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parodė įdomių skaidrių-slidų iš

C1A SAO PAULO?

Verą ir Joną Tatarunus sveiki
name laimingai namo sugrįžusius, 
o Audriukui linkime gero gimta
dienio.

SPALIS (outubro) TAI ROŽINIO - ROŽANČIAUS MĖNUO 
visiems pasaulio katalikams. Ypač gi mums, 'Marijos žemės" vai
kams, jis turi būti ypatingo dvasinio gyvastingumo, asmeninės ir 
bendros maldos mėnuo.

Šv. Kazimiero parapijoj

bus atšvęsta spalio (outubro) 9 dieną.
PROGRAMOJ: šventės MIŠIOS, Rožinio maldai pritaikintasfil 

mėlis, Krikščionių Pagalbininkės palaiminimas.
Visi mielai kviečiami dalyvauvi. •

ANTANAS ALEKNAVIČIUS 
atšventė 22-ąjį gimtadienį šio mėn, | 
20 d. RŪTELĖS tautinių šokių. | 
šokėjai ;avo vadovui padarė staig
meną: iškepė didelį tortą ir pa
linkėjo "Ilgiausių metų" per šeš-'

PANORAMA L I T JANO tadienio šokių repeticiją. Ta pa
čia proga pasinaudojo pasveikin
ti ir DOUGLĄ SALDĮ, šokėją ir 
skautų skiltininką, kuriam kaip 
tik tą dieną suėjo 14 metų.Šokių 
vadovui Antanui ir skiltininkui 
Dougfui linkime laimės ir sėkmės 
lietuviškame ir skautiškame dar
be.

Lietuviška radijo valandėlė jau 
veikia. Ir, nežiūrint pradžiai bū
dingų nesklandumų, veikia gerai. 
Valandėlę veda jaunos lietuviškos 
pajėgos. Tai jorm, — VALIO!

Pastabas, patarimus, pasiūly
mus, o taip pat ir padrąsinimą, 
rašykit valandėlės vadovybei: PA
NORAMA LITUANO, R. Conso
lação 2608, Conjunto 11, 01302 
São Paulo, SP.

Kiekvieną šeštadieni, 12,15 — 
12,45. - klausykit PANORAMA 
LITUANO, radijo stotis Novo 
Mundo, 560

SUSIKAUPIMO DIENA

P. A. L. KONGRESAS

PALKui ruošti iš Brazilijos lietu
viu pusės SPECIALUS KOMITE - 
TAS jau beveik galutinai sudarytas. 
Dabar vyksta susirašinėjimai su cen
triniu Urugvajaus komitetu.
S Sekantis posėdis bus spalio (ou
tubro) 7 d., 20 vai. šv. Kazimiero 
p-jos patalpose.

Galutiniams aptarimams ir spren 
dirnams, ypač, gi skubiu lėšų telki
mo reikalu, būtina, kad posėdy da? 
lyvautų visu interesuotu organizaci 
jų atstovai.

Rugsėjo 22 šv. Kazimiero 
p-jos kunigai turėjo iš anksto 
suplanuotą susikaupimo dieną, 
kurią praleido saleziečiu semi
narijoj, Lapoj. Tokia susikau
pimo diena organizuojama kas 
trys mėnesiai, o kas mėnesį bū
na susikaupimo popietė. Mat,- 
reikią ir dvasią maitinti, kad 
nenusilptu.

Kunigų troškimas — kad ir 
parapiečiai organizuotų jiems 
tinkamas — ir labai reikalingas 
— susitelkimo dienas (ar bent 
pusdienį).

IŠVYKSTA i MISIJAS

ATEITININKUI SUSIRINKIMAS

Po popietinių sekmadienio mi
šių S. Paulo ateitininkai susirin
ko klebonijoj pasiklausyti Dėdės 
Juozo trumpo pranešimo apie IX 
ATEITININKŲ KONGRESĄ ir 
aptarti ateities darbo planus. Bu
vo. svarstoma apie JAUNIMO 
ŠVENTĖS PARENGIMĄ ir apie 
kelionės rengimą su programa j 
Urugvajų ir Argentiną, Susirinki- 

‘ mas baigtas arbatėle, o dėdė Juo
zas visus pavaišino iš Lietuvos at
vežtom saldainėm ir šokoladu.

V. ir J. TATARŪNAi VÊL NA
MIE

Sekmadienį (rugs. 25) po trijų 
mėnesių kelionės Lietuvoj, Euro
poj ir Amerikoj mielus namelius 
pasiekė VERA ir JONAS TATA- 
RUNAI. Iš kelionės parsivežė 
daug suvenyru,įspūdžių ir atsimi
nimų. Tą patį vakarą spėjo aplan
kyti brolį Vitą ir Angelina, kurių 
berniukas Audrys šventė aštuntą
jį gimtadienį. Susirinkusioms gi
minėms ir Audriuko draugams

Spalio (outubro) 23 dieną sekmadienį, 16 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje bus bendros

ir
Dievo Tarno, Arkiv. JURGIO MATULAIČIO 

paminėjimas
Koncelebruos galimai visi lietuviai kunigai. Bus giedama egzekvi

jos su LIBERA. Seks spalvotas filmelis "Tu esi Petras - Uola".
Kviečiamos visos religinės, tautinės ir kultūrinės organizacijos, 

bei visi atsimenantieji Brazilijoj dirbusius ir mirusius kunigus daly
vauti pamaldose, minėjime ir, pagal pirmų krikščionių prasmingą 
oaprotį, suneštinėse vaišėse.

yiiiaMoiuiinoiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiii

VEIKLOS KALENDORIUS

Spalio (outubro) 28 d.. 20.30 vai. PLIAS 
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas inž. 
Algirdą Mošinskj. Rua prof. João Arruda. 176 
apto. 12 (Perdizes). Tel. 65-0907.

Vyrų — moterų - vaikų 
gydytoja

■fflllllllllillllllíllllllllll

tės pamaldų, vyks atsisveikinimas su 
dr. VYTU KIAUŠU, išvykstančiu 
dirbti su dr. kun. F. Bendoraičiu A- 
mazonijoj, Guajara-Mirim. Jaunam 
idealistui sėkmės ir ištvermės!

RUOŠIAMI LIETUVIŠKI KALĖ 
DINIAl ATVIRUKAI

Labdaros Ratelis ruošia spaudai 
lietuviškus kalėdinius atvirukus (pos
tais), kuriuos bus galima įsigyti abie
jose klebonijose ir pas platintojus.

Pelnas skiriamas BENDRŲ KŪ
ČIŲ rengimui ir LABDAROS DAR
BAMS. Todėl tautiečiai kviečiami 
kalėdiniams sveikinimams panaudo
ti šiuos lietuviškus KALĖDINIUS 
ATVIRUKUS. - Labdaros Ratelis.

DĖMESIO.

PARQUE DAS NAÇÕES -
UTĮ N GA: 

įprastos LIETUVIŠKOS PAMAL
DOS kiekvieną pirmąjį mėnesio 
sekmadienį šiuo tarpu bus KAZI
MIERO ir MARIJOS SKORUPS- 
KIŲ namuose, rua Alemanha,388, 
Pque das Nações.

Á1 Plačiojo São Paulo sektoriuose - ba i ruošė planuojamos SU- 
8 DÉTINÉS MIŠIOS Vėlinių (uždusimų) proga.
| V. A N A S T À C I O, D-ro J. Basanavičiaus Mokyklos Glo

bėjų Ratelio valdyba kviečia visus savo mirusiųjų narių gimi- 
\ nes ir mokyklos rėmėjus bei bičiulius dalyvauti spalio (outub- 
S ro) 30 dieną, 11 valandą sudėtinėse Š V. M i Š I O S E, kurios 

bus laikomos mokyklos patalpose, o po to — pagal pirmųių 
krikščionių gražų oaprotį — suneštinėse VAIŠĖSE IR PASI- 
ŽMONĖJIME.

DRA. HELGA HERING 
médíce 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

. Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Baino do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3669

Valdyba

Neužmiršk
lietuviškos spaudos!
Skaityk ir

platink ją!

Caixa Postai 4421
01000 São Paulo. SP.
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VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
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METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr. 
Paskiro numerio kaina: 2.00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal 
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Šileika’ vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomone. Už sskelbimu kalba ir tu
rini redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadieni: vietinės žinios 
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