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Žymūnus išlydint
Kai 1933 m. mirė Kaune rašytojas ir visuomenės vei

kėjas kan. Tumas-Vaižgantas, laidotuvėse dalyvavo dide
lės minios žmonių. Tuomet spaudoje buvo rašoma: lietu
viai nevisuomet moka gerbti gyvuosius, bet moka laidoti 
mirusius. Tai nebuvo vienintelis toks atvejis — vėliau daugr 
kartų pasitvirtino minėtoji tiesa. Taip buvo Lietuvoje, taip 
yra ir išeivijoje. Gyvi žymūnai gana retai susilaukia visuo
menės įvertinimo. Visų pirma dėlto, kad jie paprastai būna 

-kuklūs, nesireklamuoja. Net ir jų darbai nevisuomet būna 
žinomi visuomenei. Taip buvo pvz. su velioniu dr. A. Ša
poka. Tiesa, jis mirė dar būdamas jaunas (55 metų), tačiau 
savo istoriniais ir publicistiniais darbais jau buvo plačiai 
pagarsėjęs. Gyvas būdamas, nejautė visuomenės įvertini
mo, kokio buvo užsitarnavęs. Kaip redaktorius buvo kai- 
kurių asmenų ir grupių net puldinėjamas. Laidotuvių die
ną jis susilaukė nepaprastai didelio dėmesio bei visuome
nės įvertinimo. Panašiai buvo su visuomenės veikėju bei 
redaktoriumi J. Kardeliu. Ir jis plačios visuomenės įverti
nimo sulaukė tiktai laidotuvių dieną, kai įvairių pažiūrų 

• tautiečiai susirinko ties jo karstu, šie du ryškūs pavyzdžiai 
rodo, kad gyvas žmogus mums atrodo lyg. permažas, lyg to 
įvertinimo nenusipelnęs.

P
RIE MINĖTŲ pavyzdžių priklauso ir a.a. dail. Teles
foras Valius. Kol gyvas, jis buvo pastebimas viešumo
je tiktai kūrybiniais savo darbais parodose, spaudoje.

Kas tų parodų nematė, spaudoje nesekė, dail. T. Valių pa
žinojo tiktai kaip eilinį tautietį. O ir tie, kurie jį pažinojo 
kaip kūrėją ir kaip žmogų, neskubėjo nei su jo pagerbi
mu, nei įvertinimu. Kai dail. T. Valius sulaukė 60 metu 
amžiaus, spaudoje pasirodė tiktai kuklūs paminėjimai. Ne
buvo surengta nei apžvalginė jo darbų paroda, nei atitin
kamas platesnis paminėjimas-akademija. Ir kokia gyveni
mo ironija! T. Valius daug rašė apie savo kolegas dailinin
kus — gyvus ir mirusius, vertino jų darbus, parodas, lei
dinius, bet kai atėjo jo paties 60 metų sukaktis, jo kolegos 
tylėjo. Greičiausiai dėlto, kad dail. T. Valius buvo labai 
kuklus, pats niekad garbėn nesiveržė, o tiktai labai daug 
dirbo, kūrė. Antra, galbūt buvo perjaunas — dar buvo 
tikimasi iš jo vis naujų kūrybos vaisių. Deja, jo gyvenimo 
kelias buvo trumpesnis nei buvo tikėtasi. Jis nutrūko toje 
vietoje, kur turėjo pražysti brandžiausi kūriniai. Mūsų vi
suomenė tai skaudžiai pajuto ir suprato, kad neteko dide
lio, bet dar neįvertinto žmogaus. Savo įvertinimą ji parodė 
nepaprastai gausiu dalyvavimu Velionies laidotuvėse.

D
AILININKO t. Valiaus didybė glūdi dviejose plotmė

se, būtent — asmeninėje ir kūrybinėje. Ji būtų 
galima palyginti su kukliai žydinčia gėle, bet turinčia 

gilias šaknis. Kasdieniniame gyvenime jis buvo tikrai kuk
lus žiedas, bet ne tuščiaviduris. Jo laikysenoje nebuvo jo
kių pretenzijų, rodančių dirbtinį veržimąsi į augštybes. Jo 
santykiai su visais buvo lygūs, kultūringi, išbalansuoti, be 
jokio rūstumo. Mokėjo išlaikyti pusiausvyrą ir gana karš
tose situacijose. Priešų, atrodo, jis neturėjo, nors kartą 
išsireiškė, kad rašydamas recenzijas apie dailės parodas, 
leidinius bei dailininkus jų “daug” įsigijo. Bet tai nuomo-

Toronto latviai savo valstybės Latvijos nepriklausomybės šventės proga su
rengė 12 valandų budėtuves prie miesto rotušės, tuo primindami visuome
nei Latvijos okupaciją Nuotr. J. Ligerio

O KAIP SÃO PAULO LIETUVIAI ATŠVĘS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 60-METĮ IR PRIMINS PA
SAULIO SĄŽINEI LIETUVOS TRAGEDIJĄ? .

JAU BŪT LAIKAS RIMTAI SUSIRŪPINTI.

Naudingi patarimai
Chicaga. — “Chicago Daily 

News” taip pat prisideda prie 
tų, kurie turi visokių linkėjimų 
Sovietų Sąjungai, švenčiančiai . 
kapą metų. Vakar dienos veda
majam linki:

1. Atsisakyti grasinimų arba jė
gos vartojimo santykiuose su ki" -

/tomis šalimis;
2. Gerbti žmogaus teises ir ki

tas laisves bei pripažinti visoms 
tautoms spręsti savo likimą;

3. Leisti apsispręsti savo sovie
tinėm respublikom, įskaitant tei
sę ir išstoti iš Sov. Sąjungos;

4. Pripažinti visų piliečių ly-

5. Pripažinti kalbos, spaudos, 
susirinkimų ir sąžinės laisvę.

Tos laisvės yra paminėtos na u* 
joj sovietų konstitucijoj. Reikia, 
kad jos dar būtų ir vykdomos, sa
ko laikraštis.

nių susikirtimai estetinėje srityje, kur niekad ir niekur 
vienos nuomonės nebūna. Ta jo kultūringa, išbalansuota 
laikysena, pilna supratimo ir paslaugumo, plaukė iš jo 
krikščioniškos sielos, kuri susiformavo lietuviškoje tra
dicijoje. Tai matyti ir jo kūryboje, kur jis buvo įleidęs 
gilias šaknis. Apdovanotas dideliu talentu ir nepaprastu 
darbštumu, dail. T. Valius paliko tokį lobį, kuriuo lietuvių 
tauta galės didžiuotis bei žengti į tarptautinę plotmę. Rei
kia tikėtis, kad jo palikuonys pajėgs sudaryti atitinkamą 
monografiją ir j on sudėti būdinguosius kūrinius, kurie 
šimtmečiais liudys talentingąjį kūrėją ir drauge įkvėps 
jaunąsias kartas turtinti lietuviškąją kultūrą, kaip ir pats 
Velionis darė. Pr. G.

Tėviškės Žiburiai

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuvos laisvės byla
LIETUVA
....... ... .. >•*«..........

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas 
apie lietuvių pastangas Belgrado 
konferencijoje ir kitur plačiai kalbė
jo VLIKo seime St. Petersburge, Flo
ridoje, 1977 m. gruodžio 3 d. Čia pa
teikiame jo pranešimo ištraukas.

RED.
Kas padaryta?

VLIKas, remdamasis savo 
1976 m. gruodžio 4-5 d. seimo 
nutarimu, suorganizavo lietuvių 
žmogaus teisių komisiją (VLIKo 
valdybos 1977. III. 3 protokolas 
nr. 304) ir jos pirmininku pa
kvietė buvusi Vilniaus universi
teto prorektorių, tarptautinės 
teisės profesorių dr. Domą Kri
vicką (nariai: kun. K. Pugevi- 
čius, dr. J. Genys, D. Kezienė, 
A. Zerr, dr. J. Balys, J. R. Si
manavičius, S. Kudirka, A. Ju
rašienė, J. Jurašas). Komisiją 
sudarant atsižvelgta, kad joje 
būtų atstovaujama pagrindinėm 
mūsų organizacijom: Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir Bendrajam 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
dui.

Lietuvos grupė Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti, kurią 
sudaro T. Venclova, kun. K. Ga- 
ruckas, O. Lukauskaitė - Poškie
nė, V. Petkus ir E. Finkelštei- 
nas. 1976 m. lapkričio 25 d. Vil
niuje paskelbė savo manifestą. 
Jame reiškiamas susirūpinimas 
dėl Helsinkio susitarimų pažei
dimo, prašoma jų, signatarus at
sižvelgti Į TSRS kariuomenės 
nulemtą dabartinį Lietuvos sta
tusą ir rūpintis, “kad Lietuvoje 
nebūtų pažeistos humanitarinės 
teisės”. Tomui Venclovai pavy
ko 1977 m. pradžioje išvykti Į 
Vakarus, o Viktorą Petkų su
ėmė KGB, vos tik prasidėjus 
Belgrado konferencijai. T. 
Venclova, atvykęs Į JAV, 1977 
m. vasario 24 d. liudijo kongre

sinėje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Komisijoje 
Vašingtone apie Helsinkio susi
tarimų nuostatų laužymą Sovie
tų Sąjungos okupuotoje Lietu
voje.

ALTos pirm. dr. K. Bobelis 
1977 m. balandžio 27 d. (lietu
vių, latvių ir estų bendro komi
teto vardu) liudijo kongresinė
je Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Komisijoje Vašing
tone' apie Pabaltijo valstybėse 
— Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje — Sovietų Sąjungos vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus.

Lietuvių žmogaus teisių ko
misijos pirm. dr. D. Krivickas 
ir atstovybės patarėjas dr. A. 
Gerutis 1977 m. gegužės 6-8 d. 
d. dalyvavo Žmogaus Teisių ir 
Tautų Apsisprendimo Organiza
cijos (būstinė Liucernoje, Švei
carijoje) sušauktoje konferenci
joje, kuri įvyko Wild Bad 
Kreuth, V. Vokietijoje. Ten jie 
abu padarė išsamius praneši
mus apie žmogaus teisių panei
gimą Lietuvoje bei kitose Pa
baltijo valstybėse ir paveikiai 
dalyvavo kituose konferencijos 
darbuose. Jų pranešimus drau
ge su tos konferencijos nutari
mais Muencheno universiteto 
rektorius dr. Nicolaus Lobke- 
wicz įteikė Helsinkio Baigiamą
jį Aktą pasirašiusiųjų valstybių 
vyriausybėms.

Jonas Jurašas. 1977 m. gegu
žės 19 d. padarė pranešimą Va
šingtone tarporganizacinėje 
konferencijoje (ją surengė šios 
organizacijos: Amerikos Taryba 
už Laisvę Pasaulyje, Pavergtųjų 
Tautų Komitetas, Kardinolo 
Mindszenty Fondas, Žydų Tei
sių Taryba, Jaunieji Amerikie
čiai už Laisvę ir kt.), pavadinto
je “Žmogaus Teisės po Helsin
kio”, ypač iškeldamas Pabaltijo 

valstybėse — Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje — Maskvos sis
temingai vykdomą rusifikacijos 
ir etninio genocido politiką.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo vicepirmininkas ir VLI 
Ko pirmininko pavaduotojas dr. 
Br. Nemickas 1977 m. birželio 
2-3 d. dalyvavo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo delegacijo
je, kuri lankėsi Vašingtone pas 
visą eilę senatorių bei kongreso 
narių ir pas Valstybės Departa
mento pasekretorį Europos rei
kalams John A. Armitage. Vizi
tų metu visur buvo keliamas 
žmogaus teisių laužymas Sovie
tų Sąjungos pavergtuose bei 
viešpataujamuose Vidurio ir Ry
tų Europos kraštuose. Pasekre- 
torio paakintas, dr. Nemickas 
surinko iš lietuvių žinias apie 
sovietų kliudymus išskirtoms 
šeimoms susijungti, pavergtie
siems lietuviams užsieniuose 
lankytis ir laisvojo pasaulio lie
tuviams Lietuvon vykti ir, jas 
susistematinęs, įteikė Valstybės 
Departamentui.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai dr. S. A. 
Bačkis, dr. A. Dinbergs ir E. 
Jaakson 1977 m. birželio 7 d. 
lankėsi Valstybės Departamen
te pas pasekretorį Europos rei
kalams John A. Armitage ir 
įteikė notas, atkreipiančias JAV 
dėmesį į Sov. Sąjungos okupuo
tose jų atstovaujamose valsty
bėse vykdomus žmogaus teisių 
paneigimus.

JAV LB pirm. A. Gečys 1977 
m. gegužės 9 d. įteikė Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Komisijai memorandumą apie 
žmogaus teisių pažeidimą oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuviu Moterų Klubu Fede-
4. L c.

racijos pirm. I. Banaitienė 1977

2
m. rugpjūčio 24 d. pasiuntė JA 
V-bių delegacijai Belgrado kon
ferencijoj išsamų raštą apie lie
tuvių politinių kalinių kančią, 
perskirtų šeimų vargus, religinį 
persekiojimą okupuotoje Lie
tuvoje.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, vadovaujama kun. K. Pu- 
gevičiaus, 1977 m. rugsėjo 
mėn. išsiuntinėjo beveik 5.000 
anglų kalba leidinio apie religi
jos persekiojimą Sov. Sąjungos 
okupuotoje Lietuvoje. Leidi
nys paruoštas, remiantis “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikoje” paskelbtąja medžiaga ir 
išsiuntinėtas viso pasaulio svar
bioms valstybėms, religinėms in
stitucijoms ir spaudai.

VLIKas 1977 m. rugsėjo 19 d. 
išsiuntinėjo Helsinkio susitari
mus pasirašiusiom nekomunisti
nėm vyriausybėm VLIKo pirm. . 
dr. J. K. Valiūno ir Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefo min, . 
S. Lozoraičio pasirašytą išsamų 
memorandumą, atkreipiantį dė
mesį į žmogaus teisių laužymą 
pavergtoje Lietuvoje ir reika
laujantį pašalinti iš jos sovieti
nę okupaciją. Memorandumą . 
parengė dr. D. Krivickas, religi
jos persekiojimo apžvalgą — 
kun. Pugevičius.

Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Sąjunga, drauge su latviais ir 
estais, 1977 m. rugsėjo 24 d. Va- 
šingtone prie Linkolno laisvės 
paminklo suorganizavo demon
straciją. atkreipusią dėmėsi į 
žmogaus teisių paneigimą ir tei- 

lx. ...txald tIzac . n 1J Šalini - 
mą Sov. Sąjungos okupuotose- 
Pabaltijo valstybėse — Lietuvo
je. Latvijoje ir Estijoje. De
monstracijos organizaciniam ko
mitetui sėkmingai vadovavo 
Viktoras Nakas. Demonstracijoj 
dalyvavo ii’ VLIKo valdybos na
riai.

VLIKo valdybos prašomas, 
kun. K. Pugevičius buvo 1977 
m. spalio 25-31 d.d. Belgrade

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas tarp rusu disidentų Vašingtone - Povilo Litvinovo ir Andriejaus Amalriko
Nuotr. J. I rboiio

ryšium su ten vykstančia žmo
gaus teisėms apžvelgti konfe
rencija. Jį priėmė JAV amba
sadorius Albert Sherer, in,. ir 
Vatikano atstovas Belgrado kon
ferencijoj mpns. Fonz-Munoz. 
Kun. K. Pugevičius savo pasi
kalbėjimuose kėlė žmogaus lei
siu, ypač religijos laisves ir ap
sisprendimo vykdymo laužymą 
Šov. Sąjungos okupuotoje Lie
tuvoje. Jis taip pat matėsi su 
“New York Times" korespon
dentu D. Andelmanu ir su Ai
rijos delegacijos nariais.

VLIKo leidiniai
Rengiamas išsamus enciklo

pedinio pobūdžio leidinys apie 
Lietuvą anglų kalba maždaug 
500 puslapių apimties. Leidinį 
rašo Mykolas Drunga. Daugiau 
kaip pusė leidinio jau parengta. 
VLIKo valdvba vra sudariusi 
trijų asmenų .(dr. B. Nemicko. 
J. Valaičio ir B. Bieliuko' komi-
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PRANEŠIMAS IŠ JERUZALĖS

Medaliai beginkliams kariams PAVERGTOJE TEVMJE
Z. CÉSNA

Institute - muzėjuje Jád Va- 
šem nacizmo aukoms atminti 
buvo iškilmingai įteikti Pasau
lio Tautų Teisuolių medaliai ir 
diplomai a.a. dr. Petrui, Sergie- 
jui ir Jadvygai Baubliams. Jų 
šeimos vardu šiuos apdovanoji- 
mūs priėmė architektas Rostis 
Baublys, gyvenantis Londone, Baublių šeįmo§..dėka išgelbėtie

ji, bičiuliai, buvę kaimynai ir 
bendradarbiai — pasuko į Pa
saulio Tautų Teisuolių alėją. 
Čia prie kiekvieno medžio pri
taisyta lentelė, kurioje aukso

Britanijoje.
Iškilmė prasidėjo memoriali

nėj menėj, kur dega amžina ug
nis šešių milijonų žydų 
cizmo aukų atminimui.

— na- 
Rosčio

ROSTIS BAUBLYS Pasaulio Tautų Teisuolių alėjoje, Jeruzalėje, sodina 
medelį žydų gelbėtojų garbei. Ten jis pasodino du medelius — dr. Pgtró 
Baublio ir Sergiejaus bei Jadvygos Baublių vardu. Prie sodintojo — Jų 
išgelbėtieji Lietuvos žydai ir žydės

LIETUVOS LAISVĖS. . , 

siją, kuri peržiūri leidinio dali
mis atliktąjį darbą. Tam reika
lui komisija turėjo tris posė
džius, kurių metu nuosekliai bu
vo susipažinta su atliktuoju au
toriaus darbu.

Taip pat yra rengiamas ma
žesnės apimties (60-80 puslapių) 
žinių leidinys anglų kalba apie 
Lietuvą. Jis yra skiriamas spau
dai, organizacijoms ir asme
nims, kurie pageidaus žinių apie 
Lietuvą.

Išleista “Flames for Free
dom” brošiūra apie Romą Ka
lantą. Jos atspausdinta 8.000 eg
zempliorių.

VLIKo žinių tarnyba Lithua
nian Information Service lei
džia neperiodiškai specialius 
pranešimus spaudai anglų kalba 
(News Release) apie svarbius 
lietuvių gyvenimo įvykius oku- 

Baublio akyse sužvilgo ašaros, 
kai vienas iš Baublių šeimos iš
gelbėtųjų kalbėjo našlaičio mal
dą “'Kadis”. Dusliai aidėjo augi-' 
tuose menės skliautuose kanto
riaus giedamos maldos - raudos 
“Jizkor” (Atmink) ir “El male 
rachamim” (Dievas pilnas gai
lestingumo). ;

Po to visi'susirinkusieji —

puotoje Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje. Šiuos žinių tarnybos 
darbus atlieka D. Kezienė ir 
kun. K. Pugevičius.

VLIKo valdyba tęsia ELTOS 
biuletenių šešiomis kalbomis 
leidybą. Lietuvių kalba “ELT 
OS Informacijos” išeina kas sa
vaitę (redaguoja R. čerkeliūnie- 
nė); anglų kalba — kas mėnesį; 
prancūzų kalba — kas trys mė
nesiai (redaguoja B. Venskuvie- 
nė); italų — kas mėnuo (reda-
guoja prel. V. Mincevičius); is
panų — kas trys mėnesiai (re
daguoja C. Juknevičius); portu
galų — neperiodiškai.

VLIKas iš dalies aprūpina 
medžiaga Europoje veikiančias 
dvi radijo stotis, duodančias sa
vo programas Lietuvai. Taip pat 
bendradarbiauja su “Voice of 
America” ir “Radio Liberty” 
lietuvių skyriais.

'• Tėviškės Žiburiai

NAUJA STOTIS
Lapkričio 2 d. darbą pradėjo nau

joji radijo stotis, transliuojanti pir
mąją Vilniaus radijo programą vi
dutine 451 metro banga. Ją sumon
tavo Leningrado ir Lietuvos radi
jo ryšių specialistai. Stoties atida
ryme dalyvavo kompartijos centro 
komiteto sekr. A., Brazauskas, ryšių 
ministeris K. Onaitis, televizijos ir 
radijo komiteto pirm. J. Januitis. 
Spaudos pranešimuose džiaugiamasi, 
kad naujoji stotis pagerino laidų 
priėmimą daugelyje Lietuvos kam
pelių.

AUGSTf NAMAI
Miestų statybos instituto Kauno 

skyriaus architektai suprojektavo 
šešiolikaaugščius namus kaunie
čiams. Jie statomi senojo Žaliakal
nio ribose, Dainavos mikrorajone, ir 
bus augščiausi Lietuvoje. Kiekvie
name mūriniame name bus 90 vie
no, dviejų ir trijų kambarių butų 
su erdvesnėmis virtuvėmis, dides
niais ūkio sandėliukais

raidėmis įrašyta herojinio gel
bėtojo pavardė, vardas ir tau
tybė. šie amžina šlove apgaubti 
vardai visiems laikams įėjo į žy
dų tautos istoriją. Alėja ilga, ir 
juo toliau, juo medžiai mažesni, 
tik neseniai pasodinti. Izraelio 
parlamento - Kneseto įgaliota 
komisija tik po kruopštaus ir 
nuodugnaus ištyrimo visų liudi
ninkų parodymų, dokumentų ir 
kitų įrodymų suteikia Pasaulio 
Tautų Teisuolio garbės vardą 
įvairių šalių žmonėms, geibėjų- 
siems žydus nacizmo sunkme
čiu.

Rostis Baublys pasodino du 
medelius — vieną dr, Petro 
Baublio vardui, antrą — Sergie- 
jaus ir Jadvygos vardams įam
žinti. Už kelių žingsnių jau kiek 
paaugęs Sofijos Binkienės prieš 
9 metus pasodintas 
tvirtai suleidęs šaknis 
ningą Jeruzalės žemę.

Instituto - muzėjaus
šem posėdžių salėje vienas po 

. kito kalbėjo Baublių išgelbėtie
ji, bičiuliai, buvę kaimynai ir 
bendradarbiai: rašytojas Meiris 
Jelinas, Moše’ Milneris, advoka
tė Dora Fleišmanienė, gydytoja’ 
Tamara Levinienė in kiti. Rostis 
Baublys didžiai susijaudinęs dė
kojo už garbę priimti savo velio
nių brolių Petro ir Sergiejaus ir 
svainės Jadvygos, vardu Pasau
lio Tautų Teisuolių medalius 
bei pažymėjimus.

medelis, 
i akme-

Jad Va-

Jie padarė tai, ką kiekvie
nas doras žmogus, privalo dary
ti visur ir visada, — sakė Rostis 
Baublys, — tik gaila, kad jie ne-
sulaukė šios didžios dienos.

Rostis Baublys apžiūrėjo Iz
raelio sostinės Jeruzalės įžymias 
vietas, aplankė Jeruzalės Šven
tyklos vakarinę sieną — Raudų 
sieną ir Bet!ėj aus šventovę, pa
statytą viršum olos, kurioje gi
mė Kristus.

PARTINE MOKYKLA
Angštoji partinė mokykla Vilniu

je persikels Į naujus rūmus Ševčen
kos gatvėje. Jų sodelį jau papuošė 
granitinė vilniečio skulptoriaus V. 
Mačiuikas skulptūra “Didžioji drau
gystė”, kurią sudaro’K. Markso ir F. 
Engelso portretai. Skulptūros perkė
lime V. Mačiuikai talkino architek
tas G. Baravykas.

DUJOS TELŠIUOSE
Žemaitijos sostinę Telšius paga

liau pasiekė gamtinės dujos. Tradi
cinis deglas buvo uždegtas centrinė
je aikštėje lapkričio 4 d., pirmosios 
liepsnelės įsižiebė daugiabučiuose 
Pergalės gatvės namuose. Mieste 
jau yra nutiesti 9 km vamzdžių 
gamtinėms dujoms. Netrukus bus . 
prie tinklo prijungti gyvenamieji 
namai Sedos, Birutės kvartaluose ir 
geležinkelio stoties rajone. Sekan
čiais metais planuojama gamtinėms 
dujoms pritaikyti Sedos kvartalo ka
tilinę.

. ALYTAUS “SNAIGES”
Alytaus šaldytuvų gamykla šiemet 

per 10 mėnesių pagamino 123.090 
šaldytuvų. Jiem yra suteiktas lietu
viškas “Snaigės” pavadinimas. De
šimties mėnesių planas buvo viršy
tas beveik 1.500 “Snaigių” sovietinės 
Spalio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui.

SENIEJI PARKAI
Valstybės saugomais paminklais 

Lietuvoje yra paskelbti 194 parkai, 
kurių 91 priklauso kolchozams, sov- 
chozams bei kitoms ūkinėms organi
zacijoms. Tokiuose parkuose drau
džiama kirsti medžius, krūmus, ga
nyti gyvulius, statyti gyvenamuosius 
namus, ūkinius pastatus be statybos 
ir architektūros reikalų koi^teto 
leidimo. Kad šių taisyklių nevisur 
laikomasi, liudija Gamtos apsaugos 
komiteto inspektorės L. Pincevičie- 
nės pranešimas “Valstiečių Laikraš
čio” 122 nr.: “Neseniai teko lanky
tis Kelmės, Rokiškio, Telšių rajo
nuose. Tai, ką pamatėme, mūsų ne
nudžiugino. Kelmės rajono Gelučių, 
Clotiškio, Johampolio ir Tytuvėnė- 
lių parkai galėtų tapti jaukiomis 
poilsio vietomis, jeigu jų šeiminin
kai įvestų čia tvarką.

VALSTYBINES 1977 M. SOVIE
TŲ SĄJUNGOS premijas laimėjo du 
lietuviai: Panevėžio dramos teatro 
aktorius Donatas Banionis — už 
vaidmenį filme “Misterio Makinlio 
pabėgimas”, technikos srityje — me
lioracijos valdybos viršininko pava
duotojas Juozas A. Kunevičius už 
labai našiu daugiakiaušių ekskava
torių sukūrimą, serijinę gamybą, pa
naudojimą sausinamose žemėse.

IŠTRBMĖ STUDENTĄ
Vilniaus universitete kurį laiką 

studijavo stud. Slotkus iš Kolumbi
jos. Ryšium su jaunimo demonstra-
ei jomis 1977 m. spalio 10 d. po fut
bolo rungtynių Vilniuje stud. Stat
kus gavo įsakymą išvykti iš Lietuvos 
be jokio pasiaiškinimo. Kratas me
tu saugumiečiai rado pas jį užsieny
je išleistą Lietuvos istoriją ir filmą 
apie lietuvių stovyklas bei minėji- 
mus- VKst.
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*Žinios iš Romos
Lenkijos komunistų partijos 

gen. sekretoriui Edvardui Gie- 
rekui besilankant Romoje ir Va
tikane, prancūzų dienraštis “L’ 
Aurore” paskelbė pasikalbėji
mą su neįvardintu kardinolu 
apie “konservatorių” numatytą 
kandidatą į popiežius. “L’Auro
re” žiniomis tokiu kandidatu 
galėtų būti Krokuvos arkivys
kupas kardinolas Karolis Woj
tyla, kuri palaikytų kardinolas 
Benelli, nemažai “nuosaikiųjų” 
kardinolų, “Opus Del” ir Afri
kos kardinolai.

Kard. Wojtyla yra gimęs 
prie 57 metus Wadowicze darbi
ninkų šeimoje Krokuvos vysku
pijoje. Nors buvo paskirtas vys
kupu valdžiai pritariant, tačiau 
liko ištikimas kardinolo Wy- 
szynskio linijai'. Jo išrinkimas 
popiežiumi būtų aiškus pasmer
kimas -perdėto “progresizmo” ir 
pasukimas stipresne antimark- 
sištinę kryptimi.

Kritikos susilaukė ir Vatika
no oficialaus atstovo nebuvimas 
Sacharovo tribunolo ir “Bien
nale di Venezia” parengimuose, 
kur žymūs sovietų ir kitų R. Eu
ropos kraštų disidentai liudijo 
apie religijos, kultūros ir žmo
gaus teisių varžymus Sov, Są
jungoje.

Čekoslovakijoje Trnava vysk. 
Jilius Gabris, grįžęs iš pasau
lio vyskupų sinodo Romoje, bu
vo “nežinomų piktadarių” už
pultas, smarkiai sumuštas ir su
žeistas. Šis 64-rių metų vysku
pas sinode spalio 7 d. atvirai 
kalbėjo apie religinę padėtį Če
koslovakijoje, pabrėždamas, kad 
neleidžiama mokyti vaikų reli
gijos šventovėse ir kad vienin
telę mokyklose leidžiamą reli
gijos pamoką vis mažiau moki
nių tegali lankyti dėl nuolat di
dėjančio spaudimo į tėvus ir 
moksleivius. * * *

Romą pasiekė liūdna žinia, 
kad gruodžio 1 d. Kaune mirė 
Šv. Antano parapijos klebonas 
a.a. kun. Pranas Šniukšta. Ve
lionis buvo gimęs 1908 m. Be
tygaloje; baigęs Kauno kunigų 
seminariją 1935 m., buvo įšven
tintas kunigu. Vikaravo Ven- 
džiogaloje ir Ariogaloje, kur 
kartu kapelionavo ir Kalnabir- 
žės nepilnamečių nusikaltėlių 
Įstaigoje. 1940 m. buvo paskir
tas vikaru į Grinkiškį ir vėliau 
į Kelmę, kur buvo kartu ir Kel
mės progimnazijos kapelionu. 
1942 m. paskirtas Kauno VIII 
gimnazijos, kapelionu; nuo 1961 
m. klebonavo Šančiuose. Pasku
tiniu metu vadovavo Kauno Šv. 
.Antano parapijai ir buvo Kau- 
o kunigų seminarijos profeso- 
T’i •. Velionis palaidotas savo 

tinėje Betygaloje, gausiai 
\ i y vau j ant minioms tikinčiųjų 

bei daugeliui kunigų iš visos 
Lietuvos vietovių. Su kun. 
Šniukštos mirtimi šiemet Lie
tuvoje mirusių kunigų skaičius 
jau siekia 20.

#
Sunkiai susirgo du Romoje 

dirbantys lietuviai kunigai: po
piežiškojo Gregoriaus universi
teto vicerektorius jėzuitas prof, 
kun. dr. Paulius Rabikauskas ir 
buvęs lietuvių saleziečių bei Va
tikano spaustuvės direktorius, 
bažnytinės teisės profesorius 
kun. dr. Juozas Zeliauskas. Kun. 
P. Rabikauskas susirgo akimis. 
Prieš porą savaičių Romos uni
versiteto akių klinikoje.jam pa
daryta abiejų akių operacija, 
kuri laimingai pavyko. Ligonis 
jau sveiksta. Kun. J. Zeliauskui 
smarkiai susilpnėjo širdis, ir or
ganizme atsirado perdaug van
dens. Romos “Fate bene Fratel- 
li” ligoninėje intensyviu gydy
mu siekiama grąžinti ligoniui 
prarastas jėgas.

❖ * *
Gruodžio 17 d. Šv. Kazimie

ro lietuviu kolegijoje Romoje

Palaidotas dailininkas Valius 
1

Š.m. gruodžio 1 d. Toronto 
Šv. Juozapo ligoninėje mirė a.a. 
Telesforas Valius. Buvo tikėta
si, kad jis po opreacijos grįš į 
savo namus stiprėti, bet įvyko 
staigus pablogėjimas, ir ligonis 
mirė. Jo sveikata pradėjo šlu
buoti jau prieš porą metų. Kurį 
laiką kamavo širdies negalavi
mai, vėliau prisidėjo ir kitos li
gos. Kartą, eidamas laiptais iš 
požeminio traukinio, pajuto ne
galįs valdyti dešinės rankos ir 
kalbėti. Nuvežtas į ligoninę, po 
6 valandų atgavo kalbą ir para- _ 
lyžuotos rankos valdymą, bet li
ko dar viduriu skausmai. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai beviltiškoji li
ga, kurios jis jau neįstengė nu
galėti.

Gruodžio 4 d. vakarą Prisikė
limo šventovėje po įprastinių 
maldų už mirusius įvyko visuo
meninio pobūdžio atsisveikini
mo vakaras. Vadovaujant par. 
klebonui kun. Aug. Simanavi
čiui, OFM, įvairių institucijų ir 
organizacijų atstovai atsisveiki
no su Velioniu. Kun. L. Andrie- 
kus, Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirm, ir “Aidų” redakcijos 
narys, pasakė ilgesnę kalbą, gi
liai žvelgiančią į Velionies as
menį ir kūrybą. Po jo kalbėjo 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidz'nas, KLB kr. valdybos 
atstovas P. Šturmas, Lietuvos 
Kankinių par. klebonas ir Ana
pilio atstovas kun. P. Ažubalis, 
KLB Toronto apyl. valdybos 
pirm. A. Juzukonis, dailininkų

dijakbnato šventimai buvo su
teikti Amerikos lietuviui teolo
gijos studentui Albertui Stalio- 
raičiui ir japonų kilmės ameri
kiečiui studentui Bruce Natsu- 
hafa. Lietuvių kolegijos studen- - 
tas dijakonas Jonas Prūsaitis 
kunigystės šventimus gaus 1978 
m. sausio 7 d. savo gimtinės pa
rapijos šventovėje Brocktone 
JAV-se. Kunigystės šventimus 
jam suteiks V. Europos lietuvių, 
vyskupas dr. A. Deksnys, daly
vaujant Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektoriui prel. L. Tu- 
labai.

Šiomis dienomis iš Kauno per - 
Maskvą į Romą atvyko Vanda 
Šimanauskaitė- Stašaitienė, po 
5 laukimo metų gavusi emigra
cinę sovietų vizą. Ji yra gimusi 
Tauragėje, bet gyvenusi ir dir
busi Kaune. Ją globoja “Tols
toy Fundation” organizacija. 
Romoje tvarko dokumentus, 
reikalingus imigracijai į JAV. 
Vanda šimanauskaitė - Stašai- , 
tienė turi tėvą Kanadoje, bet 
nežino jo adreso. Kl. R.

Tėviškė s 'Žiburiai

atstovas clail. V. Vizgirda, kana
diečiu dailininku atstovas dali. 
J. Račkus, “T. Žiburių” red. 
kun. Pr. Gaida, L. Namų pirm. 
J. Strazdas, ŠALFASS centro 
valdybos pirm. Pr. Berneckas. 
Šventovė buvo pilna žmonių. 
Garbės sargybą ėjo šauliai ir 
skautai. Visi dalyvavusieji, pa
gerbdami Velionį, praėjo pro 
karstą, grojant gedulo melodi
jas J. Govėdui. Iškilmė baigta 
giesme “Marija, Marija”. Pažy
mėtina, kad iškilmėje dalyvavo 
ir vysk. V. Brizgys.

Gruodžio 5 d. Prisikėlimo 
šventovėje buvo atnašautos kon- 
celebracines gedulo Mišias. Jas 
atnašavo kun. L. Andriekus, 
kun. Aug. Simanavičius, kun. 
P. Ažubalis. Giedojo solistai — 
V. Verikaitis ir Alg. Simanavi
čius, vargonavo J. Govėdas. Pa
mokslą pasakė kun. L. Andrie
kus. Dalyvavo pilna šventovė 
žmonių. Į lietuvių kapines pa
lydėjo ilga vilkstinė automobi
lių. Ten apeigas atliko kun. L. 
Andriekus ir kun. A. Prakapas.

Taip atsisveikino lietuvių vi
suomenė su žymiu dailininku ir 
tauriu žmogumi. Jo mirtį pra
nešė ir didžioji Toronto spau
da, Įdėdama trumpą jo biogra
fiją ir nuotrauką. K.

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

BAŽNYTINĖ
STATISTIKA

Tik ką paskelbtas naujasis 
Bažnyčios Metraštis praneša, 
kad katalikų skaičius pasaulyje 
yra pasiekęs 717 milijonų, tai 
yra netoli penktadalio visų že
mės gyventojų, kurių yra 
3,942,316,000.

Pagal šį Metraštį, kurį išleido 
Bažnyčios Statistikos Centras 
Romoj, 1975 buvo įsteigta 5,450 
naujų pastoracinių centrų, kaip 
parapijų, misijų stočių ir t.t. To
kiu būdu dabar tokių pastoraci
nių centrų pasaulyje yra iš viso 
320,880. Pastovių dijakonų skai
čius nuo 1,993 padidėjo iki 
2,680.

Naujasis Statistikos Metraštis 
rodo vis didėjančius novicijų - 
kandidatų į vienuoliškąjį gyve
nimą — skaičius. 1973 buvo 
7,670 novicijų, 1974 :— 7,700, o 
1975 pabaigoj novicijų skaičius 
pasiekė 7,900. e

Žymus yra Bažnyčios vaid
muo auklėjimo bei mokslinimo 
srityje. Katalikų bendruomenių 
išlaikomose vidurinėse mokyk
lose 1974 buvo 9,270,000 moks
leivių. Metais vėliau jų skaičius 
pasiekė devynis ir pusę milijo
no. Aukštesniuosiuose kataliku c. 
institutuose, studentų skaičius 
1975 padidėjo aštuonesdešimčia 
tūkstančių, pasiekdamas aštuo
nis šimtus tūkstančių.

Katalikų universitetuose 1974 
46,000 studentų studijavo baž
nytinius mokslus ir apie 710,000 
studentų buvo pasaulinių moks
lų fakultetuose. Per 12 mėnesių 
bažnytinius mokslus studijuo
jančių asmenų skaičius padidėjo 
dviem tūkstančiais, ir pasaulie
čiai studentai katalikų universi
tetuose padaugėjo devynias- 
dešimčia tūkstančių.

★ MEDICINOS MOKSLAS aiškiai . 
remia moralės nuostatus kontracep
cinių vaistų klausimu — pareiškė 
Paulius VI, kalbėdamas tarptautinia
me psichosomatinės akušerijos ir gi
nekologijose kongrese. Atrodo, jis 
savo kalboje dėmesį atkreipė į Bri
tanijoje darytus tyrimus, kurie aiš
kiai įrodo, jog moterys, naudojan
čios kontracepcinius vaistus, atsidu
ria 10 kartų didesniame mirties pa
vojuje dėl apytakinių kūno negala
vimų. Popiežius priminė kongreso 
dalyviams, jog gydytojo pašaukimas 
yra tarnauti gyvybei nuo pat jos pra
sidėjimo. šeimoms esą reikia pa
brėžti savęs apvaldymo ir savo aist
roms vadovavimo reikalą, kad gyvy
bės kūrimas vedybinės meilės są
jungoje švytėtų pagarba vienas ki
tam. Tuo bus užtikrinamos geriau
sios sąlygos vaiko psichologiniam ir 
fiziniam vystymuisi.
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Jaunimas irreli
Tikėjimas yra gyvenimo 
jėga. L. Tolstojus

Jaunystėje žmogus jieško at
sakymų į įvairius klausimus 
apie save, kitus ir savo ateitį. 
Jaunuolio vaikystė, jo auklėji
mas šeimoje, jo draugai ir jo pa
ties bręstantis charakteris turi 
daug įtakos į jojo ateities kelią. 
Šis kelias susidaro iš jojo spren
dimų tęsti studijas universitete, 
ar aktyviai dirbti įvairiose orga
nizacijose, taip pat ir jo religi
nio subrendimo bei dalyvavimo 
ar nedalyvavimo organizuotoje 
Bažnyčioje. Yra faktas, kad dau
gelis jaunimo yra nutolęs nuo 
religinės bendruomenės. Tikėji
mas per keliolika metų yra išsi
vystęs į daugiau asmeninį daly
ką ir jaunimo atitolimas nuo re
liginės bendruomenės yra jau
čiamas tiek amerikiečiu, tiek 
lietuvių tarpe. Daug kartų esu 
pati girdėjusi iš savo amžiaus 
jaunimo, kad vasaros stovyklo
se Mišios yra tokios prasmingos, 
Į jas' visi susirenka. Grįžus į 
miestą, parapijos bažnyčiose tų 
pačių jaunuolių nesimato be
veik visus metus.

Klausimas, kodėl jaunimas at
sitolina nuo Bažnyčios, jau esą 
daug metų svarstytas ir “kalti
nančios” priežastys gali būti 
įvairios. Jaunimas nori iš religi
jos prasmės ir tikslo — nori pa
žinti Dievą, kurį iki šiol yra pa
žinęs tik vaiko akimis. Lietuvių 
organizacijose nuo pat mažens 
mes išmokstame šūkius, kurie 
artimai mus suriša su Dievu. 
(Pvz. Lietuvių Skautų Sąjungos 
šūkis yra “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”. Ateitininkų Sąjungos 
šūkis yra “Viską atnaujinti Kris
tuje”). Tad mes išmokstame 
apie aktyvią Bažnyčią ne tik iš 
tėvų ar mokytojų, bet taip pat iš 
organizacijų, kuriose Dievas yra 
aktyvus veiksnys.

Prieš vienuolika metu II Va
tikano Susirinkimas pabrėžė 
santykius tarp Katalikų Bažny
čios ir modernaus pasaulio. Per 
šiuos praėjusius vienuolika me
tų pastebime; kad Bažnyčia ne
pajėgia keistis ..tokiu sparčiu 
žingsniu, kad pasivytų šių dienų 
technologiją.

Viktoras Nakas savo premi
juotame rašinyje “Jaunimas ir 
religija” rašo:

“Technologija virsta sociali
nių sprendimų dievu. Technolo
gija pasitikintis žmogus laimin
gai garbina savo asmeniškų rei
kalų dievą, nebėra socialinės at
sakomybės, o technologijos nu
gąsdintas žmogus bėga pas savo 
dievą pasislėpti nuo baisaus pa
saulio”.

Tiesa, technologija traukia 
mus nuo organizuotos religijos 
ir su ja dingsta atsakomybė Baž
nyčiai. Iš šių minčių matome, 
kad technologija paveikia jau
nuolio pasaulį. Jaunimas, gyve

ginė bendruomenė
nantis moderniškoje “aplinko
je”, tiek nesidomi Bažnyčia, ku
ri jų manymu “nebesikeičia” 
kaip keitėsi pačiu kontraversi 
niu laikotarpiu.

šiais laikais jaunimui nebe 
įdomu Bažnyčios įsakymai, ku
rie vėl atrodo “nerealistiški” 
šių dienų pasauliui. “Šie įsaky 
mai”, aiškina vienas kunigas, 
“perduoda tai, kas iki šiol yra 
patirta ir suprasta. Jie nėra ne
suderinami su žmogaus sąžinės 
laisve. Bažnyčia tik padeda žmo
nėms, kad jų sąžinės būtų tei
singos”.

Man atrodo, kad jaunimas vis 
tiek nori religiją padaryti gyva 
gyvenimo dalimi, kartais kreip
damas maža dėmesio į įsaky
mus. Šių dienų moralinės ir so
ciologinės problemos pastato 
krikščioniškos dvasios išauklėtą 
jaunuolį prie dviejų skirtingų 
kryžkelių.

Kunigas Andrew M, Greeley 
savo knygoje “The Crucible of 
Change” (išleista 1968 m.) rašo, 
kad daugumas jaunimo religi
niu krizių nesusidaro vien tik iš 
įvairių teorinių klausimų. Jos 
yra piktumo perkėlimas nuo 
vieno jaunuolio autoriteto, ku
ris yra tėvai, į kitą autoritetą, 
kuris yra Dievas bei Bažnyčia.

Jeigu jaunuolis neranda savo 
religinio pasitenkinimo bažny
čioje, jis tada neina i pamaldas, 
nors laiko save dar geru katali
ku. Laikui praėjus, šis jaunuolis 
toliau ir toliau atitolsta nuo Baž
nyčios. Jaunimas žiūri į moralės 
klausimą pagal savo pažiūras ir 
įsitikinimus, ne pagal Bažnyčios 
įsakymus. Kiti visai yra priešin

Vasario 16 gimnazijoje, V. Vokietijoje: reikia paruošti pamokas; kai ateina laiškas iš namu... Nuotr. J. Dėdino
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gi daugeliui Bažnyčios pasisa
kymų, pvz. apie gimdymo kont
rolę, priešvedybinį gyvenimą, 
moterų kunigystę. Nutolęs nuo 
tikrosios Katalikų Bažnyčios, 
jaunimas susikuria savo asme
ninę, daugiau egoistinę religiją. 
Prieš keletą metų buvo labai pa
plitusios religinės grupės (“Je
sus Freaks”), kurios jungė jau
nimą su Kristumi, bet be jokios 
organizuotos religijos. Dabar 
girdime apie Reverend Moon, 
kurio sekėjai yra “programuo
ti” tikėti, ką jisai skelbia, ir ne

kreipti dėmesio į kitas religines 
nuomones. Pačioje Katalikų 
Bažnyčioje yra dabar veiklūs 
Šventosios Dvasios sekėjai, ku
rių tarpe rasi daugelį lietuvių 
kunigų, seselių ir pasauliečių.

Jaunimas, ypač lietuvių, turė
tų naudotis įvairiomis sąlygomis 
ir progomis gilintis į savo tikė
jimą ir jame bręsti. Bažnyčia 
neišspręs jokių gyvenimo prob
lemų, nepalengvins jaunimo ke
lio ateitin ... Bet tikėjimas — 
asmeninis, kartu su Bažnyčios 
vaidmenimi — atstatys “sugriu- 
vusį” tiltą tarp pačios žmonijos 
ir religinės bendruomenės. Jau
nimui reikia surasti laiko pa
mąstyti ir pažvelgti, kur jojo 
gyvenimas bei tikėjimas ėjo, ei
na ir kokia kryptimi jis norėtų, 
kad eitų. Tas jaunimas, kuris 
grįžta atgal į Bažnyčią, jaučiasi 
ką nors nauja atradęs. Jo tikėji
mas sustiprėja ne tik asmeni
niame, egoistiniame gyvenime, 
bet taip pat ir socialiniame, kas
dieniškame gyvenime, kur reli
gija turi egzistuoti.

Marija Pečkauskaitė yra pa
rašiusi: “Praradusi tikėjimą, 
žmonija visada grįžta atgal”. Gy
venimas vis eina pirmyn. Kar
tu su juo mūsų tikėjimas keičia
si ir bręsta.

Baigsiu L. Tolstojaus žodžiais:
“Jeigu tu nebetiki į Dievą, 

kurį pirmiau tikėjai, tai reiškia, 
kad su tavo tikėjimu buvo kas 
nors netaip, ir tu turi stengtis 
geriau sprąsti, ką tu vadini Die
vu. Kai laukinis nustoja tikėti 
medinį dievą, tai tas dar nereiš
kia, kad Dievo nebėra, tai tik 
tereiškia, kad Jis nėra iš me
džio”.

Vilija Vakarytė 
Akademikių skaučių draugovės 

Čikagos skyrius
“Mūsų Žinios” 1977 m. 16 nr.

Šypsenos
Susiorientavo

Studentas, sutikęs ūkininką, 
vedantį du jaučiu parduoti, no
rėdamas iš jo pasijuokti, sako:

— Na, kur gi taip skubinate 
visi trys?

— Laimė, kad sutikome ket
virtą! Keturiese bus linksmiau, 
— atsakė ūkininkas.

Vairuotojams
Plakatas Anglijoje Blekpule: 

“Jeigu važiuosite per mūsų 
miestą lėtai, pamatysite visas 
jo ..žymiąsias vietas. Jeigu grei
tai — tik kalėjimą arba ligo
ninę”.

Parinko Pr. A Iš.
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TĄ VAKARĄ MES BUVOME VI EMA ŠEIMA. .

Atėjau gerokai per anksti. Šv. Kazimiero parapijos salėje matau 
baltai užtiestus ilgus stalus — raudonuose oboliuose jbesta po baltą 
žvakutę ir eglutės šakelė. Šeimininkės triūsėsi, dar ką tai dėliojo po 
šiaudinukais papuošta eglaite salės gale, tai vėl dingdavo virtuvėje.— 
Čia blykstelėjo prisiminimai tėvo sodo žieminių obuolių gausos — 
tas nuostabus aromatas charakteringas Kūčių vakarą kiekvienoj tro
boj.-

Prie scenos-papuoštas altorius. Nuo sienos klausiamai žiuri a.a.Tė
vo Jono Bružiko SJ akys — ' Ar susirinksite šj vakarą7 .. '

Publika renkasi palengva. Praėjo valanda — žmonių nedaug... — 
Nejaugi nesusirinks? — pradedu abejoti. Bet, apie 8 valandą salė pri
sipildė — pasieniuose vietos užimtos. ' Aušros" choras jau "savo kam
pe' gaidas varto. Dar valandai praėjus susirinkusius išprašo j kiemą 
pasitikti kunigą. Išeiname. Salėje užgęsta šviesos. Laiptais leidžiasi vi
sas baltai kunigas Pr. Gavėnas su palyda, oasigirsta giesmė "Tyliąją 
Naktį,..' - visi sueiname paskui j salę nušviestą vien ant stalo užžieb
tų žvakučių — nuotaika mistinė. Giesmė nutilsta, prasideda Kūdikė
lio Jėzaus užgimimo Šv. Mišios.

Kun. Pr. Gavėnas nupasakoja tų apeigų gilią prasmę-' . . Šis Kūdi
kėlis užgimęs prieš 2000 metų, kasdieną užgimsta mumyse.. Ar lau
kiame Jo? Ar paruošta mūsų širdyse jam vieta? ... O gal durys jam 
uždarytos neapykantos, keršto ir pykčio spynomis? ' - Susirinkę j- 
siklauso, susimąsto, kiekvienas savyje susikaupęs jaučia, kad dar ne
tinkamai paruošta jo širdies "prakartėlė", kad reikia plačiai praverti 
duris ir visus langučius, jleisti gryną vėją, kuris ištrauktų visas slypin
čias dulkes, ir ryto rasa nuplautų jų likučius. Didžiajai absoliucijai 
pasiruošiant nulinko galvos, susigūžė pečiai, gailesčio ašaros veržėsi 
iš akių, viens kitam spaudėme rankas atsiprašydami už padarytas klai
das, ir kai pagaliau kunigas balsiai tarė: — ' Dievo vardu aš atleidžiu 
jums jūsų nuodėmes.. ' — atsitiesė pečiai, nušvito veidai ir visi laimin
gi artinosi prie Dievo Stalo. O, kaip džiaugsmingai po to skambėjo iš 
visų «krūtinių ' Sveikas, Jėzau gimusis".

Šv. Mišioms užsibaigus, visi dalinomės paplotkėliais, linkėdami vie
ni kitiems linksmų šv. Kalėdų, taikos ir ramybės, ir po to susėdome 
prie stalų vaišėms. Skaniai paruošti pasninko valgiai dar labiau pagy
vino nuotaiką ir tarpusavyje šnektą. Alkį apmalšinus, buvo pagerbta 
prie stalo seniausioji močiutė 86 m. amžiaus, o po to ir visos kitos 
motinėlės — ypač tos vienišos gyvenimo vargų nugairintos. Dalintasi 
tarpusavyje ir vietiniu papročiu ' amigo secręto" dovanėlėmis.

Šias Kūčias suruošė ' Labdaros ratelis', kuriam vadovauja Braslaus- 
kų šeima ir giminės, Veronika Dimšienė, Irene Skurkevičiūtė, Danie
lė Ruzgaitė ir' Aušros" choras.

Ši šventė praėjo labai darnioje ir jaukioje nuotaikoje. Pasijutome 
visi esą viena didelė šeima (susirinko apie 100 žmonių), kurią jungė 
mūsų ' prakartėlėje' užgimęs Taikos ir Ramybės Kūdikėlis.

Nerandu nieko neigiamo, kad jos buvo suruoštos gruodžio m. 17 
d., ar dar kitos ten pat ruošiamos gruodžio 22 d. Advento metu kas 
sekmadieni kalbama apie ateinantį Mesiją ir jo užgimimą. Jos buvo 
suruoštos tiems, kurie neturi savo šeimų, lieka vieniši su savo liūde
siu, kai tuo tarpu Kalėdų vakarą kiti savo šeimose su vaikais ir vai
kaičiais švęsdami "tradiciniai " tą šventę, ar bent vienas prisimins 
juos? Ar pakvies bent vieną jų prie bendro stalo? .

Džiugu, kad radosi iniciatoriai, kurie atvira krikščioniška širdimi 
panoro atnešti džiaugsmo žiburėlį vienišam žmogui ir įtikinti jj kad 
tikrumoje jis nėra užmirštas. Toji artimo meilės liepsnelė ilgai - gal
per visus sekančius metus - šildys gyvenimo nusivylime stingstan
čias širdis.

Meilę rr pagarbą atiduoti artimajam nėra nustatyta nei laiko, nei 
ribų. Irto niekada nebus ' PERDAUG"

Halina Mošinskienė

KARALIENE TAIKOS, 
MELSKI UŽ MUS

Taikos Tu Karaliene vadinies, 
Visų tautų Valdovė maloninga.
Pažvelk, - kiek žemėj kraujo ir ugnies, 
Kaip šiandien broliui brolio meilės stinga.

Bet Tavo meilės balsas toks tylus.
Ir taip nedaugei jį šiandieną girdi. 
Kada pažins pasaulis atkaklus 
Taikos nešėjos mylinčiąją širdį? .

(Iš "Marijos Litanijos", pavergtoji Lietuva)

MŪSŲ LI ETŲ VA 6

PAIŠYBOS KONKURSAS

r A į.
GALI BŪTI ATVAIZDUOTA t
- Kūčios
- Prakartėlis
- Trys Išminčiai•/ - .. x .- Šventoji Seimą
- Kristaus krikštas
- Eglutė. . . ir panašiai.
Pageidaujama LIETUVIŠKI MOTYVAI
PIEŠINIO DYDIS: paišybos lapo (maždaug) 
TERMINAS: Įteikti ML-vai sausio (janeiro) 15 d 
PARODA-KONKURSAS: sv. Kazimiero p-jos

patalpose, sausio 29 d., Don Bosco šventėj,.
GALI DALYVAUTI KONKURSE:

a) nuo 4 iki 12 metų, (kat. A)
b) nuo 13 iki 18 metų (kat. B)

PS: BŪTINAI REIKALINGAS
KONKURSO MECENATAS

BUS SKELBIAMAS ir VASARIO 16-TOSIOS 
KONKURSAS

■ rasimų . TEMA: L i g T U V A
- - ir piešiniu ====================_

DÉMESIO:STO V Y K L A

Yra kviečiami visi lietuvių kil
mės vaikai ir jaunimas nuo 8 iki 
18 metų dalyvauti VASAROS 
STOVYKLOJE. Čia bus proga 
praleisti savaitę ne tik gaivinan
čio) gamtoj, o ir lietuviškoj aplin
koj, kur bus galima daug ką suži
noti apie gražias senelių tradici
jas.

Stovykla bus nuo 1978 m. sau
sio 8 iki 15 dienos Vytauto Tumo 
vasarvietėj, prie ITU, 100 km nuo 
S. Paulo.

Daugiau informacijų galimagau 
ti pas Danutę Zalubienę (telef. 63. 
3525) ir Eugeniją Bacevičienę (te
lef. 63.9343).
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Dail. Valius gyvenime ir kūryboje
L. ANDRIEKUS.OFM

Taip vaizdavo 'dail. TELESFORAS VALIUS kapines, į kurias ir pats 
iškeliavo š.m. gruodžio 5 d. (palaidotas lietuvių kapinėse Mississaugoje)

Telesforas Valius daugeliu 
atžvilgių buvo neeilinis asmuo. 
Visagalis jam buvo suteikęs net 
du gyvenimu: kaip žmogaus, 
šios žemės keleivio, ir kaip die
viško grožio skelbėjo — meni
ninko. Tai labai kilni malonė, 
bet sykiu ir labai suriki našta.

Valiaus, kaip šios žemės pili
grimo, gyvenimas gali' būti iš
reikštas keliais sakiniais bei da
tomis. Gimė 1914 m. Latvijoje; 
augo Žemaitijoje; baigė Kauno 
meno mokyklos grafikos studi
jas; profesoriavo Vilniaus dai 
lės akademijoje ir Freiburgo 
meno mokykloje; Į Kanadą at

vyko 1949; kuri laiką dirbo Įmo
nėse; paskui čia mokytojavo.

T. Valius buvo ramus, taikus, 
pagalbus, pareigingas ir akty
vus kultūrinėje, ypač meninėje, 
veikloje. Mirė vėžiu — amžiumi 
pajėgus ir mums didžiai reika
lingas.

Tai toks lygus ir išore papras
tas atrodo Teleforo Valiaus, 
kaip žmogaus - keleivio, gyveni
mas, Lietuvių ęnciklopedijoje 
sutalpintas Į vieną puslapi su 
trim iliustracijom.

Visiškai kitoks gi yra mūsų 
Velionies gyvenimas kaip Die- . 
vo pasiuntimo — menininko. Jis

jau nebeišreiškiamas enciklope
dijose žodžiais bei natomis; jis 
nebesutalpinamas Į monografi
jų puslapius — jis šiek tiek pa
siekiamas tik intuicija.

Tad koks gi yra tas meninin
ko vidinis gyvenimas? Tai neri
mo, jieškojimų ir vienatvės bū
sena. Ir juo didesnis meninin
kas, juo giliau jam tenka išgy
venti šias patirtis.

Dievo kūryba nėra rami. Vi
sata su planetomis, žvaigždėmis 
ir galaktikom yra neišsakomai 
dinamiška. Tai tikra dieviška 
ekspliozija. kurios paslaptis dar 
mums nežinoma. Užtenka pa
žvelgti i Kūrėją kad ir Michel
angelo Sikstinos koplyčios jies- 
kose. Kokie galingi ir platūs ten 
Dievo mostai, kai Jis atskiria 
šviesą nuo tamsos, kai Jis kuria 
saulę ir žvaigždynus!

Tos dieviškos dinamikos da
lelė yra suteikiama ir meninin
kui. Tada jis tampa neramus, 
nes negali pasiekti tų begaliniu 
augštybių, kurios traukia sielą; 
jis jaučiasi vienišas, nes niekas 
negali padėt jam išsireikšti; jis 
nuolat jieško ir jieško, nes ne
pajėgia pasiekti pilnos tobuly
bės. Valiaus mokytojas Adomas 
Galdikas senatvėje dažnai kar
tojo: “O, kad suspėčiau pilnai iš
baigti bent dešimt paveikslų!” 
Kartais mums sunku ir suvokti,.. 
ką išgyvena didieji menininkai 
konflikte tarp dieviško Įkvėpi
mo ir žmogiško ribotumo.

Dail. T. Valius suprato savo 
misiją skelbti meninę tiesą ir ją 
garbingai atliko. Kas jį arčiau 
pažino, aiškiai jautė, jog turi 
reikalo su žmogumi-kūrėju. Va
lius savo vidines Įtampas bei 
konfliktus mokėjo pridengti ra
mia šypsena, maloniu žodžiu, 
bičiuliška pagalba artimui ir gi
lia krikščioniška rezignacija 
Viešpaties valiai, bet jo meninė 
kūryba išreiškia didžią žmogaus 
ir tautos dramą, kurią, norint 
vaizduoti, pirma reikėjo pačiam-
išgyventi, šiurpuliais nupurto 
ypač jo ankstyvieji medžio rai
žiniai, pavadinti “Baltijos pajū
rio tragedija”. Tenai atviros 
duobės, kastuvai, moterys, lau
kiančios žvejų vyrų, kurie po 
audros gal niekados nebegrįš; 
varpas, skelbiąs gaisrą kaime, 
maro baugūs vaizdai... Visa tai 
išreikšta gedulingoje juodoje- 
baltoje medžio raižyboje, kur 
šiurpūs pavidalai betgi alsuoja 
subtiliausia grafine elegancija.

Kanadoje dail. T. Valius su
randa spalvą ir nueina net iki 
abstrakcijos. Tai lyg ir pakelia 
jį nuo žemiškos buities Į kosmi
nę sferą ir dar labiau priartina 
prie amžinojo Kūrėjo. Kosmoso 
didybėje gi išnyksta mūsų daik
tų formos ir atsiskleidžia die

viška abstrakcija. Valiaus šio 
pobūdžio pasaulis mums Įdomus 
ir tuo, kad jame atpažįstame 
savo liaudies audinių spalvas ir 
ritminiame formų derinyje — 
Nukryžiuotąjį, Sopulingąją Mo
tiną, Rūpintojėlį...

* * *
Romėnų poetas Horacijus yra 

pasakęs: “Ne visas mirsiu”. Ne 
visas mirė ir mūsų dailininkas 
T. Valius.

Po šių laidotuvių jis savo kū
ryboje gyvens Lietuvos ir užsie
nio meno muzėjuose bei galeri
jose; gyvens mūsų tautoje kaip 
vienas iš kūrybingiausių jos sū
nų. Valius gyvens savo šeimos, 
bičiulių, Kanados lietuvių ir vi
sos tautos atminimuose. Bet il
giausiai — net amžinai — jis 
gyvens savo Dievo džiaugsme 
bei ramybėje — Dievo, kurį my
lėjo ir vykdė valią gyvenimu bei 
kūryba.

“Kronikos” vertimai
LKRš Rėmėjų Sąjunga lei

džia “LKB Kronikos” knygas 
lietuvių kalba ir, rūpinasi verti
mais į svetimas kalbas, šiemet 
išleido “LKB Kronikos” trečią 
tomą lietuvių kalba, o kitais 
metais išleis ketvirtą tomą. Vi
sos iki šiol gautos “Kronikos” 
yra išverstos Į vokiečių ir italų 
kalbas ir leidžiamos knygomis.

LKRš Rėmėjų Sąjungos val
dyba leidžia “LKB Kronikos” 
knygas ispanų ir anglų kalbo
mis. Lojolos universitetas Čika
goje davė savo vardą, t.y. lei
džiamose knygose bus parašyta, 
kad leidžia Lojolos universite
tas. Tačiau “LKB Kronikos” 
redagavimu, spausdinimu, pla
tinimu ir finansų organizavimu 
turi rūpintis LKRŠ Rėmėjų Są
junga.

Norima “LKB Kronikos” kny
gas ispanų ir anglų kalbomis 
plačiai paskleisti Ispanijoje, 
Pietų Amerikoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Anglijoje, Airijoje, 
Australijoje, Naujojoje Zelan
dijoje, jas išsiuntinėjant biblio
tekoms, universitetams, spau
dai, radijo ir televizijos stotims, 
vyskupams, vienuolynams, di
džiosioms organizacijoms, žy
miesiems asmenims, valdžios 
žmonėms, Jungtinių Tautų de
legacijoms, kitų valstybių dip
lomatams ir tarptautinėms or
ganizacijoms. Jų išleidimas ir 
platus paskleidimas pareika
laus labai didelių sumų lėšų. 
Laukiama iš lietuvių visuome
nės stiprios finansinės paramos 
(LK Religinės Šalpos Rėmėjų 
Sąjunga, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629, USA).
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<ò skaitytom! raa»
COMO ALCANÇAR UM OBJET3 VO

Li no "Mūsų Lietuva" criticas a respeito do anuncio dos guarda- 
chuvas do Sr. Vicente Vitor Banys (que aliás pouco tem a ver com 
o caso, uma vez que o anuncio foi publicado, e ele só tomou con
hecimento disso quando o viu no jornal e depois apenas consentiu, 
aohando que o intuito com o qual fora publicado era válido), utili
zando a figura do cavaleiro Vytis para fazer publicidade. Para al
guns foi considerado como falta de respeito muito grande e um er
ro por parte do autor e do redator a sua publicação. Porém, os au
tores das criticas deveríam ter procurado saber antes, o motivo pe
lo qual ele foi publicado (e é certo de que não foi o de querer fazer 
gracinhas). Quanto ao objetivo da publicação, este foi,total mente 
atingido, uma vez que o desejo era movimentar o nosso "Musų L ie- 
tuva" que é um jornal parado, que só traz artigos copiados de revis
tas e jornais lituanos do Canadá e Estados Unidos, que pouco inte
ressa, para nós aqui, quando deveria conter artigos da nossa colônia, 
além dos poucos que são pubiicados. E ele conseguiu. E por isso 
ninguém se deu mal, aliás deu-se muito bem, porque o objetivo al
mejado foi plenamente atingido, o de fazer com que os leitores do 
"Mūsų Lietuva" escrevessem para o jornal, — criticando ou elogian
do, mas que escrevessem.

Quanto a ' falta de respeito", não vejo motivo, uma vez que um 
guarda-chuva na mão não lhe tira as glórias, os méritos e os feitos 
heróicos por ele praticados, assim como não alterou em nada a his
tória de Napoleão Bonaparte quando ele apareceu na televisão, em 
companhia da Monalisa trajando Jeans Levi's. O que realmente é 
sem sentido é a comparação feita entre o Cavaleiro Vytis de guar
da-chuva e Nossa Senhora de biquíni, uma vez que guarda-chuva 
na mão de um herói não ofende a moral de ninguém, e Nossa Sen
hora de Aušros Vartai, nos trajes descritos, seria reaimente algo 
desrespeitoso. Não pode haver comparação, são duas coisas distin
tas e sem nenhuma relação, e qualquer pessoa esclarecida e com al
guma perspicácia vê isto.

Muitas pessoas, mesmo sendo apenas filhos de lituanos, se senti

temente católico. E mesmo muito dificil descobrir porque espera-
ram tanto tempo para mostrar toda essa indignação por publicida
de desta natureza.

Bom, aos autores das criticas, creio que eu, autora do anuncio,e 
o Kun. Petras Rukšys, o qual teve a idéia da publicação, só temos 
que agradecer, uma vez que vocês colaboraram com o jornal, escre
vendo, para que se pudesse alcançar os objetivos da redação. Muito 
□brigada.

Grata pela atenção dispensada^

Luciana Pumputytė ’

Žmonijos dramos atomazga prasidėtų tada, 

kai Kristaus mokslo kiekviena raidė

būtų pritaikyta gyvenime.
Tačiau ligi to dar baisiai toli.

Kristus įsakė melstis už vienas kitą, 
o mes vienas kitą keikiame;

Kristus įsakė padėti vienas kitam,
o mes vienas kitą engiame;

Kristus įsakė .mylėti,
o mes neapkenčiame r

Kristus įsakė būti broliais,
o mes esame budeliais;

Kristus įsakė atleisti artimui,
o mes jam keršijame..

Bronius Zumeris
(Iš knygos "Dabarties sutemose")

ram humilhados ao ver o Cavaleiro Vytis de guarda-chuva. Só não 
posso compreender como essas pessoas só manifestaram o seu grito 
de humilhação, indignação e revolta agora, porque no ano passado 
o Kun. Juozas distribuiu a todos folhetos com a imagem de Nossa 
Senhora, segurando o menino Jesus com um guarda-chuva, e nin
guém se sentiu humilhado, sendo o povo lituano, um povo eminen-

Filatelijos kampelis
Nr.7 ANTANAS BERNOTAS

LIETUVA. Šiemet sukan
ka 600 metų, kai mirė Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Al
girdas (1377 m. vasarą). Šiai 
sukakčiai paminėti, čia deda
me 2 litų oro pašto ženklą, 
kurį Lietuvos paštas išleido 
1932 m. istorinių įvykių seri
joje. Prof. Adomo Varno pie
šiniai.

Pašto ženklo piešinyje pa
rodytas DLK Algirdas prie 
Maskvos vartų 1938 m. lap- 
l'”i‘čio mėn. pabaigoje, kai jis

talkinamas savo brolio, DLK 
Kęstučio ir jo sūnaus Vytau
to, bei padedant Tverės ir 
Smolensko kunigaikščiams, 
sumušo Maskvos kariuome
nę ir buvo apsupęs pačią pilį, 
bet jos nepaėmė. Kitą žygį į 
Maskvos žemes Algirdas pa
darė 1370 mM k? ? išbuvo 8 
dienas, bet ir šį kartą pilies 
nepaėmė, tik misi ube jos 
apylinkes.

$$$

IT Aid j A išleido du pašto 
ženklus saleziečiams (Šv. 
Pranciškaus Saleziečio Drau 
gijos vienuoliams) pagerbti. 
Abu skirtingais piešiniais.

Saleziečių broliją įsteigė 
šv. kun. Jonas Bosco Torine, 
Italijoje, kurios tikslas buvo 
šelpti, globoti ir auklėti varg
šų ir beturčių vaikus. 1859 
metais draugija popiežiaus 
buvo patvirtinta. Netrukus 
buvo įsteigta ir moterų Sale
ziečių dįraugija. Draugija tu
rėjo tokį didelį pasisekimą, 
kad netrukus paplito visame 
pasaulyje. Ir lietuvių sale
ziečių esama daugiau, negu 
kurio kito ordino. Pirmieji 
lietuviai saleziečiai išvyko į 
Italiją mokytis jau 1901 m. 
Nuo 1927 m. Milano apylin
kėse veikė lietuvių salezie
čių centras, kuris leido Sale

ziečių Žinias, labai plačiai 
skaitytas Lietuvoje. Vėliau 
veikla buvo perkelta į Lietu
vą, kur centras buvo Bytė- 
miose, o visoje Lietuvoje tu
rėjo kelis skyrius. Po II Pas. 
karo Lietuavoje salaziečiam 
veikti sąlygų nėra, todėl vi
sa veikla koncentruojasi už
sieniuose. 1952 m. Italijoje, * 
Castelnuovo Don Bosco mies 
teiyje, vėl buvo įkurtas lietu
vių saleziečių centras, kur 
veikė gimnazija, knygų lei
dykla ir leidžiamas salezie
čių Balsas. Dabar ta įstaiga 
perkelta į Frascati miestelį, 
netoli Romos. Lietuvių sale
ziečių turėjome (ir dabar tu
rime) daugelyje pasaulio 
kraštų. Jie veikė Japonijoje 
Kinijoje, Indijoje, Brazilijoje 
Equadore ir kitur.

DIRVA
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MUSŲ ŽINIOS
ML REDAKCIJAI

GI U PADĖKA

PAVYZDINGAS PARAPIJIETIS

Kalėdų rytą, 8-os vai. Mišiose 
dalyvauti Antanas Petkevi-čius at
vyko iš ERMELINO MATARAZ- 
ZO. Tai primena Lietuvos kaimo 
žmones, kurie eidavcrtolimą kelią 
j bažnyčią kiekvieną sekmadienį 
ir kartu yra pavyzdys arčiau gyve
nantiems parapijiečiams, kurie 
skundžiasi, kad bažnyčia yra toli.

NE VIEN NAMAI.

Ne vien namai, o ir OLGOS VA
SILIAUSKAITĖS ir jos vyro RA- 
FAELIO PINEDA MARCOS, gyv. 
Sta. Clara, fabrikas, su visais ten 
dirbančiais, buvo aplankytas ir pa
šventintas kalėdojimo metu.

Tebūnie išreikšta gili padėka 
ALDONIJAI KUČINSKAITEI už 
pavėžinimą jos mamytei ELE
NAI, MAGDALENAI BU IT V Y- 
DAITEI už draugystę kun. PET
RUI URBAIČIUI lankant jų gimi
nes ir pažįstamus Rudge Ramos, 
S. Bernardo do Campo apylinkė
se. •:

į šešias valandas buvo b e 
Skubos aplankyta višas deset- 
kas šeimų. Buvo pajusta ir talkos 
svarba. Yra ir nuopelnas.

"Kalėdojimas", ypač vienam 
pėsčiam ir dar nepažjstamose vie
tovėse, su lietum ar kepinančia 
saule, yra vistik varginantis dar
bas.

Teatlygina Viešpats Aldonijai 
kitiems, ją sekantiems. (KPU),

Jūs prašote skundus daryti raštu, tai dabar aš ir rašau skundą. Aš gavau MŪ
SŲ LIETUVOS atspausdintą naują kalendorių,. Man jis labai patiko ir aš norė
jau parduoti kelis. Kur ėjau, tai žmonės sako, kad visi kiti duoda kalendorius 
dykai ir kad šitas yra per brangus. Man buvo labai blogai ir gėda prieš žmones.

Aš žinau, kad kun. Petrukas su Maristela ir Stasiuku beveik mėnesį dirbo, 
kol suklijavo visus vardus, sudėjo fotografijas ir kitus dalykus. Kiti šito darbo 
nemato ir visai neįvertina. Prieš Kalėdas čia pardavinėjo Kalėdų atvirutes po 
15 cruzeirų ir niekas nesakė, kad brangios, bet atvirutę negalima palyginti su 
tokiu kalendorium. Vieną kartą čia Moocoj girdėjau, kad Jūsų parduodamos 
plokštelės yra per brangios. Aš mieste perku plokšteles, bet jos nėra pigesnės. 
Ar lietuviškos plokštelės yra tokios mažos vertės?

Aš noriu padėti pardavinėti kalendorių ir knygas, bet kai taip žmonės kal
ba, tai nebeturiu daugiau drąsos.

Sofija

ir

URŠULĖ AUGULEVIČIENĖ, 
dukros Leonardos ir anūko Ed- 

Bendrai pastebima, kad Kalėdų vardo patvarkymu, gruodžio 18, 
proga ir ne lietuviai įvertina mūsų 
plotekeles ("pão de Deus' ), su
prasdami jų vertę ypač per "Žinio
se" tūpusį mūsų Kūčių prasmės pa
aiškinimą.

Kur religingi ir malonūs šeimi
ninkai, ten dažniausiai būna parei
gingi ir darbininkai, kaip, pavyz
džiui, pas p. VALENTINĄ BEI VI
DĄ ir jo gausioj šeimoj.

Gausios Viešpaties palaimos ir 
kitiems mūsų industrialams ir jų 
bendradarbiams šiems 1978 me
tams.

Firmos, fabrikai bei visokie prekybininkai savo kalendorius dali.-.: 
na dykai, nes ten sudėta jų reklama. Gi kur tokios reklamos nėra, 
ten 2 — 4 lapų kalendorius už mažiau, kaip 20 kruzeirų. negausi.

ML kalendoriuj ne paties laikraščio reklama, o São Paulo lietu
vių visuomenės bei jos veiklos istorija (nors suglausta}. Tai asmenų 
organizacijų, nuveiktų darbų prisiminimas, lietuviškos minties bei 
Tėvynės meilės skleidimas, organizacijų veiklos kalendorius ir tt. 
Tai dalykai, kurių nei už didelius pinigus taip greit negausi. O jei 
kas nejvertina, tai ženklas, kad dar nemoka vertinti, kas sava ir 
kas verta. Kitaip tariant, tai kultūros stoka.

Tą patj galima sakyti ir lietuviškų plokštelių atžvilgiu.

sekmadienį, buvo dar kartą gra
žiai atminta gausiai susirinkusių 
S. Vicente de Paulo bažnyčioje, 
Moinho Velho.

Mišiose dalyvavo nemažai ir 
AUŠROS choristų bei -LABDA
ROS RATELIO narių.

MARIJA BRASLAUSKIENÉ
skaitė Mišių lekcijas ir buvo visų 
pagerbta jos gimtadienio ir padė
kos dienoje.

Gražus bendradarbiavimo ir liū- kančių.s^iatu: 
dintiems tikros užuojautos pavyz
dys. (KPU)

SVEIKINIMAI ISJAV-Bių

VENECUELOJ

■ Venecuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės XVI l-asis Vi
suotinas Atstovų suvažiavimas, j- 
vykęs, š. m. lapkričio mėn. 27 d. 
Caracas mieste' La Vega" Lietu
vių Centre', demokratiniu ir slap
tu balsavimu išrinko sekantiems 
3 metams naują Centro Valdybą, 
kuri tuoj pat pasiskirstė pareigo
mis ir prisistatė Suvažiavimui se-

BĖGIKAI - TOKIE AR KITOKIE

Sportas ir jaunatviška dvasia 
padeda išlikti JAUNAIS.

Chicagoje yra plačiai pažįsta
mas "jauniausias lietuvis". Tai 
virš 80 metų mūsų tautietis DVI
RATININKAS, kuris dar ir dabar 
didmiesčio gatvėse maišosi tarp 
automobilių ir eina lenktynių su 
jaunučiais.

Čia São Pauje, gal nevisiems 
žinomas įžymusis Tietê klubo 
"Bėgikų skyriaus' narys, STE
PAS URBIETIS, Parque da Moo- 
ca spaustuvės savininkas. Nors 
ant pečių jau beveik šešios de
šimtys, bet vis dar jaunas ir jud
rus.

Tokia pat sportininkė visa šei
ma. Sportuoja sūnus Ričardas, in
žinerijos studentas. Jis padeda 
tėvams ir spaustuvėje.

O judrioji ponia Julija yra taip 
pat... BĖGIKĖ — tik zuja tarp 
namų ruošos ir talkos spaustuvei.

Tai ar ne paskatinimas ir ki
tiems tokios ar kitokios rūšies bė- - 
gikams, tautos veikėjams, bėgti 
pirmyn, nežiūrint j amžių ir kliū
tis? (Koresp.l

Prof. ANTANAS KLIMAS, su 
šeima, siunčia geriausių sveikini
mų visiems São Paulo lietuviams, 
vis dėkingas už nuoširdų priėmi
mą.

Gi S. Paulo lietuviai tuo pačiu 
profesorių atsveikina, dėkingi už 
malonų jo apsilankymą.

mokyt.Juozas Kukanauza -pirm, 
inž. Linas Mažeika - vicepirm. 
mokyt. Petras Kriščiūnas - ižd. 
Aurelija Žalnieriūnaitė - sekretorė 
Dr. V. Gutauskas — narys švieti
mo ir kultūros reikalams
Jūratė Statkutė de Rosales - narė 
ryšiams su latviais ir estais 
kun, Ant.Perkumas, S.D.B.-kapel. 
Aleksandra Vaisiūnienė — kores
pondentė spaudai ir informacijai 
Aras Mažeika — V.L. Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas

— Pianistė Ida Krehm, gimu
si Toronte, gyvenanti Šveicari
joj, Tessine, skiria didelį dė
mesį M. K. Čiurlionio kūry
bai. 1975 pabaigoj I. Krehm 
Kanados CBC radijo laidoj atli
ko vien tik M.K. Čiurlionio kū
rinius su atitinkamais komenta
rais. Šią vasarą pianistė daly
vavo tarptautiniam muzikos fes
tivaly Orvieto mieste, Italijoj. 
Rugpiūčio 22 ji skambino M. K. 
Čiurlionio, A. Scarlati, F. Schu- 
berto ir S. Rachmaninovo kū
rinius.

Geros sėklos esmė 

nėra pelyti aruoduose, 

bet patekti į dirvą 

ir duoti gausų derlių

Br. Zumeris

L
Į

i kalbanti
Vyrų-moterų — vaikų 

gydytoja ,
MUSU MIRUSIEJI

Gruodžio 17 Vila Gustavo 
mirė JONAS LEVINSKAS, 87 
metų, nuo Kėdainių) atvykęsiiicll), uuu ixcuanru, 
Brazilijon 1929 metais. Paliko p 
sūnų Aleksandrą ir marčią Oną 
su vaikaičiais Marčia ir Myko- 
liuku.

Kun. Pr. Gavėno, giminių 
bei kaimynų palydėtas, buvo 
palaidotas Lapos kapinėse.

Teilsisi ramybėje.

Perbrangiai kainuos
— Kiek kainuotų paskelbi

mas laikraštyje apie mano bro
lio mirtį?

— Vienas doleris už colį.
— 'Atsiprašau, aš neturėsiu 

tiek pinigų, nes mano brolis bu
vo 5 pėdų ir 8 colių augščio . . .

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMÊNS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Euhna, 99-V. Sta. Maria 
į ( Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De

putado Emílio Carlo-Bairro do U-; 
mão).

TeL: 220-0439 / 266-3569

S YPSENOS

Svajonės
žmona: Aš svajoju šiemet į 

Floridą važiuoti. Kiek kainuos 
man ta kelionė?

Vyras: Svajonės nieko nekai
nuoja. „ . ,

Parinko Pr. Alš.
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MUSŲ ŽINIOS
ML GARBĖS LEIDĖJU VAJUS Šio ML numerio

ML įėjo į 30-tuosius SAVO GYVAVIMO METUS (1948- 
1978). Tai JUBILIEJUS, kuris sutampa su LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 60-MEČIU.
r Periodinė spauda — vienas svarbiausių įrankių LIETUVY

BEI IŠLAIKYTI: ugdyti lietuvių kalbą, papročius ir kultūrą, 
jungti tautiečius j vieną lietuvišką šeimą, skatinti kovą už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Tad būtina turimą spaudą PALAIKYTI ir REMTI.
Argi šiais jubiliejiniais metais
- kiekviena LIETUVIŠKA ORGANIZACIJA
- mūsų tautiečio FIRMA,
- susipratęs TAUTIETIS

nejaus kaip savo TAUTINĘ GARBĘ tapti nors vierfo ML nu
merio GARBĖS LEIDĖJU?

Tad šiuo ir SKELBIAME
ML GARBĖS LEIDĖJU, V A J Ų - KAMPANI

JĄ.
Čia tuoj pat galima ir įsirašyti (kaip jau kas ir įsirašė):

1. Adv. Algirdas Sliesoraitis
2.
3..............................

ML PRENUMERATORIAI IR
RĖMĖJAI

Sąjunga-Alianęa - 1.000,00 kr.
Valentinas Beivydas 500,00'kr.
Viktoras Jovaišas 300,00 kr.
Vincas ir Marija Ma- 

zurkevičiai 200,00 kr.
Aloyzas Gediminas 

Rackevičius 200,00 kr.
Kazys Ambrozevi- 

čius 200,00 kr.
Alfonsas Lizauskas 200,00 kr.
Ona Miškinienė 200,00 kr.
Jonas Ernestas Pet

raitis 200,00 kr.
Vytautas Morkūnas 

(oro paštu) 20 dol.
Marija Klišys 150,00 kr.
Julija Šmitas 150,00 kr.
Petras Misevičius 150,00 kr.
Ona Polikaitienė 150,00 kr.
Ona Patipskienė 150,00 kr.

255,00 kr.

150,00 kr.
150,00 kr.
150,00 kr. 
150,00 kr.
100,00 kr.

Elzbieta Aglinskienė 150,00 kr. 
Petronėlė Vosylienė

(už 1977-8 m.)
Konstancija Šukys

Vilkas
Marija Catafay
Teofilė Labuckienė
Kazys Rimkevičius 
Kęstutis Draugelis 
Filomena Černiaus

kaitė (už 1977 m.) 120,00 kr~ 
Kleopatra Makuškie-

nė (už 1977 m.) 110,00 kr.

PRANEŠAMA
1. Kad sekantis KONGRESO KO

MISIJOS posėdis yra šaukiamas 
šio mėnesio 6 d. penktadieniui, 
20 vaL, Šv. Kazimiero Parapijos 
patalpose.

2. VILA ANASTÁCIO lietuviškos 
Mišios bus laikomos sausio 29 
d. 16 vaL, Dr. J. Basanavičiaus 
mokyklos salėje. Kviečiami taip 
pat tautiečiai iš Vila BONILHA.

JAV KONGRESO NARYS BRA
ŽILUOS LIETUVIAMS

Amerikos Lietuvių Taryba (AL- 
Tas) iš Čikagos kreipėsi raštu j 
kun. Pr. Gavėną. pranešdamas, 
kad sausio pradžioje į P. Ameriką 
atskrenda JAV kongreso narys 
EDWARD J. DERWINSKI. Jis 
nepaprastai rūpestingai gina Lie
tuvos reikalus ir įvairiomis progo
mis remia Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas. Palaiko artimus ryšius 
su JAV lietuviais ir norėtų už
megzti panašius ryšius ir su Pietų 
Amerikos lietuviais. “Jeigu jisai 
kreiptųsi j Jus, malonėkite per
teikti jam informacijų apie Jūsų 
kolonijos lietuvius ir patalkinti 
jam atlikti jo kelionės misiją' 
priduria ALTos sekretorius, k.

i- Àd. Stasys.
Iš tiesų, gruodžio 23 d. pats 

E.J. Derwinski iš Vašingtono pra
nešė kun. Gavėnui, kad buvo nu
matyta oficialus vizitas Brazilijai 
JAV kongreso reikalais. Tačiau 
planai pasikeitė — ir tokia kelionė 
buvo atidėta kitam laikui. ' Aš ti
kėjausi susitikti su Jumis ir kitais 
lietuvių bendruomenės naciais. 
Bet netrukus vėl pasitaikys pana
ši proga, ir tuo laiku aš tikrai su 
jumis susitiksiu' .

Svarbu su tokiais asmenimis 
palaikyti glaudžius santykius. Bet, 
kadangi čia ne asmeninis, o visuo
meninis reikalas, tai ALTui ir pa
čiam kongresmanui Edw. Der- 
winskiui buvo pranešta, kad Bra
zilijoj yra Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė, kuri atstovauja visai 
lietuvių kolonijai ir yra tinka
miausia tokiems santykiams pa
laikyti ar ryšiams užmegzti.

10LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Adv.ALGIRDAS SLIESORAITIS
Jam ir jo seimai gili padėka ir geriausi linkėjimai.

ML administracija

AUKSINIS JUBILIEJUS

JONAS IR VALERIJA MAKUŠEVIČIAI sausio 8 dieną 
švenčia savo vedybinio gyvenimo AUKSINĮ JUBILIEJŲ, 
kutį paminės 11 valandos Mišiomis Zelinos bažnyčioje. Po 
to bus priėmimas — vaišės parapijos salėje.

Kviečiami visi bičiuliai.

V. Zelinos Maldos Apaštalavimas ir Moterų Draugija 
nuoširdžiai sveikina VALERIJĄ ir JONĄ M A- 
KUSEVIČIUS jų vedybinio gyvenimo 50-mečio pro- 
ga. (S

Sveikiname savo brolį —JONĄ MAKUŠEVI-
Č I Ų — vedybinio gyvenimo auksinio jubiliejaus proga & 
ir jam linkime sveikatos bei geriausios Visagalio palaimos.

Su pagarba -
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

CASA VERDE:
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Genės ir Terenco Mazliausku na
muose susirinko nemažas būrelis 
šeimos draugų atšvęsti jų mergai
tės Cristinos gimtadienį ir kartu 
sutikti naujuosius metus tikrai 
senoviškoj lietuviškoj nuotaikoj. 
Lietuviškos dainos ir šokiai buvo 
palydimi dar išLietuvos atsivežta 
armoška. Jaunimas stebėjosi kaip 
jų seneliai gerai šoka ir dainuoja. 
Jiems tai bus paskatinimas mo
kintis lietuviškų šokių ir daina
vimo. Dabar tik reikia surasti 
GERĄ MOKYTOJĄ.

r

LIETUVA

SEMANÁRIO
Caixa Postai 4421 

01000 Šio Paulo, SP.

Diretor responsável 
VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
^Administrador: Staniulio Šiteaka ,

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr.
- Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. ps^l 

didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti “Stanrslio 
Šileika’ vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomone. Už sskelbimu kalbą ir tu
rinį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadieni: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
CASA VERDE

Sausio mėn. lietuviškos mišios bus 
sekantį sekmadienį ir bus paanks
tintos viena valanda: 16,15 vai.

ML ATSTOVAS ZELINQJ

Šv. Kazimiero Vyrų Brolijos 
iždininkas KAZIMIERAS RIM
KEVIČIUS, yra įgaliotas rinkti 
ML prenumeratas ir išduoti atitin
kamus kvitus. V. Zelinos bei apy
linkės tautiečiai šiuo reikalu gali 
kreiptis tiesiogiai į įj K. Rimke
vičiaus adresas: Rua Prof. Gusta
vo P. de Andrade, 1085, V.-Zeli- 
na.
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