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Sugrįžtanti širdis
Lietuva yra tas retas kraštas, kuris buvo praradęs
savo širdį, būtent, Vilnių, nuo pat valstybės pradžios suau
gusį su visu kraštu. Vilniuje telkėsi ne tik politinė krašto
valdžia, bet ir kultūriniai, moksliniai, religiniai centrai.
Visi pripažįsta, kad Vilnius buvo senosios Lietuvos centras,
kurio spinduliai sklido toli net už Lietuvos ribų. Istorikai,
studijuodami Vilniaus praeitį, atskleidžia daug jo aspektų,
rodančių centrinę jo poziciją. Vieną tokių jo pagrindinių
aspektų išryškina Vilniaus universiteto 400 metų sukaktis,
kuri bus minima sekančiais metais, tačiau pasiruošimo dar
bai jau pradėti. Tai visų pirma kultūrinis-mokslinis aspek
tas, kuris praeities gyvenime nebuvo izoliuotas reiškinys.
Drauge su juo ėjo ir kiti aspektai, būtent, kultūrinis, reli
ginis ir tautinis. Dėlto mokslinės institucijos sukakties
minėjimas pajudins platų istorijos ruožą, dariusį įtakos
visam Lietuvos gyvenimui, šios sukakties proga lietuviš
koji visuomenė tėvynėje ir išeivijoje galės plačiau ir giliau
pažvelgti į tas reikšmingas ištakas, kurios prasidėjo prieš
400 metų ir tiesiogiai ar netiesiogiai visą laiką veikė Lietu
vos valstybės bei tautos gyvenimą ir dabar tebeveikia. Tas
žvilgsnis, apimąs ištisus keturis šimtmečius, nukels mus
nuo įprastinių trumpos distancijos sukakčių ir įgalins ma
tyti savo kraštą plačioje perspektyvoje.

domėjimesi Lietuvos praeitimi, istoriniais ir grožiniais raš
tais. Tame laikotarpyje išaugo stambių figūrų, turėjusių
įtakos į lietuvių tautos atgimimą.

ILNIAUS universiteto šviesa, pradžioje skirta Didžia
jai Lietuvos Kunigaikštijai, nebuvo vientisa — ji švie
tė, silpnėjo, geso, stiprėjo ir veikė skirtingais etapais.
Vilniaus universitetui pradžią davė Vilniaus kolegija ar
akademija, vadovaujama vienuolių jėzuitų. Tame laikotar
pyje akademijos bei vėliau universiteto pagrindinis uždavi
nys buvo religinio pobūdžio, būtent, skleisti mokslinę švie
są, tiesiančią kelius religiniam krašto atgimimui bei stip
rėjimui. Šioje srityje vienuoliai jėzuitai daug pasiekė —
suformavo krikščionikos orientacijos inteligentiją, pažadi
no religinį Lietuvos atgimimą, tarnaudami žmonėm lietu
vių, lenkų ir gudų kalbomis, o universitete dėstydami lo
tynų kalba. Tokios linkmės universitetas jau buvo gero
kai pakilęs mokslinėje srityje, gana plačiai išgarsėjęs, ta
čiau nelauktas popiežiaus Klemenso XIV aktas, panaikinęs
1773 m. jėzuitų ordiną» skaudžiai palietė ir Vilniaus un-tą.
Jį perėmė Lenkijos-Lietuvos edukacinė komisija, vėliau —
Maskvos valdovai. Su tuo keitėsi ir un-to kryptis, pasukusi
daugiau liberaline linkme, pabrėžiančia mokslinę bei kul
tūrinę veiklą. Pergyvenęs savo krizę, Vilniaus universite
tas vėl atsigavo. Nors jo dėstomoji kalba buvo lenkų, ta
čiau netrūko ir lietuviškos dvasios, kuri rado savo išraišką

V

OKS buvo Vilniaus universitetas Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos rėmuose. Jis nebuvo tautinis, tačiau
nesvetimas tautinei dvasiai, atbundančiai ir viso
je Europoje. Normalią un-to raidą nutraukė 1919 m. Pil
sudskio surengtas karinis lenkų žygis Į Vilnių ir jo užėmi
mas. Kaip karinis tos srities valdytojas, Pilsudskis atidarė
Vilniaus un-tą, kuris jau nebebuvo tradicijos tęsėjas
tapo nacionaliniu lenkų židiniu. Tai buvo išplosimas Lietu
vos širdies, kuri ir seniau jau buvo apsunkinta svetimybių
Pokarinių įvykių grandinėje Vilnius grižo Lietuvai, o su
juo ir universitetas. Tai, galima sakyti, širdies sugrįžimas
į savąjį organizmą. Normaliomis sąlygomis jos prigydymas
būtų daug lengvesnis. Dabargi tas procesas turi vykti so
vietinės okupacijos rėmuose. Visdėlto jis vyksta ir, jeigu
naikinanti letena kada nors jo nepalies, Vilniaus universi
tetas atliks ir tautinę misiją, kuri ištisus šimtmečius ėjo
daugiau tarptautiniais keliais. Tai mato ir kaimynai lenkai.
Vieni jų šį procesą apgailestauja, kiti (nuosaikesnieji) ke
lia mintį, esą un-tas ateityje turėtų tapti D. L. Kunigaikš
tijos tradicijų tęsėju ir būti jos tautų (lenkų, lietuvių, gu
dų) šviesa. Mums gi atrodo, kad Vilnius su savo universi
tetu yra Lietuvos širdis, skirta organizmui, kuris šioje epo
choje yra tautinis. Ir niekas neturėtų Į jį kėsintis Tegu
Lenkija ir Rusija gyvena savomis šįnt ais.
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Žvilgsnis į mūsų daoarij
Pro/. Juozo Ereto leidinys politiniais dabarties klausimais
Neseniai knygų rinkoje pasi
rodė vokiečių kalba prof. J.
Ereto leidinys “Blick in die
Zeit”. Autorius bando duoti
skersini pjūvi dviejų galybių JAV ir Rusijos -- istorinių-politinių įvykių eigoje, nepamirš
damas vadinamojo “trečiojo pa
saulio ir šiuo metu į pasaulio
sceną žengiančio Šių dienų mil
ono
Kinijos
Bendrais bruožais apžvelgęs
'A V vaidmenį dviejuose pasau
liniuose karuose, padaro iš
vadą, kad pirmasis pasaulinis
karas taikos sutartyje pasodino
antrojo pasaulinio karo daigus,
o antrasis pasaulinis karas ne
sulaukė net taikos sutarties.
Amerikiečiai, kaip jaunutė vals
tybė, rodo dideli gyvastingumą,
bet neišvengia ir jaunuolio klai
dų. Susirūpinę gyvenimo pato
gumais, o ne įvykiais šalia JAV,
amerikiečiai padarė fatališkų
klaidų. Juk amerikiečiai ir pas
kutinio karo pabaigoje nepa
jėgė suprasti Europos reikalų,
jų nesu virškino, nors ir daryda
mi materialinės gerovės atžvil
giu tikrai didelių pastangų. Au
torius mano, kad Rooseveltas
J altos konferencijoje nesupra*o europiečio ChurchilUo ir dėl
to visa rytinė Europa teko Le
nino imperijai.
Kiek iš dabartyje pasirodžiu
sių dokumentų ir atsiminimų
matyti, ir Churchillis rūpi
nosi ne Europos reikalais, bet
angliškosios imperijos išgelbė
jimu. Europos tautų reikalai
jam tiek terūpėjo, kiek jie buvo
naudingi angliškosios imperijos
saugumui. Yra pasakojama, jog
Churchillis sutikęs su Tiuringijos atidavimu rusams, jeigu jie
paliktų ramybėje Honkongą.

Lietuvos aukso trupimai Angli
jos banke nurašyti rusams, nes
to reikalavo Anglijos interesai.
Marksizmas — tik mėšlas
Labai įdomus minėtame lei
dinyje aprašymas apie kiniečių
diktatorių Maotsetungą. Auto
rius, remdamasis duomenimis,
įrodinėja, kad Mao nebuvo
marksistas. 1936 m. amerikie
čių žurnalistui E. Snow Mao yra
pareiškęs, jog marksizmas yra
mažiau vertas nei mėšlas. Su
mėšlu ūkininkas tręšia laukus
ir sulaukia gero derliaus, bet
ko gali tikėtis iš marksizmo?
Kominterno darbuotojas vokie
tis O. Braun, dirbęs savo laiku
Kinijoje, įrodinėja, kad Mao
niekad nebuvo marksistu, o tik
v a Istietiš k u revoliucionierių m i.
Maotsetungo pasaulėžiūra buvu
si ne marksizmas, o rinkinys
Konfucijaus mokslo, sumaišyto
su anarchijos elementais. Tas
mišinys pas Mao išaugęs iš di
džiojo kinietiško nacionalizmo.
Marksizmas niekad nebuvo Maotsetungui dogma, o tiktai in
strumentas, kuris tiko laiko si
tuacijai. Lenkų žurnalas “Kul
tūra” nurodė, kad ir ilgametis
Kinijos premjeras bei Maotse
tungo bendradarbis Čuenlai ne
buvo marksistu. Jis buvo kinie
tis nacionalistas ir su marksiz
mu teturėjo tiek bendro, kiek
jo turi kinietiškos galybės pa
gimdytas nacionalinis šoviniz
mas. Tų faktų akivaizdoje ryš
kesnis darosi ir sovietinių rusų
šauksmas iš Maskvos, kad maoizmas yra ne kas kita, kaip ko
munizmo išdavimas.
Nesupranta vieni kitų
Amžių slinktyje kiniečiai nie

kad nesuprato rusų ir dar ma
žiau supranta rusiškąjį marksiz
mą. Rusui “kitaitskij svolač”
yra keiksmažodis. Kiniečiui ru
sas yra baltojo plėšiko atvaiz
das, kuris kadaise prie Šancha
jaus miesto parko vartų laikė
iškabą: “Kiniečiams ir šunims
įeiti draudžiama“. Tą amžiną
skirtumą fizinėje struktūroje,
dvasinėje būsenoje, galvosenoje
ir spalvoje žino tiek rusai, tiek
kiniečiai. Draugais jie tegali bū
ti jėgos akivaizdoje, šuo ir katė
iš vieno dubens pieną laka tik
tai lazdos šešėlyje. Jau Napoleo
nas yra pasakęs: “Kai Kinija
pabus, pasaulis sudrebės”, šiam’
dien tas drebesys jau girdimas.
Rusai norėtų tą drebesį jau da
bar nutildyti, bet nesijaučia to
kie galingi, kad įbridę į kinie
čių jūrą atsilaikys. Ne be reika
lo Kosyginas savo laiku čuenlai
tikino, jog rusai su kiniečiais
šiaip ar taip kovos tarp savęs
sekančius 10,000 metų, čuenlai
pasiūlė Kosyginui nubraukti
nuo pasiūlyto skaičiaus vieną
tūkstanti metų. Tokiu būdu ki
niečiams su rusais liko 9000 me
tų tarpusavio kautynėms ateity
je. Istorijos akimis žiūrint, tai
amžinas karas tarp šių dviejų
milžinų. Iš to pokalbio būdinga
išvada yra ta, kad tiek rusas,
tiek kinietis šios kovos neišven
giamumą priima kaip tikrovę,
matuojamą net tūkstantmečiais.
Pavojai ir viltis
Šiandien rusai turi modernių
ginklų persvarą prieš kiniečius.
Bet kiniečiai skubiai juos veja
si, turėdami milžinišką žmonių
persvarą. Iš kitos pusės nerei
kia užmiršti: rusai savo kariuo
menėje greitu laiku turės 50%
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svetimo elemento, kai tuo tarpu
Kinija teturi nepilnus 5% Iš
tų dviejų skaitlinių išplaukia
praėjusių karų — 1905 ir 1914
— pamokanti išvada: abu tie
minėti karai baigėsi revoliucį
jom, kurios nušlavė nepajudina
mus sostus. Kaikas pranašauja,
kad ir dabartinės Rusijos impe
rijos galas ateis, susikibus galu
tinėje kovoje su Kinija. Amalrikas nurodo net 1984 m. datą,
kai rusų kariuomenė, pavargus
kovoje su Kinija, sukels revo
liuciją, ir Rusija suskils į dauge
lį laisvų valstybių, šia prasme
gal ir vokiečių kaizerio Vilhel
mo 1895 m. mestas šūkis, kad
Kinija yra geltonasis pavojus,
mums, rusų pavergtiesiems, ga
li būti išsigelbėjimo viltis.

Būkime aziatais
Žygiuodami rytų kryptimi
(Sibiran) ir vakarų kryptimi
(prie Baltijos jūros) per D. Lie
tuvos Kunigaikštijos žemės, ru
sai neišvengiamai turėjo susi
durti su klausimu: kas mes
esam — europiečiai ar aziatai?
Šį klausimą ilgainiui išsprendė,
anot jo paties dukters, lietuviš
kos kilmės surusėjęs rašytojas
Dostojevskis:. “Europoje esame
tiktai veltėdžiai ir vergai. Azi
joje mes būsime ponai. Europo
je esame totoriai, Azijoje būsi
me europiečiai. Atsakymas aiš
kus — būkime aziatais”. (psl.
23) Atsakymas į tą šūkį buvo
transsibirinio geležinkelio pa
statymas ir Vladivostoko islei
girnas.
Anuose gigantiško masto žy
giuose rusus lydėjo Pskovo vie
nuolio Philotreos žodžiai. “Vie
nintelis krikščionių valdovas
yra caras, apaštališkosios Ben
drijos vadovas, kuris vietoj Ro
mos ir Konstantinopolio gyvena
palaimintame Maskvos mieste.
Maskva šviečia šviesiau negu
saulė. Praėjo visos krikščioniš
kosios karalystės, tiktai mūsų
valdovo karalystė — rusiškoji
karalystė — tebesilaiko. Dvi
Romos žuvo, bet trečioji tebe
stovi, nes ketvirtos iš viso ne
bus. Ši trečioji Roma yra nauja
didžioji Rusija” (psl. 27).
Eilė panašių šūkių, raštų ir
minčių kaitinte kaitino ruso
protą, vertė smarkiau plakti šir
dį ir ilgainiui suformavo bendrą
įsitikinimą, kad šalia Rusijos
nieko geresnio šioje žemėje nė
ra ir negali būti, šiandieninio
rusiško komunizmo “vyresnio
jo brolio” tarškalas yra apsia
vęs senom panslavizmo vyžom,
o komunistinio, “rojaus” -idėja
neabejotinai randa jame stiprių
plytų savai statybai.
Daugumai slavų yra būdingas
kažkoks nukrypimas nuo tikro
vės. Štai, mūsų kaimynai lenkai,
nors patys rusų nekenčia, bet
panslavizmo dvasios neatsisako
Pavartykim J. Cicėno “Vilnius
tarp audrų” arba M. Biržiškos

Prof. JUOZAS ERETAS, leidinio “Blick in die Zeit” autorius. Jis planuoja šį aktualų leidinį praplėsti
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LÍEIWte PMAUMS
SEOãÂDIE^IAIS
V. ZELINA. 11 vai. (paskutinį mé
nėšio sekmadienį' 15 vai.)

MOÓCA (Rua Juatindiba, 28): 8 vai.
RIO DE JANEIRO: kartą per mėne
sį 11 vai.
1- mą sekmadienį:

- PARQUE DAS NAÇÕES (Colégio
Franciscano: 10,30 vai.)

- C. VERDE (N. Sra. das Dores)
16.15 vai.
2- trą sekmadienį:
- JAÇANÃ (Instituto Jaçanã): 8,30 vai.
- BOM RETIRO (Colégio Sta.lnês):
10.15 vai.

- ATIBAIA - Lituanikos sodyboje:
11 vai.
3-čią sekmadienį:

- AGUA RASA (N.Sra. de Lourdes):
8,20 vai.
de

- MOINHO VELHO (S. Vicente
Paulo). 11 vai.

Paskutinį sekmadienį:
V. ANASTÁCIO: 9 vai
- V ZELINA: 15 vai.
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Fausta
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Dail ADOMAS VARNAS, kuriam 1979 m. sausio 1 d. sueis 100 metų amžiaus

Dailininkui

Varnui 100

PRANYS ALŠĖNAS

žymūs veteranai — dail. Ado
mas Juozas ir pedagogė Marija
1969 m. Wasagoje. Ont., kur Varnai.
pilna lietuviškų vasarnamių, va
Teko su jais susitikti, pabuvo
sarojo iš Amerikos atvvkę mūsų ti. pasikalbėti ir dar iš dailinin

'Vilnius ir Vilniaus kraštas“ ir
je Rusioje. Vokiškoji “Herrenpamatysim j o g lenkas yra toks
volk” patogiai įsitaisė rusiškojo
pat slavas, kaip ir rusas. Pvz.
proletariato buveinėje, ant ku
Parudaminio klebonas Liubiarios stogo didingai plevėsuoja
niec 1921 m. šventovėje šaukė:
panrusizmo vėliava.
“Jis (Pilsudskis) atpirko Vilnių
Žygis į vakarus
savo krauju, kaip Kristus atpir
Autorius prof. J. Eretas, pla
ko žmogų nuo gimtosios nuodė
tokai panagrinėjęs panslavizmo
mės. Pilsudskis yra šventas
ir panrusizmo bruožus, remda
žmogus, lenkų munduras šven
masis pabėgusių sovietinių pa
tas, o lenkų erelis — kaip šv.
reigūnų duomenimis, nurodo,
Dvasia”. Šie žodžiai primena
kad rusai jau nuo 1963 m. pla
šūkį “Lenkai yra Apvaizdos pa
nuoja smūgį Vakarų Europai.
siuntiniai tarp laukinių pagonių
( Žygio tikslas būtų per dvi die
lietuviu& “
nas pasiekti Reino upę, o per
Panmsiški kėslai
savaitę — Atlanto pakrantes.
Panslavizmo žarijų kaitina
Sovietai taip pat turi 10,000 as
mi, rusai, kaip ir lenkai, metasi
menų “juodąjį sąrašą”, kuriuos
į nepamainomų apaštalų vaid
jie privalėtų likviduoti užėmę
menis. Leidinio autorius patei
V. Vokietiją, Prancūziją ir Švei
kia panrusišką ištrauką iš mo
cariją. Įvairios priežastys rusus
kyklinio vadovėlio: “Sovietinis
nuo šio žygio atbaido. Ypatingą
mokslas, pastatytas ant rusiško
vaidmenį šiame reikale atlieka
pagrindo, turi žmonijoje vado
Atlanto Sąjunga.
vaujančią vietą. Kaip galima į
Pabaigoje savo leidinio auto
šią viršūnę įkopti nemokant ru
rius meta žvilgsnį ir į “amžiną
siškai?” (psl. 31). Arba vėl: “Ru
jį” Šveicarijos neutralitetą bei
sų kalba yra tarptautinės reikš
jo vertę rusų puolimo atveju, į
mės. Niekas negali savęs vadinti
šnipų veiklą, kurie Šveicarijoje
išsilavinusiu, nemokėdamas ru
randa gana palankią dirvą.
sų kalbos” (psl. 26).
“Šveicarijai skirtieji agentai
Čia autorius prisimena lietu
paruošiamąjį išmokslinimą at
vius, latvius bei estus, kurie, pri lieka daugiausia Prachovkos
klausydami Vakarų pasauliui,
stovykloje (netoli Minsko), kuri
turi šiandien nešti žiaurią rusi
yra maždaug tokios apimties,
fikacijos, pavergimo naštą ir
kaip visas Schaffhauseno kanto
girdėti šūkius: “Norint būti pil nas” (psl. 49).
nu žmogumi, pirmiausia reikia
tapti rusu”, “Kiekviena tauta
Joseph Ehret, SLICE IN DIE
ZEIT, Basel, 1978 m., 52 pusla
pasaulyje turi savo bokštą, bet
piai. Kaina nepaž.
a. Antrinė
rusiškasis bokštas yra augščiauleidinio antraštė: “ íine weltposias” (psl. 29). Taigi, vokiškojo
litische Umschau” íz K '
nacizmo nešta antžmogio vėlia
va tebeplevėsuoja komunistinė
Tėviškės Žiburiai
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ko gauti labai mielą dovaną —
škicinį portretą, kuri jis padarė
per pusvalandį.
Dail. A. Varnas užsiminė, kad
jo gyvenime buvę praktikuoti
“devyni amatai, dešimtas ba
das”. Žinoma, ne ta prasme, kad
tie “devyni amatai” būtų buvę
prastai atliekami, bet tik todėl,
kad buvo atvejų, kai reikėję ir
pabadauti. Gyvenime visko ma
tęs, daug kraštų ir miestų per
važiavęs. buvęs pusalkanis ir vi
siškai alkanas, buvęs banditų
sužeistas ir vis dar tebežygiuojąs šio gyvenimo takeliu.
Žmonos Marijos pakalbintas,
dail. A. Varnas nusitempė mane
i atskirą kambarį, pasodino ant
kėdės ir pieštuku ėmė škicuoti
mano portretinius bruožus. Per
pusvalandi portretas buvo baig
tas. Piešdamas visą laiką niū
niavo kažkokią dainelę. Aš juo-,
kais priminiau, kad jis, kaip tas
“Devil printer” filmo veikėjas
linotipininkas, rinkdamas teks
tą, vis niūniuoja kažkokias dai
neles ir niekad renkamam teks
te nepadaro klaidų. . .
Dailininkas tik nusišypso
jo. . Paklausiau, kada gi pieš
tas tas garsusis jo autoportre
tas su žmona (pirmąją) ir pava-

J

dintas vienur “Gyvenimo au
drose’-. o kitur “Vėtroje”. Ten
dailininkas ilgais juodais plau
kais (dabai tfSTtutéíiai) ir su juo
da ilgoka barzda, su šalimais
esančia žmona žengia audroje.
— Tai pieštas bene 1910 ar
1911 m.
Kaip gi nevadinti dailininko
Varno veteranų veteranu?..
(Jį taip pavadino čia vasarojęs
dail. J. Pautienius).
Užsiminiau ir apie garsųjį
karikatūrų bei šaržų albumą
“Ant politikos laktų”, kurio be
sama tik kelių egzempliorių.
Būtų gerai, jei kas imtųsi išleis
ti naują jo laidą.
Dail. A. J Varnas gimė 1879
m. sausio 1 d. (taigi. Naujuo
siuose Metuose) Joniškyje.
Šiaulių apskr. Jis savo ilgam ir
įvairių nuotykių perpintame gy
venime daug ką veikė, daug kuo
domėjosi, bet pagrinde buvo ir
tebėra dailininkas.
Dail. A. J. Varnui, artėjan
čiam prie šimtinės metų am
žiaus, rugsėjo 21 d. Čikagoje bu
vo įteikta JAV LB kultūros ta
rybos $1000 dailės premija, ku
rios mecenatas — JAV Lietuviu
Fondas.

Demonstracija Niujorke
Sov. Sąjungos pavergtų tau
tų — estų, latvių, lietuvių, gu
dų ir ukrainiečių organizacijų
vadovybės paruošė išsamų me
morandumą, paremtą gausia
dokumentacija ir įteikė Jungt.
Tautų pirmininkui. Įteikimas
buvo numatytas ir jau sutartas
per JT gen. sekretoriatą, bet
pastarojo pareigūnas sutartą
pasimatymą su pavergtųjų tau
tų delegacija atšaukė.-Tada bu
vo rastas kitas kelias. Ta proga
aplankyti JAV ir Kanados at
stovai Jungt. Tautose. Ameri
kietis kalbėjo gana viltingai, o
kanadietis — pesimistiškai. Pa
sak jo, sovietų pavergtoms tau
toms nedaug tėra paramos J.
Tautose.
Lapkričio 22 d. Niujorke Įvy
ko spaudos konferencija, ku
rioje, šalia sovietų pavergtų
tautų atstovų, dalyvavo apie
100 spaudos žmonių įvairių tau
tybių laikraščių, jų tarpe ir
amerikiečių. Susirinkusieji bu
vo painformuoti apie paverg
tųjų daromus žygius Jungt. Tau
tose ir kitur. Kalbėjo ukrainie
čių disidentas gen. Grigorenka,
Simas Kudirka ir rusu disiden
tas Plijušč. Dalyvavo ir latvių

disidentas Kalninš, bet jis ne
kalbėjo.
Lapkričio 26 d. Niujorke įvy
ko demonstracija, kurioje daly
vavo arti 5000 asmenų — baltiečių, gudų ir ukrainiečių. De
monstrantai žygiavo gatvėmis
apie porą valandų, reikalaudami
laisvės sovietų pavergtom tau
tom. Pagrindinis taikinys buvo
Sov. Sąjungos atstovybė prie J.
Tautų. Kalbas pasakė kiekvie
nos dalyvaujančios tautybės ats
tovas. Stipriausią kalbą pasakė
Simas Kudirka. Taip pat kalbė
jo gen. P. Grigorenka. Demon
stracijos metu sudeginta Sov.
Sąjungos vėliava. Įvyko keletas
mažų susikirtimų su policija,
kuri keletą asmenų suėmė. De
monstracijos dalyvių daugumą
sudarė ukrainiečiai, kurie tą sa
vaitę turėjo laisvojo pasaulio
tautiečių suvažiavimą.
Demonstraciją aprašė “New
York Times”, paminėdamas
2000 dalyvių, ir kiti laikraščiai.
Taip pat ji buvo rodoma ir tele
vizijoje.
Planuotoji ekskursija iš To
ronto į Niujorką demonstracijos
proga neįvyko, nes nesusidarė
pakankamas skaičius keleivių.
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10.15 vai.

- ATIBAIA — Lituanikos sodyboje:
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V. ANASTÁCIO: 9 vai.
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PIRMADIENIS
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ANTRADIENIS

3a.
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PENKTADIENIS-6a.

ŠEŠTADIENIS

Teresė K. J.

Angelai Sargai

Geraldas

Pranciškus As.

Placidas

Brunoną»

Gedainis

Parundė

Ašarė

Eiva
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Jonas Leonardas

Gaiva
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Pranciškus B.

S Jau nė
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Augustas
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UEWV1SKOS PWLDOS
SEKMADIENIAIS

V. ZELINA: 11 vai. (paskutini n.t
nėšio sekmadieni- 15 vai.)
MOÓCA (Rua Juatindiba, 28) 8 vai

RIO DE JANEIRO: kartą per mėne
s| 11 vai.

I -mą sekmadieni'
- PARQUE DAS NAÇÕES (Colégio
Franciscano: 10,30 vai.)

- C. VERDE (N. Sra. das Dores).
16.15 vai.
2-trą sekmadienj:

JAÇANÃ (Instituto Jaçanã). 8,30 va’

BOM RETIRO (Colégio Stalnês):
10.15 vai.
- ATI BAIA - Lituanikos sodyboje:
II vai.

3 čią sekmadienj:

- AGUA RASA (N.Sra. de Lourdes)
8,20 vai.

de

- MOINHO VELHO (S. Vicente
Paulo): 11 vai.
Paskutinį sekmadienj.
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Drąsus žemaičių jaunimas
Telšių katedroje ir mažojoje
bažnytėlėje tikintysis jaunimas
aktyviai dalyvauja pamaldose:
jaunuoliai patarnauja prie alto
riaus, o mergaitės gieda arba ado
ruoja. Jaunimo entuziazmas ir
drąsa kelia ateistams didelį ne
rimą: Telšių mokytojai bandė
“kovoti” su jaunimu grubiausiais
būdais: kratė kišenes, atiminėda
vo maldaknyges, mažino elgesį,
neleido dalyvauti tikinčiųjų lai
dotuvėse, viešai išjuokadavo mo
kinius, vertė užpildyti anketas ir
t.t. Kai žandarinės mokytojų prie
monės nieko nepadėjo, atėjo pa
galba iš Vilniaus...
1977. XII. 12 į Telšius atvyko
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nio referentas Raslanas.
“Mažoji lietuvių tarybinė en
ciklopedija” (MLTE, t. III, p.39)
mini, kad Raslanas nuo 1940 m.
dirbo Telšiuose administraciniu
darbuotoju. Kokį darbą jis tuo
mėtų dirbo Telšiuose?
Telšių
gyventojai atpažino,
kad tai buvęs NKVD darbuoto
jas, dalyvavęs taip vadinamoje
Žemaičių kankinių byloje 1941
m. birželio mėn. naktį iš 24 į 25
d. Knygoje “Žemaičių kankiniai”
jis minimas kelis kartus (žr.p.13,
-14,15 ir 20). Apie buvusį tuo
metu Telšių kalėjimo viršininką
Vaitkų Antaną (MLTE,t.III,p.
657), taip pat rašoma kaip apie
Raslaną: "1940-1941 m. adm. dar
buotojas Teistuose ", nors po po
litkalinių kankinimo net jo kel
nės ir batai būdavo aptaškyti
krauiu (žr."Žemaičių kankiniai”,
p. 17). Ar ne tokio pat lygio nu
sikaltėlis yra ir Raslanas?
Matyt ir dabar galvojama, kad
tik jis vienas pajėgs susidoroti
su Telšių tikinčiuoju jaunimu.
Juk jis turi patirtį — 1941' m.
birželio mėn. jis su kitais čekis
tais vadovavo 73 žemaičių kankin i ų žvėriškam susidoroj imui.

ta, pro ją teka smegenys... oda
nubrūžuota... lyties organai la
bai sužaloti, sumušti, sutrinti...
kaulai sulaužyti, sutriuškinti, su
kapoti... ausys nutrauktos, nu
plėštos... pakaušyje skylė... akys
išverstos... liežuvis nupjautas...
viršugalvio ir smegenų nėra., pa
žabotas arkliniu raikščiu... ka
potas kirviu... visi kaukolės kau
lai sutriuškinti į gabaliukus... iš
lindę žarnos... kyšo plaučiai... su
pjaustyta* veidas^ liežuvis per
plėštas... liežuvio nėra... krūtinės
kaulai išdraskyti., oda nudrasky
ta... išmaišyta gerklė... akių nė
ra... ir t.t. ir t.t. (iš knygos "Že
maičių
kankiniai”,
Telšiai,
1942 m).
Šitaip nukankinti visi 73 poli
tiniai kaliniai be jokio teismo.
Vienas iš tų kankinimų kaltinin
kų ir organizatorių — Raslanas.
Tačiau dar ir šiandien jis tvar
ko tikinčiųjų reikalus Religijų
reikalų tarybos įgaliotinio įstaigo
je. Visi kankintojai turėtų būti
teisiami kaip vokiečių nusikaltė
liai Niurnberge. Tačiau Tarybų
valdžia nenuteisė ir nesiruošia
teisti nė vieno iš tokių nusikal
tėlių. Ar ne todėl lietuvių tikin
čiųjų padėtis tokia sunki, kad jų
reikalus tvarko tokie nusikaltė
liai? Tarp kitko, įgaliotinis K.
Tumėnas yra tik antraeilė figūra,
svarbiausia — P. Raslanas.

nėti į anketas: Ar eini į bažny
čią? Kodėl eini? Kodėl neini? Ar
tiki, kad yra Dievas? Ar namuo
se švenčiate religines šventes?
ir t.t.
IV vid. mokykloje III kl. mok.
Baškį tardė mokyt. Raudiehė, o
vyresnių klasių mokinius —-di
rektorė Adomaitienė bei rajono
ateistų vadas mokyt. Andrijaus
kas. Buvo trumpinamos pamo
kos, kai kurių pamokų iš viso
nebuvo ir pan. Tardyti šie moki
niai: VIII kl. Meiženytė, Bumblauskaitė, Riškutė; IX kl. Meiženis, Bružas; X kl. Jurkutė, Misevičiūtė; XI kl. Stonkutė ir kt.
V vid. mokykloje IX kl. auk
lei. Juškienė baugino Remėžienę
dėl to, kad jos sūnus patarnauja
prie altoriaus.
Kadangi šiuo metu neįmano
IV vid. mokyklos mok. Bružą
mas toks pat kruvinas susidoroji
viešai įžūliai išjuokė.
mas su Telšių tikinčiaisiais, bu
Ta proga Telšių vikaras kun.
delis Raslanas sugalvojo kitas Kauneckas savo pamoksle kalbė
priemones. Stengiamasi įrodyti, jo: “Spalio 60-čio proga visur
kad Telšiuose yra kažkokia po skambėjo daina: “Ja drugoj tagrindinė tikinčiųjų — Eucharisti koj strany neznaju, gdie tak voljos karžygių organizacija. Dar no dyšet čeloviek (aš nežinau
buojasi ne tik saugumas. Saugu kitos tokios šalies, kur taip lais
miečiams aktyviai talkininkauja vai kvėpuoja žmogus), bet ar ga
ir mokytojai. Užuot mokę vai li tikintieji Telšių mokiniai lais
kus, mokytojai pakeitė savo ama vai kvėpuoti, kai jie čia išjuo
tą... „pasidarė tardytojais — jš kiami ir iki ašarų virkdomi...”
pamokų tampo vaikus, net nelei
Vaikams draudžiama nešioti
džia dalyvauti pamokose, trum
kioskuose pirktus ženkliukus, ku
/
‘ '
•> • *77.
pina pačias pamokas, gąsdina,
vadinti žvėriškumu butų tikrai
riuose pavaizduotas koplytstul
įrodinėja,
kad
jie
viską
žiną,
rei

labai švelnu, tą naktį pasireiškė
pis. Tuojau klausiama, iŠ kur ga
pačiomis kraštutinėmis formomis kalauja, kad mokiniai pripažintų vai ženkliuką, kodėl nešioji, ar
(žr. ‘*2emikankiniai”,p.4). Tarp tas "žinias”, kurias mokytojai esi Eucharistijos bičiulis? Tardy
tautinė'komisija apžiūrėjo ir ap jiems nurodo.
tojai jiems įrodinėja, kad Eucha
rašė 1941.VI. 24-1S nukankintų
ristijos bičiuliai -— tai politinė
III-je vid. mokykloje ypatingai organizacija, perdavinėjanti už
politkalinių lavonus. Štai kai ku
rios visiems 73 nukankintiems šia veikla užsiima direktorius sieniui žinias, šmeižianti tarybų
būdingos žymės... oda nulupta... Jankauskas. Jis pats asmeniškai valdžia ir t. t. Jaunimas klausinė
smegenys išmaišyti... smegenys tardė, įtikinėjo, gąsdino XI kl. jamas, kas yra Eucharistijos bi
ištryškę... galvos kiaušas suti mok. Uksaitę, X kl. mok. Mėmį. čiulių vadas ir jiems bandoma
kintas... galūnės nušutintos ir Jam talkininkavo jo žmona VIIIc įrodyti, kad tai Katedros vargo
nubrūžuotos (rasti taip pat Suti kl. auklėt. Jankauskienė. Ji tar ninkas, kuris žinomas kaip pavo
nimui naudoti kopūstai)... žandi dė mokinius Rudavičių ir Šarutį. jingas nusikaltėlis, sėdėjęs kalė
kauliai . sutriuškinti... akis išdur
Be to, mokiniams davė atsaki jime.
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Nepalieka ramybėje ir kated
ros choristų; buvo saugumo iš
kviesta Remėzienė, mokiniai —
Mėmis ir Juškaitė.
Visiems mokiniams grasinama,
kad apie jų tikėjimą bus įrašyta
į jų charakteristikas, ir jie niekur
negalės įstoti mokytis. Nesvarbu,
kad dar Lenino dekretais TSRS už
drausta dokumentuose atžymėti
apie piliečių tikėjimą. Veltui
lauktum teisingumo ten, kur pa
sisuka Raslanas — šis prityręs
saugumietis yra aukščiau įstaty
mų.

Dar gruodžio 9 d. Telšių vykd.
komiteto pirm., pavaduotojas, pa
sikvietęs Valdytoją grasino, kad
jei jaunimas vaikščios į bažnyčią,
bus apkaltinti organizavimu Spa
lio švenčių proga Telšiuose pa
siiodžitišių antitarybinių užrašų.
Taip pat buvo pakviesti pokal
biui ir abiejų bažnyčių klebonai.
Reiškia — jau iš anksto pramatytas^ kaltinimas ir jis turi bū
ti įrodytas. Toks, matyt, Rasla
no atvykimo į Telšius tikslas —
žemaičių kankiniai kadaise net
be teismo buvo nukankinti... Ir
dabar, nesvarbu, kad jaunimas
apie tai nieko net nežino, bet rei
kia apkaltinti, “įrodyti” ir nu
bausti.
Ateistai stebisi tikinčiųjų jau
nuolių' tvirtumu. Dažniausias jų
atsakymas: “Tikiu ir tikėsiu t Ne
įeisite įstoti į aukštąsias mokyk
las — eisiu dirbti”. V vid. mo
kykloje IV kl. auklėtoja Rama
nauskienė prieš visą klasę per
skaitė pavardes tų mokinių, kurie
eina į bažnyčią. Tada mokinė
Latvinskaitė atsistojo ir pataisė:
"Tamsta mokytoja, jūs ne visus
pasakėte — ir aš einu į bažny
čią”.
Ta proga Telšių vikaras Ka
tedroje per Kalėdas kalbėjo: "Pa
žiūrėkite, ar po bedievių siautė
jimo sumažėjo Telšių bažnyčiose
jaunimo? —Dar pagausėjo. Ar
pritilo jų giesmės, ar tylesni jau
nų balsų atsakymai per šv. Mi
šias? — Dar garsiau skamba!
Žemaičių jaunimas drąsus, • tvir
tas —kaip ąžuolai. Sakyčiau net
reikalingas buvo toks ateistinis
nusijojimas: nubyrėjo silpnieji,
judai nuėjo pas ateistus, gal net
į komjaunimą įstojo, o ąžuolėliai
tvirtieji, pušaitės tiesiosios liko
pas mus. ’

Štai dėl ko tokie silpni ateistai
(Telšiuose ateistinėje . popietėje
spalio fS d. Jeseiškis kalbėjo.
“Ateistų Lietuvoje daug, net ke
liasdešimt tūkstančių, bet tikrus
ateistus gali suskaičiuoti ant pirš
tų”).
Ateistai dėl to silpni, kad jais
tampama iš prievartos arba par
duodant savo sąžinę”.
&
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Kalinių laiškai iš Sibiro
Jie paskelbti "LKB Kronikos" 34 numeryje
Rašo VLADAS LAPIENIS

Esant šiltam orui įkvriai mus
puola daugybe uodų he puola
lauke, barake, valgykloje, t.y.
dirbant, ilsintis ir valgant Kai
tik atidarai duris, jie nepastebi
mai patenka į patalpas. Prie ba
rako v ra kelios lysvės. Vieną
kartą pamačiau kalinį Paulaitį
ravintį piktžoles ir šalia degė
laužas, o aplink — durnų ka
muoliai Lodai nemėgsta dūmų
ir tokiu budu nors šiek tiek nuo
jų apsiginama . . .
, Gera malda yra nepaprastai
galingas ginklas, niekada neiš
semiamas turtas, visų brange
nybių šaltinis ir geriausioji mū
sų mokytoja . . .
Atėmimas dvasinės bei fizi
nės laisvės iš daugelio žmonių
vieno ar keleto žmonių naudai
yra didelis nusikaltimas prigim
tinei teisei
Tapus kaliniu (ypač tardymų
metu) tenka spręsti greitai, nė
ra galimybės pasitarti, ramiai
apgalvoti. Lieka vienintelė ga
limybė — paklausyti savo sąži
nės balso. Didelis vargas vėliau
būna tam žmogui, kuris tokiais
atvejais eina i konfliktus su sa
vo sąžine.
1978 m. birželio 3 d.
* * *
Birželio mėn. pirmoje pusėje,
laukdamas kažkokios komisijos,
trečios kolonos penktos zonos
viršininkas majoras Aleksand
rovas taip pradėjo “švarinėti”
bei ‘tvarkyti” gyvenamąjį bara
ką bei siuvimo cechą, kad iš ma
nęs paėmė Tavo atvežtus čes
nakus, iš lagerio parduotuvės
pirktą tuščią aliejaus ‘ bonką.
Pats viršininkas atnešė iš paš
to laikraščius bei žurnalus:
“Tiesą”, “Komjaunimo Tiesą”,
“Czerwony Sztandar” “Za rubežom” ir, nepraslinkus nė 40
min., pats viršininkas neper
skaitytus laikraščius paėmė iš
manęs, nunešė į katilinę ir su
degino
. . Kalinio gyvenime
reikia daug kantrybės ...
Prašyčiau religinių paveikslė
lių i Mordoviją man nesiųsti
Esu kalinys ir daromos kratos.
Kokia garantija, kad tas pats
zonos viršininkas neatims ir ne
sudegins religinių paveikslėlių
. . . Nepatarčiau siųsti maldų ir
religinių minčių, parašytų rašo
ma mašinėle, nes tai sudaro ne
mažai naujų rūpesčių ir papildo
mo darbo saugumiečiams. Tar
dymo metu nekartą girdėjau iš
čekistų lūpų, kad jie ir taip turi
gana daug darbo . . .
Citatos iš šv Rašto. “Kristaus
sekimo” bei kitų religinių kny
gų yra reikalingos ir naudingos.
Jų labai laukiu . . .

Būdamas laisvėje mačiau daug
fizinių ligonių. Tačiau būdamas
kalėjimuose ir lageriuose pama
čiau, kad už kūno ligonius yra
baisesnių dvasinių ligonių: luo
šų, aklų, nebylių. O Kristus yra
pasakęs, kad reikia labiau bijoti
tų, kurie sužaloja dvasios svei
katą . . .
1978 m. birželio 20 d.

Rašo NIJOLĖ SADŪNAITĖ
Mordovijos lageryje Nijolė
Sadūnaitė parašydavo savo dė
dei, gyvenančiam JAV, trumpus
laiškučius. Dauguma tų atvirukų-laiškelių dėdės nepasiekda
vo. Nijolė taip pat negavo nė
vieno dėdės laiško.
Būdama ištrėmime — Sibire,
Sadūnaitė gauna tik mažą dalį
jai siunčiamų laiškų, bandero
lių, siuntinėlių. Jos rašyti laiš
kai adresatų taip pat dažnai ne
pasiekia.
1977 m. lapkričio 14 d. laiške
Nijolė rašė “Man rašyti Anta

no, Stefos ir kitų pirmieji laiš
kai dingo ... Jų .negavau ir tur
būt negausiu. Daug laiko pra
ėjo nuo jų išsiuntimo.”.
Kiek vėliau N. Sadūnaitė ra
šė: “Nežinau priežasties, nors
ją nujaučiu, kaikurie vilniečių
laiškai ilgai užsibūna Vilniuje,
o tik po to skrenda į Bogučanus.
Lapkričio 7 d. rašytas laiškas iš
Vilniaus iškeliavo tiktai lapkri
čio 12 d. ir Bogučanuose buvo
lapkričio 18 d.”
1977 m. lapkričio 29 d. Nijolė
rašė: “Mano laiškų (parašiau še
šis) negavo, tik atviručių komp
lektą. Keista, kam jų prireikė,
tų paprasčiausių laiškučių?! Ne
buvo juose nieko įdomaus nė
slapto ...”
1978 m. balandžio 3 d. Sadū
naitė rašė: “Th. Scharf iš Vaka
rų Vokietijos parašė rusiškai
laišką centrinio pašto viršinin
kui, klausdama, kaip siųsti man
siuntinėlius, kokiu adresu adre
suoti. kad jų negrąžintų? Ji jau
turi mano rašytą adresą, jį per-

Rašykim laiškus valdžiai
Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjunga, sužinojusi apie Vikto
ro Petkaus nuteisimą, kreipėsi
Į Kanados premjerą Pierre E.
Trudeau ir susilaukė iš jo laiš
ko. Čia pateikiu laiško ištrau
kas.
“Kanados valdžia, kartu su
Kanados visuomene, yra susirū
pinusi žmonių teisių ir laisvių
pažeidimu Sovietų Sąjungoj.
Kada tik gali, ji primena sovie
tų pareigūnams jų įsipareigoji
mus, surištus su Helsinkio aktu.
Kanada bandys ir toliau spausti
sovietus, kad jie vykdytų savo
pasižadėjimus, į kuriuos įeina
ir laisvė palikti savo kraštą bei
individo teisė prižiūrėti ar vyk
domi Helsinkio įsipareigojimai.
Kanados valdžia buvo labai su
sirūpinusi sovietų elgesiu su di
sidentais per praėjusius metus
— Anatolijum ščaranskiu, Ale
ksandru Ginzburgu ir Viktoru
Petkum. Šitoks sovietų elgesys
sumažino Helsinkio sutarties
reikšmę. Keturis kartus šiais
metais Kanados parlamentas
priėmė rezoliucijas, pareikšda
mas visų kanadiečių susirūpini

mą šių disidentų likimu — A.
Ščaranskio, Y. Azlovo, V. Slepako ir I. Nudel. Rugsėjo 30 d.
Trudeau susitiko su p. Anital
Ščaranskiene ir priminė jai, kad
Kanada mielai priimtų A. ščaranskį, jeigu sovietai išleistų.
Jūsų rūpestis' ir kitų, kurie
mums pareiškė susidomėjimą
sovietų disidentais, paskatino
Kanados valdžią tolimesniam
darbui, siekiančiam užtikrinti
visu žmonių teises”.
Man atrodo, kad svarbiausia
šio laiško mintis yra ši: jeigu
žmonės parodo atitinkamą dė
mėsi kokiam nors lietuviškam
reikalui ir atsiliepia laiškais, tai
valdžia taip pat atkreipia dėme
sį ir daro atitinkamus sprendi
mus. Todėl norėčiau pasiūlyti
visiems lietuviams, kad, skaity
dami laikraščius ir klausydami
žinių per radiją ir televiziją,
tuojau pareikštų savo nuomonę
laiškais valdžiai, jei tai liečia
lietuvių reikalus. Tai vienas iš
svarbesnių būdų iškelti lietuvių
vardą Kanados visuomenėje.
Danguolė Juozapavičiūtė,
KLJS informacijos sekretorė

fotografavo ir klijuoja ant man
siunčiamo laiško voko. Prieteliu
siuntinėlių dalį grąžino atgal į
užsienį su užrašu — “nepilnas
adresas” . . . Bet tie siuntinėliai
jau buvo Bogučanuose o pašto
darbuotojai mane pažįsta'
1978 m. vasario 1 d Claudia
Damm iš Vakarų Vokietijos Sadunaitei rašė:“Jau pusantrų me
tų kas 14 dienų rašau Jums po
laišką . . .” Nijolė iš Claudia
Damm gavo tik tris laiškus. Ni
jolė jai rašė registruotus laiškus
1978 m. vasario 22 d., kovo 11
d., balandžio 7 ir 21 d., o adre
satė nė vieno Nijolės laiško ne
gavo! “Claudijai Damm aš ra
šiau keturis registruotus laiš
kus, o ji nė vieno negavo. Gra
žu! Šiandien vėl parašiau ir įdė
jau savo nuotrauką, gal penktą
laiškutį gaus! Na ir cenzūra! Aš,
be poros žodžių ant atviruko,
nieko nerašau. Vargšeliai sau
gumiečiai . . . Nei gėdos, nei
sąžinės kruopelytės nebeturi.
Štai jų moralė!”
1978 m. balandžio 21 d. Nijolė
rašė: “Atėjo į centrinį paštą už
klausimas, kur dingo 1977 m.
gruodžio 10 d. rašytas man laiš
kas iš Vakarų Vokietijos. Už
klausimą rašė Benigna Kaiser.
Jos laiško (registruoto su Įteiki
mu) aš negavau.? Pašte pasa
kiau, kad aš to laiško negavau,
o kur jis dingo, nežinau. Iš Be
nignos negavau nė vieno laiš
ko”.
Prieš penkis mėnesius iš Iz
raelio Nijolei išsiuntė 1978 m.
lietuvišką kalendorių, tačiau ji
jo negavo. Kalendorius negrįžo
ir siuntėjui
Iš Vakarų Vokietijos Sadūnai
tė gauna maišto banderoles, ku
riose nuo įvairių maisto milte
lių mišinių nuplėšytos etiketės
— neaišku kaip vartoti. Cenzo
riai bijo net etikečių su vokiš
kais užrašais. Banderolėse kaž
ko j ieško, net celofaninius mai
šelius sudrasko, nors per juos
viskas matosi, kas yra viduje.
1977 m. gruodžio 11 d. Erich
Weiss iš Vakarų Vokietijos ra
šė Nijolei: “Mano pažįstami pa
rašė Tau daug laiškų. Dėl mums
nesuprantamų priežasčių beveik
visi mano pažįstamų Tau rašyti
laiškai grįžo atgal į Vokietiją.
Tu, brangi Nijole, negalvok,
kad mes Tave užmiršome ...”
Čia suminėjome tik mažą dalį
pavyzdžių, kaip cenzūra elgiasi
su Sadūnaitės laiškais, bande
rolėmis ir siuntinėliais. Saugu
mo cenzorių tikslas aiškus —
betkokiomis priemonėmis su
trukdyti susirašinėjimą su Sadūnaite. Ji neturi jausti vien
minčiu materialinės ir morali
nės paramos.
Pašto darbuotojai pageidau
ja, kad Sadūnaitės adresas būtų
užrašomas rusų kalba: SSSR
Krasnojarskij kraj, 663-430 Bogučany, Partizanskaja kv. 1,
Sadūnaitė Nijolė, Jono.
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BRAZILIJOS lietuvių jaunimo sąjunga

Jaunimo veikla pranešimuose
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybos narių suvažiavimas
1978 m. lapkričio 11 d. To
ronte Įvyko Kanados Lietuvių
Jaunimo Sąjungos tarybos na
rių suvažiavimas. Dalyvavo at
stovai iš Delhi, Londono, Montrealio, St. Catharines, Sault Ste.
Marie ir Windsor©. Torontu! at
stovavo KLJS valdyba, kurią
pristatė Paulius Kuras, valdy
bos pirmininkas. Programai va
dovavo valdybos vicepirimininkas Raimundas Songaila. Suva
žiavusius pasveikino Kanados
Lietuvių Bendruomenės pirm.
J R Simanavičius ir PLJS val
dybos narė Regina Knox. Po
oficialaus atidarymo prasidėjo
pairus pranešimai ir diskusijos.
Pirmiausia buvo pateiktas
pranešimas apie KLJS veiklą
šiais metais. Aplamai veikla bu
vo gyva, metai — darbingi. Val
dyba susilaukė stiprios paramos
iš visų Toronto lietuvių finansi
nių institucijų, iš Kanados Lie
tuvių Fondo ir Toronto Lietu
vių Namų. Vasaros metu KLJS
rūpinosi visais užsienio jauni
mo atstovais, atvykusiais Į Pa
saulio Lietuvių Dienas. Jiems
buvo surastos nakvynės, išdalin
ti bilietai bei dienotvarkė, pa
rūpinta transportacija. KLJS
taip pat tvarkė reikalus tų už
sieniečių, kurie važinėjo po Š
Amerikos jaunimo stovyklas,
mokydamiesi vadovavimo.
Suvažiavime buvo pranešta
apie Vakarų Kanados jaunimo
veiklą. Nors tenykštis jaunimas
turi didelę problemą su lietuvių
kalba, tačiau jų veikla dar tebe
gyvuoja. Rugpjūčio pradžioje
prie Kalgario buvo surengta
jaunimo stovykla, Į kurią suva
žiavo 30 asmenų. Be akademi
nės programos, buvo ir pramo
ginė. dalyvavo Toronto mergai
čių trijule "Vasaros garsai”, vy
ko laužai. Kalgaryje yra bando
ma suorganizuoti tautinių šo
kių grupę. Tuo reikalu rūpinasi
Antanas Vyšniauskas ir Rūta
Juodiené. Winnipege jaunimas
dalyvauja metinėje “Folkloramoje” KLJS narys Jurgis Valaitis% šiuo metu stengiasi suda
ryti tautinių šokių rateli
Paulius Kuras trumpai kalbė
jo apie politinę veiklą. Tuo me
tu. kai iškilo Lietuvos disidento
Viktoro Petkaus byla, jis pa
siuntė laišką Kanados ministe
rial pirmininkui ir užsienio rei
kalų ministerial, atkreipdamas
jų dėmesį Į visą šį reikalą. Ka
nados valdžia atsiuntė ilgoką
laišką, kuriame buvo išreikštas
susirūpinimas žmonių teisių

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui Rengti Komitetas posėdžiauja V.
Vokietijoje. Iš kairės: Sigita Kondrataitė — Prancūzijos atstovė, Antanas
šiugždinis — komiteto iždininkas, Andrius Šmitas — komiteto pirmininkas
ir Gabija Juozapavičiūtė — PLJS pirm.

klausimu KLJS taip pat palai
ko ryšius su 'Amnesty Interna
tional”. kuri rūpinasi Nijole Sadūnaite Birželio mėnesį Čika
goje įvyko bendra politinė
konferencija, kurioje dalyvavo
PLJS. KLJS ir JAV-LJS nariai.
Rugsėjo mėnesi KLJS buvo pa
sikvietusi dr À. Štromą, kuris
Toronto visuomenei kalbėjo
apie dabartinę Lietuvos padėtį.
Didžiausia KLJS problema poli
tinėje srityje yra tai, kad trūks
ta specialaus politinės veiklos
vadovo.
Kadangi suvažiavime nebuvo
kvorumo, nebuvo galima įvyk
dyti numatytų statuto pakeiti
mų Buvo pateiktas siūlymas,
kad valdybos kadencija turėtų
tęstis ne trejus, bet dvejus me
tus Kiekvienoje valdyboje tu
rėtų pasilikti bent vienas narys
iš senos valdybos, kad išsilaiky
tų tam tikras tęstinumas

Ryto programa pasibaigė dis
kusijomis, kaip atgaivinti jau
nimo veiklą Įvairiose Kanados
kolonijose. Nevisas jaunimas
identifikuojasi su Jaunimo Są
junga, ypač tie, kurie nuo mažų
dienų priklauso idėjinėms orga
nizacijoms. Buvo pasiūlyta, kad
KLJS valdybos nariai aplanky
tų kiekvieną vietovę, painfor
muodami apie ateinanti kongre
są ir bendrai atnaujindami jau
nimo veiklą.
Popietė buvo paskirta specia
liai politinei programai ir IV
kongreso informacijai.
Po politinių paskaitų dar bu
vo perteiktos kaikurios infor
macijos apie IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Suvažia
vimas baigtas Lietuvos himnu.
KLJS valdyba

Jaunimo kongreso žinios
DM pelno kongresui.
Rugsėjo mėnesį Mečys Lan
Kristinos Pauliukevičiūtės va
das, atvykęs iš Vokietijos, pri
vačiai lankėsi JAV-bėse ir Ka dovaujama kultūrinės progra
mos komisija kreipėsi į visą ei
nadoje. IV PLJK komiteto jisai
lę jaunų lietuvių menininkų ir
buvo prašomas šią progą panau
ansamblių, kviesdama prisidėti
doti ir pokalbiams su PLB ir
prie IV PLJK programos. Pa
PLJS valdybų nariais jaunimo
aiškėjo kad Klevelando “Gran
kongreso reikalais. Mečys susi
dinėlė” kongrese negalės daly
tiko su PLB pirm. V. Kamantų,
vauti, nes jos kelionė Į Europą
PLJS pirm. G. Juozapavičiūte
perbrangi. šiuo metu tariamasi
ir kitais. Pirmoj eilėj tarėsi fi
su “Atžalynu” ir “Volunge” iš
nansiniais klausimais.
Vokietijos Lietuvių Bendruo- t Toronto ir “Malūnu” iš Baltimorės.
menės Miesau apylinkė rugsėjo
Ugnė Kazokaitė iš Ausįralijos
9 d. surengė Tautos šventės iš
šiuo metu dirba kelionių biure
kilmę, kurioje dalyvavo apie 50
Duesseldorfe. Jinai sutiko įeiti
žmonių, šiai apylinkei tai daug.
Į IV PLJK tehnikinę komisiją
Paskaitą skaitė IV PLJK studi
ir rūpintis turistine programa.
jinės ir akademinės programos
Barūnaitė iš Muencheno ir
komisijos pirm. ~ V. Bartusevi
Romas Kynas iš Muensterio
čius. Minėjimo proga buvo suruošia kongreso plakatus ir
ruošta loterija, kuri davė 451

Įvairių ženkliukų projektus
Arminas Lipšys, Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narys jaunimo reikalams ir
IV PLJK komiteto narys, sodo
šventės proga Romuvoje, at
spausdino 70 marškinių su jau
nimo kongreso emblema ir Įvai
rių lipinukų automobiliams. Tą
pačią dieną viskas buvo išpar
duota. Arminas planavo Romu
voje Įrengti laikiną spaustuvėlę
ir tęsti šį pelningą darbą kon
gresui, bet rugpjūčio gale jį iš
tiko sunkus širdies priepuolis.
Jis iš ligoninės bei sanatorijos
sugrįš tik gruodžio mėnesį.
Arminas yra 41 metų amžiaus,
i V PLJK komitetas dabar įieš
ko pigios spaustuvės, kuri šiuos
darbus atliktų.
IV PLJK komitetas ir Euro
pos lietuviškų studijų savaičių
rengėjai stengiasi suderinti šių
abiejų renginių datas. Numaty
ta studijų savaitę rengti tuo pa
čiu metu, kaip IV PLJK studijų
dienas, tik skirtingose vietose.
Kongreso studijų dienos bus
Altenberge, prie Kpelno. Jose
dalyvaus rinkti jaunimo atsto
vai, spaudos atstovai ir ribotas
skaičius svečių. Studijų savaitę
numatyta rengti Belgijoje. Jei
gu Belgijoje nepavyktų, bus su
rasta vieta prie Koenigsteino
Tuo atveju studijų savaitės da
lyviams nereikėtų toli keliauti
į kongreso uždarymą. Studijų
savaitėje galės dalyvauti visi,
kurie laiku užsiregistruos.
Rūta-Ona šiūlytė

© Būti 70 metų jaunu yra kartais
daug linksmiau, kaip būti 40 metų
seniu (Oliver Wendell Holmes).

ŠYPSENOS
Ką turėjo?
Petriukas klausia motiną:
— Ką turėjo žmonės tada, kai
nebuvo nei radijo, nei televizi
jos?
— Ramybę, — atsakė motina.
Rusas ir šveicaras
Sovietų ambasados narys
Berne dalyvavo priėmime, ku
riame buvo kalbama apie suma
nymą Įsteigti Šveicarijoje lai
vyno ministeriją, rtusas staiga
pradėjo smarkiai juoktis ir pa
klausė šveicarą:
— Kam jums reikalinga lai
vyno ministerija? Juk jūs ne
prieinate prie jūros.
— Kas tokio? O jūs juk turi
te teisingumo ministeriją, nors
teisingumo nėra, — atšovė švei
caras.
Parinko Pr. Alš.
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LITERATŪRA-DAILE - MOKSLAS
J. Gliaudą — laureatas

Gražina O. Boleckienė

TARP

DVIEJŲ

KĖDŽIŲ

Melstis, - sakydavo musu gimnazijos kapelionas - niekam ne
kenkia.
Melstis: juo daugiau, juo geriau, jis kartodavo. Atitraukia mintis
nuo visokiu gyvenimo kvailysčių, iškelia dvasią ir apsaugo kūną nuo
aplink tykojančių pagundų. Užtat - jis aiškino - geras tautietis ir
uolus katalikas turi ištikimai priklausyti kokiai vienai parapijai.
Vienai, taip. Bet dviem? Ką jus pasakysit?

Matot, musų draugas Plikenis suardė savo asmenišką gyvenimo
laimę - nes nežinojo kokią parapiją išsirinkti ir kokiai ištikimai pri
klausyti.
Žmogelis atsikraustęs iš periferijų j didmiestį, j pačią industrijos
širdį čia norėjo išplėsti savo neblogai einantį kėdžių fabrikėlį.

Pirmąjį Dzūkų draugijos pa
skelbtą konkursą laimėjo žino
mas rašytojas Jurgis Gliaudą
savo romanu “Perlojos respub
lika”. Konkurso komisiją suda
rė Dalia Kučėnienė, kun. dr. Ig
nas Urbonas, Česlovas Grincevičius ir Dzūkų draugijos atsto
vas Tėv. Jonas Borevičius, S.J.
Premijos dydis — $1500.00. Ka
da ir kur premija bus įteikta,
bus paskelbta vėliau. Komisijos
sprendimas buvo vienbalsis.

B. VYTIEMS

Kaip karalius
Sakyčiau, kas gyvena
po pusės šimto metų,
jis jau tikras karalius
jam paskirtų dienų.
Tai kas, kad sąnariuose
kartais ugnis rusena
ir širdis smarkiai plaka
palipus laipteliais.
į

Tada jis tik pamato,
kaip skleidžias jaunas žiedas,
ir mėlynoj padangėj
koks grožis debesų!

Kėdė - aišku, ne lova, ne pirmo reikalingumo atributas, bet visdėlto reikalingas, nes pagaliau žmogus turi kur nors prisėsti, o lova
ar sofa, sakysim, nors daug patogesnės, bet taip lengvai jų nenuneši
iš vieno kampo j kitą ..

Mato, kaip viskas slenka,
tartum plačiam ekrane —
niekas nesugrąžins jau
praėjusių dienų.

Kėdes jis fabrikavo visokiausių stilių >r formatų >r biznis visai ne
blogai klestėjo, taip kad Plikenis kas savaitę galėjo atidėti gerą sumą
santaupų j vietinį banką.

Užkietėjęs viengungis ir labai pamaldus, moterim jis domėjos tik
iš tolo, o iš arti, visokių kompleksų pilnas, jis jų lyg ir pribijojo..
Nežiūrint to, atsisėdęs retkarčiais ant savo pusiau sufabrikuotos kė
dės, pasvajodavo, kad butų visai ne pro šalį, turėti tokią gyvenimo
draugę, kuri jam ką nors skanaus išvirtų, orisiuvinėtų visas ištruku
sias sagas į reikiamas vietas ir dar mokėtų nušluostyti dulkes nuo
io fabrikuojamų kėdžių.
Apie tokius prietarus, kaip švelnumas, meilė ar šeimyninė laimė
- jis negalvojo, bet reikalui esant, aišku, mokėtų prisitaikyt...

Visi iš praktikos žinom, kad kartais svajonės nei iš šio, nei iš to
išsipildo. Bedorojant bulvinius blynus vienam lietuviškam pensijone, jam nepaprastai krito j akį pati pensijon© šeimininkė, apskritų
formų dar gerai išsilaikiusi, paguodžiama našlė, ponia Antosė.
Nors Plikenis ir ne Donžuano tipas, bet staiga iš jo širdies gelmių
iškilo paslėpti ar bemiegantieji Casanovos talentai ir jis, nieko ne
laukdamas, pakvietė ponią Antosę į kiną, kad romantiškoj aplinkoj
ir patamsy galėtų arčiau susipažinti. Kine jis keletą kartų paspaudė
jos riebią rankutę pabučiavo iš eilės penkis pirščiukus, paskui nosy
tę oats besistebėdamas savo erotiniais gabumais.
Trumpai kalbant, prilipo moteriškė jam tiesiog prie širdies, prasi
dėjo romansas ir už kokio mėnesio Plikenis nulėkė į lietuvių parapi
ją susitarti su klebonu dėl visų reikalingų ir nereikalingų vestuvinių
apeigų.

Klebonas jį gražiai priėmė, išaiškino kiek reikės už viską mokėti
ir dar priede užsakęs pustuzinj kėdžių (papiginta kaina su pristaty
mu ), oažadėjo mėnesio bėgy viską sutvarkyti.
3 et už kelių dienų, jo fabrikėly pasirodė gyvenimo kovų gerai nu
vargintas kitos parapijos klebonas ir sako:

- Kągi, sūnau, girdėjau - ženytis sugakvojai. Nori savo senatvę
nuo vienumos apsaugoti. Tegu Dievulis tave laimina..
- Dėkui, - numykė sujaudintas jaunikis ir, pagal seną bočių pa
protį, oabučiavo klebono nudilusią rankovę

Tai užsuk ryt j musų parapiją — viską sutvarkysim.
Ką gi tėve, nežinojau, kad čia net dvi IIietuviškas parapijas tu
rim, one tokios saujelės tautiečių.

- Matau, sunau, kad esi atsilikęs nuo kultūrinės veiklos ir neži
nai kas čia daros. Ateik ir pamatysi. Mes krikštijam, ženijam ir laidojam papiginta kaina ir dar keliems metams išsimokėjimui.

Plikenio taupus žemaičio kraujas prabilo. Aišku, kam permokėti,
•ei galima viską pigiau sutvarkyti?
Kitą dieną jis nudrožė j naujai jkurtą parapiją su visais patarnavi
mais papiginta kaina..

Jis džiaugiasi, kad
paukščiai grįžta iš pietų krašto,
kad jie vėl čia atskridę
gyvens, linksmai čiulbės.

Į

Ir jis kartu su paukščiais
džiaugsis vėl šilta vasarų.
Tai kas, kad karts nuo karto
jam sąnariai skaudės.

Bet nespėjo žmogelis tinkamai susitarti, kai i jo fabrikėlį atidro
žė pirmos parapijos klebonas:
— Tai ką, girdėjau į kitą parapiją perbėgt sugalvojai? Dėl kelių
papigintų grašių nori kaip Judas savo dūšią parduoti. Musų parapija
turi tradiciją. Turi vardą. Mes kartu su sąjunga rengiam ir organizuo
jam visokius pobūvius, piknikus ir vakaruškas... Todėl galim tau pa
žadėti čia žemėj linksmą ir įdomų gyvenimą, o ten aukštybėse dan
gų.
Argumentai tikrai svarbūs. Visi pagaliau nori linksmai pagyventi,
nepapuolus vėliau už visas nuodėmes velniui tiesiog j glėbį.

— Na, o kaip su mokėjimu, klebone? — nedrąsiai paklausia Pli
kenis.
— O, dėl to nesirūpink. Susitarsim. Numušiu kainą, lik neuž
miršk prisiųsti kėdes.
Vargšas jaunikis neseniai persikėlęs iš periferijų į centrą >r kėdėm rimtai užsiėmęs nežinojo, kas čia lietuvių kolonijoj daros ir
dėl ko eina ginčai. Ir taip, tarp dviejų parapijų, lyg tarp dviejų kė
džių atsisėdęs, niekaip negalėjo nusispręsti, kuri iš jų geriau ir grei
čiau ženija.. D else, kombinavo, lakstė šen ir ten, o laikas, aišku, bėgo ir kelių mėnesių pabaigoj ponia Antosė, jo išrinktoji paguodžia
ma našlė, sako:

— Žinai, Praneli, man nusibodo laukti. . Kas iš tavęs do vyras,
kad negali nusispręsti.
— Dar pakentėk truputi, Antosėl, geri draugai pasakė, kad greit
numatoma įkurti trečioji lietuvių parapija, tada, aišku, bus leng
viau išsirinkti..
Belaukiant trečios parapijos įkūrimo, ponia Antosė kaip paguo
džiama našlė, nusprendė ištekėti už sekančio iš eilės kandidato ir su
juo išsikrausčius j kitą miesto galą, įkūrė padorų lietuviškų patieka
lų restoranėlį.

Vargšas fabrikantas, padovanojęs dar po kėdę kiekvienam parapi
jos klebonui, iš nusiminimo pardavė savo biznį ir, išsikraustęs į pro
vinciją pradėjo auginti vištas. Melstis, patikėkit, jis iki šiol nenusto
jo.
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V. ZELINA: 11 vai. (paskutinj mė
nesio sekmadienį- 15 vai.)
MOÓCA (Rua Juatindiba, 28): 8 vai.
RIO DE JANEIRO: kartą per mėne
sį 11 vai.

1- mą sekmadienį:
- PARQUE DAS NAÇÕES (Colégio
Franciscano: 10,30 vai.)

- C. VERDE (N. Sra. das Dores):
16.15 vai.
2-trą sekmadienį:

- JAÇANÃ (Instituto Jaçanã): 8,30 vai.
- BOM RETIRO (Colégio Sta.lnês):
10.15 vai.

- ATIBAIA - Lituanikos sodyboje:
11 vai.

3-čią sekmadienį:
- AGUA RASA (N.Sra. de Lourdes):
8,20 vai.
- MOINHO VELHO (S. Vicente
Paulo): 11 vai.

de

Paskutinį sekmadienį:
- V. ANASTÁCIO: 9 vai.
- V. ZELINA: 15 vai.
.
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Mįslinga narsa gyventi
J. KUZMICKIS
Mūsų literatūra tremtyje lai
kas nuo laiko praturtėja ne tik
augšto lygio poezija bei novelė
mis, bet ir romanais.
Jurgis Gliaudą (g. 1906. VII.
4), debiutavęs 1950 m. “Avė
Amerika!” poezijos rinkiniu,
vėliau perėjo į romano žanrą.
1951 m. pasirodęs su premijuo
tu “Namai ant smėlio” romanu,
ligi šiol yra davęs visą eilę bran
džių to žanro kūrinių, Įdomiai
judindamas gilias šių laikų gy
venimo problemas.
šiais metais rašytojas, vis te
bedegdamas kūrybine ugnimi,
mums padovanojo plačios apim
ties “Narsa gyventi” romaną,
kuriame liečia psichologini ka
ro veterano lūžį: jam vis dar
“nenutilo sužeistų vyrų klyks
mai”, “vis nebuvo paaiškinimo,
kodėl reikia kentėti ir mirti” ir
jo “dvasinis vienišumas neatsi
ribojo nuo fizinio”.
Romano struktūra
Šiandien tvirtinama, kad ro
mano žanre turi aiškiai atsispin
dėti aprašomasis laikotarpis,
kuris nuolat keičiasi ir evoliucijonuoja, ir gyvenimiško rea
lizmo tikrovė. Struktūrinę ro
mano visumą, tarsi gyvo orga
nizmo širdies dūžiai, nulemia
psichologiškai besikeičiančių
charakterių išsamus pavaizda
vimas. Trumpai kalbant, atitin
kamo laikotarpio fone privalu
meniškai įtalpinti personažus ir 1
jų pergyvenamus įvykius.
Struktūrinį romano pagrindą
sudaro siužetas, tarsi pulsuojan
ti širdis: paskiri personažai kei
čiasi, bręsta, nusistovi tik gyve
nimiškų įvykių eigoje. Nebūti
na, kad tie įvykiai būtų ekstra
ordinariniai, nepaprasti. Gyve
nimo realybėje ir paprasti nu
sidavimai nekartą nusidažo ne
tik svajingu lyrizmu, bet ir
įtemptu dramatizmu.
J. Gliaudos romano, rodos,
tokiuose paprastuose, beveik
kasdieniniuose, chronologiškai
plaukiančiuose įvykiuose daly
vauja ribotas žmonių būrelis.
Jį galėtume pavadinti šio roma
no dainuojančiu oktetu. To ok
teto centre — karo veteranas,
gitaros mėgėjas Albinas Karka,
kuris, grįžęs namo, veržiasi į
vienatvę ir jos bijo. Norėdamas
susirasti egzistencijos prasmę,
yra linkęs galvoti, jog “mirusie
ji valdo gyvuosius”, ir apsigau
bia vienatvės mantija, nes “koks
reikalas mylėti moterį; mylėji
mai varžo laisvę”.
Tačiau, vienatvėje spręsda
mas savo specifines problemas,
patenka į grasių problemų sū
kurį: kai tariamo tėvo pusinin
kas dr. Norkus po mirties palie
ka jam milijoninį palikimą, šis

blaškosi, išmuštas is gyveniniu
rutinos, kaip blaškėsi netekęs
ištikimo šuns Ajakso; kai Į jo
vienatvę įsiveržia Gabija Troškūnaitė, užmiršta, kad meilė
“varžo laisvę”, — ir blaškosi jos
nėštumo ir galimų pasekmių
kankinamas; kai įsitikina, kad
jo motina nebuvo ištikima vy
rui ir jis esąs jos ir dr. Norkaus
sangulos vaisius, ji “lieka už jo
smalsaus ir baisaus pokalbio ri
bų”

tronto sūkurys, kaip galinga
banga, nuplovė etnines smėlio
pilis ir etninių aliuzijų lieka
nas”.
Šiek tiek Albinas sunerimsta
dėl galimo Gabijos aborto, bet,
be jo įtakos tam pavojui pra
ėjus, triumfuoja, įjungęs kavi
nuką. Taigi, atrodo, kad pagrin
dinis veikėjas, mėgavęsis pesi
mistine filosofija ad absurdum,
pagaliau nueina pragmatistinio
prisitaikymo keliu.

Albino vidaus pasaulis
Albino pečius užgula daugialytė konfliktų našta ir, rodos,
tuoj jį sugniuždys, nusiuntusi į
tiek kartų kartojamą Crarono
prieplauką. Tačiau, susidurda
mas su draugišku vienuoliu Tė
vu Gedmilu, su praktiška myli
mąja Gabija, su taktiškais tė
vais, pamažu kapstosi iš abejo
nėmis persmelkusios vienatvės.
Bėdgamas į save ir sąmonės
srauto plukdomas, pajunta di
džiulę vienatvės naštą. Jautrus
vidus, nuolat susidurdamas su
standartiniu okteto pasauliu,
kaip “Gyvatės baladės” roplys
pamažėle atsikrato iliuzijų, ta
čiau nemano slėptis: Gabija, at
metusi pagundą pašalinti kūdi
kį, pagaliau įveda jį į normalų
gyvenimą.

Kiti veikėjai
Gabija Troškūnaitė, prime
nanti V. Mykolaičio Putino “Al
torių šešėly” Auksę, yra prak
tiška, iniciatyvi, pagrindinis
Albino veiksmų variklis. “Augš'ta, stambi, rėžianti savo nuosta
biai išdidžiu profiliu”, lengvai
Įtikina, kad pinigai “gali būti
jo sparnais”; turįs suprasti, jog
ji mylinti — “kas liečia tave,
liečia mane”. Minkšto stuburo
Albinas, tegalvodamas apie
“ant keliu laikomos moters tei
kiamą jam niekad anksčiau ne
patirtą džiaugsmą” ir tegyven
damas “atramos pojieškiu”, vi
siškai užmiršta taip karštai
skelbtą šūkį (“mylėjimai varžo
laisvę”) ir atmeta betkokias abe
jones.
O gal tai pasąmonėje Įžiebtos
Tėvo Gedmilo idėjos sugestija,
kad prieš jį tesą vos du keliai:
“arba į moters artumą, arba į
mūsų (vienuolių, J. K.) tarpą”,
nes trečiasis kelias — “dvasinė
anemija”?!
Tėvas Gedmilas — labai žmo
giškas, praktiškas, optimistinio
nusiteikimo žmogus, net pagi
rias Albiną, kad šis, “šuns nete
kęs. skuba pas dvasiškį rasti pa
guodos” ir judinąs “moralės
filosofijos” (?') premisas”. . .
Jam ir dr. Norkaus su Kar-

Albinas Karka, be mažų išim
čių, pasyvus: kaip “galėtų nesu
tikti” su biznieriaus, tariamo
tėvo Karkos sugestijomis akty
viai įsijungti į “mažiukų” įmo
nę, kur “visur reikalinga sava
akis”, kai jis, būdamas 19 metų
amžiaus, sutiko su pragmatiš
kais jo tvirtinimais, jog “mažai
tautai neverta pasaulyje gyven
ti”, bet šlietis prie “didžiųjų
tautų ir didvalstybių konsolida
cijos linkme”. Vėliau “universi
tetas ir kariuomenė, baisusis

Žymieji Kanados lietuvių solistai RIMAS STRIMAITIS ir VACYS VERIKAITIS dainuoja duetus “T. žiburių” spaudos vakare
Nuotr. St. Dabkaus

kiene sangula Albino atžvilgiu
—“pašventintasis skausmas. . .
vartai Į savęs sukilninimą”.
Dvasinei misijai nustūmus jo
vienišumą i pašalį, moka prieiti
prie pasimetusio “filosofo” Al
bino, nesudarydamas “konfesi
nio pokalbio vaizdo” ir Įteigda
mas optimizmą bei džiaugsmą:
“kada džiaugsmas, tada ramy
bė”.
Nevienu atveju Tėvas Ged
milas primena G. Greene “The
End of the Affair” kunigą.
Kiti J. Gliaudos okteto daly
viai — Karkų pora, anksti miręs
dr. Norkus, oportunistas Troškūnas, karo invalidas Džeimsas,
o taipgi dainininkas Fedro —
modernaus gyvenimo standarti
zacijos aukos. Jų asmenybes ni
veliuoja standartiniai būdo
bruožai, išpopuliarinti filmų,
radijo, laikraščių. Oportuniz
mas, prisitaikymas prie didžiųjų
ir galingųjų, pasroviui plauki
mas apdengia juos kasdienybės
dulkių klodu, nors po juo, be
abejonės, pulsuoja dramatiškos
širdys.
Narsa gyventi
Pagrindinio veikėjo Albino
charakterio raida, jieškanti at
sparos taško Charono kelto is
torijoje, “Gyvatės baladėje”,
paslaptingame burtų voke, žu
vusio prezidento atvaizde mone
toje, — lėta ir ribota. Veiksmo
kylanti kreivė pririša skaityto
jo dėmesį, sotinamą filosofiniais
bei psichologiniais svarstymais.
Albino sąmonės srautas, išsiliejąs monologų srovėmis, pri
veda iki dramatiško sapno —
vizijos, sugestijonuojančios sa
vižudybės “kritimo triumfą”,
kai perskrendama “augščiausia,
kitų nepasiekta kliūtis”. Tačiau
Albinas išvengia šitokio “trium
fo”, sugrįžta Į tikrovę ir prade
da “gyventi”, įsitikinęs, kad
“narsa gyventi” “turi paklusti
savitvardai”.
J. Gliaudą, pasiėmęs naują
psichologinę temą, pasirinko
niekuo labai nepasižyminčius
personažus, kokių nemaža ap
linkoje pasitaiko. Į juos įpylęs
gyvo kraujo ir intelektualinių
polėkių, išvengė bekraujiškų
automatų, parodęs, kad ir sun
kiu persilaužimo metu svarbu
nebėgti nuo gyvenimo, o narsiai
kopti Į išsipildymo džiaugsmą.
Autoriaus žodynas — nuo
gausių tarptautinių bei svetimų
žodžių (blasfemija, dominantas,
gazas, kaprizas, linzė, vibracija)
iki naujadarų (griovyba, postū
mis, saviapgava, stogvamzdis,
tįsius). Perdėtas Įvardžių (jis, ji)
naudojimas stilių tik apsunkina
ir jam pakenkia. Atidi korekto
riaus ranka būtų daug padėjusi.
Jurgis Gliaudą, NARSA GYVEN
TI. Romanas. Lietuviškos kny
gos klubas. Chicago, 1978 m.,
310 psl. Viršelį piešė: Vilija Eivaitė.
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SUPLEMENTO CULTURAL
Fitas de música e cultura lituana

C-01

Lietuvių kalbos Pamokos — aulas do curso

C-02

GEGUŽINE tradicinės subatvakario dainos ir muzikos.

PIC-NIC - canções e musicas tradicionais dos sábados à noite.
MAIRONIS — Rinktiniai didžiausio Lietuvos poeto eilėraščiai.

C-93

MAIRONIS - Seleções de poesias do maior poeta lituano.
Skaito aktorius Laimonas Noreika — interpreta o ator Laimo

nas Noreika.
Kasetė yra su tekstu - knygute.

Cassete vem com o texto - livrinho.
M.K. ČIURLIONIS (1875-1911)
Sinfoniné poema "Jūra" ir "Miške'. Didžiausio lietuvio
muziko sinfonijos — Poema sinfonico “Mar’ e “No bosque'.

C-94

As sinfonias do maior musico lituano.
C-95

M.K. ČIURLIONIS (1825-1911)
Kūriniai Fortepionui (1904-96) - composições por piane forte.

C-96

M. K. ČIURLIONIS (1875-1911)
Liaudies dainos chorams - Os cantos folclóricos harmonizados

por Čiurlionis.
ŠVENTA NAKTIS - N01TE SANTA
Tradicinės ir naujos kalėdinės giesmės — As tradicionais e

C-97

novas Canções de Natal.
LIETUVOS ETNOGRAFIJA
Žemaičių talkos papročiai (dainos ir muzika)

C-98

.

O s costumes de “Žemaičiai' (cançõs e muzika)

C-99

LIETUVOS ETNOGRAFIJA
Liaudies instrumentai - instrumentos folclóricos.

C-10

ADOMAS MICKEVIČIUS (1795-1855)
Skaito aktorius Laimonas Noreika.

As poesias do maior poeta polonês traduzidos para o lituano.

Jonas Miškinis

ŠEIMA -MAŽOJI TAUTOS BENDRUOMENĖ
Rusų caro priespaudos laikais Lietuvos didikai nusisuko nuo lie
tuviško darbo ir juos paviliojo svetima įtaka. Jie svetimuose kraš
tuose ėmė ieškoti titulų bei garbės. Kai žemė smuko iš lietuvių ran
kų ir svetimieji veržėsi j Lietuvos gilumą, prasidėjo žiaurus lietuvio
nutautinimas? Jis veržėsi iš visų pusių - iš vakarų, pietų rytų, o lie
tuvis stumiamas iš savo tėviškės, turėjo trauktis iš gimtojo krašto už
jūrių marių. Tas traukimasis žymiai praretino lietuvių tautą. Bet vi
sa, kas lietuviška tada sutelkė j artijo širdį ir mintį
Jis, nedaugelio tėvynei ištikimų bajorų padedamas ir pasiryžėlių
dvasiškių raginamas bei remiamas, saugojo lietuvybę. Kadaise skaid
riai švietusią, o vėliau pritemusią tėvynės saulę jam atstojo šeimos
meilė. Šeimos Židinys teikė jam jėgų išsilaikyti, šeimos židinys gai
vino jo viltį sulaukti geresnės ateities. Nors Lietuvos laisvė buvo žu
vusi, bet lietuvis atkakliai, atspariai saugojo lietuvybės grūdą ir tikė
josi, kad Lietuva kada nors vėl bus laisva. Be rašto, knygos ir be vie
šos lietuviškos mokyklos lietuviai iš lupų į lupas, kartų kartoms,
perduodava lietuvišką žodį, dainą ir kas svarbiausia — prisikėlimo
viltį. Tėvas, motina, varge gyvendami, išsaugojo lietuvišką dvasią.

Prisimenant ano meto šeimos užduotį, pareigas, tą šilumą ir tą šai
tinį, iš kurio išdygo visi musų tautos patriotiniai diegai, kur kūdi
kystėje buvo įskiepyti gražiausi jausmai, musų akyse atsistoja tėvų
paveikslai. Ypač motina idėjo visą savo sielą ir širdį, kad tik jos vai
kai butų geresni ir naudingesni lietuvių tautai.

Nūdien tie lietuvių išeivių vaikai, kurie save laiko lietuviais, kurie
romantiškai įsivaizduoja Lietuvą, nors joje nėra buvę, yra liudytojai
to vaidmens, kurį iiems suteikė jų tėvai.

Civilizacijos pažangoje šeimos vaidmuo yra didžiausias. Jo dėka
tegalėjo atsirasti pirmesnis bendradarbiavimas. Taigi šeima yra kerti

C-11

M.K. ČIURLIONIS (1875-1911)
Styginis kvartetas — Kūriniai vargonams

Musica de camera e comp, para o órgão.

nis visuomenes santvarkos akmuo, '«automs stiprėjant, ėjo stipryn
ir šeimos pamatai Ką pradžioje tvarkė tik religija ir papročiai, tą ii
ganiui tvirtino ir derino įstatymai. Nūdieninė šeima labai skiriasi
nuo senosios. Yra nustatyti tėvų santykiai su vaikais, apibrėžtos vie
nų pareigos kitiems nurodytos jų pareigos visuomenei, tautai, vals
tybei ir kit.
Šeimos irimas yra tautai žalingas. Tiesa, dažniausiai šeimos iš es
mės būna geros, bet socialiniai santvarkos netobulumai, nesanti tai
ka ir kiti istoriniai faktoriai dažnai šeimą pakrikdo. Tie, kuriems
šeimos gerovė rupi, jų gražius žodžius turėtų lydėti konkretūs veiks
mai ir geri pavyzdžiai. Tėvai, skiepydami vaikams tėvynės meilę, tu
ri tai įdiegti savo darbais ir pavyzdžiais. Vaikui iš mažens reikia
skiepyti, kad tėvynės laisvę-, ir jos saugojimas yra viena tauriausių
pareigų žmogaus gyvenime. O lietuvių kovos už laisvę ir ano meto
lietuvių pasiryžėlių žygdarbiai bei pasiaukojimas turėtų būti gražia,
nuoširdžia ir suprantama forma pertiekti savo vaikam.
Kiekvienas lietuvis turi žiūrėti šeimos gėrio, meile ir nuoširdumu
šalinti pasireiškusius negerumus. Tik sveika, patvari šeima gali sukur
ti tvirtą ir vieningą tautą. Šeimos skyrybos neša vaikams nelaimę T
ašaras.
LAIS VOJI LIETUVA
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Kq suplanuosi, tą turėsi
Pensininko dienos, jų planavimas bei pasiruošimas
Seniau žmonės, laukdami iš
ėjimo į pensiją, bijodavo, kad
pensininko metai bus nuobodūs,
vieniši ir net skurdūs. Deja, perdažnai šios baimės pasitvirtin
davo.
Dabar jau keičiasi pažiūra į
pasitraukimą nuo darbo, žmo
nės tikisi, kad ateitis gali būti
gera. Paprastai, kokią ateitį jie
numato, tokią ir turės.
Išaiškinta, kad bloga pažiūra
Į senatvę atsirado dėl vienaša
liško žinovų tyrinėjimo. Dau
giausia jų studijos buvo atlieka
mos senelių prieglaudose. Bet
prieglaudų gyventojai nėra ti
piški pensininkai. Visoje Š.
Amerikoje jie sudaro apie 10%.
Fiziškai ir psichiškai sveiki se
nyvi žmonės vengia prieglaudų.
Be to, dauguma žmonių dabar
ilgiau gyvena ir yra sveikesni,
kaip tokio pat amžiaus jų tėvai.
Nežinomybės baimė

Giliau nagrinėjant niūrią pa
žiūrą į pensininko gyvenimą,
beveik visada randama nežino
mybės baimė. O ateitis yra ne
žinoma, nes nėra iš anksto pla
nuojama. Neplanuojama, nes
išėjimą į pensiją žmonės jungia
su mirtimi.
Ryšis su mirtimi galioja
tiems, kurie kenčia nelaimingą
išėjimą Į pensiją dėl apsileidi
mo sudaryti ateities planus.
Daug žmonių miršta be laiko,
nes nemato prasmės gyventi.
Planuojant ateiti, reikia steng
tis, kad būtume patenkinti atei
timi, nes tai prailgina gyveni
mą, padaro ji vertingesnį.
Planuoti išėjimą į pensiją
taip pat svarbu, kaip ir planuo
ti darbo karjerą ar studijas.
Geriausia pradėti planavimą
ketvirtoje dešimtyje metų ar
anksčiau. Sėkmingas planas ap
ima finansinius psichologinius,
.r- 'b'nmnnic

Planuojant reikia turėti galvo
je mėgstamus užsiėmimus,
sportą, draugystę. Mūsų visuo
menėje draugystė paprastai sie
jama su darbu.
Viena didžiausių senėjimo
problemų yra vienišumas. No
rint apsisaugoti nuo vienišumo,
reikia surasti draugų už darbo
srities. Dėlto ruošiantis išeiti į
pensiją, reikia surasti naujus
interesus, kurie sudarys progų
rasti naujų draugų.

Klaidinga yra koncentruoti
savo dėmesį tik į vieną tikslą,
pvz. išvyką laivu. Po malonių
keturių ar penkių savaičių grį
žęs namo, nežinosi ką daryti su
laiko pertekliumi. Tuščias, ne
naudingas laikas gali užnuodyti
santykius. Naujas pastovus ar
timumas vedusių porai gali bū
ti sunkiai pakeliamas. Žmonų
kantrybė yra didelė, bet kuri
yra tokia šventa, kad galėtų ra
miai pakęsti naudingus komen
tarus vyro, nežinančio ką veikti
ir slankiojančio aplink namą,
matančio stalo dulkes, nepaklo
tą lovą ir t. t.?
Planuojant ateitį, porai gali
padėti naujų mėgstamų užsi
ėmimų suradimas, bet to nepa
kanka. Modernių kalbų mokyto
ja dr. McDonald, linksma 68
metų vienuolė, pabrėžia: “Nėra
svarbiausia tik užpildyti laiką.”
Esą reikia turėti kūrybišką gy
venimą, paruoštą prieš išeinant
į pensiją.
Pasivaikščiojimas yra puikus
laiko praleidimas betkokiame
amžiuje, ypač senyvame. Jis at
gaivina protą ir kūną. Juo gali
te džiaugtis vienas ar su kitais
žmonėmis.
Nauju požiūriu reikia patik
rinti senus įpročius, pvz. skai
tymą. Jei mėgote skaityti roma
nus. bandykite skaityti biogra
fijas. Domėkitės tuo, kas jums

Japonijos imperatorius Hirokito, 77 metų amžiaus ir jo žmona. Jis val
do Japoniją jau 58 metus. Maloniausias jo darbas — tvarkyti ir valyti
200.000 kvadratinių metrų karališkąjį parką. Jo šeimos metinės paja
mos esančios nedidelės, nes už savo turtus jis moka labai aukštus mo
kesčius. Hirokito laikomas vienaš neturtingiausiųjų pasaulio monarchų

Jūratės Batūraitės-Lemkienės paveikslas “Kelmai”.

jau seniai rūpėjo geriau pažinu,
arba raskite visiškai naują sritį,
pvz. istoriją. Jei šiuo metu esi
perdaug užimtas, pasižymėk už
rašų knygutėje dalykus, kuriuos
norėtumei geriau pažinti.
Dalykų sąrašas, kuriais galė
tumėte domėtis, yra begalinis,
pradedant astronomija ir baigianf fotografija arba virimu.
Žinoma, praktiška sužinoti, kas
esamomis sąlygomis galima
įvykdyti ir ar Jūs tai mėgsite ar
ne. žinodamas, kad pagaliau tu
rėsite laiko pasišvęsti kam nors,
kas žavi, išėjimas į pensiją at
rodys patrauklus.
Planuojant išėjimą į pensiją,
labai svarbi yra sveikata. Kelias
į gerą sveikatą ateityje yra
mankšta ir dieta. Gydytojai ma
no, kad dieta paprastai susire
guliuoja betkuriame amžiuje,
jeigu reguliariai mankštinatės
ir reguliariai tikrinate sveikatą.
Betkokios rūšies mankšta, nuo
sunkiausios iki lengviausios, yra
naudinga vėlyvesniame gyveni
me.
Taip pat labai svarbi yra pro
tinė mankšta. Protas gali su
glebti. kai asmuo nebeturi pro
gos susikaupti darbe. Amerikos
psichologų grupė nustatė, kad
protas nepasiekia pilno pajėgu
mo iki 60 metų ir vėliau labai
palengva silpnėja. Aišku, pro
tas gali silpnėti betkuriame am
žiuje, jei nieko nėra, kas išlai
kytų jį budrų.
Senyvi žmonės turi protinių
pliusų. Jie turi didelį sukauptą
žinojimą, perspektyvos jausmą,
išmintį, šios jų savybės ir gabu
mai yra visų pripažįstami.
Išėjus į pensiją, dar lieka
daug našių metų įvairiem dar
bam. Amžiaus statistiką rodo,
kad šiandien kanadietis vyras,
65 metų amžiaus, gali gyventi
iki 79 metų, o 6Y metų moteris
— iki 82 metų.
Talentai

Reikia planuoti, kaip panau
dosite sukauptą žinojimą, gabu
mus ir sveiką protą, įgytą per
tiek metų. Galbūt galėsite įsi

jungti j mokymą, kuris apima
jaunimo veiklą Galbūt galėsite
perduoti savo mėgstamo užsi
ėmimo patyrimą. Yra daug pro
jektų, kur vertingiausias įna
šas yra ne pinigai, bet laikas.
Tik išėjęs į pensiją galbūt pir
mą kartą savo gyvenime turėsi
te atliekamo laiko
Šiandien vis daugiau ir dau
giau bendrovių ir tarnautojų
organizacijų siūlo prieš išėjimą
i pensiją kursus, nagrinėjančius
psichologinį, socialinį ir finan
sinį pasiruošimą, pasitraukus iš
darbo.
Lėšos Žinoma, planuojant išėjimą į
pensiją, pinigai sudaro esminę
dali. Čia labai sunku ka smulk
meniškai nustatyti, nes kiekvie
no asmens aplinkybės yra skir
tingos ir dešimtmečių eigoje
ekonomija gali labai pasikeisti.
Pvz. jei asmuo, išėjęs į pensiją,
planuoja parduoti namą ir nau
doti pajamas mokėti už aparta
mento nuomą, privalo įsidėmė
ti, kad jis ar ji gali daug ilgiau
gyventi nei tikisi. Visa tai gra
žu, išskyrus tai, kad nuoma gali
būti trigubai didesnė.
Išėjimo į pensiją planavimo
pagrindinė taisyklė — numaty
ti daug ilgesnį gyvenimą, negu
numato draudos bendrovių ma
tematikai savo statistikose.
Lėšų srityje yra ir šviesi dalis,
būtent, greičiausiai Jūsų išlai
dos palengva žymiai sumažės.
Jūs mažiau išteisite priešpie
čiams, benzinui a r viešajai
transportacijai, drabužiams ar
pramogoms. Taip pat galėsite
sutaupyti pinigų, kai paskirsite
porą valandų savo namų patai
symams.
Galimas dalykas, būsite labai
patenkintas tai padaręs ir stebė
sitės, kodėl to anksčiau neatli
kote, kai buvote jaunesnis.

Paruošė: J. Str,

Lietuviška knyga — geriausia
dovanai
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ATVAŽIUOJA.
II
Lietuvių Jaunimo Sąjunga Brazilijoje praneša ir kviečia visą//
)) Brazilijos Lietuvių Koloniją, Lietuvių Kolonijos draugus bei j)

SVEČIAS IŠ JAV-BIŲ

JAUNIMO KŪČIOS

prietelius dalyvauti
((
VIOLETOS RAKAUSKAITĖS

Atskrido j São Paulą praleisti
šiltų atostogų VINCAS KULIE
ŠIUS, žinomas Chicagos statybi
ninkas, su žmona ONA JOTEIKAITE- KULIEŠIENE. Kuliešiai 20
gruodžio išskrenda j Argentiną ap
lankyti giminių; ten praleis ir Ka
lėdas. Naujų Metų išvakarėse grįž
ta j SP ir su žmona ir visa jos gimi
ne savuose namuose (rua Mare
chal Mallet, 817, telef. 272,8595 )
lauks Naujųjų Metų. Vėliau čia praį.
leis laimingas ir šiltas atostogas.
Vincas ir Ona Kuliešiai sveikina
São Paule draugus ir pažjstamus.
Juodu yra geri ir dosnūs lietu
viškos spaudos rėmėjai. Neužmirš
ir MŪSŲ LIETUVOS.

Ketvirtadienį Jaunimo Namuo
se vyko Palangos, skautų vietininkijos suruoštos Kūčios. Dalyvavo
110 asmenų tarp skautų, jų tėvų
bei kitų artimųjų
Prieš Kūčias buvo Mišios, ku
rias laikė kun. Pr. Gavėnas. Jauni
mas pravedė liturgines giesmes ir,
pradžioj, atgailos bei atsiprašymo
aktus, o po Komunijos - padė
kos, prašymo ir pasiryžimo maldas.
Paskui, laužydami plotkeles, vi
si sėdosi prie Kūčių stalo su tradi
ciniais lietuviškais patiekalais, kur
netrūko nei "silkių", nei kisie
liaus.
Gili padėjo organizatoriams ir
šeimininkėms!

))

ESTRADINĖS MUZIKOS KONCERTE

))

Kuris įvyks Sausio pabaigoje arba Vasario mėn. pradžioje ))

ATVYKO ATOSTOGŲ
Atskrido iš Recifės atostogų j
S. Paulą Juozo ir Cecilijos Bagdžiūtės - Ratkevičių vaikai: José
Carlos, Marcos ir Claudio. Apsis
tojo pas senelius Birutę ir Joną
Bagdžius.
Jauniausias, oenkerių
metų
Klaudijus, aplankė ir ML redakci
ją. Kad skrisdamas taip toli nepa
simestų, ant pilvo prisiklijavo raš
čiuką: "Se me perder, entregue
para Vasp".
BAIGĖ MOKSLĄ

EDNA MEŠKELYTĖ, Genės
ir Kosto Meškelių duktė, gyvenan
ti Vila Zelinoje, šiemet baigė Che
mijos fakultetą, ateinančiais me
tais žada studijuoti inžineriją.
Edna dirba "Labofarma" labo
ratorijoje, kaip '"analista" vaistų.
Linkime sėkmės naujoje profe
sijoje.

JAUNIMO STOVYKLA

\t

K. Daugvydas iš Detroito, JAV,
ieško žinių apie Jurgį Rudoką,
1928 ar 1929 m. atvykusį j Brazi
liją iš Balninkų miestelio, Ukmer
gės apskričio. Jo žmona Natalija
mirė 1935 m. Buvo sūnus Alfon
sas (gimęs apie 1921 m.), kitas sū
nus (gimęs apie 1923 m.), duktė
Cirilė (gimusi apie 1927 m.). Pas
kutinis (1935 m.) žinomas adre
sas buvo Fazenda Glória, Agudos,
SR.*
Pranešti redakcijai.
■tea*

v kuris įvyks 1979 m. Liepos mėn.
((
.Pasiruoškite ir nepraleiskite progos.

((

Kun. Petras Daugintis ir kun. Antanas Saulaitis is'Chi- !
cagos siunčia nuoširdžiausius sveikinimus sv. Kalėdų pro*
ga *Mūsų Lietuvos" skaitytojams, šv. Kazimiero parapi
jos kunigams ir parapiečiams bei visiems mieliems Brazi
lijos lietuviams.

ADVOCACIA
CIVIL- Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL — Falência, Concordata

Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA - Imposto de Renda, ICM, IPI
KALBAMA LIETUVIŠKA

ESCRITÓRIOS.
Rua Barão de Iguape, 212 - 4° and. s/45 - Liberdade
Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Novos, 590 - Vila Zelina
Horário; Das 19:00 às 21:00

Lietuvis'kai kalbanti
Mūsų ligoniai
Hospital das Clinicas ligoninėj
guli p. M. ČIUVINSKIENĖ. Jai
buvo padaryta sunki stemplės (esofago) operacija - ir kelias dienas
gyvybė kybojo ant plono siūlelio.
Dar ir dabar ji maitinama tik "so
ro" skysčiu. Negali net seilių nu
ryti, kad neužterštų gydomos
stemplės. Betgi gydytojai mano,
kad ant šv. Silvestro jau galės ap
leisti ligoninę ir sutikti Naujuosius
Metus namie.

Sta. Helena ligoninėj EDSON
KARAVIČIUS, "Rūtelės" šokėjas,
turėjo skilvio operaciją. Dabar
jau sveiksta - ir tuoj grįš namo.
Šiems ir kitiems ligoniams lin
kime - ir meldžiame D ievo —
greit ir gerai pasveikti.

Vyrų - moterų - vaikų

gydytoja
DRA. HELGA HERING

médica
HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS
nuo 8 iki 12 vai.'
Av. Eulina, 99 - V. Sta.
Maria (skersgatvis ties nr.
2214, Av. Deputado Emi
lio Carlos - B. do Limão)

nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis ônibus
Vila Santista Bairro do
Limão).
Tel. 265.7590

//

(vėliau bus paskelbta tiksli data bei vieta ) .
((
Pelnas skiriamas padengti dalj kelionės išlaidų lietuvių jau-it
)) nimo j iV-jj Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, Vokietijoje, ))

Ruošiama jaunimo stovykla Ati
bajoj sausio (janeiro ) mėnesio 2128 dd. Galės joje dalyvauti lietu
vių kilmės vaikai nuo 8 iki 18 me
tų
Dėl įsirašymo tartis su p. Euge
nija Bacevičiene — tetef. 63-9343.
I ESKOMAS

((

FAKBICA DE GVOD A-C H U V AS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual: 104.519.617

R. Coelho Barradas, 104

V. Prudente

C.R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 - (Res.274.1886)
São Paulo
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
SEKMADIENIAIS

V. ZELINA: 11 vai. (paskutini mė
nesio sekmadienį' 15 vai.)
MOÓCA (Rua Juatindiba, 28): 8 vai.

RIO DE JANEIRO: kartą per mėne
si 11 vai.
1- mą sekmadieni'
— PARQUE DAS NAÇÕES (Colégio
Franciscano: 10,30 vai.)

— C. VERDE (N. Sra. das Dores):
16.15 vai,

2- trą sekmadienj;
— JAÇANÃ (Instituto Jaçanã): 8,30 vai.

— 80M RETIRO (Colégio StaJnês):
10.15 vai.
— ATI BA! A — Lituanikos sodyboje:
11 vai.
3- čią sekmadienj:

- AGUA RASA (N.Sra. de Lourdes):
8,20 vai.

- MOINHO VELHO (S. Vicente
Paulo): 11 vai.

de

Paskutinj sekmadienj:

- V. ANASTÁCIO: 9 vai.
V. ZELÍNA: 15 vai.

SEKMADIENIS- D

PIRMADIENIS - 2a.

ANTRADIENIS - 3a.

TREČIADIENIS - 4a.

KETVIRTADlENIS-5a.

® Ignacas
|| Zylelė

Gilbertas
g|||L Vydimantas

OI Agota
Sh Birutė

Ričardas
/Sį Ramutis

Teofilas
Živilė

PENKTADIENIS-6a.

GRAUDULINĖS
Asta

ŠEŠTADIENIS ■ S
Blaziejus
Radvilas

Apolonija
Jovas

Jeronimas
Mirna

Skolastika
Skaistutis

5. METŲ
SEKMADIENIS
«gį LI URDO
MARIJA

Damijonas
®ZDeima

^aura
|3Ugnė

j||| Va*ent*na$
M Oy Saulis

®|||l
||2g|

Faustinas
Žynė

Dantelis
Laisvė

6. METŲ
SEKMADIENIS

K

® ALIETUV0S
|M||nEPRIKL.

Konradas
Šarūnas

Bernadeta
BIIIS ®en<^r®

Leonas

Rinda

Petras Dam.
Kęstutis

Petro Sostas
Gintautas

Polikarpas
Eidvilė

l|||€S|| Aleksiejus

iŠ Va’^,as
JIN Modertas
MDL Goda

7. METŲ
SEKMADIENIS

ESTIJOS
NEPRIKL.

áOà jfl Aleksandras

Gabriel ius
Vilma

8. METŲ
SEKMADIENIS

>4^ PELENŲ
DIENA
j
Justas
Vilgardas

MUSŲ LIETUVA

Rua Juatindiba, 28 - Pq da Moóca
03124 S.Paulo, SP - Tel.273.0338
Corresp.' C.P.4421 -01000 S.Paulo, SP
....

■

»

Rua Juatindiba, 28 - Pq da Moo*ca
03124 S.Paulo - Tel.273.0338
Corrèsp,: C.P.4421 - 0100GfS.Paulo, SP
___________________

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA - VILA ZEUNA

Rua Inacio, 671 - Vila Zelina
03142 S. Paulo. SP - Tel. 63.59.75
Corresp. C.P.41.18 - 01000 S.Paulo. SP
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a realizar-se 31-12-78, às 22 heras, Ria Litaania, Si - Matca:
Šio ML numerio
Rengia Šv. JuozapoB endruomené Jaunimo naudai.

GARBES

savo vedybinio gyvenimo sidabrinio jubiliejaus proga.

Jiedviem ir visai seimai gili padėka ir geriausi linkėjimai.

stalas
Vâ kâ r i e n é

Karšt a
Gâivus

ML administracija

ir

stipris

DALYVAUKITE!

S
:TUS

IR

PAREISITE

J AUN I M Ą.

A ASSOCIAÇÃO LITUANO-SRASILEIRA DE VILA

ANASTÁCIO CONVIDA SEUS AMIGOS PARA PAR

TICIPAREM DO

REVEILLON

DIA 31/12/78,

COM INICIO ÀS 22,00 HORAS À RUA CAMACAN -

(PAKVIETIMUS

N° 625 -V. ANASTÁCIO.
RESERVAS DE CONVITES ATÉ O DIA 28/12/78

PELOS TELEFONES: 211-8607 ou 261-8718 (GENY)

GERIAUSIA KALĖDŲ bei N. METU DOVANA

Pakvietimų } Naujųjų Metų Sutikimą galima gauti pas p. Petrą Ši
moni (fone: 63.4938), P.P. Tatarūnus (273.5799), Joną Laurinavi
čių R. Manaias, I43 (272.8681 ) .
V. Zelinos klebonijoje (63.5975 )
Pas Tėvus Saleziečius (273.0338).
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