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letuvos kankiniai
Tie. kurie mokėsi istorijos, daug girdėjo apie kata

kombas. apie pirmųjų krikščionių persekiojimus, gladiato
rių kovas, arenas, kuriose liūtai draskydavo Kristaus iš
pažinėjus. Tada mokiniai stebėjosi pagonių žiaurumu ir 
tikinčiųjų didvyriškumu. Atrodė, kad tai praeities daly
kas, negalįs pasikartoti civilizuotame pasaulyje, kuriame 
krikščionybė jau yra įsitvirtinusi. Deja, tikrovė pasirodė 
esanti kitokia Tame civilizuotame pasaulyje atsirado dar 
nuožmesnė barbarybė, kuri toli gražu pralenkė romėnišką
ją. Kadaise buvo sakoma, kad šviesa fizine ir dvasine pras
me ateina iš rytų. Mūsų šimtmetyje, kuriame žmogus pa
siekė mėnulį, vietoje šviesos iš rytų ėmė slinkti raudonoji 
barbarybė ir kaip lava užliejo didelius plotus, jų tarpe ir 
mūsų Lietuvą. Toji barbarybė, prisidengusi kilniomis idė
jomis, pasiskelbė žmogaus laisvintoja iš kapitalizmo ver-* 
gijos ir ėmė žadėti naują, laimingą gyvenimą. Siekdama 
sukurti naują pasaulį, ji ryžosi sunaikinti senąjį. Ir ji tai 
ištesėjo — senąją pasaulį, bent jo dalį, sugriovė, bet vieto
je žadėto žmogaus išlaisvinimo atnešė nepalyginamai di
desnę vergiją, o vietoje krikščioniškojo Dievo — savo die
vaičius. Tame procese buvo pralieta daug kraujo — sunai
kinta daugybė žmonių, kad galėtų “gimti” naujas pasau
lis su raudonaisiais dievaičiais. Jis atsirado, t.y. buvo pa
statytas ant milijonų nekaltų žmonių kaulų bei pelenų. 
Barbariškai buvo kuriamas tas “naujasis pasaulis”, barba
rišku ir pasiliko.

I
STORIJA kaltina pagoniškąjį -pasaulį1, naikinusį krikš
čionis. Be abejonės ji turės kaltinti ir dabartinę raudo
nąją barbarybę, kurios naikinamoji jėga yra nepalygina

mai didesnė. Jei senoji istorija pasakoja apie nuostabias 
krikščionių katakombas Romoje, tai naujoji pasakos ir 
apie Lietuvos katakombas, įrengtas įvairiose jos vietose, 
ir taip pat lietuvių katakombas Sibire bei kitose Sov. Są
jungos vietose. Jau dabar pasaulio spauda prabilo apie 
Lietuvą kaip kančios ir kryžių šalį. Apie ją atsiranda net 
ištisos knygos, kurios su laiku dar pagausės, nes vis dau
giau medžiagos ateina iš Lietuvos katakombų. Tai guo
džiantis ir drąsinantis dalykas, tačiau jis reikalauja dides
nio aktyvumo iš lietuviškosios išeivijos. Senovės krikščio
nių Kankiniai susilaukė didžiausios pagarbos iš segančių 
generacijų. Jie buvo surašyti į specialias knygas — marty- 
rologijas, įvestos jų liturginės šventės, išugdytas jų kul
tas, jų vardais krikštijami vaikai. To dar negalima pasa
kyti apie Lietuvos kankinius raudonosios ir rudosios bar
barybės laikotarpyje. Jų martyrologijos dar nėra, jų kul
tas nepradėtas, net daugelio jų pavardės nežinomos. Lais
voji išeivija turėtų imtis iniciatyvos kelti pasaulio vie
šumon Lietuvos kankinius, nes tai ne tik dvasinis turtas 
lietuvių tautos, bet ir visos krikščionijos. Jų kraujas, 
anot lotyniško posakio, yra ateities sėkla (sanguis — se
men christianorum). Pirmoje eilėje tai pačių lietuvių par
eiga, nes jų rankose yra faktai. Jei patys lietuviai to darbo 
neatliks, tai niekas jo neatliks, o jei ir padarys, tai iš
kreiptai, kaip kad yra buvę su senovės kronikininkais.

Britanijos lietuvių jaunimo veikėjai — VIRGINIJA JURAITĖ ir KRISTU
PAS JURAS. Virginija, 22 metų amžiaus, š. m. liepos 10 d. baigė teisės 
mokslus Exeterio universitete bakalaurės laipsniu (L.L.B. Bachelor of Law). 
Nuo 1969 m. Londono lietuvių tautinių šokių grupės “Lietuva" narė, ši 
grupė dalyvavo penktajame lietuvių tautinių šokių festivalyje Čikagoje ir 
nuolat atstovauja D. Britanijos lietuviams įvairiuose tarptautiniuose kon
certuose bei parengimuose. Virginija kalba angliškai, lietuviškai, vokiškai 
ir prancūziškai. — Kristupas yra 18 metų amžiaus, šią vasara baigė augs 
tesnę mokyklą. Studijuos teisę bei ekonomiką. Yra Anglijos Skautų Rajono 
narys ir šią vasarą dalyvavo Tautinėje Skautų Stovykloje JAV se \u«> 
m. tautinių šokių grupės “Lietuva” vienas pagrindinių narių Dah\atu 
visuose svarbiausiuose grupės pasirodymuose. Kalba angliškai, lietuviškai u 
vokiškai Nuotr. The Advertiser

P
AGUODA yra bent ta, kad Lietuvos kankinių garbės 
ir jų aukos iškėlimas nėra visai užmirštas šv Petro 
bazilikoje, Romoje, buvo norėta jų garbei įrengti spe
cialią koplyčią ir ją atitinkamai pavadinti, bet nepavyko. 

Visdėlto tai buvo geras užmojis, kuris rado atgarsį kitur. 
Kas nebuvo galima padaryti Romoje, buvo įmanoma To- 
ronte-Mississaugoje. čia jau baigiama statyti net Lietu
vos kankinių šventovė su tokiu oficialiai patvirtintu pava
dinimu. Tai reikšmingas žingsnis, kuriuo susidomėjo net 
kitos tautybės ir parenka savo šventovėms panašų pavadi
nimą. Pralaužus ledus, reikėtų eiti toliau ir žymiuosius Lie 1 
tuvos kankinius išryškinti šventovės viduje. Turime labai 
ryškių veidų, kurie krikščioniškajame Lietuvos gyvenime 
yra nepaprastai daug nusipelnę. Jų neturėtume stumti už
marštin ir padaryti nežinomais kankiniais, o priešingai — 
kelti jų garbę, jų vardą, kad ir kitataučiai pamatytų konk
rečius faktus, o per juos ir visą mūsų kraštą. Tiesa, tai nė
ra įprasta, tačiau laisvame pasaulyje įmanoma. Jeigu 
šventovių vidaus ornamentikoje vaizduojami paukščiai, 
gyvuliai, net velniai, juo labiau dera pavaizduoti krikščio
niškojo tikėjimo kankinius, kuriuos pašventino kraujo 
auka. Dėlto naujai statomose lietuvių šventovėse derėtų 
iškelti ryškiuosius Lietuvos krikščionių kankinių veidus, 
o senosiose rasti vietos jų paveikslams, vitražams, skulp
tūroms. Būtų nesusipratimas daryti nežinomais tuos kan
kinius, kurie kovojo mūsų tautos krikščioniškojo gyve
nimo priešakyje ir žuvo budelių rankose. Jie verti didžiau
sios pagrabos ir plačiausios viešumos. Pr. G.

_ _ — Tėviškės Žiburiai

Lietuvos n<)cion;ilmč ;
M.Maz.vydo bibliov'k-i ■
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blUsaĮa dekolonizuoti 
'Sviftą mmitis k^Sigs

Balt iečių, gudų ir ukrainiečių
raštu kreipiasi į Jungtines Tautas

Penkios Sov Sąjungos pa
vergtų kraštų tautybės - estai, 
latviai, lietuviai, gudai ir ukrai
niečiai per centrines savo orga
nizacijas ryžosi organizuoti 
bendrą žygį, reikalaujanti sovie
tus dekolomzuoti užimtus kraš
tus bei gražinti laisvę

Tarp daugelio įvairių žygių, 
siekiančių išlaisvinti pavergtas 
Sov. Sąjungos tautas, kilo dar 
viena iniciatyva, skirtinga nuo 
ligšiolinių Kanadoje susidarė 
specialus estų, latvių, lietuvių, 
gudų ir ukrainiečių komitetas 
iš centrinių išeivijos organiza
cijų atstovų, kuris paruošė krei
pimąsi Į Jungtines Tautas ir 
atitinkamą plačią dokumentaci
ją. Pasirašė gudų atstovai — 
pirm dr B Ragula, sekr P. 
Pashkievich. estų — pirm. A. 
J Anderson, sekr. E. Vallaste,

«IO Kreata” Br. 18

baliksi
Serialą Sąjįiogeje

Moldavija
Tikinčiųjų katalikų persekioji

mas Moldavijoje vis nesibaigia, 
ypač Raškove. Čia sugriovus mal
dos namus — bažnytėlę, žmo
nės renkasi kas vakarą melstis į 
mažą butelį, buvusios bažnytėlės 
kieme. Čia dažnai lankosi vietinė 
valdžia ir vaiko besimeldžiančius, 
ypač vaikus ir jaunimą.

Kaimo tarybos pirmininkas 
Zan Matvejavič Bogoras nekar
tą kvietė Valentiną Oleinik pa
siaiškinti, kam ji namuose lei
džia žmonėms melstis, bet jos vis 
nebūdavo namuose. Pagaliau pa
sitarė proga. Š. m. kovo 21 d. V. 
Oleinik, grįžtančią iš Rybnicos, 
gatvėje prieš kaimo tarybos raš
tinę sulaikė pirmininkas Bogo 
ras ir iškiliojo necenzūriškais 
žodžiais, reikalaudamas uždaryti, 
jo žodžiais tariant, ‘bardak bo- 
gomolija”. Oleinik jam atsa
kė, kad jį pėduosianti teisman 
už Įžeidinėjimą ir užgauliojimą. 
Valdžios atstovas gatvėje kolioja 
moterį vien dėl to, kad ji tikinti. 
Oleinik užgauliojimą girdėjo 
Prane Sajevska.

Pirmininkas Bogoras iškvietė 
Petrą Pogriebnoj ir Aleksandra
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organizacijos dokumentuotu

latvių - pirm dr 1 Spilners, 
sekr R Albats, ukrainiečių — 
pirm kun d r W Kushnir, 
sekr Y R Shvmko. lietuviu —* c-

pirm V Kamantas. sekr D. E. 
Kojelytė. Kreipimąsi ir doku
mentaciją paruošė bei redagavo 
redakcinė komisija: pirm. Y. R. 
Shvmko nariai — A.. Andrii- 
shyn. L Leivat, dr. L. Lukss, 
sen P Yuzyk, B. Nainys, P. M. 
Pashkievich, J. R. Simanavi
čius.

Dokumentacijos pradžioje (A 
skyriuje) įdėta rezoliucija, lie
čianti Sov. Sąjungos dekoloni
zaciją. Rezoliucija, pasirašyta 
minėtų centrinių organizacijų, 
yra skirta JT visumos susirin
kimui. Joje remiamasi JT char- 
ta. nutarimais, sutartimis, de
klaracijomis, žmogaus teisėmis

Prosianoj ir grasino nubausiąs 
pinigine bauda, jeį toliau eis 
melstis.

Raškovas liko be Kalėdinės ir 
Velykinės išpažinties, — kuni
gui ten nuvažiuoti griežtai už 
drausta.

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio pavaduotoja uždraudė V 
Oleinik net pasirodyti Kiši- 
niove, o žmones prigąsdino, jei 
iie klausysią V. Oleinik ir kartu 
važinėsiu su ja pas įgaliotinį Ki- 
šiniove, tai jų laukia tremtis į Si
birą.

Šių metų Velykų švenčių metu 
Kišiniove koplytėlėje pamaldose 
dalyvavo gausesnis katalikų skai
čius negu praėjusias metais. Bu
vo nemaža vaikučių ir jaunimo. 
To negalėjo nepastebėti valdžios 
atstovai, kurie su nepaprasta 
kantrybe ne tik sekmadieniais, 
bet ir paprastomis dienomis “uo
liai? lankosi pamaldose.

Tuoj po Velykų Kišiniovo m. 
Lenino raj. vyk. komi;-° o sekre
torė Trofimova iškvietė Kun.Vla- 
dislavą Zavalniuk ir reikalavo, 
kad neleistų vaikams prisiartinti 
prie altoriaus ir per pamokslus 
neraginti jaunimo bei vaikų mels 
tis ir lankyti bažnyčią. Taip pat 

ir reikalaujama Sov Sąjungos 
pavergtoms tautoms laisvės bei 
nepriklausomybės. Tai esą bus 
pasiekta dekolonizavus Sov. Są
jungą, įsteigus tautinę Rusijos 
valstybę, davus nepriklausomy
bę 14-kai nerusiškų respublikų. 
Tam įvykdyti prašoma sudary
ti tarptautines JT priežiūroje 
veikiančias komisijas.

Šis kreipimasis bus įteiktas 
ne tik JT atstovams, bet ir visų 
pasaulio valstybių galvoms, va
dams, veikėjams, tarptautinėm 
organizacijom. Tuo būdu bus 
apeliuojama į pasaulio opiniją, 
kuri kolonijinėm imperijom yra 
nepalanki.

Dokumentacinėje dalyje yra 
trys skyriai. Pirmajame jų (B) 
dokumentais pavaizduojamas 
rusiško kolonizmo įsigalėjimas 
bei išsiplėtimas, tarptautinių 
sutarčių nepaisymas. Iš pateik
tos medžiagos matyti, kad so
vietinė imperija sudaryta prie
vartiniu būdu, ir yra totalisti- 
nė valstybė. Taip pat šioje da
lyje išdėstyti visi sovietų nusi
kaltimai žmogaus teisių srity
je, tautų naikinime, religijų 
persekiojime, rusinime, koloni
zacijoje, ekonominėje srityje.

Antroje dokumentacijos daly
je (C) pateikiami teisiniai JT 
veiksmai, nutarimai bei pareiš
kimai, nukreipti prieš koloniz- 
mą Taip pat įdėti Lietuvos, 
Latvijos. Estijos. Gudijos ir Uk
rainos nepriklausomybės pa
skelbimo aktų tekstai bei kiti 

uždraudė raginti tėvus, kad jie 
auklėtų savo vaikus katalikiškoje 
dvasioje.

Dabar beveik kasdieną Trofi
mova ateina į pamaldas ir stebi, 
kas patarnauja prie altoriaus, 
juos tardo, klausinėdama iš kur 
jie ir kodėl eina. Net senyvo am
žiaus žmonėms neleidžia ramiai 
patarnauti kunigui. Kad jaunes
ni kaip 18 metų vaikinai nepasi
rodytų prie altoriaus, tikrinami 
jų pasai.
RRT įgaliotinis Vikonskis skun

dėsi, kad Moldavijoje yra 150 
pravoslavų cerkvių ir apie du 
šimtai popų ir su jais ateistai 
neturį tiek daug vargo ir rūpes
čių, kiek su ta viena katalikų kop
lytėle ir su vieninteliu visoje 
Moldavijoje kunigu V. Za
valniuk. Ateistai negali sutikti su 
tuo, kad Moldavijoje aušta tikė
jimo pavasaris, kad Dievo ieško 
ir prie Jo glaudžiasi ne tik sene
liai, kuriuos jau kviečia amžiny
bė, bet ir vaikučiai bei jaunimas.

Katalikai Moldavijoje jau išsi
kovojo, jog kunigas pagal iš
kvietimą, suderinus su Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniu, turi 
teisę aptarnauti ligonius ir 
kartu ten susirinkusius tikinčiuo
sius, kiek jų telpa ligonio kam
baryje. Tačiau šia pergale tekų
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dokumentai, aiškiai rodą anų 
valstybių žygius į nepriklauso
mybę ir gyvenimą nepriklauso
mybės laikotarpyje.

Trečioje dalyje (D) išspaus
dinti disidentų pareiškimai bei 
raštai, nukreipti į JT. Kiekvie
na tautybė pateikia disidentų 
sąjūdžių dokumentaciją, rodan
čią, kad visą laiką Sov. Sąjun
gos pavergtos tautos net ir 
slaptais būdais reikalauja lais
vės. Iš lietuvių turimos doku
mentacijos įdėtas BDPS rezis
tencinio sąjūdžio raštas J. Tau
toms ir keturiem užsienio rei
kalų ministeriam, M. Tamonio 
protestas, Lietuvos intelektua
lų protestas, Baltijos kraštų po
grindžio organizacijų raštas.

Ketvirtoje dalyje (E) sudėta 
dokumentacija, rodanti tautžu- 
dišką sovietų politiką ir kolo
nijinę jų valdžią Čia įeina de 
portacijos. žmonių naikinimas, 
VLIKo pareiškimas ir kita pa
naši medžiaga. Viskas paremta 
dokumentais, statistika, liudiji
mais.

Šis leidinys, patekęs į JT at
stovu ir valstybių galvų rankas 
bei Įtakingų politikų ir visuo
menės veikėjų rankas, gerai pa
sitarnaus pavergtųjų bylai, ku
rią Sov. Sąjunga vis stengiasi 
numarinti Sovietų Sąjungos 
dekolonizacija pagaliau turėtų 
atkreipti dėmesį atsakingųjų 
pasaulio vadų ir padaryti galą 
sovietinei vergijai M.

džiaugtis neilgai. Š.m bala n 
džio 26 d. įgaliotinis Vilkonsku 
(su juo kartu buvo ir saugumo 
darbuotojai) išsikvietė kun. V. 
Zavalniuk ir išsigynė savo žo
džiu, būk tai jis niekam ir nie
kada nesakęs —nei bažnytinio 
komiteto pirmininkui, nei tikin
tiesiems, kurie dažnai šiuo atve
ju pas jį kreipiasi, jog galima ap
tarnauti ne tik ligonį, bet ir pa? 
ligonį susirinkusiuosius. “Leidžia 
mą išklausyti išpažinties tik tą 
pas kurį kunigas buvo kviečia
mas pagal telegramą, o jei ter 
susirinkę daugiau žmonių, vis 
privalo eiti ir prašyti vietos vai 
džios leidimo net dalyvauti ligo 
nio apeigose, nekalbant jau api< 
išpažinties atlikimą. Jeigu to bu 
nepaisoma, tai kunigas gali būt 
areštuojamas.

Kaip galimi 
kalbėti apie taiką, apie ramt 
žmonių gyvenimą, jeigu min
džiojamos švenčiausios ir nelie
čiamos žmogaus teisės: sutvarky
ti savo sąžinę, atlikti išpažintį 
atlikti paskutinį patarnavimą li
goniui jį atlankant, atvykus ku
nigui!?
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mu bibliotekoje. Su Encyclo 
pedia Lituanica mes būsime 
žengę didelį žingsnį pirmyn 
savo kultūros istorijoje.

■ Encyclopedia Lituanico robaigíavés

JUOZAS KAPOČIUS Lietuvių Enciklopedijos ir daugelio vertingų knygų leidėjas yra ge
riausias pavyzdys, kad pavienis žmogus gali nuveikti tai ko ir valstybė nesugeba padaryti.

Malonu rašyti, kai niūrio
je rudens padangėje švyste
li žinia apie didelio, keletą 
metu užtrukusio, darbo pa
baigtuves. Tokia žinia mane 
pasiekė spalio 14 d., kai enci- 
klopedininkas Juozas Kapo
čius paskambino iš Bostono, 
jog paskutinis, t.y. šeštasis 
Encyclopedia Lituanica to
mas išriedėjęs iš presų ir 
es$s išgabentas į rišyklą. Ta 
proga spaustuvėje buvę at
kimšti šampano buteliai ir, 
man rodos, aš išgirdau kamš 
čius šaudant į lubas ...

Suprantama, tai buvo di
džiulis, džiaugsmingas įvy
kis enciklopedijos leidėjui, 
redaktoriams, bendradar
biams, spaustuvės darbinin
kams, prenumeratoriams, ir 
pagaliau visai lietuvių visuo
menei: Lietuva pirmą kartą 
prabilo pasauliui svetima kai 
ba. Tai yra istorinis įvykis, 
kuris Lietuvai bus labai reik 
šmingas informaciniu požiū
riu ir toli nuskambės į ateitį, 
o kartu su tuo dideliu kūri
niu ir leidėjo vardas. Aišku, 
negalima užmiršti, kad leidė 
jas turėjo užnugarį, būtent, 
išeivijos visuomenę. Bet at- 
simintina ir tai, kad vienas 
dalykas veikalą prenumeruo 
ti, o kitas - užsimoti ir finan
siškai rizikuoti tokį didelį lei 
dinį leisti. Jei tatai ir pava
dintume sutelktiniu darbu, 
tai vis vien leidėjo J. Kapo
čiaus nuopelnų lietuvių tau
tai nė kiek nenuvertintume.

PASKUTINYSIS TOMAS
Į paskutinį, šeštąjį tomą 

įeina pati enciklopedija (9- 
365 psl.), papildymai (Sup
plement - 367-486), visų še
šių tomų bendradarbių sąra
šas (Contributors - 489-493), 
rodyklė (Index - 497-540). 
Tai labai platus skyrius, kur 
sugrupuotos Lietuvos ir išei
vijos mokslo, kultūros, poli
tikos, ekonomikos, bei kitos 
įstaigos, organizacijos, sura
šyti įvairių sričių darbuoto
jai, miestai ir t.t. ir t.t. Sa
kysime, mes ten randame 
per pusketvirto šimto Lietu
vos miestų pavadinimų ir 
146 miestelių bei bažnytkai
mių vardus . Įdomu, kad 
prozininkų (novelists and 
essaysts) surašyta 109, o po
etų - 136! Vis dėlto Lietuva 
poetų žemė!

Kalnant aplamai, Encyclo
pedia Lituanica svetimtau
čiui arba lietuviškai nebekal
bančiam tautiečiui bus neiš
semiamas informacijos šalti
nis apie Lietuvą. Atsiminti- 
na ir tai, kad kalbamoje en
ciklopedijoje randame infor
macijų ne tik apie lituanisti
nius dalykus, bet kad tai yra 
enciklopedijalcaipo tokia, sa- 
kyčiau universali. Kam rei
kės, sakysime mokslininkui, 
ieškos žinių platesnėse enci
klopedijose, tačiau eilinį skai
tytoją galės pilnai patenkin
ti ir Encyclopedia Lituanica.

Mes, lietuviai, jaučiame di 
delį pasitenkinimą ir pasidi
džiavimą, kad pagaliau išė
jome į tarptautinę auditoriją 
su rimtu informacijos šalti
niu apie Lietuvą, kurio lig 
šiol taip labai stokojome. Be 
viso ko dar pabrėžtina ir tai, 
kad Encyclopedia Lituanica, 
kaip mūsų kultūros ambasa
dorė, išeina į pasaulį puoš
niai techniškai apipavidalin
ta ir yra tinkama reprezen
tuoti lietuvių raštijai bet ku
rioje, kad ir didelių reikalavi

St. Petersburgo Amerikos 200 metų sukakties minėjimo parodoje 
buvo gražiai įrengtas lietuvių paviljonas,kuriame buvo ir "Audėjos 
kambarys.Gvvos lėlės; N. Navickienė, E. Vizbarienė, M. Juodienė ii 
U. Bliskienė.

Labai gaila, kad šioje enci
klopedijoje Lietuvos valdo
vų titulai dar labiau supainio 
ti kaip lig šiol. Mūsų valdo
vai čia vadinami ‘princais’. 
Sakysime, Gediminas titu
luojamas ‘Grand Prince of Li 
thuania’, o Lietuva vadina 
ma ‘Grand Principality of Li 
thuania* ir t.t. Vadinti vidur 
amžių Lietuvos didvalstybę 
kažkokia ‘principality’, o jos 
valdovus - ‘princais’, yra ab 
surdas. Valdovo, karaliaus, 
monarcho titulo mūsų vyrės 
nes kartos istorikai bijo 
kaip velnias kryžiaus.

Labai gaila, kad kažkoks 
‘princo’ titulas pateko į lietu 
vių enciklopediją anglų kai 
ba. Jei mūsų istorikai jau 
taip labai bijo karaliaus t it u 
lo, tai kodėl jiems taip bai 
sus valdovo - ruler - titulas? 
Toks titulas Encyclopedia Li 
tuanica būtų daug labiau pri 
tikęs ir skaitančiam kitatau 
čiui būtų buvęs daug aiškes 
nis ir prasmingesnis, kaip 
kažkoks miglotas ‘princas’ 
Nemanau, kad taip nusižemi 
nūs (galėčiau pasakyti: susi 
niekinus) tituluojant savo 
valdovus, būtų pakenkta pa 
čiai enciklopedijai, bet vis 
dėlto reikia pasakyti, jog 
svetimtautis skaitytojas, be 
sidomįs Lietuvos istorija, tu 
rėš gerokai nustebti ir šyp 
telėti, kai iš vienos pusės 
mes didžiuojamės savo did- 
valstybe nuo jūros iki jūros, 
o iš kitos - sodiname į jos sos 
tą kažkokius ‘didprincius 
Einant į tarptautinę audito 
riją, reikėjo rimčiau pagal 
voti- DIRVA
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9 REI IGINIÀME GfflMME
* POPIEŽIUS JONAS PAULIUS 

II įvedybų iškilmėse kreipėsi | savo 
tautiečius lenkus šiais žodžiais: 
“Kreipiuosi į jus, mano brangūs tė
vynainiai, keliauninkai iš Lenkijos: 
broliai vyskupai su savo prakilniuo
ju primų priešakyje, lenkiškųjų vie
nuolijų seserys ir broliai, atstovai iš 
Lenkijos ir viso pasaulio! Ką gi ga
liu jums pasakyti, atvykusioms iš 
manosios Krokuvos, iš šv. Stepono 
sosto, kurio nevertu įpėdiniu buvau 
14 metų? Ką gi galiu pasakyti? Vi
sa, ką sakyčiau, nubluktų palyginus 
su tuo, ką jaučia mano širdis ir ką 
jaučia jūsų širdys šiuo metu. Tad 
palikime žodžius. Vietoj jų teužvieš- 
patauja Dievo akivaizdoje didi tyla 
ir tampa malda. Aš jus prašau: bū
kite su manimi! Prie Jasno Gora ir 
visur. Nenustokite buvę su popie
žiumi, kuris šiandien meldžiasi po
eto žodžiais: ‘Dievo Motina, kuri gi
ni Čenstakavą ir švieti Aušros Var
tuose’. Tais pačiais žodžiais šiuo me
tu ir aš kreipiuosi j jus.”

★ LIETUVOS VYSKUPAI — Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų koadju
torius Liudas Povilonis ir Panevėžio 
vyskupijos apaštalinis administrato
rius Romualdas Krikščiūnas buvo 
paskirai priimti Jono Pauliaus II 
privačioje audiencijoje, kuri užtru
ko pusvalandj. Tai įvyko antrąją die
ną po popiežiaus įvesdinimo iškil
mių. Taipgi tą pačią dieną atskiroje 
privačioje audiencijoje buvo priim
tas Rygos ir Liepojos apaštalinis ad
ministratorius Julijonas Vaivods. 
Vėliau visi trys vyskupai ir juos ly
dėję kunigai nusifotografavo su 
naujuoju popiežium. UPI agentūra 
buvo klaidingai pranešusi, kad trys 
lietuviai vyskupai buvo popiežiaus 
priimti. Agentūra priskaitė latvi 
vyskupą prie lietuvių.

Naujai {šventinti 1978 m. gegužės 26 d. tiktai septyni kunigai vienintelėje okupuotos Lietuvos kunigų semina
rijoje Kaune. Pirmoje eilėje stovi: dėstytojas kun. VI Michelevičius, rektorius kun. V. Butkus, vysk. L. Po
vilonis, dėstytojas kun. J. Pranka. Gautoje nuotraukoje nauju kunigu \

★ ANGLIKONU SAVAITRAŠTIS 
“CHRISTIAN WORLD”, belaukda
mas naujo popiežiaus rinkimų po Jo
no Pauliaus I mirties, išreiškė mintį, 
kad kardinolai, rinkdami naują po
piežių, turi žiūrėti ne tik savo Bend
rijos dvasinės gerovės, bet ir ekume
nizmo uždėtosios pareigos. Jie turi 
atstovauti ir tiems Įvairių Bendrijų 
krikščionims, kurie yra pasiruošę 
žiūrėti | popiežių kaip | krikšioniš- 
kosios vienybės centrą, kuris yra pil
nai visuotinis, nes išreiškia pilnatvę 
krikščioniškojo tikėjimo ir patirties, 
išgyvenamos Įvairių viena nuo kitos 
atsiskyrusių krikščioniškųjų grupių 
šiame pasaulyje. Pasak savaitraščio, 
Įvairių Įsitikinimų krikščionys alkte 
alksta matomo ir asmeniško vieny
bės centro. Tuo centru, nesigilinant 
net Į teologinius bei istorinius šalti
nius, vienintelis tegali būti Romos 
vyskupas. Jeigu popiežius būtų tiktai 
Romos Katalikų Bendrijos galva, 
anglikonams būtų arogantiška duoti 
nurodymus kokių savybių asmenį 
rinkti popiežium. Tačiau juo toliau, 
juo labiau jaučiamas Įsitikinimas, 
kad žmonės nori popiežių laikyti vi
sų krikščionių tėvu. Jeigu tai tiesa, 
anglikonai turi nepaprastai rūpintis 
naujojo popiežiaus rinkimais, kad 
juo būtų išrinktas asmuo, pajėgiąs 
būti visų Dievo žmonių ganytoja? 0 
ne kurijinės biurokratijos atstovas. 
Savo kalbose jis turėtų atstovauti vi
sai krikščioniškajai Bendrijai — iš
sibarsčiusiai, pasklidusiai po dabar
tini pasauli ir nusidriekiančiai per 
šimtmečius. Tai reiška, kad reikia 
asmens, atsakingo už visą krikščio
niją.

★ JAV LIUTERONŲ IR KATALI
KŲ TEOLOGINĖ KOMISIJA išleido 
bendrą dokumentą apie mokomąjį 
autoritetą. Dokumente ji pabrėžia,

kad krikščionys galiausiai remiasi 
ne šv. Raštu, Bendrijos ar popie
žiaus neklaidingumu, o Kristumi. 
Dokumente nurodomi panašumai
tarp liuteronų doktrinos apie Bend
rijos atsparumą ir katalikų doktri
nos apie popiežiaus neklaidingumą. 
Liuteronai tiki, jog Dievas išlaikys 
Bendriją ištikimą Evangelijos tie
soms iki pasaulio pabaigos. Tokioje 
šviesoje jiems tampa suprantamos 
katalikų santarybos bei popiežiaus 
neklaidingumo sąvokos. Tačiau pil
no abipusio sutarimo dar nėra. Ka
talikai ir daugelis liuteronų apgaili 
visuotinio mokomojo autoriteto sto
ką liuteronų Bendrijoje. Liuteronai 
ir daugelis katalikų mato, kad popie
žiaus mokomojo autoriteto ir neklai
dingumo doktrina bei praktika dar 
nėra pilnai apsaugota nuo piktnau
džiavimo. Katalikai laiko popiežystę 
didele atsakomybe, kurios pagalbon 
ateina Kristaus šv. Petrui pažadėto
ji §v. Dvasia. Liuteronai mano, kad 
katalikai perlengvai sutapatina Sv. 
Dvasios veikimą su tam tikru asme
niu ar jo pareigomis. Visdėlto abi 
pusės pripažįsta, jog ir viena, ir kita 
stengiasi būti ištikimos Evangelijai. 
Dokumentas siūlo abiem Bendrijom 
pasinaudoti “mokomuoju bendru
mu” formuluojant savąsias doktri
nas. Esą atkreipimas dėmesio Į kitų 
galvoseną formuluojant savąjį mo
kymą išvystytų vieningesni krikščio
niškojo liudijimo balsą pasaulyje. 
Dokumentą parašiusios komisijos ka
talikų vadovas buvo vysk. T. Austin 
Murphy iš Baltimorės arkivyskupi
jos, o liuteronų — Paul C. Empie, 
buvęs Pasaulio Liuteronų Federaci
jos tautinio komiteto generalinis 
sekretorius.
t VARGSTANČIAI K. BENDRI

JAI REMTI DRAUGIJA (ACN) pa
žadėjo popiežiui Jonui Pauliui II 
Įteikti pradinę $100,000 dovaną vys
kupų už Geležinės Uždangos pagal
bai. Tos draugijos vadovas kun. We- 

r en fried van Straaten, paklaustas 
apie naująjį popiežių, pareiškė, kad 
ji pažjstąs labai gerai, dažnai su juo 
yra kalbėjęsis ir gavęs iš jo paskuti
ni laišką š.m. spalio 9 d. Pasirodo, 
ši draugija iš dalies finansavo nau
jojo popiežiaus buvusioj arkivysku
pijoj statomą šventovę Nova Hutą 
mieste. Pasak kun. van Straateno, 
Lenkijos žmonės ji laikė vienu su
maniausių ir geriausių hierarchų. 
Jis buvo žinomas kaip ganytojas, 
kuris nepaprastai rūpinosi naujų 
kunigų formavimu ir palaikė asme
ninius ryšius su visais savo klierikais 
bei kunigais. Jis gyveno labai pa
prastai ir nebuvo raidės žmogus. Jo 
durys buvo atviros visiems. Jis buvo 
žinomas kaip didelis socialinio tei
singumo rėmėjas ir priespaudos 
priešas. Jis visada buvęs drąsus ir 
nedviprasmiškas. Jo klasiškas atsa
kymas teigiantiems, kad galima su
derinti marksizmą su krikščionybe 
yra toks: “Mes negalim būti kartu 
ir krikščionys, ir materialistai, ne
galime būti kartu tikintys ir neti
kintys”. Kaip jaunesniosios kartos 
atstovas hierarchijoje jis visada rė
mė Lenkijos, episkopato vieningumą. 
Jo didžiausia patirtis esanti valsty 
bės — K. Bendrijos santykių srityje 
ne tik Lenkijoje, bet ir kituose kraš 
tuos*' už Geležinės Uždangos.

★ TURINO DROBULĖS TYRIMAI 
jau baigti. Juos atliko 44 JAV ir 
Italijos mokslininkai. Tačiau tyrimų 
rezultatai paaiškės tik po poros me
tų, kai visa surinktoji medžiaga bus 
išanalizuota. Daugelis mokslininkų 
patys apsimokėjo su tyrimais susiju
sias išlaidas ir naudojo savo atsiga
bentus instrumentus. Manoma, kad 
išlaidų tyrimams susidarė apie 
$1,290,000. Pirmą karta istorijoje 
buvo nufotografuota antroji drobes 
pusė, atardžius nuo jos pamušalą 
kuris dengė ją per šimtmečius

KUN. J. STS

SPAUSDINTAS ŽODIS

Gyvas žodis labiau ir greičiau jti 
kiną, paveikia, nuteikia.

3 et žodj išgirsti — ir, dažnai,tuo( 
vėl užmiršti.

Kas kita yra su spausdintu žo 
džiu. Spausdintas žodis yra pati se
niausia ir nešanti didžiausią atsako
mybę komunikacijos priemonė.

Juo didesnė reikšmė ir atsako
mybė tenka lietuviškai spaudai,nes 
mums neprieinami kiti komunika
cijos įrankiai.

Musų spauda yra pagrindinė prie 
monė tautinėm idėjom skleisti, lie 
tuvybei palaikyti ir Lietuvos laisvi 
nimo bylenkelti.

Ji nėra skiriama tik prabėgančiu 
momentu naujienom sužinoti.

Ji skaitoma ir padedama rytojui, 
jei šiandien laiko pritrūko, ir vėl 
skaitoma.

B e savos spaudos lietuviškas gy 
venimas is’eivijoje išnyktu. Užtat 
už jos išlaikymą ir ateities egzisten
ciją atsakomybė tenka visiems lie 
tĮ.iviam*'
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A lingua e a imagern sonora do pensa- 
mento ė o retrato da alma de urna povo, a 
artística e colorida paisagem de seu ser.

Os htuanos ao contrario do que muitos 
pensam. não são eslavos nem tão pouco 
germânicos Possuem língua própria, anti 
quíssima e um nco vocabdário. Lituanos. 
tetões, presses, jursiai, žemgaliai e sėliai 
constituem dentro destas grande família, um 
grupo iinguístiico especial. Sendo o lituano, 
uma das mais antigas línguas faladas 
nomundo contemporâneo, o povo deste país, 
graças às condições histórico geográficas 
aliadas à seu espirito conservador, preser 
vou-a como o mais precioso momento 
linguístico.

Das nebulosas eras pré-históricas, o lítua- 
no nos trouxe formas e expressões raras. 
Além do DUAL. conhecido pelos gregos, 
conservou uma declinacão que poderiamos 
denominar de «sui-generis», sendo que 
possui 10 casos nominativo, vocative e mais 
três formados mediante sufixos que indicam 
os movimentos ativo e passivo.

Uma assombrosa prodigalidade em sufi 
vos capacita o lituano a dar à qualquer 
verbo, mais de 20 significações diferentes.

No que concerne ao uso de diminutives e 
inigualável. Tomemos, por exemplo, o adje 
tivo «pequeno», que em lituano se diz 
«mazas» Serão diminutives: marintis maža 
zėtis, mažutis, mažytis, mažiukas, mažulė
lis, mažuliukas, mažulytis, mažutėlis, mazy 
lis, maziutétaitis. mariuciukas. etc.. Deduzi
mos. assim, que quando um povo traz em 
seu idioma tantos diminutives, sua alma ė 
nobre e suave porque cultiva sentimentos 
it bom humor e amizade.

A imortal poetisa e escritora brasileira 
Rachel Portella Audenis, no prefácio de seu 
foro sobre a Lituânia, diz: «Um dos traços 
nais marcantes do povo lituano é a inviola 

hil idade de seu idioma.. Conserva-o com 
•eligioso apuro».

O seu arcaísmo deu motivo a Ramus 
Rask, ilustre filologo dinamarquês que viveu 
no século XIX. o qual ao ouvir falar o litua
no disse: «Esse idioma è um ramo do Sâns 
crito que, por formas não conhecidas, esca 
pou e se formou as margens da Europa 
Nórdica»

lambem M Meilei e M. Fouguéres, a 
quem foi confiada a Escola Francesa de 
Atenas, afirmou ter encontrado neste idio
ma, colunas de vocábulos iguais ao Sànscri- 
to e que nenhum outro seria mais precioso e 
util à arqueologia, como chave de decifra- 
ções de inscrições antigas, do que ele Se ė 
lógico afirmar que se conhece o valor de 
uma nação por seus feitos e também por 
seus filhos, a Lituania poderá então, 
marchar na fileira da imorta jfidade.

Embora tenha perdido temporariamente, 
sua liberdade da vive em seiu glorioso 
□assado

A patria e, a atmosfera de amor, solida
riedade justiça e progresso formada pela 
união do mesmo ideal e das mesmas aspi
rações, expand indo-st* para o bem da coleti
vidade no direito ao amor e a liberdade

A canção
■ lituana

Nosso minúsculo país báltico, já na época 
do romatismo. chamaca -sobre si a atenção 
de muitos homens mundialmente célebres- o

Žvilgsnis j'ietuviy kalbą ir liaudies dainas IMIGRANTU ŽURNALE, nr. 9 (nors su daugy 
be spaudos klaidu)

grande Goethe. Schiller Lessing, Kant, 
Rousseau e o proprio Napoleão Bon parte, o 
russo Lermantov e muitos outros intelectu
ais. estudaram o folclore lituano, admirando 
sua fonte de pura inspiração surgida das 
profundezas da alma nacional.

O estudo da língua tornou-se aprediável, 
• ncremento no ocidente, cuja sonoridade e 
roqueza de formas, além da grande beleza 
pãtónteada sobretudo nas canções populares 
Estas ja a muito, se espalharam pelo 
Tiundo inteiro a demonstrar quanta precio- 
adade pode encerrar a alma de um pequeno 

povo

Quem criou estas canções?
A nação inteira, Os poetas populares • os 

Kanklininkai - e os sacerdotes do culto anti
go os Vaidilas - forneciam, em muitos 
casos, a idéia que, transmitida ao povo, era 
por ele desenvolvida modificada e transfor
mada conforme as vicissitudes ou necessida
des do momento, aplicndodhes a melodia. 
°ra elegre e sonhadora, ora impregnada de 
triseza.

O povo lituano canta os tempos memo- 
r»veis Proveniente de remotíssimas épo
cas, encontra-se a alma de nossos antepas
sados nestas canções

Os estudiosos classificam as músicas 
populares segundo seu conteúdo ou tema 
trabalho, amor, sofrimento, guerra velório. 

Los Angeles, Kalifornijoje, šokėjai penktojoje tautinių šokių šventėje Čikagoj
1 W&tr. ©mere Biirzdžiaus

oríandade, viuvez, natureza, mitologia, etc

«Uma das mais belas caracteriaiticas do 
povo lituano é o seu amor ao canto. Cantam 
em seus momentos de alegria, como nos de 
tristeza, Cantam enquanto trabalham, 
durante as horas de repouso; cantam sozi
nhos e em côro. Cantam a generosa natore- 
za, as colinas e os vales, as florestas, rios e 
lagos. Cantam louvando os pais, os irmãos e 
irmãs, os amigos ausentes, os seus cães e 
cavalos favoritos São criaturas de uma 
bela e generosa índole, são criaturas feh 
zes.» (Lyder Sagen e Franchini Netto a 
ütu ània -i

«O folclore popular lituano é sumarnente 
rico e contém verdadeiras preciosidades 
no que se refere às poesias. Existiam duvi
das sobre a poesia ęįica porém, foi aceito 
que os poemas épicos da Lituânia estão 
f'racionados tótoltameate nas suas caíres.» 
(FlRcidopédia Britamea-Ugafees-I^ova York) 
Até o começo da 2a Guerra Mundial eram 
conhecidas 112 OGO canções populares, com 
13 O melodias diferentes, além, de 21 000 
contos, 49.000 provérbios. 34 MO enigmas, 55 
000 textos de crendice popular, onde se 
conclui tratarse realmente de um povo de 
alma pura e nobre, que reconhece seu pró
prio talento de tomar a vida mais bela.

J. Chwinskas
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pasaulio lietuvių
jaunimo spo»

i informacija paimta iš brošiūros Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąiunga)

l PLJ KONGRESAS

PLB Vaidvbd 1966 metus paskelbė Jaunimo Metais Tu metų tiks- 
a- buvo sekam v s apžvelgti dabartim lietuviu jaunimo padėtj, įtrauk
ti jaunime ; lietuvišką gyvenimą, kelti tarpusavio bendravimą ir su
kviesti jaunimą • PLJ Kongresą Čikagoje JAV-ėse

VADOVŲ STUDIJINĖ SAVAITĖ

Vadovų studijinė savaitė jvyko birželio 19-25 d.d. Savaitės tiks
las buvo suburti visų kraštų atstovus, kad mažai veikiančių kraštų 
atstovai susipažintų su visuomeninės veiklos metodika, prisipildytų 
naujo ryžto; o stipresnių veikiančių kraštų dalyviai galėtų pasidalin
ti įspūdžiais ir patirtimi.

JAUNIMO KONGRESO STOVYKLA

Jaunimo stovykla jvyko 1966 m. birželio 15-30 d.d. Dainavoje 
JAV-ėse. Programos pagrindai buvo trejopi: dienos "akademinė7 
programa, kurioje buvo numatyta paskaitos, simpozijumai-diskusi- 
jos: vakarinė programa kvietė visus dalyvauti literatūros, tarptauti
niuose ir kituose vakaruose; stovyklos užsiėmimai.

DALYVAVO 17 KRAŠTŲ

Anglija 
Australija 
Austrija 
Argentina 
Belgija 
Brazilija
Italija
JAV
Kanada
Kolombija
Naujoji Zelandija 
Prancūzija 
Švedija 
Šveicarija
Urugvajus 
Venecuela
Vokietija

I PLJ KONGRESO NUTARIMAI

Pirmasis PLJ Kongresas,atstovaująs anksčiau minėtų kraštų lietu
vių jaunimą, paskaitomis aptaręs išeivijos lietuvių jaunimo tikslus, 
siekimus, pareigas,vieningai pareiškia:
LIETUVIŲ TAUTOS REIKALU — Išeivijos lietuvių jaunimas, tęs
damas tautinius darbus svetur, reiškia savo tautai ištikimybę. 
JAUNIMO KONGRESO REIKALU — PLJK buvo pirmas žingsnis j 
lietuvių jaunimo bendradarbiavimą visos išeivijos mastu.
KITŲ NUTARIMŲ TEMOS — Politinės programos reikalas, Lietu
vių spauda, Politinės organizacijos, Pareiškimas Lietuvos jaunimui, 
Jaunimo židinio reikalas.

II PLJ KONGRESAS

"Jaunimo darbas ir širdis - Lietuvių Tautos ateitis" Šis Ii PLJ 
Kongreso šūkis,kuris aidėjo laikraščiuose bei žurnaluose,skelbė 1972 
metus kaipo Jaunimo Metais ir skatino jaunimą prisidėti prie lietu
viškų visuomeninių darbų ir važiuoti j II PLJ Kongresą.

JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA

’I Kongreso parodos :,vko 1972 m. birželio 24 - liepos 4 dd. Ci-

NR. 3 (1588) 1979.1.25
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KLJ Sąjunga praėjusią vasarą surengė Vakarų Kanados jaunimui stovyklą 
prie Sylvan Lake ežero netoli Kalgario. Nuotraukoje — vienas iš stovyklos 
vadovų A. VYŠNIAUSKAS pranešimo metu Nuotr. A. Dudaravičiaus

kagoje Parodos paėmė šias sritis: Grynojo meno, taikomojo men. 
architektūros, fotografijos, filmų, spaudos ir tautodailės Pirmus 
penkių kategorijų kūriniai, kurių autoriai buvo iki 30 metų, buvo 
premijuojami piniginėm dovanom.

Kongreso atidarymas ir akademinė programa jvyko birželio 30 d. 
- liepos 4 d. Čikagoje. Pokalbiai, diskusijos, Maldos Demonstracija, 
dalyvavimas I V-toje Šokių Šventėje ir Sporto rungtynės užpildė šių 
dienų veikimą.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Studijų dienos jvyko 1972 m. liepos 4-9 d.d. Kent Valstybinia
me universitete, JAV-ėse. Atstovams pritaikyta programa turėjo 
tris pagrindinius uždavinius: iškelti aktualius lietuvybės reikalus; ieš 
Roti konkrečių būdų lietuvių jaunimo veiklą pagyvinti; siekti jauni 
mo susiorganizavimo, kad būtų galima derinti lietuviško jaunime 
veiklą.

II JAUNIMO KONGRESO STOVYKLA

II Jaunimo Kongreso stovykla buvo pravesta Romuvoje, Kanado 
je liepos 9-15 d.d. Stovyklautojai klausėsi paskaitų, dalyvavo praty 
bų būreliuose. Vakarinėse programose visi kartu šoko, dainavo ir pa 
sirodė jvairiais talentais. Stovyklai užsibaigus buvo II PLJ Kongreso 
uždarymas.

II PLJ KONGRESO NUTARIMAI

II PLJK-se atstovai susirinkę iš Argentinos, Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados Kolumbi 
jos, Urugvajaus, Venecuelos ir Vokietijos skelbia II PLJK nutarimus

JAUNIMO SUSIORGANIZAVIMO REIKALU - PLJ Kongresas 
steigia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą,kuri veiks PLB rėmuose 
jungs lietuvių organizacijas bei paskirus asmenis ir rūpinsis bendru 
jaunimo veiklos planavimu bei derinimu.

JAUNIMO RYŠIŲ REIKALU — PLJK pageidauja PLJS rėmuose su 
daryti pagrindinj ryšių centrą, kuris rūpintųsi dabartinio PLJS ry 
šių Centro darbais.

KITI REIKALAI -- Talkos atskiriems kraštams organizavimo reika 
las, Lietuviškos šeimos reikalas, Lietuviško švietimo reikalas, Kultu 
rinės veiklos reikalas, Lietuvių tautos reikalas, Visuomeninės veik 
los reikalas, Jaunimo kongreso reikalas. Bus daugiau
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HUSAI EINA

Jis buvo pirmasis musu šeimoje, kuris sutiko rusus. Tie, ginkluo
ti, ėjo per namus, Juos pamatęs, jis nusigando, bet tie ramina, girdi, 
nebijok, mes vokiečiu tik ieškome. Rodydami j tuščius trobesius, 
jie sakė:

— Matai, fašistai j Vokietiją pabėgo.
Kai mes paskui parėjome namo, jau iš karto pastebėjome, kad 

čia „vokiečiu" ieškojo. Durys buvo išverstos, o viduje dėdienė tuoj 
pamatė išraustas spintas. Trūko kai kurių geresnių daiktų. Pasiėmė 
ir mėsos. “Tai neprieteliai“ — sakė ji.Priekinių langų stiklai buvo 
išmušti, matyt prieš lauždami duris, iie dar galvojo, kad kas nors 
viduje yra.

Čia pat sužinojome ir kitokių ju darbelių'.- Pora kareiviu eina ir ve
dasi keletą geru arklių, o kaimyno Počkaus dukrelė atbėgo persigan- 
dus ir trukčiodama pasakojo, kad jų iautj ganykloje rusai nušovė 
ir kartu su visa oda išsioiovė mėsos, iš kur jiems atrodė skanesnė.

Kažkodėl musu akimo gyventoju nevarė iš namu. Paliko ramybė 
je, nors tikros ramybės jau daugiau nebuvo.

0 kareiviai banga po bangos ėjo. Alkani ir pavargę. Jie miegojo 
visur, po daržines, tvartuose, jų pilna buvo ir musu troboje Dėdė ne 
iškenčia, atnešdavo šiaudų kulį išskleisdavo ant grindų, tai |ie taip <r 
nuvirsta, kietai užmigdami, savo milinėmis iš viršaus užsimetė

Vėliau pradėjo eiti visiškai jaunikliai kareiviai lai tie buvo »aba» 
kariškai užsidegę.D ėdė mokėjo rusiškai ir, bendrai buvo tokio links
mo budo, tai žiuri, jis jau ir šnekasi, juokauja su jais, klausia, ar jie 
užkariaus visus Prūsus, gi tie nesupranta juoko.
- Taip, taip, tėvai, mes tuojau grįšime iš Berlyno, — sakydavo. 

Po ju pradėjo pasirodyti senybo amžiaus kareiviai. Tie tai labiau
siai išvargę, ir sunkiai pakęsdavo alkj. Pasipasakodavo kartais, iš kur 
kilę ir, jei nieks negirdi,sako:

— Čia jūs neblogai dar gyvenate, — o paskui prašo: — Matuška, da- 
vaj što nebudj pakušatj.

Pagailo ir dėdienei. Kad ir ruskis, vistiek žmogus — taria ji. D ar 
tebesiilsi ant šiaudų, o jau ji bulvių pilnus kiaulinius indus privirusi 
ir sako:

- Jei norite bulvių, valgykite, daugiau nieko neturiu.
Tie šokdavo, kaip katinai prie pelių, prie tų kiaulabulvių. Kitas 

net persižegnodavo, prieš kąsdamas greitomis nuluptą bulvę.
Bulvių turėjome nemažai pasidėję, be to, dar dvi duobės žiemai 

buvo užkastos pakluonėj. Tai taip dėdienė vis neištverdavo ir pamai 
tindavo pervargusius ir išalkusius. Kartais dar ir pieno lašeliu pavil- 
gydavo jų tą valgj, nes turėjome karvę. .

Paskui jų oačių kieme, pasidėję katiliuką ant poros plytų ir, tarp jų 
kūrendami ugnį, virė tą jautieną, nė plaukų nenuplovę

Moterys kaime pasigedo vištų, o ir mūsų kelioms žąsims, pasiro
do, buvo nukirstos galvos. Kareiviai vis sakė "Nebijokite' , vaikščio
dami ginkluoti iš kiemo j kiemą, "mes tik vokiečių ieškome".

Bet kur čia nebus baisu. Kareiviai be perstojo slinko keliu važiuo
ti, raiti ir pėsti, o paskui pasipylė ir laukais, ėjo per rugius, per pie
vas, visur, kur tik pakliuvo.

Šaudymo jau nesigirdėjo, tik apie pavakarj iš kažkur pasirodė 
trys vokiečių šarvuočiai, tai juos bematant ir nupylė rusai. Kiti vo
kiečiai pabėgo j Gintališkiu pusę.

Po to, kad pasipylė enkavedistų. Visais keliais. Rodos, kad juos 
išlijo. Jie ėjo ant Kretingos, Salantų link. Šie vėl, ieškodami vokie
čių, kratė namus, rausėsi spintose ir stalčiuose. Kitiems nutraukė 
laikrodžius nuo rankų, kitiems žiedus, sidabro grandinėles su kry
želiais nuo kaklo numovė.

Pas mus užėjo du ginkluoti, gerai apsirengę enkavedistai. Neradę 
nei aukso, nei laikrodžių, jie paėmė mano ir pusbrolio kišenines 
lemputes. Labai dėl to buvau supykęs.

Po to kelias vėl prakiuro kariuomene. Dabar jau rusai žygiavo j 
Platelių pusę, o iš tenai kita virtinė plaukė mūsų žmonių. Vaikų ve
žimėliuose ar įvairiuose ratukuose jie vežėsi savo mantą, kokią dar 
spėjo pasiimti per tą vieną valandą, nes daugeliui, kurie turėjo ge
resnes patalpas, buvo liepta jas tuojau užleisti kariuomenei.

Arklius jau buvo visiems atėmę, tai tie vargšai tegalėjo pasiimti 
tik tai, ką pajėgė-.pakelti ar įtalpinti j vežimėlį. Ir iš kitų pakelės kai 
mų žmones išvarė.

Arklį, gaila, netrukus paėmė kareiviai ir nusivarė kartu su kitais. 
O tokia graži bėra kumelė buvo, tik trijų žiemų. Atrodė, kad širdį
kas būtų kartu su ja ištraukęs.

A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS NA LITUÂNIA

Šiandien visi kraštai kalba apie 
žmogaus teises. O kas darosi Lie
tuvoje? Ar ten nepažeidžiamos 
žmogaus teisės? Todėl yra labai 
svarbu įsigyti šią knygą *r pažinti 
tikrąją dabartinės Lietuvos padė
tį. Tai 124 puslapiai dokumentų, 
faktų «r įvykių. Ši knyga parašyta 
vietos kalba. Supažindinkime ir 
mūsų kaimynus ir draugus su mū 
sų tautos padėtimi.

Kaina Cr.50,00

(Bus daugiau

Knyga priklauso saleziečių bib 
liotekos pedagoginės literatūros 
rinkiniui.

Kaina Cr 45,00

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS SJ
Kun. Bružiko gyvenimas gra 

žiai aprašytas 180 puslapių kny 
goję. Turi gana daug iliustracijų 
Visi, kas tik pažino Tėvą Bružiką 
-misijonierių, turėtų paskaityt 
tą knygą. Ypač įdomi jo jaunys 
tė ir sunkus kelias į mokslą Gra 
žus pavyzdys jaunimui

Kaina Cr.30.oo

CINQUENTENÁRIO - PENKIAS 
DEŠIMTMETIS

Tai Brazilijos lietuvių istorija. 
Ši knyga turi būti kiekvieno čia 
gyvenančio lietuvio namuose Pa 
žinkime, kokia mūsų praeitis, 
kaip lietuviai kūrėsi šiame krašte

Dėdienė, žiūrėdama j žmonelius, kurie patys savimi traukė ir stū
mė savo turtą, aimanavo ir, lyg prikaišiodama, sakė:
- Rasi, ir mus rytoj išvarys iš namų.Būtume geriau išbėgę, kaip 

kiti, tai nė to širdies skausmo nebūtų •
ir taip ji vis graužėsi, bet dėdė ją labai greitai apramino. Grįžda

mas iš kaimo, jis buvo sužinpjęs, kaip tie, kurie bėgo i Vokietiją, su 
savo vežimais ir arčiais pakliuvo j ugnj Palei Liepgirių tiltą, kad 
įstrigo bėgantieji tarp dviejų ugnių, tai nevienas vargšelis Minijoje 
prigėrė, ir savu vaikus prigirdė, ir vežimus nugramzdino, lenai,kaip 
vėliau sužinojome, žuvo keli šimtai mūsų žmonių.

Po to dėdienė pasidarė ramesnė. Tie pasakojimai ją didžiai pavei
kė. Vėliau ji jau džiaugėsi, kad nebėgom, kad nors visi namie esame.

MIKAS MAGONĖ

Šios įdomios knygos autorius 
yra mūsų visų gerai pažįstamas 
kun. Pranas Gavėnas. Visiems la
bai prieinama kalba autorius pa
sakoja jaunojo Miko gyvenimą ir 
nuotykius. Iš puslapio į puslapį 
skaitytojas susipažįsta su salezie
čių darbu, jaunimo auklėjime sun 
kūmais ir pasisekimais. Knyga 
tinka jaunimui, bet ir ' senimas' 
nesigailės ją perskaitęs.

Daug įdomių prisiminimų ir ne 
paprastai didelis skaičius nuo
traukų. Kiekvienas lietuvis čia ras 
pažįstamų. Tai 208 puslapiai pil
ni įvairiausių faktų. Iliustracijų 
užrašai ir dalis straipsnių yra vie
tos kalboje.

Knyga tinka dovanai ir lietu
vių draugams brazilams-Pasinau- 
dokite dar atlikusiais egzemplio
riais; jų daug nėra, greit baigsis, 
o sekanti laida dar nepramatyta 
leisti. Kaina Cr.60,00.
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Mokslo ant pečių nenešiosL.
Vakariniuose kursuose galima daug ko išmokti ir sužLon

KAZYS  MILERIS

Kanados valdžia su savo įves
ta “Adult Education” programa 
duoda progos suaugusiems, ku
rie dieną dirba įstaigose ir įmo
nėse, vakarais lankyti mokyklas 
ir išmokti naujų dalykų bei pra
plėsti žinojimą savo mėgstamos 
srities. Mokyklose neužilgo vėl 
prasidės įvairūs suaugusiųjų 
kursai, kuriais tikrai yra verta 
visiems susidomėti Už minima- 
linį keliolikos dolerių studento 
mokestį čia tave moko fotogra
favimo, keramikos, tapybos, au
dimo ir visokių amatų. Su ge
riausiais mokytojais gali moky
tis įvairiausių pasaulio kalbų, 
žurnalistikos, retorikos, buhal
terijos ir tokių dalykų, kaip “ka
rate” ir naujausių šokių.

Kažkodėl mūsų yra įprasta 
manyti, kad mokykla ir moks
las yra tik jauniems. Suaugusio 
visas dienos apšvietimas riboja
si vien tik laikraščio paskaitymu 
ir tuo, kas tą vakarą rodoma te
levizijoj. Televizijos liga susir
gusios šeimos prie blykčiojan
čio ekrano ir pasikalba, ir pa
valgo, ir pasnaudžia. Kodėl ne
atitrūkti vieną vakarą- savaitėje 
nuo tos televizijos, kurioj dau
giausia tematai limonadinio sko
mo komedijas, jau matytus fil
mus ir surežisuotas grumtynes. 
Ar neverta truputį dar palavin
ti savo senstančias smegenis, 
kurios d ė 1 automatinių darbų 
dabar fabrikuose pradeda ap- 
rambėti Jau esu lankęs daug 
visokių kursų. Praėjusią žiemą 
buvau paėmęs kursą, vadinamą 
“Public Speaking”. Tą dalyką 
paėmiau ne dėlto, kad preten
duočiau į kalbėtojus, bet dėlto, 
kad mane visą laiką geri kalbė
tojai žavėjo. Šito kurso baigi
mas manęs Krupavičium, Pakš
tu ar Matulioniu nepadarė, bet 
dabar bent sužinojau, kas daro 
gera kalbėtoją!.

Pradedama pasikalbėjimu
Pirmąjį vakarą studentams 

duodama vienam su kitu pasi
kalbėti, klausant ir atsakant į 
vienas kito klausimus. Paskum 
iš surinktų žinių viešai visai 
klasei pristatai savo kolegą, api
būdindamas jo asmenį. Tą patį 
ir jis padaro su tavimi.

Kitą vakarą jau eina pristaty
mo procedūra savo įsivaizduoja
mo vakaro paskaitininko. Pri
statant nesikreipti ir nevardin
ti garbės stalo svečių, kaip pas 
mus kad įprasta, bet kreiptis tik 
Į vieną tą vakarą pravedantį pir
mininką. Apie pristatomą kal
bėtoją gali kalbėti nedaugiau 
kaip pusantros minutės, pami
nint, kodėl čia bus kalbama šia 

tema, šitai publikai, šituo laiku 
ir šito kalbėtojo.

Kitais vakarais jau duodamos 
namuose paruošti įvairaus po
būdžio kalbų temos — pasakoja
mosios, paraginamosios, įrodo
mosios. Naudojama ir kolegijos 
televizija, kurioj gali pats save 
pasiklausyti ir pamatyti save 
rankomis mostikuojantį. Iš ant 
stalo išdėstytų kortelių atsiver
ti sau kalbos temą. Tau kalbant, 
kiti studentai kritiškai tave se
ka ir ant išdalintų lapelių žymi 
tavo pasirodymo įvertinimą. Iš 
jų tuos lapelius po savo kalbos 
pats susirenki. Ten randi pažy
mėta, kaip tu kitiems atrodei 
savo laikysena, gestais, veido iš
raiška, balso aiškumu, balso to
no pakėlimu ir nuleidimu, ar 
tavo mintys buvo gerai išreikš
tos bei išaiškintos. Kalba bei pa
skaita yra komunikacija, tavo 
žinių bei idėjų perdavimas ki
tiems. Tos komunikacijos sėk
mingumą nulemia trys pagrin 
diniai elementai: ką publika ma
to, ką ji girdi ir kas sakoma.

Išvaizda ir asmuo

Lengva yra patraukti publi
kos dėmesį iškiliosioms asme
nybėms. Kai karaliai ir prezi
dentai kalba, visi klausosi. Ir jų 
kalbos nebūtinai turi būti pa
čios geriausios. Kai tenka skai
tyti W. Churchillio ar J. F Ken- 
nedžio kalbų tekstus, pats pama
tai, kad ten didžiausias žodžių 
ir sakinių kratinys. O tačiau jų 
kalbos ir posakiai ir šiandien 
yra visų kartojami. Sako, kad 
tik buvęs demokratų partijos 
kandidatas į JAV prezidentus 
sen. Adiai Stevensonas labai tai
syklingais sakiniais kalbėjęs ir 
taip pat taisyklingai rašęs.

Mūsų laikraščių redaktorių 
vedamieji taipgi parašomi labai 
gražia ir taisyklinga kalba. Įdo
mu, kaip tai skambėtų gero kal
bėtojo lūpose? Mano dėmesį yra 
atkreipęs kiek anksčiau buvęs 
CBS žinių komentatorius Eric 
Sevareid, kuris kalbėdavo tikrai 
parinktais, trumpučiais ir labai 
daug pasakančiais sakiniais. Iš 
gero kalbėtojo reikalaujama ir 
geros išvaizdos — ne veido, bet 
laikysenos, apsirengimo, gestų 
ir manierų. Jis visą laiką turi tu
rėti akių ryšį su auditorija. (Čia 
visi pradėjo skųstis, kad tai iš
blaško mintis ir susikaupimą). 
Kalbėtojo veido išraiška turi 
rodyti meilę kalbamam dalykui. 
Gestai turi pabrėžti sakomą 
mintį. Kairioji koja ir visas kū
nas truputį palenkiamas prie
kin, rankoms pasirenkama sau 
įprasta poza. Savo apsirengimu 
stengtis neišsiskirti iš kitų, ne
naudoti kokio kitus erzinančio 
manierizmo. Geri gestai, sako,

atstoja žodžius.

Girdimas ir suprantamas

Atvykęs į patalpas ar salę, ku
rioje kalbėsi, rask būdą pasitik
rinti joje savo balso skambėji
mą. Tavo paties reikalas yra pa
tikrinti mikrofono ir garsiakal
bių veikimą. Iš mikrofono ne
padaryk sau lazdos, bet sau 
draugą, kuriam nori viską išpa
sakoti. Savo paruoštą kalbą rei
kia vis skirtingu balsu sau kelis 
kartus perskaityti ir išsirinkti 
iš to geriausiai tinkamą skam
bėjimą. Kalba yra žodžių ir fra
zių bangavimas, kuris vyksta 
skirtingu greičiu. Skambesio 
monotonijai išvengti, reikia 
karts nuo karto keisti balso to
naciją.

Kalboje ilgesnis atsikvėpimas 
duoda pačiam kalbėtojui atgau
ti kvapą ir besiklausantiems lei
džia mintimis pasivyti kalbėto
ją. Kalbėdamas taip pat turi dė
ti savo kalboj taškus ir kable
lius. Numykimas ir baigiamojo 
žodžio užtęsimas, padarant jį 

- barzdotu, yra blogas kalbėtojo 
pažymys. Kalbant ypatingų įvy
kių atvejais, reikia prisitaikyti 
prie to įvykio nuotaikos.

Turi būti labai atsargus su 
humoru. Jis kitaip perduoda
mas. Čia negali būti skubotumo, 
nes humorui suprasti ir įsisavin
ti reikia daugiau laiko. Patarti
na vengti kitų kalbėtojų dažnai 
naudojamų formų bei pasisaky
mų. Stengtis būti nauju, kitokiu. 
Pabaigęs nesakyk publikai ačiū. 
Nėra už ką. Tegu jie tau dėko
ja Lietuvių salėse garsinės sis
temos dažnai būna blogos, neži- 
novų tvarkomos. Tad mūsų kal
bėtojai dažnai turi kalbėti į 
švilpiantį mikrofoną ar pusėj 
kalbos dažnai pasijunta, kad 
aparatūra jau išsijungus. Kalbė
tojo nebegirdinti publika visa
da pasidaro neberami, triukš
minga.

Kalbos turinys
Paskaitininkui iš anksto rei

kia žinoti, kas bus tie, kurie ta
vo kalbos klausysis. Svarbu ir 
kiek žmonių klausysis, kas dar 
kalbės prieš tave ir po tavęs. Pa
sirinkta kalbos tema turi būti 
įdomi publikai ár tai grupei 
žmonių, kuriems kalbėsi. Parink 
ir gerai paruošk savo temos me

džiagą. Dirbk antvalandžius ją 
paruošdamas, bet ne antvalan
džius kalbėdamas. Kursantams 
lektorius pataria pirmiausia pa
sirašyti savo kalbą, persiskaity- 
ti ją kelis kartus, surašyti tos 
kalbos pagrindines mintis ant 
mažų kortelių ir po to numesti 
tą savo rašinį. Turint tokias kor
teles, galvoti tik apie pagrindi
nes mintis, kurias nori dėstyti.
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o ne tai, ką ant tų lapų buvai su 
sirašęs.

Labai svarbi gera kalbos pra 
džia ir gera užbaiga. :.Ar esate 
pastebėję, kaip senosios kartos 
kalbėtojai, o ypač mūsų pa
mokslininkai, dažnai savo pa
moksluose ir kalbose pradeda 
kartotis, bejieškodami gražaus 
užbaigimo?

Kalboje neminėti daug datų 
ir skaičių. Minėti juos tik ten, 
kur be jų negalima apsieiti, žo
džių ir sakinių pasirinkime visą 
laiką turi vyrauti pozityvumas. 
Vietoj “ir pagaliau jis nustojo 
gėręs” vartoti teigiamą pasaky
mą — “ir pagaliau jis pradėjo 
blaivininko dienas”. Sako, kad 
niekada nepasimesi kalbėda 
mas, jei atminty išlaikysi 5 “k 
kas, kada, ką, kodėl ir kur

Lietuviu kalbos
Atrodo, kad niekas taip ne 

mėgsta kalbų ir paskaitininkų 
• kaip mūsų išeivijos lietuviai. Pa
skaita yra labiausiai nemėgsta
mas programos punktas betko- 
kio renginio. Kiti ateina specia
liai pavėlavę, kad išvengtų pas
kaitos. *

Ar žmonėms nusibodo vienų 
ir tų pačių kalbančiųjų veidai 
visada tos pačios kalbų temos, 
ar mes dabar jau tiek išprašo
me, kad mums niekas nieko 
naujo nebegali pasakyti? Net ir 
šeimų šventėse nebegalima pra
vesti kad ir trumpos programė
lės. nes mūsų amžinos jaunys
tės tėtukai ir mamytės, kaip ka
valerijos arkliai, nekantriai 
trepsi kojomis, laukdami tik 
orkestro ir baro atidarymo. Kas 
ten scenoje jau bevyktų, jiems 
atrodo tik gero vakaro laiko 
gaišinimas.

Ar tikrai jau neverta per mū
sų šventes išgirsti dar gyvųjų 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų liudininkų, kurių mes jau 
greit nebeturėsime, pasiklausy
ti jauno lietuvio kultūrininko, 
kuris už daugelį mūsų daugiau 
žino, ar išgirsti apie tautos lais
vinimo darbus iš tų, kurie toje 
srityje veikia? Man prisimena 
jau mirusios pedagogės ir vi- 
suomenininkės Iz. Matusevičiū
tės pasakymas, kad mūsų šven
tės bei minėjimai su paskaito
mis yra lyg ir lietuviškosios 
akademijos, kur mes turime 
progos tiek daug išmokti ir su
žinoti.

Kasdien valgydami pyragą ir 
apkrovę save visokiomis mate
rialinėmis gėrybėmis, pradėjo
me norėti ir visus lietuviškus 
renginius paversti vien tik šo
kiais ir stikliukų kilnojimu. Ge
ras gyvenimas išlepino, ir mes, 
kaip tie senovės romėnai, beno
rime tik duonos ir žaidimų. . . 
Bet mes taip pat žinome, kad 
tuos išsilepinusius romėnus kiti 
pavergė ir sunaikino.

Tėviškės žiburiai
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MŪSŲ ŽINIOS
Sv. TĖVAS DĖKOJA m LAIMINA

Pabaltiečių Komitetas gavo'tokį pranešimą:

São Paulo, 2 de janeiro de 1979

Exmos. Srs. Diretores do
COMITÊ PRO-JUSTIÇA DOS POVOS BÀLTICOS
ESTÔNIA, LETÔNIA E LITUÂNIA
Caixa Postal, 2940
SÃO PAULO

Esta Chancelaria solicitada pela Santa Sé vem manifestar a Vs. 
Exas, o grande apreço que teve o Santo Padre, o Papa João Paulo II, 
pelos votos enviados por ocasião de sua eleição e posse no Supremo 
Pontificado da Igreja Católica.

Como pennor de seu reconhecimento o Santo Padre lhes concede 
sua paternal bênção.

. . X BUTRiiSAViČIUS ®
'• *■*, ’ ■ • " '■ ■- 1

■ 0)

ADVOCACIA S

C 1 V i L - Inventário, Despejo, etc. &
COMERCIAL— Falência, Concordata S

Execução, Cobrança, etc. tò
TRIBUTÁRIA — Imposto de Renda, ICM, IPI |

KALBAMA LIETUVIŠKAS |

ESCRITÓRIOS:
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 - Liberdade X

Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:00 âs 18:00 S

Rua Campos Novos, 590 — Vila Zelina $
Horário: Das 19:00 às 21:00

. I

Atenciosamente,

CÔNEGO DÉCIO PEREIRA 
Chanceler do Arcebispado de S. Paulo

PADĖKA

Trūksta žodžių kad išreikšti mano begalini dėkingumą vi
siems draugams ir pažįstamiems, kurie įvairiais būdais stengėsi 
pareikšti savo užuojautą ir maldas, kad palengvintų mano ken
tėjimus ligoje, kurioje perkenčiau, vienu kartu, net dvi sunkias 
operacijas.

Dabar, sugrįžus į namus, man padeda sveikti tie prisimini-

I N A U S K A S 
N A U S K A S 

S
inventário, Despejo, Desquite, Divórcio, Processe 
Crime, Processo Trabalhista, etc.
Rua XV de Novembro, 244 - 4o and. conj. 9

Tel. 37-8958

mai, ta artimo meilės šiluma, kurią as' apturėjau per 35 dienas, 
gulėdama be lašo vandens nei lūpoms sudrėkinti,bet jausdama 
Jūsų maldas, kurių Aukščiausias išklausė ir sugrąžino man svei
katą.

Tad visiems, kurie parodė tokią artimo meilę ir draugišku
mą, dar kartą dėkoju. Ir dabar aš meldžiuosi už Jus, kad Aukš
čiausias suteiktų visiems šiuose Naujuose Meteliuose daug ge
riausios sveikatos ir visokių gėrybių už Jūsų nuoširdumą ir ar
timo meilę, kuri yra didžiausia dovana šiame pasaulyje, daran
ti stebuklus ir sugrąžinanti net gyvybę mirštantiems.

SUGRĄŽO EKSKURSANTAI

Su meile ir pagarba, 

Marija Čiuvinskienė

MIŠIOS

Vasario 10 d., šeštadienį, 19 
vai. šv. Kazimiero p-jos koplyčioj 
bus laikomos Mišios už a.a. J O- 
N Ą D I M Š Ą 2-ru mirties me
tiniu proga.

Visus pažįstamus kviečia ir už 
dalyvavimą visiems iš anksto dė
koja

Veronika Dimšienė

Vasario 11 d., sekmadienį, 17 
vai. šv. Kazimiero p-įos koplyčioj 
bus Mišios už a.a. URŠULĘ 
JOTEIKIENĘ ir a.a. D O- 
MICELĘ K A T I N I E N Ę. •

Gimines ir pažįstamus kviečia 
ir už dalyvavimą iš anksto dėkoja

Ruošėjai
j

Lietuviškai kalbanti
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS - SENHORAS
CRIANÇAS 

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

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

Tel 265.7590

Vėlyvą šeštadienio vakarą sugrjžo 
iš Argentinos-Urugvajaus kun. J Šeš 
kevičiaus vadovauta ateitininku eks
kursija. Pailsėję, aprašys kelionės 
įspūdžius ir M L skaitytojams.

SKAUTAI STOVYKLAUJA

Sekmadienį išvyko į Atibaią būrys 
vaiku skautų vadovaujamai vasaros 
stovyklai. Tai pirmoji skautų stovyk
la lietuviškoj Atibajoj — LITUANI
KOJ.

CURSO DO IDIOMA I. ITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 

•nformações
Caixa Postal 44? • 
01000 SÃO PAU* r' SP

cMBMgBW..... i ■

************************ *. 
*************************.

Kam rūpi 
LIETUVA 
jos LAISVĖ. 
GEROVĖ 

ir ATEITIS, 
e 

tam. rūpi ir 
LIETUVIŠKIEJI 

REIKALAI.

Fones:274.0677 ■ (Res.274.1886) 
São Paulo

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

RICA DE GUARDA-CHUVAS
Ia 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 C.R.C.80.882.909/001
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

■ - . • ■ / . ________________

Aliança Lituana Brasileira de Beneficência 
e Assistência Social

CGC 62.902.267'0001-21

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAI
OKA ir VINCAS KULIEŠIAI

Jiedviem gili padėka ir geriausi linkėjimai.
ML administracija

ALIANÇA LITUÂNa BRaSILDIRA DE BENE- 
FICteClA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, cum
prindo as determinações dor seus Sr* 
tatutor ATteSS*, convida or Senho* 
res Arroeiador para re reunirem em

Assemblea Geral Ordinaria
a realiaar-no dia 4 ue Fevereiro 
de 1979, ár 16 horar na rede prop* 
ria á Rua Lituânia^ô? * Moóca * ner* 
ta Capital, afim de deliberarem a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1) • Abertura da reunião e lei* 
tura da Ata anterior;

2) • Relatorio da Diretoria sob* 
re a** atividade? da Aliança no peri
odo de 1978;

3) * Relatorio da Tesouraria;
^4) * Relatorio e parecer da Comi* 

rsão Revisora;
5) * Eleição da Diretoria, Comi?* 

Rfto Revisora e seu? Suplente? para o 
biênio de 1979/1980;

6) * A??unto? diverso? da intere* 
??e da Aliança®

N 0 T A: A Diretoria será eleita 
por chapa com elenco completo® A? 
chapa? com aasinaturas de consenti
mento dos candidatos tem que ser en
tregue á Diretoria atual até o dia 
28 de Janeiro de 1979, pare poderem 
ser apresentadas para votação®

Não havendo numero legal para a 
reunião, ficam os Senhores Associ
ados convocados, desde já, para se 
reunirem em segunda convocação ás 
16:30 horas no mesmo dia e local®

São Paulo,18 de Janeiro de 1979®
A DIRETORIA

Jonas Antanai tis-Pres« l

P L I AS PRANEŠIMAS

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos - 
PLIAS, Brazilijos skyriaus, visuotinas narių susirinkimas įvyks 
šių metų vasario mén. (fevereiro). 2 d., penktadienį (sexta fei
ra), 20:00 vai., — Lietuvių Sąjungos rūmuose, rua Lituânia, 67 
Moóca, Telef.: 292-1434.

Darbotvarkė:
1) - Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai.

2) - Naujų narių priėmimas.

3) - (vairus reikalai.

Inž. Algirdas Idika 
Pirmininkas

KVIEČIAMAS ORGANíZACUU
POSĖDIS

T. Ant. Saulaitis praneša 
>is Čikagos:

SVEČIAI IŠ ŠIAURĖS

VINCAS KULIEŠIUS su žmo- 
na ONA JOTEI KAITĖ, iš Čikagos, 
leisdami šiltas atostogas Brazilijo
je, jau spėjo aplankyti savo pažįs
tamus, lietuviškas parapijas ir laik
raščių redakcijas.

Vieną savaitę vasarojo prelato 
P. Ragažinsko gražioje ir erdvioje 
vasarvietėje Peruibe. Ten vasaro
jo ir Julija Joteikaitė su savo vyru 
Juozu Galvão bei dukra Cecilija 
su savo prieaugliu.

Vincas Kalėdas atšventė Argen
tinoje pas savo pusbrolius Mačiu
lius ir jų dukrą, buvusią gražuolę 
Rosaryje. Dalyvavo Rosario 9 vai. 
Kūčių Mišiose. Aplankė kleboną 
kun. Margį ir kun. Švedą, kuris ap
rodė jų gražiai įrengtas ir lanko
mas prie parapijos mokyklos salęs.

Naujų Metų išvakarėse grįžo j 
S. Paulą. Vincas prisijungė prie

Joteikų olačios giminės ir sulaukė 
N. Metų Zelmoję, taip gražiai ir iš
kilmingai Seselių salėje šv. Juoza
po Bendruomenės surengtoje'šven
tėje.

Sausio 14 dalyvavo V. Zelinos 
bažnyčioje lietuviškose pamaldo
se, kurias laikė šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Pr. Gavėnas.

Vincas ir Ona Kuliešiai aplankė 
MŪSLĮ LIETUVOS redakciją; kur 
įsirašė į ML vieno numerio Garbės 
leidėjus. Juodu yra pakviesti ir j 
metinį Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
susirinkimą, kadangi lis vra tol1 
miausias tos brolijos narys.

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės naujoji valdyba išsiuntinėjo 
Sanpaulyje visoms organizacijoms 
bei kultūriniams vienetams pakvie
timą pasiųsti savo atstovus j BLB- 
nės Tarybos posėdį, kuris įvyks 
šio mėnesio 23 d... 8 vai. vakaro 
Mookoje, rua Juatindiba 28, šv. 
Kazimiero parapijos patalpose.

Posėdžio tikslas: kartu aptarti 
Vasario 16-tosios minėjimo prog
ramą, IV. P.L Jaunimo kongreso 
reikalus bei 1979 metų lietuvių 
kultūrinės veiklos planą Todėl 
visos organizacijos bei kultūriniai 
vienetai kviečiami dalyvauti.

KUN. PETRO URBAIČIO, SDB, 
redaguota knyga “Petras Perkumas 
— idealo keliu” turėtų pasirodyti 
apie Velykas. Salezietis misijonierius 
Urbaitis, dirbęs Kinijoje ir šiuo me
tu esąs Brazilijoje, lankėsi Čikagoje 
prieš išvykdamas atgal į šv. Kazimie
ro parapiją Sao Paule. Jis kalbėjosi 
su kitų vienuolijų vadovybėmis, ra
gindamas 1980 m. pravesti vajų, ku
ris sudomintų, o susidomėjusius pa
skatintų į dvasininkų pašaukimą. 
Petras Perkumas*, anksti miręs klie
rikas, saleziečių šeimoje gerai pa
žįstamas (vienoje mokykloje Brazi
lijoje net yra koplyčios vitražas su 
to jaunuolio atvaizdu), galėtų būti 
tokia asmenybė, kuri jaunus žmones 
traukia į dvasinį pašaukimą.

SEMANÁRIO

LIETLJV/

NOŠSA LITUÂNIA 

k Caixa Pūstai 4421
* 01000 São Paulo, SP.

1 Diretor responsável
& VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
-Administrador: Stanislao Žfleika

METINĖ PRENUMERATA: 210 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 1.000 kr 
Paskirto numerio kaina: 5,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 100 kr.pagal 
didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti: “Stanislao 
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 nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinam^ pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai jtdktiki nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.
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