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darbo šventė

Gegužės l-oji — Darbo Šventė. Geriau - Darbininko šventė. 
Taigi ir proga nors kiek pagalvoti: Ką reiškia dirbti — Kas yra 
darbininkas - Koks žmogaus darbo tikslas, jo darbo prasmė 
ir reikšmė.

L Kas yra darbas

Atrodo beprasmis klausimas, kai visi esam darbininkai, dar
bininku vaikai ir kasdien dirbam. Betgi gera pastebėti, kad 
kaip tik toks, kasdienis, dalykas, kadangi įprastas, neįeina j 
musu apgalvojimo ir dėlto praranda to žmogiško vertę, kuri 
kaip tik prakilnina darbo ir jo vykdytojo - darbininkę.

Taigi, kas yra darbas?
Mokslo žmonės jį aptaria kaip "tikslinį žmogaus psichofizi

niu jėgų panaudojimo ko nors gera sukurti, kas būtu išorinis
pačiam jėgų panaudojimui".

Taigi, žmogaus energijos (muskulu, proto, dvasios) panau
dojimas numatytu ir apspręstu tikslu, stengiantis pasiekti tam 
tikro gėrį — medžiaginį dalykę ar patarnavimo - gėrį, kuris ne
sutampa su pačiu energijos panaudojimu, ir yra darbas.

Tas reiškia, kad darbo tikslas yra pagaminti gėrį ar patarna
vimo, paskirtus patenkinti įvairius žmogaus poreikius. Tokiu 
būdu darbas yra nepakeičiama priemonė išsilaisvinti nuo reika 
lo; yra priemonė, kuri reikalauja pastangų ir, tik dalinai, duo
da tam tikro pasitenkinimo.

Jei darbas iš vienos pusės suteikia žmogui tai, kas reikalin
ga jo gyvenimui, iš kitos - atima iš žmogaus jėgas, pagreitina 
energijų išsisėmimo ir greičiau veda prie to gyvenimo galo.Tad 
svarbu, kalbant apie darbo, turėti irtam tikro laikotarpį atvan 
gos — atsipalaidavimo nuo darbo, poilsio, kaip kad jau Biblija 
nuo pat Senojo Testamento numato, ir net reikalauja.

IL Pagrindinės darbo formos

Darbo būdas, taigi ir jo formos, nuolat auga ir keičiasi. Ro-‘ 
menu laikais, pav., buvo priskaitoma apie 100 amatu (ir pas 
mus, Lietuvoj, gal nebuvo daug ko daugiau). Šiandien jų yra 
apie 30.000.

Ši darbo šakų proliferacija paeina nuo dviejų pagrindiniu 
reikalavimų, kurie žmonijai vadovauja šiais pastaraisiais am
žiais: darbo pa (si) skirstymas ir vis auganti specializacija. Ta
čiau, pagrinde, darbo formos yra tik kelios: protinis ir rankų 
darbas; žemės ūkio, pramonės, prekybos darbas; autonomiš
kas (nepriklausomas), priklausomas darbas, etc.

Ne kiekviena darbo šaka yra lygiai vertinama ir ieškoma. Ir 
tai dėl įvairių priežasčių: nevienodas pasitenkinimas, kurį tas 
ar kitas darbas duoda; nelygus žmonių įvertinimas; skirtingas 
atlyginimas. Iš čia ne tik skirtingos, o net ir priešingos darbo 
formos ir darbininkų kategorijos, rūšys.

Bet kas yra tikrai darbininkas?
— Vieni darbininku laiko tik tę, kas pagamina medžiaginį 

gėrį, taigi dirba rankų darbę. Betgi šiuo ar nenuvertinama ieš
kojimo, studijų, išradimų pastangos ir, dar anksčiau, ar never-

Vasarojaus plovimas
- Kiti pripažįsta darbininku to, kuris įstengia užsidirbti, bū

tent iš savo pastangų išgauti naudos, uždarbio. Betgi ar tokiu 
būdu nenuvertinami tie, kurie atlieka taip reikalingo, bet eko
nomiškai neatlyginamo darbę, kaip tai namu ruošos darbas?

Norint išvengti neteisingo darbo nuvertinimo, reikia supras
ti darbo prasmę, betkokia forma jis pasireikštu.

III.Žmogaus darbo prasmė ir vertė

Vadovaujantis tikėjimu, individualus ir kolektyvinis, ben
dras žmogaus darbas — išreiškia Dievo vaiię. Juk žmogus, su
tvertas pagal Dievo paveikslo, gavo iš Kūrėjo galio sau pavergti 
žemę ir visa kas ant jos, valdyti pasaulį ir nešti Dievui save ir 
viso kūrinijo, pripažįstant Jį visatos Kūrėju, taip, kad per žmc 
gu Dievui kiltu garbė iš visos kūrinijos. Tatai vykdoma ir pa
prasčiausiu pasdieniu darbu, jei jis atliekamas somoningai.

Vyrai ir moterys, kurie, ieškodami pragyvenimo šaltinio 
sau ir šeimai, savo darbu patarnauja bendruomenei, gali teisė
tai galvoti, kad savo pastangomis jie pratęsia Kūrėjo darbę, 
tampa naudingi savo broliams-sesėms ir asmeniškai prisideda 
prie Dievo planų vykdymo istorijoj.

Darbas yra taip pat ir asmeninio žmogaus iškilimo įrankis. 
Juk "žmogus savo darbu ne tik pakeičia daiktus ir visuomenę 
bet ir patj save patobulina. Išmoksta daug dalykų, išvysto sa
vo psichines galias, yra vedamas išeiti iš savęs ir nusigalėti. 
Toks išsivystymas, tinkamai suprastas, yra net vertingesnis už 
išviršinius turtus, kurių gali ir nesusikrauti. Nes žmogus dau
giau vertas tuo, kas jis yra, negu tuo, kę jis turi' (plg. Gau- 
dium et Spės, 34-35).

Taigi, trumpai: nesikeičiantis betkokios darbo formos tiks
las — sužmoginti medžiaginius dalykus, sužmoginti santykius 
tarp žmonių ir tokiu būdu padaryti žmoniškesnį darbininko 
ir tų, kurie darbo vaisiais naudojasi, gyvenimę.

Pilnesniam ir gilesniam šios temos pažinimui vertėtų pa
nagrinėti Pop. Jono Pauliaus II Enciklikę apie darbę "Labo-

tinamas pirmiau gaminys, negu jo gamintojas? .. rem ėkerutins''.Lietuvos nacionaline
h,i 1 i
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tarybiniu darbuotoju oficialu darbų: viso tar
dymo metu pareigūnai elgėsi labai grubiai 
kumštimi daužė j stalų, gąsdino mergaites, 
šaukdami:

- Visi iš eilės tave išprievartausime, neno
rėsi daugiau atostogauti.

Patys milicininkai rašydavo vaiku vardu- 
pasiaiškinimus, kuriuose buvo gausu šlykštaus 
melo ir versdavo vaikus po tokiais “dokumen
tais” pasirašyti

Ko verti tokie vaiku pasiaiškinimai, kuriuos 
parašo svetima ranka ir su didžiausiais gąsdini
mais verčia pasirašyti? ..

Vienų iš merginu: Naujos Vilnios psichoneu
rologinės ligoninės med. seserį Lionginų 
ACHRANAVIČIŪTĘ, kaip vyriausių iš mer
gaičių, tardė nuo 23 vai. iki 3 valandos nakties 
Visa laikų tik ir šaukė ant jos:

M!NÕO JAU1WO PEKSEOOJmAS

1981 m. rugpjūčio 19 d. grupė jaunimo iš 
Vilniaus - virš 20 asmenų - atvyko i Mindū
nų kaimų. Molėtu rajone ir pasiprašė nakvynės 
pas Monika KLIMAITĘ. Išvykos tikslas - pa
ilsėti ir kartu pagilinti religines žinias. Todėl 
su jaunimu atvyko ir Vilniaus miesto šv. Mika
lojaus bažnyčios vikaras kunigas Ričardas 
ČERNIAUSKAS.

Pirmų diena jaunimas padėjo šeimininkei 
vežtiišienų, kiti tvarkė siena ties klojimu. Va
kare visi susirinko prie klojimo ir pievoje su
klupo vakaro maldai. Miegoti nuėjo i klojima. 
Vienoje jo dalyje rinkosi mergaitės, kitoje ber
niukai Su jaunimu ilsėjosi ir keletas vyresnio 
amžiaus žmonių.

Rugpiūčio 20 - jaunimas meldėsi, visi da
lyvavo šv. Mišių Aukoje, klausėsi kunigo žo
džio. laisvalaikiu žaidė futbolą vandensvydi, 
maudėsi ežere. Vakare, po Vatikano radijo 
laidos prie kunigo pribėgo keletas išsigandu
siu mergaičių ir pranešė, kad atvyko milicija. 
Kunigas nuramino išsigandusias mergaites - 
jaunimas juk nieko blogo nepadarė ir niekas 
jų nelies.

Atvyko 4 (keturi) asmenys: du civiliai ir 
du milicininkai. Vienas iš civiliu prisistatė esųs 
Molėtu Vidaus reikalu skyriaus viršininkas 
(LIPNÍEKAS). Jis buvo smarkiai įkaušęs.

- Kas tokie esat ir ko čia susirinkot? — 
pradėjo klausinėti viršininkas.

- Esate girtas, kokia gali būti su jumis kal
ba? — atsakė kunigas.

Viršininkas griebė kunigą už rankovės, tar
damas:

- Einam į kiemų.
Kieme pradėjo tardyti:
- Kas esi? Važiuojam į skyrių, išsiaiškin- 

sim.
- Niekur su jumis girtu nevažiuosiu, - pa

sakė kunigas.
Tada viršininkas įsakė milicininkams iš

kviesti is Molėtu operatyvine grupe. Milicinin-

neturi nei rūkalų, nei svaigalų, viršininkas drė
bė:

- Toki jaunimų, kuris nei geria, nei rūko 
uždarysiu už grotu . ...

Kol atvyks operatyvinė, jaunimas susirinko 
prie klojimo ir sprendė kų daryti. Už ką juos 
puola? Gal čia persirengę chuliganai? Juk jie 
jokio nusikaltimo nepadarė, o jei būtu tikrai 
milicininkai, juk vietoje galima aiškintis. Apie 
10 valandų vakare atvažiavo 7 mašinos ir dide
lė grupė milicininkų. Kelios mašinos nukreipė 
šviesas i klojimų. Vaikinai stovėjo prie durų, o 
mergaitės susibūrė ant šieno. Milicininkai, pri
ėję prie vaikinų nepateikė jokios prokuroro 
sankcijos, o tik vienas iš jų, pamatęs jaunimo 
tarpe esanti vyresnį vyrų (vienos šeimos tėvų), 
puolė ji šaukdamas:

- Tai jis klebonas. Griebkite jį. Žudykite ji
Milicininkai puolė aukų, o vaikinai susikibę 

rankomis stengėsi jo neatiduoti. Mergaitės šau
kė nesavais balsais, berniukai grūmėsi su mili
cininkais. Tačiau jėgos buvo nelygios ir vaiki
nus sugrūdo i dengtų sunkvežimi Milicininkai 
elgėsi labai žiauriai: daužė kumštimis i šonus, . 
i inkstus, o privedę aukų prie masinos, griebda
vo už plaukų, rankų ir kojų ir mesdavo į vidų. 
Užlauštomis rankomis, suplėšytomis kelnėmis 
į mašinų buvo įmestas ir kunigas Ričardas ČER
NIAUSKAS. Dabar atėjo mergaičių eilė... Pra
džioje viena jų pasipriešino, tuomet ja puolė 
tarsi alkani vilkai. Bet mergaitė pareiškė, jog 
pati nueis i mašinų. Vedant mergaites i atskira 
mašinų, milicininkai švietė žibintuvėliais kai . 
kurioms į veidus ir spjaudė joms i burnas. Ma
šinoje pareigūnai susėdo, o mergaites suvarė 
į vienų kampą. Vienas milicininkų, pasižiūrė
jęs į vieną iš jų, ciniškai tarė:

- Tu dar nieko, gulkis.
Atvežę visus i Molėtų milicijos skyrių pra

dėjo tardymą. Pirmiausia tardė mergaites. 
Jas šaukė po vienų. Klausinėjo kas organizavo 
išvykų ir ar meldėsi? Apklausinėjo mergaites 
girti r net tardymo metu išeidavo i kita kam-

kai išvažiavo. Viršininkas reikalavo rūkalų ir 
išgėrimų. Išgirdęs atsakymų, kad šis jaunimas

barį, iš r.urio sugriždavo dvokdami šviežiu al
koholio tvaiku. Tardymo procesas buvo dau
giau panašus i žiaurių chuliganų terorų, nei i

- Tu prostitutė, venerike, paleistuve, ati
duosiu) į Bokšto gatve ... (Vilniaus miesto gat 
ve, kur yra venerikų dispanseris). Žinai, ka 
mes su tavim padarysim? Dabar visi iš eilės 
tave išprievartausime, o mane dar prileisi pa
kartotinai. - švokštė girtas pareigūnas.

Atsirado ir vienas “geraširdis”, kuris pasiū
lė:

- Geriau atiduokite jų man vienam i na
mus...

Vidaus reikalu skyriaus viršininkas L. 
ACHRANAVIČIUTĖS klausė:

-Kur dirbi?
- Ligoninėje, medicinos seserimi, - atsakė 

mergaitė.
, - A. Medicinos sesuo. Žinom mes jus, sese'- 
ris, yra tokiu Lietuvoje. Žinai vitaminų “E”? 
Žinai kam jis naudojamas? Tu dėlto baigei 
medicinos seserų mokyklų, kad paskui girdy
tum vitaminu “E" berniukus ir guldytum su 
mergaitėmis ant šieno.

Tiek L. ACHRANAVIČIUTĖ, tiek visos 
mergaitės buvo visų laikų gąsdinamos išprievar
tavimu. Negana to, visos mergaitės buvo nu
vežtos pas ginekologų. Jis su jomis pradžioje 
elgėsi labai grubiai. Keletas mergaičių pareika
lavo gydytojos moters. Žinoma, gydytojos nie
kas joms nepakvietė, tik jas tuomet patikrino 
medicinos sesuo. Kokių turėjo teise pareigūnai 
vežti niekuo neprasikaltusias mergaites pas gi
nekologų? Dauguma mergaičių nepilnametės. 
Pagal kokius džiunglių įstatymus elgėsi “tvar
kos saugotojai”?

(bus daugiau)
KOVA (SU «GIRTAVIMU

Vilniuje posėdžiavo sovietų auiklsčiau&io- 
jo teismo sesija, kuri svarstė, kaip turi bū
ti taikoimi ‘įstaitymai kovai su girtavimu 
ir alkoholizmu.

Atkreiptas dėmesys, jog neįeisima per 
menkai vertinti, keiks pavojingas visuo
menei naminės degtinės varymas ir kilų 
alkohoknių gėrimų gaminimas namuose. 
Teismams pasiūlyita nustatinėti, ūš kur 
įsigyjami vertingi maisto produktai, nau
dojami neteisėitad alkoholinių gėrimų ga
mybai, imtis priemonių, kad būtų išaiš
kinti ir traukiami atsakomybėn visi as
menys, prisidedantys prie šio nusikaltimo.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
----- —------------------------------------— ADVOGADOS ----------------------------------------------

Inventário, Despojo, Desquits, Drvcnuo.
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc

Rixa 15 de Novembro, 24-4 - 4 md. • Conj. 9 • Focas: 37-8958
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

„ Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

"P A S I L I E K U SU JUMIS"

'Viešpats, garbės valdovas, nuodė
mės ir mirties nugalėtojas, užžengė virš 
iangaus, tarp linksmai giedančiu ange
lu" (Prefacija).

Štai paprastais žmogiškais žodžiais 
■šreikšta Paslaptis Prisikėlusio Kristaus, 
kuris galutinai atitraukia savo fizinį re
gimu buvimu tarp savo mokiniu, paslap
tis, kurie vadinam j Dangų Žengimu.

L Velykinis laikotarpis
Laikas po Prisikėlimo atrodo skirtas 

ie tik užtikrinti apaštalams Kristaus
Prisikėlimą iš numirusiu, o ir konkre
čiai organizuoti vos gimusią Bažnyčią: 
surinkti pasimetusius mokinius, juos 
padresinti, duoti jiems paskutinius nu
rodymus, paruošti tapti viso pasaulio 
mokytojais:

- "Po savo kančios jis jiems pateikė 
daugelį įrodymu, kad yra gyvas;

- kalbėjo apie Dievo karalystę", ku- ' 
ri nieko bendro neturi su politine kara
lyste;

- pažadėjo jiems Sv. Dvasią: "Po ke
liu dienu būsite pakrikštyti Šventąja 
Dvasia";

- pasiuntė visą pasaulį padaryti savo 
mokiniais: "Eikite ir mokykite visas 
tautas..."

Paskui atėjo atsiskyrimo valanda.
Čia pabrėžiami du terminai: dangus

• r žemė:
- dangus: "Jėzus pakilo aukštyn, ir 

debesis jį paslėpė nuo jo akiu";
- žemė: "Kai jie, akiu nenuleisdami, 

žiurėjo j žengianti dangun Jėzų,... du 
vyrai baltasšsdrabužiais... tarė: Ko stovi
te žiūrėdami j dangų? — Tasai Jėzus...

• • isugris .
Iš čia dvigubas žvilgsnis:
- tolimon ateiti n: "Sugrįš, kaip esą-

( Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B, do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 h& e das 14 às 18 hs.

< KALBAMA LIETUVIŠKAI )

te j; matę įžengiant j dangų";
- j kasdieninį gyvenimą, šiandien: 

"Štai, aš esu su jumis kasdien, iki pasau
lio pabaigos" (Ap^ 1,2 ss); Mt.28,16- 
20).

II M a n o velykinis 
laikotarpis
Gyvename, kaip sakoma, Bažnyčios 

laikotarpį, Tai musu, kaip Kristaus,Baž
nyčios nariu, gyvenamas laikotarpis.

Ar Kristus man gyva realybė, ar gal 
kokia daugiau ar mažiau reikšminga 
"dvasia"?

Ar ir aš esu netikras, apglušęs, be 
orientacijos, kaip vos po Kristaus Prisi
kėlimo pirmieji jo mokiniai ir apaštalai?

Ar man "Dangaus karalystė" yra 
daugiau ar mažiau reiškiantis tik "poli-

“Septym Kalavijai" — dail. R. Viesulas

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIÀS JUOSTELES?
LK.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

D A U D D A U G DAINELIŲ,
Gražiausio* ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA' ROŽĖ- Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGOS NAKTYS - Visu mėgiama šokiu muzika

GERIAUSIA DOVANA M OT I N OS DIENOS PROGA 

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338

tinis' užsiangažavimas, ar religijos dva
sia persunkimas visu žemišku dalykų?

Aš jau gavau Šventąją Dvasią.
Bet ar esu Šventosios Dvasios atnau

jintas, atnaujinta?
O gal dar negavau Sutvirtinimo Sa

kramento?
O jei ir gavau, ar jis kreipia mano gy-' 

venimą Dvasios keliu? .
Sakoma, kad "trys rūšys žmonių pa

sidalina pasaulį: tie,guriems žemė yra 
viskas, o dangus - niekas; tie, kuriems 
dangus yra viskas, o žemė - niekas; ir 
tie, kuriems dangus yra jau čia, ant že
mės, meilėje" (Messalino Festivo, pg. 
470). Ar aš priklausau vienai iš šių rū
šių žmonių? Ir kokiai? Dėl ko?

III. Mano “j dangų žengi 
m a s"

Ar mano gyvenimas apšviestas šitos 
tiesos: Už laiko ribos susitiksiu galuti
nai su Kristumi? Ir ar tikiu, kad Vieš
pats, kuris "užžengė j dangų ir sėdi Die- 

.vo Tėvo dešinėje... iš ten ateis iš naujo' 
su garbe gyvųjų ir mirusiųjų teisti" 
(Credo)?

Turiu gyventi šioj meilioj Viešpaties 
akivaizdoj, kaip kad jis pažadėjo: "Štai, 
aš esu su jumis per visas dienas, iki pa
saulio pabaigos" (Mt 28,20).

Šios didelės Dangun Žengimo paslap
ties šviesoje randa aktualų atgarsį apaš
talo Pauliaus malda ir linkėjimai: "Kad 
garbingiausiasis Tėvas apšviestų jūsų 
dvasios akis ir jūs pažintumėte, kokia 
yra viltis, j kurią esate pašaukti, koks 
jo paveldėjimo turtas... ir kokia jo ga- 
lybės didybė” (Ef 1, 17-23).

Dangun Įžengimas, žvelgiant tikėjimo 
akimis, jnums yra naudingas

- padidinti pačiam mūsų tikėjimui 
(kuris sukasi apie neregimus dalykus),

- sustiprinti mūsų .vilčiai: juk ir mes 
viliamės patekti ten, kur Kristus - Die
vas ir Žmogus - atsisėdo,

- pakelti mūsų meilei link dangiškų 
dalykų.

O Dieve, sužadink mumyse ilgesį dan
giškosios Tėvynės, kur Kristus pakėlė 
žmogų šalia Tavęs, garbėje (Pokomuni- 
nė malda).
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MĖNRAŠTIS 'SPEAK UP' 
ir jo redektsrfes-leidéjíis

• Giltais Urbws °
Reikšmingas j ori imas
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Visažinantis Websterio žodynas šitaip 

aiškina "Speak Up" posakį: kalbėti aiškiai, 
kalbėti be rezervų, kalbėti atvirai.

Tokios taktikos laikosi Giliaro Urbono 
Toronte leidžiamas ir redaguojamas mėn
raštis anglų kalba "Speak Up". Mėnraštis 
kalba apie Sovietų imperiją ir sovietini 
imperializmą aiškiai, be rezervų, atvirai.

Kada nuolatos ieškome forumų, kur bu
rn našu prabilti į angliškai kalbančia vi
suomenę apie Sovietų fenomeną ir skaus
mingą Pabaltijo kazusą, mėnraštis "Speak 
Up" yra reikšmingas forumas. Jo doktrina 
yra politinis ir ekonominis realizmas. Mėn
raštis imponuoja savo išvaizda, bendradar
bių gausa, temų margumynu ir erudiciniu 
lygiu. "Speak Up" yra didoko tabloido 
formato, 24 puslapių, iliustruotas.- aktua
lus, netrūksta taiklių politinių karikatūrų. 
Mėnraštis skelbia laisvąjį pasauli vienijantį 
šūkį: ruoškimės atremti, kol dar nėra vėlu, 
globalinės vergijos pavojų! Stambaus To
ronto spaudinio "The Toronto Sun" (ti
ražas 200 000) vyr. redaktorius Peter 
Worthington, savo rašinyje apie "Speak 
Up" pareiškė: "Kanadoje nėra tolygaus 
leidinio" ir: "šis leidinys vra Gil Urbono
sumanymo vaisius .

"Speak Up" medžiagos gausoj spindi ir 
domina politinio ir ekonominio gyvenimo 
mozaika. Čia plačios pasaulinės problemos 
sueina su lokaliniais klausimais. Bet mėn
raštis nėra specifiškai kanadinis leidinys. 
Jo atidaus dėmesio orbitoje yra laisvojo 
pasaulio sandūros su doktrinine ir perso
naline Kremliaus diktatūra gvildenimas. 
"Speak Up" rūpesčio esmė: sovietinio pa
saulinio tvano pavojaus skelbimas.

. ■ * 11 11 jl m í hUnikalus mėnraščio atsiradimas: tai as- 
meniškos, ne grupines, iniciatyvos padari
nys. Tai lietuvio nuopelnas. Giliaras Urbo
nas įsteigė ir pastatė ant kojų įspūdingą 
leidinį be fondų, be finansinės talkos. De
ja. lietuviai mažai ką težino apie tą leidi
nį, nes "Speak Up" neieškojo vajų ir 
šalpos . . .

Dabar atitenka garbinga pareiga remti 
tą reikšmingą laisvės forumą, "Speak Up" 
leidinį (prenumerata, siunčiant 10 dol. me
tinės prenumeratos adresu: "Speak Up”. 
P. O. Box 272, Toronto. Ont. M5C 2W2, 
Canada).

Pri-e mėnraščio pavadinimo prasmingai 
įrašytas graikui antikos filosofo Platono 
posakis: "Geras žmogus moka pabaudą už 
nesidomėjimą viešaisiais reikalais, tai blo
gų žmonių valdymas."'

Vliko seime. Prel. Jonas Balkūnas, Gilia
ras Urbonas, ”Speak-Up” redaktorius.

Foto S. Dabkiis

"Speak Up' kovoja prieš blogų žmonių 
valdžią. Jo siekis yra laisvas pasaulis ir 
laisvas Pabaltijy s.

Giliaro Urbono gyvenimo odisėja

Giliaras Urbonas gimė Kaune 1921 
metais. Jis lankė Tėvų Jėzuitų ir "Aušros" 
berniukų gimnazijas. Pirmosios sovietinės 
okupacijos metu Giliaras veikė pogrindyje, 
buvo išduotas, suimtas, įkalintas, bolševikų 
bėgimo metu vežtas iki Červenės. Stebuk
lingai ištrūkęs iš mirties nagų, grįžo Kau
nan.

Jis stojo studijuoti statybą Vytauto Di
džiojo Universitete, Technikos fakultete. 
Tuoj įsijungė į priesnacinę rezistenciją. 
Kada okupacinė valdžia uždarė universi
tetą, dirbo Durpių pramonės centre ir 
Praveniškių durpyne. Čia jis talkino įka
lintiems lenkinus ir pažįstamai žydų šeimai 
išnešti laiškus ir kt.

Jaunųjų vyrų gaudymams pasmarkėjus. 
negalėdamas slėptis nuo nacių Kaune. 
1943 metais Įsirašė i statvbos bendrove v t • u
"Rentinys", atsidūrė Austrijoje. Sovietams 
braunantis prie Vienos, pasitraukė i Švei
cariją. Ciuricho universitete atnaujino stu
dijas. Įsitraukė i studentų lietuvių veiklą: 
korp! Lituania sekretorius, akademinio 
"Šviesos" sambūrio steigėjas. Netekęs 
Balto stipendijos, dirbo Ciuricho telefonų 
kompanijoje.

Su savo sesute Jėva. buvusiu Vytauto 
Didžiojo universiteto bibliotekos tarnauto
ja. išvyko į Argentiną. Pakeliui. Paryžiu
je, užmezgė ryšius su Lietuvių Rezistencine 
Santarve ir su kitomis lietuvių politinėmis 
grupėmis.

Buenos Aires mieste trejus meiu> dirbo 
elektros jėgainės mašinisto padėjėju. At
vykęs Kanadon. į Montreal}, sustojo savo 
pusbrolio šeimoj. Vedė išraiškos Šokėją 
Jane Kvietvte. persikėlė i Torontą ir dirba 

vieno banko pagrindines būstinės tarptau
tiniame departamente. Urbonai turi sūnų 
Saulių, kuris studijuoja Vancouverio uni
versitete.

Šiais.. 1981-alsiais. metais Giliaras Ur
bonas sulaukė savo dvigubo jubiliejaus: 
25 metai banko tarnvbos ir 60 metu savo ✓
amžiaus.

Kurį laiką jis veikė Edmundo Burke 
draugijoje, vieną kadenciją būdamas tos 
draugijos Toronto apylinkės valdybos vice
pirmininku. Jis buvo Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Toronte pirmininku.

Pastaruosius šešerius metus Giliaras Ur
bonas atidavė mėnraščio "Speak Up" leidi
mui, iš savo asmeniškų pajamų dengdamas 
leidimo deficitą, c

Tas audringas curriculum vitae kietai 
užgrūdino Lietuvos patriotą, kuris jaunuo
lio metuose buvo išblokštas sąlygų iš savo 
tėvynės. Patyręs sklandytojas, jis įpratęs 
plačiai apžvelgti žemę ir įvykius. Tokiu 
keliu jis veda savo leidžiamą ir redaguo
jamą mėnraštį. . .

{
— Esu karo stovvje su Soviet i ja. -- 

sako Giliaras.
'Speak Up" yra akivaizdžiausias įrody

mas. kad karo stovis remiamas ne šnek
tomis. bet pasiaukojimu ir darbu.

PASIKALBĖJIMAS SU G. URBONU

— Redaktoriau. kaip gimė sumanymas 
organizuoti ” S peak Up”? Kaip suburt 
gausus ir brandus bendradarbiu kolekty
vas?

— Tai pastanga įnešti prie-vsovietinę ak
ciją į milžinišką angliškai kalbančią visuo
mene Priešsovietiniai pareiškimai, sklindi 
etninėse visuomenėse, neretai nuščiūva, 
dingsta be pėdsako ir platesnio aido. Ang
liškoji spauda, radijas ir TV tiktai retkar
čiais pastebi ir pamini mūsų patriotinius 
prasiveržimus, o neretai juos nutyli, k.ir
tais. net gi. pasipiktina1

Nuo viešosios. informacijos ir komentm u 
pareina demonstracijų reikšmė. Tai veiki
mo prasmės pagilinimas komunikacijom 
būdu. Tad kilo mintis: argi politinė išei
vija negalėtų pati skelbti savo siekius ir 
rūpesčius, betarpiai, be netikrom anglosak
siškos malonės9

Išdėsčiau savo samprotavimus dviem 
ukrainiečiam ir vienam lietuviui: gal lem
tinas laikraštis anglu kalba9 V

Nuomonės suskilo —ar pirma pasirū
pinti lėšų, ar lėšos atsiras savaime, kada 
skaitytojas pamatys laikraštį9 Pasiūliau 
pavadinimą "Speak Up" Su tuo sutiko 
Vienas mūsų būrelio, ukrainietis, labiau 
už kitus nusimanąs spaudos darbą, sure
dagavo pirmąjį numerį. įrašė mane leidė
ju. o pats . . . pasitraukė dėl ligos1 Tm 
būt. niekad nėra taip buvę: redaktorius 
pasitraukė iš darbo, pirmąjį numerį sure
dagavęs.
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No dia 24/04/82 às 17:00 hs houve uma 
reunião na Ramovė, que tinha por objetivo, 
promover o II Encontro da Juventude. No en
tanto, por falta de corum, nâo foi realizado, 
passando a ser uma reunião das atuais comis
sões que já estão trabalhando em nossa colo- 
nia.

Foram discutidos os problemas, a que cada 
uma das comissões enfrentaram, neste perío
do inicial. Surgiram criticas e opiniões sobre 
os rumos a serem tomados, mas, ao final to
dos entraram em acordo.

jwi mi» irtrwM»wi- rinwMwgrrryvw.

MARGUČIAI
A Comissão de Cultura através de seus com

ponentes desempenhou com sucesso a tarefa 
proposta por ocasião da Páscoa.

Apesar das falhas surgidas com respeito à 
divulgação das aulas de pintura de ovos, hou
ve um bom número de comparecimentos nos 
dois dias do curso.

Segundo os participantes, o aproveitamento 
foi muito bom, tendo em vista a formação he
terogênea dos grupos presentes.

Agradecemos a presença de Rimantas Vala
vičius, Janete N. Zizas e de Milda Remencius, 
pela colaboração dada ao grupo transmitindo 
as suas técnicas de pintura; e àParóquia de S. 
Casimiro por ter cedido o salão,

Nossa tarefa teve prosseguimento com a ex
posição dos Margučiai na biblioteca da V. Že
li na, yisitada por escolas e professores de artes 
que demonstravam grande interesse em apren
der as diferentes técnicas, e também em co - 
nhecer um pouco mais sobre a cultura, lituana 
na, para eles, até então desconhecida.

Para nós, integrantes da comissão de Cultu
ra tudo isso está sendo de grande valia, pois 
apesar das dificuldades surgidas no desempe
nho das tarefas, estamos conseguindo , aos 
poucos, atingir o objetivo proposto quando 
da formação das comissões quqjfea preserva
ção e divulgação das tradições, costumes e His
tória do povo Lituano.

Esperamos que os membros das outras orga
nizações, como B.L.B., Sąjungą, Skautai, ou 
os grupos de Danças e Coral, imprensa e ou
tros elementos representativos na Colonia, co
laborem com as comissões, dando o seu apoio 
à Jaunimi Sąjungą, e não subestimando suas 
propostas de trabalho, pois nossa intenção 
não é tirar o lugar de ninguém , não é de com
petição, mas sim de colaboração e integração 
à colonia Lituana. COMISSÃO DÈ CULTURA

da BLJS

Com a falta dos jovens que se esperava pre
sentes, ficou marcada uma reunião dos coor
denadores das comissões com o presidente 
da BLJS, para o dia 08/05/82 às 17:00 hs. na* 
Ramove, a fim de trocarem um cronograma 
de atividades futuras, prepararem o programa 
para o II Encontro da Juventude bem como 
marcarem uma nova data para o evento.

Espera-se que na próxima convocação, ha
ja a presença em massa dos Jovens, uma vez 
que este é um trabalho pioneiro, feito pelos 
jovens e para os jovens.

Paulo R. Jurgilas

REUNIÃO ATEITININKAI

Na última quarta-feira, feriado de Tiraden- 
tes, reuniu-se o grupo dos ateitininkai.

A reunião consistiu de duas partes. Na pri
meira houve uma leitura e debate das várias 
versões da ressurreição de Cristo, onde cada 
participante expôs o quê acreditava ser o mo
tivo das divergências dos textos evangélicos.

Na segunda parte, entrou em debate como 
deveria ser organizada a tradicional Jaunimo 
Šventė. Chegou-se à conclusão que será reali
zada uma missa, logo apôs um almoço segui
do de uma peça teatral, que provavelmente 
será uma comédia.

À respeito da peça, foi pensado em algum 
texto leve e descontraído, podendo até ser 
traduzido do português.

Nós, ateitininkai, gostaríamos de pe
dir que caso alguém tenha alguma peça 
interessante que entre em contato com 
a comissão de comunicação, os redato
res do MES.

Desde já o nosso AÕIU.

O PAJPA EOS ORAÇÃO ^ELAS
VOCAÇÕES

Dia 2 de maio, "domingo do Bom Pastor”, 
é também o dia mundial de oração pelas voca
ções: para que o Senhor envie mais e cada vez 
melhores operários para sua messe.

Como de costume, o Papa João Paulo II 
enviou à Igreja toda uma mensagem, aprofun
dando o sentido deste dia. A carta do Papa 
traz 4 pontos:

— "Eu vim para que todos tenham vida em 
abundância",

— qual a vida que Cristo veio trazer,
— a Igreja nasceu para viver e dar a vida,
— é a vida que gera a vida.
" E para viver e dar a vida - diz o Papa - 

a Igreja recebe de seu Senhor todos os dons,

. _ _ ______-    ....... w. u .......... .   .....................

mediante o Espirito Santo: a Palavra de Deus 
é para a vida; os sacramentos são para a vida; 
os ministérios ordenados do Episcopado, do 
Prebiterado e do Diaconado são para a vida;
e os dons e os carismas da consagração religio
sa secular ou missionária são também eles pa
ra a vida”.

E o Papa continua frizando: "Há um Dom 
que sobressai dentre todos os outros, em vir
tude da sagrada Ordem: O Sacerdócio minis
terial, o qual participa do único Sacerdócio 
de Cristo... Mistério admirável de amor e de 
vida... Mistério admiravel de divina fecundida- 
•de, por que o Sacerdócio foi doado para a ’ 
multiplicação espiritual de toda a Igreja, prin
cipalmente mediante a Eucaristia”.

E faz um pressante convite que nós.quere
mos aceitar como dirigido particularmente a 
cada um de nós, e à nossa comunidade litua
na: “Convido, pois, todas as comunidades
cirstãs e cada um dos fiéis a tomarem consci
ência da grave responsabilidade que tem de 
contribuir para o encremento das vocações 
consagradas... sobretudo mediante uma vida 
plenamente cristã".

"A vida gera a vida. Com que coerência 
poderiamos nós rezar pelas vocações, se a 
oração não fosse efetivamente acompanha
da de uma aplicação sincera pela conversão? "

Nós, os lituanos, sabemos que o nosso 
povo é eminentemente católico e fiel à Cris
to e à Igreja, mas que, na Lituânia, está impe
dido a viver sua vida cristã plenamente. Nem 
jovens podem entrar no seminário livremente.

E em muitas paróquias há falta de padres.
Nós aqui, no mundo livre, devemos não 

sómente providenciar de novos lideres reli
giosos- culturais às nossas comunidades litua- 
nas, mas também preparar missionários e mis
sionárias para a Lituânia.

O Papa reza conosco e com toda a Igreja 
pelas vocações. (

Não poderiamos nós, em particular, fazer 
nossa, se não cotidiana, ao menos dominical, 
a oração seguinte? :

ENVIAI, SENHOR, OPERÁRIOS PARA 
A VOSSA MESSE, EM PARTICULAR PA
RA A IGREJA PERSEGUIDA NA LITUÂ
NIA E A COMUNIDADE LITUANO NO 
BRASIL

Tá? Pranas

CARTAS
Canadá, 1982

Carta aberta aos 
meus queridos sobrinhos:

Quando estávamos juntos tudo parecia 
completo, parecia que ainda ficaríamos jun
tos tanto tempo, mas os dias evaporaram com 
festas e passeios e nem deu para satisfazer a 
sede de longos e bons bate-papos. Mesmo que 
só por carta, tenho vontade de voltar. Oi, tu
do bem?
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Nos 12 anos que moro aqui, nunca o vento 
lá fora esteve tão forte - falta pouco para ser 
um furacão, e não pára desde ontem de manhã. 
Poderes da natureza, poder de Deus.

Deus é mesmo poderoso. Criou o mundo 
do nada. Seriamos então um nada? “No way” 
como diz o Dariukas para tudo. “De jeito ne
nhum”. Deus nos criou com Amor, porisso 
cada um - exatamente como é - é especial 
aos Seus olhos. E ainda presenciou a cada um 
ccím uma mesma dádiva - liberdade.

Uma educação leiga que se preo
cupe com os aspectos fisico -e intelec
tual, mas negligencie o aspecto*espiri
tual religioso, do ser humano, falha na 
formação integral do educando. Por is
so, p«o se justificaria a críaç&o de um 
serviço dessa natureza por instituições 
Religiosas, ainda que os Estabeleci
mentos sejam equipados com moder
ną aparelhagem e adotem métodos di-

Você gosta de Jornalismo? 
Colabore com o "MES" - Noti
ciário da Juventude, mandando 
artigos sòbre esportes, sociais, 
temas lituanos e brasileiros.

Aguardamos a Sua colaboração

RADAR
Outro dia estávamos lendo uma revistinha 

com uma dedução simples e lógica que me en
cantou:

“Sou livre se faço o bem”.
Para os que querem tentar o inglês, exata

mente assim: “Real freedom means more 
than just as we want. It means learning what 
is good for ourselves, and others, and then 
choosing to do it”. Ou Seja: “Verdadeira liber
dade é mais do que fazer como queremos. É 
aprender a fazer o que é bom para nós, e para 
os outros, e resolver fazê-lo”. Não é bacana? 
Acordar de manhã e saber que sou livre.

Já me deram mais uma razão formidável 
para se acordar de manhã: Cada um de nós 
Deus criou com uma missão, mesmo que a gen
te nem saiba qual ela seja. Nossa vida, então, 
tem finalidade. Muitas vezes a gente faz planos 
e os ditos não dão certo. Lá vem a frase: “0 
homem põe e Deus dispõe”. Alguns talvez só 
tenham que tocar o tambor na orquestra da 
vida. Uma boa orquestra sem tambor não se
ria completa. Se o tamborista tocar o tambor 
contente e com vontade, e o Condutor está sa
tisfeito, óra bolas, a finalidade está sendo al
cançada. E tenho a impressão que Deus não 
dá tambor para quem gosta do violino. Daí a 
chamada “vocação”. E o que é bom, não pre
cisa nem se preocupar quando será nossa vez 
de entrar, em ação, pois o Condutor mostra. 
Só o que é bom conservar os olhos Nele, para 
não perder a vez, não é?

0 vento frio sopra lá fora, aqui dentro meu 
coração cheio de amor por vocês. Amor e gra
tidão por terem feito parte integral das nossas 
excelentes férias aí. Até a próxima. Abraços e 
Feliz Ano Novo a todos.

Tia 

dáticos os mais atualizados, pois leigos 
podem realiza-los de forma igualmente 
eficaz.

A finalidade primordial dos Religio
sos manterem escolas,está subordinada 
ao serviço da Igreja. Destina-se a for
mar cristãos conscientes, militantes,en
gajados, apóstolos que irradtem pela vi
da a sua convicção religiosa. Se o conse
guem? já é um outro problema.

Nas escolas públicas, estaduais e 
municipais, o ensino religioso é omiti
do. Há na verdade, uma Lei Federal 
que obriga as escolas a incluírem no 
seu horário o Esisino Religioso sendo 
facultativa a assistência às aulas para 
os alunos.

Há o Padre da paróquia que traz 
as aulas preparadas em folhetos impres
sos e as professoras do primário dão 
uma aula semanal. Isso naõ aconte
ce com os professores de 5.a a 8.a séC 
ries. Estes se esquivam dessa tarefa. 
Qual seria a causa? Pois a maioria dos
Professores e católica.

Pela sondagem feita em conversa 
informal pude constatar que poucos 
conhecem a própria Religião, os prin
cípios e a doutrina católica; donde, se 
sentem inseguros na matéria. Outros 
ainda, porque não levam vida condi
zente com o que iriam ensinar. E ainda 
um terceiro fator é de que não são 
conscientizados de que todos temos a 
missão de ser apóstolos no Reino de 
Deus.

SEÇÃO LITUANA NA BIBLIOTECA
Na Biblioteca de V. Zelina já funcie 

na uma seção de livros lituanos.
Existem desde livros sobre história 

lituana até romances, escritos em litud 
no e em português.

Para ser sócio da Biblioteca, você só 
precisa da Carteira de Identidade e um? 
Conta de luz; não ê preciso pagar ne
nhuma taxa ou mensalidade.

Prestigie a Biblioteca de V. Zelina 
que tanto vem colaborando com a co 
munidade lituana, e faça a sua inscriçãi 
Endereço: Av. Zelina, 177 • Tel. 
272-9263.

HUMOR «Q
Em certa boite, na Rússia, um má

gico fazia sua assistente estender-se 
por sobre tres tamboretes. Depois de 
lhe segredar qualquer coisa ao ouvido 
retirava o tamborete do meio, e , em 
seguida o que a sustentava por baixo 
dos pés, ficando a moça apoiada ape
nas pelo pescoço.
—Como é que ela consegue ficar assim 2 
perguntava um turista. —Que será que 
o mágico lhe diz ao ouvido?

0 garçom que servia uma bebida ao 
turista explicou-lhe: —Ele diz que se e- 
la ficar assim, amanhã vai obter Visto 
e.PassaoortP

Robinson Crusoé foi o primeiro a dizer:
- Graças a Deus, hoje é Sexta-Feira

PS.: Quanta demonstração de carinho sentimos 
também entre os amigos e conhecidos que 
encontramos durante essas semanas aí.

O RELIGO1
NAS EBCOLAS

Há poucos dias foi-me perguntan
do como se processava o ensino Reli
gioso no Brasil. Se eram ministradas 
aulas nas escolas particulares e nas es
colas públicas.

Da experiência que eu tenho e 
das informações coletadas, pude res
ponder à pessoa interessada, o seguin
te:

Nas escolas particulares confes- - 
sionais a Educação Religiosa é a meta 
e objetivo fundamentai. Não haveria 
razão para a existência de tais escolas, 
mantidas por instituições Religiosas 
Masculinas e Femininas, se não fosse a 
preocupação de dar uma educação cris
tã aos jovens e elas confiados.

Dessa educação total mente leiga 
vemos os frutos. Nós mesmos reclama
mos da existência de tantos marginais, 
da corrupção, da desonestidade,dqíim- 
piedade, da desumanidade, enfim, da 
aus ência de virtudes cristãs na vida 
prática da sociedade atual. Não nos 
lembramos porém, de que tantos des
ses marginais passaram pelos bancos 
das nossas escolas. Sem o ensino reli
gioso faltou algo de vital para a forma
ção do homem.

Conclusão: é de suma importân
cia que os jovens se empenham em es
tudar também a sua Religião, a doutri
na Católica, ler a Biblia, principalmen
te o Novo Testamento, frequentar cír
culos de estudos e de debates para 
que possam quando solicitados assu
mir uma tarefa e exercer ação direta, 
pessoal, consciente no sentido de me
lhorar este mundo de Deus.

Prof Angela J o teik aite

Quando uma mulher diz que você está 
'Indo longe demais" o queria quer dizer é que 

você "está chegando perto demais",

Dois padres estavam jogando "cara 
ou coroa" para ver quem iria pagar o 
cafezinho.

Quando lhe perguntaram se o jogo 
nâo era condenável em sua religião , 
o padre respondeu:
—Mas aquilo não era um jogo. Era um 
método puramente científico de deter
minar qual dos dois iria praticar um 
ato de caridade.

CURSO

POR CORRESPONDÊNCIA 

QP.4421-01000S. fruto, SP
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Tokiu būdu man atiteko leidėjo parei
gos, darbai ir rūpesčiai. Laimė — nerašau 
mašinėle, būčiau dar labiau darbais ap
krautas, .

Skaitytojai, rašytojai ir lėšos atėjo iš už 
■>000 mylių, iš Vakarų Kanados (Britų 
Kolumbija ir Alberta). Tai buvo Social 
Credit Partijos nariai. Vėliau pradėjo dėti> 
Ontario bendraminčiai. Dirbu Su pora iš
tikimiausių pagelbininkų, savaitgaliais. po 
darbo valandų banke.

Bendradarbiai atsirado savaime, pa
raukti ’’Speak Up” krypties, susipažinę su 

leidiniu. Juk Kanadoje nėra tokios, linkmės 
spaudinio. Čia jiems glūdi vienintelė pro- 
>a skelbti savo min'.is. Esame nepnklau- 
,omi, ir kas mūsų barikados pusėje, mūsų 
šovos draugai. Bendradarbiai neakcentuo- 
ia savo specifinės ideologijos. Bendras 
>riesas nebe kieme, bet ant mūsų dūru -- ■ • . - ■■’ i -j v
Jenksčio. Ambicijas tenka užmiršti, per 
savitarpę toleranciją siekti bendro tikslo.

Skųstis negaliu, .laikraščio linkmė, ir lygh . 
vradarė jam daug kur duris. Žinoma, geru 
vertinimų neužtenka, reikia nuolatinės vi- j 
.okeriopos talkos, „kad mėnraštis plistų.

'"Speak L'p” bendradarbiai, spren- 
Iziant iš jų pavardžių, didžia dalimi yra 
mglosaksai kodėl beveik nėra pabal- 

1 iečių? Koks "Speak Up" santykis su et 
ainiais spaudiniais? Kaip žiūri angliški'ji 
spauda ir visuomenė?

— Viena San Diego TV stotis — "The 
Ann Watson Report” redaktorės dėka 
paminėjo mus porą kartų. Pora lietuviškų
nogramų JAV-bėse taip pat minėjo, net 
parėmė. Kanadoje minėjo Edmontono ra
dijo stotis. Trumpomis anotacijomis mini 
dėtuvių spauda. Visi atsiliepimai labai pa
lankūs.

Anglosaksų autorių vyravimas savaimin
gas. Mėnraštis turi tendencijų nepasidaryti 
etniniu leidiniu. Anglosaksai ima viršų -- 
per juos viešame gyvenime daug galėjome 
• r pasiekti. Etniniai rašytojai, žinoma, la
bai pageidaujami.

Nekartą esu kalbėjęs su Baltų. Federa-
■ * — • ** ** > c* i. „i e * x .

cijcs caldybos nariais, kad jie paimtų 
"Speak Up” leisti, ar bent remtiL Tuo dar- 
bu Federacija labiau paryškintų savo reikš
mę. Iš Vliko, Alto ir LB jokios paramos
nesulaukėme, nors mėnraščio padėtis jiems 
gerai žinoma. O vis juk kartojame, kad 
spausdintas žodis esąs stipresnis už sink
ią. .? ’’ ’ ’

Kada laisvės kova virsta proginiais pa
sirodymais, tai jau ženklas, kad kova ve-5 
dama pro forma ir tampa savotiška pra
moga. Mūsų santykiai su angliškąja bendrų 
siekių spauda JAV-bėse labai geri. Itin esu 
dėkingas ’’The National Educator” leidė
jui ir redaktoriui J ame " H: Townsend, KčP5 
rėjos karo veteranui, kuris apdovanotas 
Sidabrine Žvaigžde. Jis priėmė mane kaip 
jaunesnįjį brolį ir davė svarbių patarimų 
Šilti santykiai su Australijoj gyvenančiais

Oendrasiekiais: su ’’Baltic News” redakto
riumi A. Taškūnu, su ’’International News 
Digest” redaktoriumi ir leidėju J. P. Kė
džių. JAV-bėse palankus Arėjas Vitkaus
kas, kuris vadovauja ’’World-Wide News 
Bureau”. Redaguodami leidinius anglu 
kalba šie vyrai atlieka likiminį mūsų lais
vės bylos propagavimą plačiame pasau
lyje.

’’Speak Up" neišleidžia iš akių etninių 
mažumų problemų. Bet reikia atsiminti, 
kad laisvosios tautos priprato prie kitų ne
laimingų tautų kančių. Mūsų skundai jų 
nepaveikia, dargi erzina. Laisvosios tautos 
lyg tvirtintų: ’’Palikite savo rūpesčius Eu
ropoje. Jūs gyvenate čia. tad sugyvenkite 
su šio' krašto buitimi!” Užtat mums taip 
gyvybiškai svarbu įrodinėti. kad ir 
čionykščio gyvenimo pastovumas yra ta
riamai pastovus. Kada jie. laisvosios tau
tos, pradės rūpintis savo nuosavu kailiu, 
tai bus naudos ir pavergtosioms tautoms. 
Juo giliau įsijungsime į gyvenamojo krašto 
politiką, juo daugiau pelnysime ir Lietuvai. 
’’Speak Up” kursto anglosaksų visuomenę 
kreipti dėmesį į sovietų totaiizmą ir impe
rializmą, demaskuojant to fenomeno pri
gimti. Reikia skubėti —- mes esame liūdi- 
ninkai. Kada išm irsi me, j au nešnio j i karta 
beveik, neparuošta sutikti pavojų.

■ ■ .

> — Jūsų skaitytoju laiškai rodo, kad
esate visuose kontinentuose. Ar sekasi 
prasilaužti į j pavergtuosius kraštusKas 
turns šiuo metu labiausiai rūpi?

Šiuo metu 70% skaitytoju yra anglosak
sų kilmės. Tai puiku! Informacija eina ten. 
kur jos labiausiai trūksta: 309 skaiploju 
vra lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, vokie
ti O/1
čiai, rusai.Dabar atsiranda ir naujieji emi- 

■ ■■ ■ • -
grantai, iŠ SSSR atvyksta žydai. Atskirais 
atvejais mėnrašti užsisako ir remia Austrą- 
Ii jos. Pietų Amerikos, Europos skaitytojai. 

1 Geriausia dovana
» - ■« ••./•••> 1 -*3T’ I9G SODOlbŪG iF'í.>i'Íí L '

GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

UŽSAKYKITE “MŪSŲ LIETUVA
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g

> Šią brangią dovaną jie prįsimins 50 kartų visus metus i

Turime tikrų žinių, kad "Speak Up” skai 
tomas Lenkijoje. Nepatvirtintomis žinio
mis. "Speak Up” skaitomas Leningrade^

"Speak Up" garsui daug patalkino in 
T or onto S u n " red a k to r i aus Peter W or 11 
ington platus, palankus straipsnis apie mf 
su mėnrašti. into v R

Esu labai dėkingas Kanados Lietuvi 
Fondui ir Toronto Lietuvių Namam!
jiems priklausantiems vvru ir moterų bi 
reliams. kurie, kol kas. yra vienintelė 
lietuvių institucijos, nuoširdžiai paremi 
sios mūsų darbą. Esu dėkingas visiems, ka 
mėnraštį užsisako, kas remia ji

Dabar mums labiausiai rūpi, kad vi: 
mėnraščio leidimo darbai būtų sujungti p 
vienu stogu. Reikia turėti savo raštinę, ku 
susitelktų bendradarbiai. Dabar kompiutc 
rizuojami prenumeratorių adresai, keičia 
mas siuntimo būdas. Lėšų sulaukę, pirks 
me naują rašomąją mašinėle, o seną j 
skirsime į muziejų. Gerinsime popierii 
Pirksime naują '’typesetting" mašiną, k? 
sumažins spausdinimo išlaidas. Turint 1< 
šų, galima pasamdyti vieną profesionali 
Tada atliktų daugiau laiko leidėjo pare 
soras.

Esame dabar sukūrę prietiltį, bet gerin 
mams vis reikia darbo, jėgų ir lėšų. Sulai 
kę visakeriopos talkos iš kitataučių, nor 
me neabejoti savųjų institucijų ir paskir 
asmenų talka ir parama. Ačiū už dėmes

— Redaktoriau, ačiū uz suteikta "Lit 
tuvių Dienoms" pasikalbėjimo, uz sav 
rūpesčių atskleidimą, uz nuostabų entt 
ziazmą. kuris pagimdė "Speak Up" idėi 
ir pavertė ją lietuviškam reikalui labi 
naudinga realybe. Prisimename Napoleon 
posakį: geras laikraštis svarbesnis uz art 
lerijos pulką. . .

Pasikalbėjimą vedė Jurgis Gliaua

LIETUVIŲ DIENOS, 1981, BALANDIS

CA

M
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VALENTINO B E I V I D O SUDĖTINGAS PALIKIMAS

Gausiausios, mums žinomos, lietuviš
kos šeimos tėvas - a. a. VALENTINAS 
BEIVIDAS, jo vaikų ir kitų jo bičiulių 
pageidavimu, pristatomas gerbiamiems 
skaitytojams šiuo kiek išskirtinu nekro
logu, lietuvių kalba.

Kiek vėliau, Valentino vaikai specia
liu "ML" priedu ryžtasi pasakyti ko ki
to gražaus ir prasmingo apie jų griežtą, 

reikalaujantį, bet ir labai mylimą gau
siai šeimai pasišventusį tėvą.

JIS MUMS IR MIRĘS TEBEKALBA
- Defunctus adhuc loquitur -

VALENTINAS BEIVIDAS, Dominin
ko ir Cecilijos Rymonaitės sūnus, gimė 
Utenoje, 1912 m. rugpjūčio 16 dieną.

Mirė jis, po kantriai perneštos vėžio 
ligos, 1982 m. kovo 6 dieną, Beneficên
cia Portuguesa ligoninėje (N. S. de Fati
ma), São Caetano do Sul, SP. Buvo jis 
palaidotas Jardim de Colina, São Ber
nardo do Campo kapinėse, kovo 7 die?', 
ną.

Mirė jis atsisveikindamas su 8 sūnų ir 
4 dukterų šeimomis, gilaus tikėjimo, vil
ties ir meilės, Šv. Augustino atkartotais 
žodžiais: ° Aš einu pas Dievą, tačiau ne
užmiršiu tų, kuriuos mylėjau žemėje".

BŪDINGA VALENTINO PASKUTINĖ 
VALIA

Velionis Valentinas, daug pergyvenęs 
Lietuvoje, Rusijoje, o nuo 1927 metų 
- Brazilijoje, buvo ir išliko iki mirties 
taurus patriotas lietuvis, pavyzdingas 
katalikas, atsidavęs gausios šeimos tėvas.

Jis ir jo žmona - Liria Arten, vokie
taitė kilimu - abu kartu - buvo patva
rūs "AUŠROS" choristai, dalyvaudavo 
lietuviškuose parengimuose ir pamaldo
se, pastoviai nuomuodavo šv. Kazimie
ro parapijos salę, įvairioms šeimyninėms 
šventėms,

Be to, dar iš tautinio patriotinio taš
ko žvelgiant - žmona Liria ir vaikų šei
mos išpildė mylimo vyro ir tėvo pasku
tinę valią — būtent, kad "presente cor- 
pore" būtų, atlaikytos gedulingos lietu
viškos mišios, o po to ir portugalų kal
ba.

Kovo 7 dieną (kaip tik šv. Kazimiero 
šventės dienoje, Mookoje) lietuviškas 
Mišias Beneficência Portuguesa ligoni
nės koplyčioje atlaikė kun. Petras Urbai- 
tis. Po to tuoj sekė portugališkos Mišios 
su maždaug 200 dalyvių.

Gal kiek ir tos tikrai būdingos bei re
tos "Paskutinės valios" pasėkoje buvo 
labai prasminga, kad kadaise gyvavęs 
"AUŠROS" choras spontaniškai iš nau
jo susilipdė taip, kad galėtų pamaldžiai* 
ir pagarbiai atsisveikinti su patriotu tau
tiečiu ir mielu choristu, kuris per ilgus 
metus, savo tvirtu ir išlavintu tenoru pri

sidėjo prie "AUŠROS' choro iškilimo.
30-tàffi mirties dienos Mišios buvo at

laikytos kun. Prano Gavėno, šv. Kazi
miero parapijos salėje balandžio 8 dieną, 
giedant "Aušros", choru i ir dalyvaujant 
visai gausiai, patriarchalinei a.a. Valenti
no šeimai, kaip ir mylimos žmonos Lí
rios dviejų brolių ir keturių seserų šei
moms.

SUNKI NAUJAKÚRYSTÉ BRAZILI
JOJE

1927 metais 7 asmenų šeima, atvyko 
Brazilijon ir pradėjo savo ūkišką nauja- 
kūrystę, drauge su kitais patriotiniai nu
siteikusiais tautiečiais, Santo Anastácio 
apylinkėje, Presidente Prudente, SP., 
miesto artumoj.

"Nova Lituânia" lietuviškas kaimas 
ar miestelis, būtų buvęs kas tai panašaus 
ar net daugiau už dabartinę "Lituaniką", 
prie Atibaios miesto.

Didoki žemės sklypai buvo pirkti ir ap
mokėti.

Deja, netrukus paaiškėjo (kaip ir daug 
kur kitur atsitinka), kad naujakurių nu
pirktoji žemė netikro savininko parduota, 
buvo žemiausios rūšies apgavystė.

Atsiradus tikrajam žemės savininkui, 
buvo visiems įsakyta: nešdintis iš kur at

J. BUTRIMAVIČIUS
advocacia

CIVIL: Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 
TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18.-00

Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 1900 às 21 .*00

KLABAMA LIETUVIŠKAI

vykę, arba iš naujo apmokėti ką jau bu 
vo pirkę ir apmokėję.

Kiek vėliau, atėjo dar griežtesnis uiti 
matumas:— "Išsinešdinti arba pasiruoš
ti mirti." Tai buvo 1929 metai.

Domininkas Beividas, po to nepasi
sekimo, persikėlė j São Paulą ir apsigy 
veno prie Šv. Antano bažnyčios, Par L, 
SP.

Giliai religinga ir kultūringa šeima ne
užilgo pakliuvo j mūsų "pažangiųjų" 
nemalonę ir pergyveno kartu su kitais 
patriotais "LIETUVIO" redakcijos bei 
Lietuvos Pasiuntinybės puolimus.

Tų ir kitų naujakūrysfės pergyvenir 
mų pasėkoje sušlubavo Domininko svei
kata, ir neužilgo (1931 m.) jis išsiskyrė 
su savo mylima šeima palikdamas našlę 
ir 5 našlaičius - 3 mergaites ir du ber
niukus, neaiškiai ateičiai.

Viena bėda - ne bėda. Ir motinos Ce 
cilijos išsiskyrimt valanda netrukus at
ėjo. Ji mirė palikdama visiš
kiems našlaičiams ko tai ypatingo,daug 
kartų jiems žadėto: - Vaikai aš nieko 
kito jums nepalieku, o tik jūsų griežtą 
išsiauklėjimą ir Dievą jums palieku.

Pagal jauniausios velionies sesers Eu- 
lalijos pasakojimą, Domininko ir Cecili 
jos šeimejė vyravo didžiausias susi klau
simas. Iš kitos pusės galiojo spartaniško 
auklėjimo reikalavimai, šeimoje nė vie
nas nerūkė, negėrė, kitų išdaigų nedarė. 
Darbas, mokslas, Dievo, Tėvynės, šei
mos ir žmonių meilė buvo visiems ly
giai nepakeičiama gyvenimo kelio rodyk 
lė.

RYŽTINGUMO IR RELIGINGUMO 
PAVYZDYS

Po tėvo ir motinos mirties prasidėjo 
penkiems našlaičiams visai naujas laiko
tarpis. Jie gražiai sugyveno, viens kitam 
gelbėjo, o laikui slenkant turėjo išsiskir 
ti ir eiti jiems Dievo skirtu ir jų pačiu 
pasirinktu gyvenimo keliu.

Vyriausioji sesuo Genovaitė (Euge
nia) susituokė su tauriu lietuviu, Jonu 
Karveliu, ir apsigyveno Suzano mieste. 
Brolis Leonas ir sesuo Anelė taip pat 
sukūrė savitas šeimas.

Valentinas dar ilgokai likosi viengun
gis. Jis dienom dirbo, naktim studijavo, 
lankė muzikos konservatoriją. Kiek vė
liau jis lemtingai metėsi j tekstilės indus
trijos profesiją iškildamas ir užimdamas 
atsakingas, vadovaujančias vietas.

8
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1939 metais, 27-metis, susipažinęs 
su tekstilės bendradarbe,Liria Arten, 
rimtos kataliku šeimos vokietaite, ję ve
dė ir susilaukė 12 vaiku atžalyno.(duk
rytė Fatima, 13-toji pasimirė vos gimu
si.)

Viengungis, vėliau, vis didėjančios 
šeimos tėvas, velionis rasdavo laiko vi
suomeniškai ir religinei veiklai..

Šeimos archyve užtiktose fotonuo
traukose, Valentinas matomas ir kaip 
parapijų choristas ir pamaldžiu organi
zacijų narys, net — pirmininkas. Chro
nologiškai stebint ir pagal gyvenvietės 
kaitaliojimę, velionis liko ypač daug nu
sipelnęs sekančiose parapijose — Sv. An
tano (Pari), N. S. da Paz (Glicėrio), N. 
S. do Bom Conselho, São Rąfael Arcan
jo, Šv. Kazimiero (Moóca). N. S. de 
Lourdes (Agua Rasa), N. S. de Candelá
ria (São Caetano do Sul). Jis ir kitaip 
gelbėjo kaikurioms parapijoms ju sun
kioje naujakurystėje.

UŽBAIGAI
Dievo palaima sekė visur, ir visada 

ryžtingąjį, religingoj;*, labdaringoji Va
lentinę ir jo gausię šeimę.

Vaikai išsimokslino ir sukūrė savitas 
rimtas, darbščias, katalikiškas šeimas.

Iš čia pridėto atskiro skyrelio mato
ma kiekvienos jaunųjų šeimos pasirink- 
tę profesiję ir gyvenvietę. Pats tėvas Ve
lionis, iki galo darbavosi Tecelagem Ely- 
tex - Rua Indaiá, 114 (V. Prudente) 
o motina Liria — Loja de Fios (Lã) — 
Rua Maria Dafrė, 715 (V.Prudente).

Iš turėto pokalbio su našle p. Liria 
atsimintina kas seka: — Mes nesame nei

Aušros choras diriguojamas t Jono Kidyko. Valentinas Beivydas antras iš kairės, o Liria 
antroij eilėj, antra iš kairės.

Guarda Chuvas de todos os tipos.-para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 t V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

M ŪSU LIETUV A

Valentino ir Li rijos Beivydu šeima per vieno sūnaus vestuves.

biedni, nei turtingi. Mes, pagal a.a. Va
lentino pavyzdį pragyvename iš savo 
kasdieninio, sunkaus ar mažiau sunkaus, 
darbo.

Musu šeimoje vyravo religinė prakti
ka, atsakingumas, susiklausimas. Turė
jome net tris sūnus seminaristus. Tikiuo
si, kad ir vaiku šeimos eis a.a. tėvo Va
lentino pramintais keliais.

Nuoširdi užuojauta "ML" rr gausiu 
šeimos bičiuliu a.a. Valentino palikuo
nims.

Ir teduoda mums Dievas daugiau šei
mų, panašiu j a.a. Valentino šeimę.

Neužmirštamam Valentinui musu pa
dėka už jo dvasioj palikimę. Amžinę 
Atilsi duok, Viešpatie, Valentinui.

Mums privalu Jj ir maldoje atsiminti 
ir kiek galint daugiau jo dvasingumo, 
labdaringumo, ryžtingumo pavyzdžiais, 
gyvenime vadovautis.

Kun. P.M. Urbaitis

MŪSŲ MIRUSIEJI
Balandžio 5 d. João XXIII ligoni

nėj, po operacijos, mirė ZIGMAS GE
NYS. Velionis buvo gimęs 1910 me
tais Utenos apskrityje, Alantos para
pijoj. Brazilijon atvyko su pirmęja emi
gracija 1927 m. ir apsigyveno Mokoj, 
kur dirbo kaip batsiuvys. Liūdesyje 
paliko žmonę Domicėlę, dvi dukras, 
žentę ir du anūkus. Septintos dienos 
Mišios buvo Šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioj pirmadienį, balandžio 12 
d. Jose dalyvavo daug lietuviu iš Mo
kos ir Vila Zelinos. Tebūna lengva ši 
žemelė mielam musu tautiečiui.

JONAS KAZLAUSKAS
mirė Vila Prudentes ligoninėj balan
džio 20 d. išgulėjęs ligos patale ištisę 
mėnesį. Velionis buvo gimęs 1900 m. 
lapkričio 17 d. Ramaškom'u kaime, An
drioniškiu vai., Panevėžio apsk. Brazili
jon atvyko 1929 m. Virš 40 metu gyve
no V. Beloj ir ilgę laikę turėjo barę 
prieš Vytauto Didžiojo mokyklę. Po 
pamoku, švenčiu ar parengimu tautie
čiai mielai užeidavo j Jono barę. A. a. 
Jonas Kazlauskas buvo ML skaitytojas 
ir kiek galėdamas, dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose.

Nuliūdime paliko dukterį Brunę, 
žentę Luiz Antanę, anūkę Luiz Carlos. 
Lietuvoje liko sesuo ir kitos giminės. 
Buvo palaidotas Cerâmicos kapinėse S. 
Caetane. 7-tos dienos mišios buvo V. 
Zelinoj š.m. 26 d,
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dėmesį qí
NAUJŲ PRENUMERATŲ KONKUR 
SAS - VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba skelbia lietuviškiems patrioti
niams laikraščiams bei žurnalams nau
jų prenumeratų rinkimo konkursą - 
vajų Pietų Amerikoje. Konkurso mece
natu yra kun. dr. Juozas Prunskis,tam 
tikslui paskyręs 1.000 dol.

2. Konkursas prasideda 1982 m. ge
gužės 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvauti visi Pie
tų Amerikoje gyvenantys lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, konkurso 
dalyvis gauna iš laikraščių ir žurnalų 
leidėjų liudijimą apie jo surinktas nau
jas prenumeratas. Šiuos liudijimus jis 
persiunčia savo krašto Lietuvių Ben
druomenės arba jai atstovaujančios or
ganizacijos valdybai ne vėliau spalio 
men. 1 d.

5. Kraštų valdybos visus gautus duo
menis pasiunčia PLB Valdybai iki lap
kričio mėn. 1 d. PLB Valdyba paskel
bia konkurso laimėtojus ne vėliau 
gruodžio 1 d.

6. Konkurse yra skiriamos trys pre
mijos: pirmoji premija - 350 dol., 
antroji — 250 dol. ir trečioji — 150 dol.

7. Laikraštis ar žurnalas, kuriam 
konkurso metu buvo surinkta daugiau
siai naujų prenumeratų, gauna 250 dol.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

LITUANIKA
Naudodamiesi dar vis besitęsiančia ši

luma žmonės maudosi baseine.
Dabartiniu metu sau vasarnamius sta

tosi Vytautas Urbonas ir Marijus Stanke
vičius.

Velykų antrąją dieną Sodyboje svečia
vosi kun. A. Milius, Maestro F. Gudaus
kas ir Petronėlė Vosylienė iš Campinas. 
Vosylienė Didžiąją Savaitę ir Velykas 
praleido V. Zelinoje. Pirmą kartą daly
vavo lietuviškose Didžiosios savaitės ir 
Velykų apeigose (kai prieš keturiasde- 
šimts metų ji dar gyveno Zelinoje, pa
maldos vykdavo lotyniškai). Viešnią glo
bojo p.p. Šimoniai. Už globą vaišingiems 
šeimininkams ji labai dėkinga. Iš Litua
nikos viešnia sugrįžo j savo namus Cam- 
pinose.

Velykų Savaitgalio metu pasistatę 
savo palapinę Lituanikoj ilsėjosi Ing. 
Vanderley ir Augustas Zaluba. Ponas 
Antanas SERBENTĄ nupirko svečių 
namui varpą(už 12.500,00 kruzeirų). 
Už auką nuoširdžiai dėkojame.

Koplyčios sienos jau baigiamos. Greit 
bus dengiamas stogas, Koplyčios užbai
gimui aukojo:

MUSŲ LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ALp Ílka) 4815 |
MR. 17 (1756) 1982.IV.29

SIMONAS IR ONA BAJORŪNAI,
Petronėlė DRAUGELYTÉ-VOSYLIE- 85-mečiai

GAR btb

Brolijos valdybai ir nariams širdingai dėkojame už 
paramą spaudai ir linkime toliau sekjningai tęsti dar
bą musų kolonijos naudai

Administracija

NE - 10.000,00 kruzeirų.
Jonas VALAVIČIUS - 10.000,00 Kruz. 
Kęstutis DRAUGELIS- 10.000,00 "

Adv. Algirdas SLIESORAITIS nupir
ko koplyčiai Tabernakulį, Algirdas 
PUMPUTIS paaukojo vielos elektros 
instalacijai, Depósito Magali — paauko
jo koplyčiai grindis. (Lajotão).

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame, kviečiame ir kitus prie koply
čios užbaigimo prisidėti savo auka.

Sodybos laukuose vaikščioja keturi 
maži veršiukai, nepamirškite j sodybą 
nuvežti savo vaikus, nes tai jiems sutei
kia daug džiaugsmo.

BRUNA ŠAPOLAITE atšventė dar 
kitą gimtadienį. Ji sako, kad tai jos ket
virtas gimtadienis, bet tai reiškia, kad 
tai ketvirtas kartas, kai jį švenčia su Lab
daros Rateliu. Kun. Petras Rukšys Bru
nos namuose atlaikė padėkos mišias, 
kuriose dalyvavo draugės iš arti ir toli. 
Iš Bom Retiro buvo Sofija Misiukaitė 
ir Onos Rudužiūtė bei Plečkaitytė. Lab
daros Ratelio narių buvo iš Mokos, V. 
Prudentes, V. Belos ir V. Zelinos.

Po Mišių buvo kuklios, bet labai 
linksmos ir širdingos vaišės.

Bruna Šapolaitė jau 17 metų yra kan
kinama artrito ir nebegali vaikščioti.Ne
žiūrint sunkios ligos, ji nepraranda drą- 
sąs ir gerą nuotaiką. Kas ją labai džiugi
na, tai kad turi gerų draugių, kurios ją 
dažnai aplanko ar telefonu pasikalba.

Brunai linkime toliau drąsiai nešti li
gos kryžių ir jaustis kitų mylima iratjau- 
čiama.

Š.m. balandžio 23 dieną, Simas ir 
Ona Bajorūnai (Praça Vitória, 114 
São Vicente, SP.), su velykine išpažinti 
mi ir komunija, kun. Petro Urbaičio 
paslauga, įvykusia jų namuose, prasmin
gai atšventė retą tokią sukaktį, tai yra 
— žmonos ir vyro - abiejų kartu - 
85-tąjj gimtadienį.

Simono sveikata buvo kiek sušluba
vus, bet ir vėl greit pagerėjo, taip, kad, 
bent svarbesnioji — dvasinė jubiliejaus 
dalis galėjo būti paminėta pramatytoje 
dienoje, šeimyniškoje aplinkoje, daly
vaujant artimiausiems jubiliatų bičiu
liams.

Tauriems tautiečiams, veikėjams, 
muzikos ir dainos mylėtojams, "ML" 
skaitytojams linkime darilgų metų ir 
gausios Aukščiausiojo palaimos.

Š.m. balandžio mėn. 16 d., širdies 
liga mirė a.a. VLADAS SADAUSKAS, 
74 metų amžiaus.

Velionis buvo siuvėjas, išėjęs j pensi
ją. Buvo našlys, nuliūdime paliko vedu
sį sūnų.

Buvo uolus katalikas, nepraleisdavo 
lietuviškų mišių, nors gyveno tolokai, 
Rio priemiesty Osvaldo Cruz.

PADĖKA
Velykų proga Labdaros Rateliui 

aukojo CrS.2.000,00 Stepas ir Salo
mėja N ARUSI AL kuriems reiškiame 
širdingą padėka.

Labdaros Ratelis
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