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«a» Kukuose Kijevo kvartaluose kartais
šalies centre beveik visoje vakaru dalv
l(. ..pi < idesoĮi»- Atšaka'* Na vik* slave
Senas Zaporožės kazoku Taraso Bui
bos «i? jo bendražygiu ritualas tap© siaotažndž’»»
8o dabar patrintas atpažįsta
. .-■ '?nas Kita

Mera šiuo metu Lietuvai svarbesnės
vietos pasaulyje už Ukraina Jeigu n ats«
sk»r* rjJK t?nvM«aos SSSR visiška» v 'VŽ
ongai būsime tnkie saugus, kaip nieką
da pe? pastaruosius 500 metu Tradic»
ie Rusuos ekspansija i Vakarus n tame
keivie baiTija tans neįmanoma
Ukraina šiuo metu svarbiausia ir visai
Europai visam pasauliui Re jos busimo
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u SSSR a? kaip ji vadinsis, tampa antra
S
% •• -*wB jgfe
eik Europoje, be to, draskoma vidinių
tautiniu ir politinių prieštaravimų. Susi
jungus Kijevui su Maskva, vaizdas visai
kitas: tai vėl didžioji valstybė ir vėl neiš
vengiamai totalitarinė. Juk politikoje
..
u >»■«
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nieko nereiškia gražios deklaracijos„papėdsaku, o iš gerų gal tik žodj "žyggūžadai, net nuoširdus geri norai. Istorijos
nas" ("žygun", kai kuriose srityse
evoliuciją formuoja tik būtinybė.
šaunus, drąsus bernas), žodį, mūsų be
Tokios naujos SSSR (? ) tautų sepa
veik užmiršta. Ta šalis dabar maždaug
ratisms tendencijos gali tik stiprėti — To tokia, kokia Lietuva buvo 1988-ųjų an
torijoje, Baškirijoje. Kazachstane, nekal trą pusmeti, kai dar flirtavimas su "kon
bant apie Užkaukazę ir Vidurinę Aziją.
federacijos" sąvoka, kai Sąjūdyje barė
Gniuždyti toms tendencijoms vėl reikės me kaip išsišokėlius tuos, kurie pirmi
KGB, kariuomenės garnizonų, OMON-ų, viešai pasakė "nepriklausomybė" - ir
intrigų. Be prievartos ta maxi-Jugoslavi- teisingai barėme, galėjo tada visą supla
ja neišsilaikys. Kad ir kas Kremliuje sė
nuota procesą sugadinti, nes juk buvo
dėtų, tokiomis aplinkybėmis negalės dė me pirmieji ir vieniši. Ne taip, kaip da
vėti baltų pirštinaičių. Ir vėl pasaka iš
bar Ukraina, kurios tankai netraiškys,
pradžios.
nes tokios jėgos jau nėra.
Ukraina turi idealias valstybingumo
Daugiausia šansų, kad išrinks prezi
sąlygas. 52 milijonai gyventojų ir didžiu dentu, turi L. Kravčuk, nomenklatūrinis
liai plotai - ji taptų trečia valstybe Euro partietis, dabar — AT primininkas.Toks
poje. Puikus juodžemis — 42 proc. SSSR
patriotas, toks, kad nors prie žaizdos
maisto produktų. 40 proc. spalvotųjų
dėk. Jis ir branduolinio ginklo veltui ne
metalų ir visa kita metalurgija, anglis, naf
atiduos, ir tris SSSR karines apygardas
ta, auksas, laivų ir lėktuvu statyba, kuror
tai. Net, po paraliais, branduolinis ginklas. nacionalizavo, ir karinį Juodosios jūros
laivyną paskelbė nacionalizuota (tiesa,
Tik to valstybingumo perspektyva pa
nepaaiškinęs, kaip jį priglobs), ir dabar
kilusi ant plauko.
sutarties su Maskva nepasirašė. Nepasa
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šventinama Raseinių Kankinių koplyčia
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gumą, akivaizdu. Ne pirmą kartą. Buvc
Jalta, Potsdamas, bučiniai su Gorbačio
vu. Jiems galima, jie saugūs.

Norėčiau paklausti mūsų veikėjų dų
lomatų, parlamentarų. Juk dėl Vakarų
viskas aišku, reikia tik laiko ir tvarkos
Lietuvoje. Žinoma, j Vakarus važinėti
maloniau. Ir kelnes parsiveši, ir kelsait
kam nors. Nuvažiavus į Kremenčiugą,
aali atsitikti atvirkščiai.

Kur mūsų Rytų politika? Likimas i
krovė istorinį uždavinį Lietuvai, dalj jc
įvykdėme, bet turime pabaigti, jeigu m
rime būti tikrai nepriklausomi. Negahr
sustoti, kaip sustojo Vytauto kariauna
po Žalgirio mūšio, laiminga puotavo tr
dienas, o Prūsijos huo teotonų taip ir r
pradėjo valyti. Kitoks dabar būtųfutbo
Kur musu misija Kijeve su Trispalve,
tegu ir viešbučio balkone, tegu kultūrir
ar prekybinė, bet iki gruodžio 1-osios?
Kur mūsų studentu antplūdis su gerais
koncertais aikštėse, ir ne Vakarų, o Ry
Ukrainoje? Kur musų sportininkai, žiu
Gruodžio 1 diena Ukrainoje referen
kė, kad vėliau nepasirašysfkam prarasti
nalistai, automobilininkai, dviratininką
dumas dėl nepriklausomybės ir preziden dalį balsų), o turįs ją "gerai išstudijuoti". rokeriai? Žinoma, nenorės mūsų įsileis
Mat laiko pristigę.
to rinkimai.
bet prisiminkime, už ką kovojame. Ukr
Tragiškai pergreit. Ta šalis, kurios de
Manau, po rinkimų pasirašys, gal
nos žmonės dar įšalę iki kelių. Pamatyt
mokratai su draugiška šypsena primena kiek paredagavęs, ir Lietuva vėl atsidurs mus, žiūrėjusius slibinui į akis, neumirk
kelis amžius trukusią Lietuvos Didžio
milžino paunksmėje.
čiojusius ir likusius gyvus, jiems — kaip
sios Kunigaikštystes "okupaciją", kuri,
Kad JAV daro istorinę klaidą, o prezi elektros iškrovą gauti. Gyvus ir linksmi
jų žodžiais tariant, nepaliko jokių blogų dentas Georg Bush rodo diplomatinį tin- lietuvius.
Lietuvos nacionalinė
M. M a ž v y c l o b i b l i o t e k a
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PIRMOSIOS SUTARTYS

Islandija pirmoji pripažino Aukščiau
siosios tarybos paskelbtą Lietuvos ne
priklausomybę. Rugpjūčio 5 d. Vilniuje
Iv;. JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA" Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338
lankėsi Islandijos įgaliotasis ministeris
li
S. A. Bjorssonas, užsienio reikalų minis
Atskiro numerio kaina: Cr$. 200,00
Metine prenumerata Brazilijoj: Cr$. 7.000,00
terijos prekybos departamento vicedi
I P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata paprastu pastų j užsienį: 35 Dol.
rektorius. Jis su Lietuvos užsienio reika
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. \ tolimus kraštus: 75 Dol.
lų ministério pavaduotoju M. Grįžtu pa
GARBĖS PRENUMERATORIUS: Cr $.20.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS (>$.15.000,00
sirašė Islandijos ir Lietuvos prekybos
Užuojautos. Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami uz skilties (Coluna) centimetrą: Cr$ 1.000,00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
bei ekonominio bendradarbiavimo sutar
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
tį. Ši tarptautinė sutartis atvers duris
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.
ne tik prekybai, bet ir moksliniam tech
niniam bendradarbiavimui, leis keistis
Dėl santykių su Lenkija V. Landsber
PASITARIMAI LONDONE
studentais. Tai yra jau trečioji Lietuvos
gis pastebėjęs, kad kai kurios augančios
Remerio agentūros pranešimu, Lietu nacionalistinės jėgos Lenkijoje, nedrau
pasirašyta sutartis. Truputį anksčiau pa
vos delegacija, vadovaujama užsienio
našios sutartys buvo pasirašytos su R u
giškos Lietuvai, nori lenkų mažumos
sija ir Čekoslovakija. Su pastarąja ruošia
reikalų ministério pavaduotojo V. Kat klausimą panaudoti savo tikslams. "Ma
kaus, lankėsi D, Britanijoje ir Londone no nuomone, geriausia padėtis yra Lietu masi pasirašyti dar vieną sutartį, kuri
leistų Prahoje ir Vilniuje atidaryti ben
tarėsi su britų delegacija, kuriai vadova voje" - sakęs Vyt, Landsbergis. Mažu
drų tikslų ir žinių biurus.
vo užsienio reikalų ministerijos pareigū mų teisės Lietuvoje yra apsaugotos. Jos
nas M. Tait. Pagrindiniu klausimu buvo turi savo mokyklas, spaudą, televizijos
AR GALĖS ŽAISTI UŽ LIETUVĄ?
kompensacija už Lietuvos auksą. Kalbė ir radijo programas.
Tarptautinis olimpinių žaidimų komi
tasi ir apie britų nuosavybes prieškarinė
tetas, AP agentūros pranešamu, vėl priė
je Lietuvoje.
VIZITAS BALTIJOS VALSTYBĖSE
mė Baltijos valstybes. Tačiau Tarptauti
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuva
Septynių Europos laisvos prekybos
nė krepšinio federacija Estijos, Latvijos
D. Britanijos banke buvo padėjusi da
valstybių organizacijos (E FT A) atsto
ir Lietuvos priėmimo klausimą svarstys
bartine verte 35 mik dol. Apie 1960 m. vais, kaip praneša ta pati žinių agentūra, š.m. gruodžio 19 d. Springfield'e JAV-se.
susitarus su Sov. Sąjunga, Lietuvos auk lapkričio 18-23 d.d. lankysis Lietuvoje,
Ir tada dar nebus aišku, ar Lietuva galės
sas buvo parduotas atlyginti Britanijos
Latvijoje ir Estijoje ištirti ekonominio
priimti visus krepšininkus, norinčius už
piliečiams už sovietų nusavintą nuosa
kooperavimo galimybes. EFTA organiza ją varžytis olimpiniuose žaidimuose.
vybę Lietuvoje.
ciją sudaro šios valstybės: Austrija, Suo Mat, federacijos tais klės draudžia žais
mija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegi ti daugiau kaip už vieną kraštą. Žaidėjai,
Britai pažadėję greitai ir palankiai
siekiantys dvigubos pilietybės ar įsigiji
spręsti aukso klausimą. Abi pusės nuta ja, Šveicarija ir Švedija.
rė vėl susitikti po Naujų metų, 1992 m.
Po vizito galėsią būti pradėti pasitari mo natūralizacijos dokumentų, turi bū
ti to krašto piliečiais bent trejus metus.
sausio mėnesį.
mai. Tokie pasitarimai jau vyksta su

LIETUVA

V LANDSBERGIO PAREIŠKIMAI

Vengrija. Lenkija ir Čekoslovakija.

NAUJOJI PARAPIJA
Ta=pati agentūra praneša, kad Lietu
vos prezidentas, lankydamasis Jungtinė
Vilniaus Viršųliškėse darbą pradeda
se Tautose, skundėsi, jog sovietai dar
naujoji Palaimintojo Jurgio Matulaičio
parapija. Liepos 12 d. ten buvo pašven
nepradėjo pasitarimų dėl kariuomenės
išvedimo iš Lietuvos. Spaudos konferen tinti parapijos namai su juose įrengta
koplyčia. Parapijiečiai pamaldoms nau
cijoje Niujorke jis pareiškęs, kad tuo
reikalu kalbėjęsis su generaliniu sekreto dosis keturis šimtus vietų turinčia namų
sale, laikinai tapusia koplyčia, kol bus
rium J. Perez de Cuellar'u ir galvoja
pastatyta Pal. J. Matulaičio šventovė.
apie šio klausimo iškėlimo galimybę
Jungtinėse Tautose. Sekretorius lietuvių Projektą ruošia architektai Gediminas
padėtį greit supratęs, ir iš jo tikimasi pa Baravykas, Gintas Aperavičius, Vytau
tas Balčiūnas ir Ričardas Krištapavičius,
ramos.
dirbantys "Lietprojekte". Ši institucija
Sovietai pasitarimams su Lietuva dar
pasisiūlė projekto dokumentus paruoš
nėra sudarę delegacijos, o prekybos ir
ti nemokamai. Eskizinį šventovės pro
ekonominiais reikalais susitarimas, įvy
jektą jau yra patvirtinusi Vilniaus arki
kęs prieš keletą mėnesių, dar nėra pasira
vyskupijos kurija. Šventovė bus asime
šytas. Lietuvos laukia ūkiniai sunkumai
triška, jos pagrindinis jungiamasis kom
žiemos metu.
ponentas — siena su vitražais, vaizduo
jančiais dešimtį Dievo įsakymų.______
rw»^r~-c.
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CIMMMES BEfflSTK
OR. JONAS NtCIPORCIUKAS
JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCiUKAS
R. Gap. Pacheco Chaves 1206,1° and,
V. Prudente - Fone‘273-6696

Nežiūrint to, C. Aleksinas, buvęs
Connecticut'© universiteto krepšinio
žvaigždė, spalio 21 d. padavęs prašymą
įsigyti Lietuvos pilietybei. Rautinš, žai
džiantis Ispanijoje, taip pat pareiškęs
norą žaisti Lietuvos krepšinio komando
je.
f
DIDELĖ NAŠTA
Sov. gynybos ministério pavaduotojas
Gračiovas dienraštyje "Izvestija" pareiš
kęs, kad Lietuva turėsianti suteikti "ma
terialinę Ir finansinę" pagalbą sovietų
kariams, išeinantiems iš Lietuvos. Jis vėl
pakartojo siūlymą išvesti sovietų kariuo
menę iš Lietuvos iki 1994 m. pabaigos.

Tame pačiame laikraštyje spausdina
ma ir Lietuvos vice-premjero Z. Vaišvi
los nuomonė. Visą problemą esą galima
išspręsti , aprūpinus sovietų armijos ka
rininkus darbu ir butais. Sovietų karei
vių Baltijos kraštuose esą iki 300.000.
J. POŽĖLA - EUROPOS
j FABRICA DE GUARDA-CHUVAS 1
AKADEMIKAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para
h
homens, senhoras e crianças
I Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
| Rua Coelho Barrados, 104— V. Prudente
[
Fone: 2744)677, Res: 274-1886

Europos mokslo ir meno akademija,
kuri yra įsikūrusi Salzburge, pranešė
Lietuvos Mokslų Akademijai, kad
LMA prezidentas Jonas Požėla yra iš
rinktas Europos mokslo ir meno akade
mijos akademiku.
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Vytautas Šeštokas
PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS
GRĄŽINIMAS LIETUVOJE
Išleisti įstatymai, bet jų vykdymas susi
duria su didelėmis kliūtimis.

Baltijos kraštams, atgavus pilnas ne
priklausomybes, po pirmųjų dienų
džiaugsmo susiduriame su problemomis,
kurios pareikalaus daug laiko ir kantry
bės.

MŪSŲ LIETUVA
■■■■■mHMSMnBBBKHHBBBMOHIHHBHDBl

Praėjus pusšimčiui metų dauguma
gyventojų neprisimena pirmųjų savinin ‘
kų ir nežino, kam tie namai anksčiau
priklausė.
Lietuvos parlamentui reikėjo keturių
mėnesių debatams, paruošiant nuosavy
bių grąžinimo aktą. Ne vienas parlamen
to nayys nėrę principe nusistatęs prieš
namų ar ūkių grąžinimą.

Pagrindinis parlamento uždavinys yra
leisti naujienas namų savininkams pa
kelti nuomas. Tačiau neleidžiama juos
išgyvendinti,kol nesurandama kita pa
tenkinama vieta.

Po 51 metų komunistinės sistemos,
pereinant j laisvę ekonomiją, iškyla pri
Paskutinių dviejų metų laikotarpyje
vačios nuosavybės įstatymas, jos grąžini
Vilniuje labai sumažėjo naujų namų sta
mas buvusiems savininkams ar palikuo
tyba. Vilnius anksčiau buvo pirmoje vie
nims, namų, verslo, ūkio klausimas.
toje visoje Lietuvoje. Mat šiame laiko
Dabartiniai gyventojai senų butų, ku tarpyje kraštas pradėjo kojoti dėl nepri
riuose jie išgyveno 50 ar daugiau metų,
klausomybės atgavimo. Jeigu statyba
pradėjo rūpintis ateitimi. Jie ar jų vai
ir toliau eis tokiu lėtu tempu, tai reikės
kai per tą laiką mokėjo valstybei juokin 10 metų, kol Lietuva grįš j normalų lygį.
gai pigias nuomas. Dabar jie nervinasi,
Ūkių grąžinimo sąlygos yra nustaty
kad grįš buvusieji savininkai ir kainas
tos, kad jį valdys, finansuos ir dirbs tik
pakels.
rieji savininkai. Jeigu tokie atsisakys tai
Užėjus sovietų okupacijai, daug namų daryti, ūkiai bus perduoti žemės ban
savininkų pasitraukė į užsienį, tačiau ne- kui ir paskirti kitiems savininkams.
paarado teisių į savo nuosavybes.
Iš visų trijų Baltijos kraštų Estija turi
Užsienyje gyvenantieji gyvi savininkai, plačiausią nuosavybių grąžinimo progra
jų vaikai ar vaikaičiai reikalauja tas ne
mą. I ją įeina namai, ūkiai ir sovietų
teisėtai nusavintas nuosavybes grąžinti. konfiskuoti paskolų lakštai, aukso gami
Baltijos valstybių parlamentai išleido niai, mašinerija ir kitos vertybės. Lietu
nuosavybių privatizacijos ir jų grąžinimo va ir Latvija nuo jų dar yra atsilikusios.
tikriesiems savininkams įstatymus. Jų
Estija nustatė datą, iki kurios visi ieš
vykdymas buvo ypatingai sunkus, nes
kiniai būtų pateikti. 1991 m. gruodžio
reikia surasti nesunaikintus archyvus ir
27 d. ieškinių dokumentai galės būti pa
telkti vėliau.
dokumentus, kuriais nuosavybės buvo
nusavintos.
Jau dabar didelis skaičius tarnautojų
i
Šiuo metu trūksta namų ir gyvenamų ieško valstybės archyvuose dokumentų.
butų už rublius. Išvietintiems žmonėms Čia susiduriama su ta pačia problema:
surasti naujus butus nebus lengva ir už kad daug dokumentų per 50 metų yra
dingę. Čia naudojamas kitas būdas, ne
truks keletą metų. Dabar gyvenantieji
nusavintuose butuose gyventojai moka
randant dokumentų — stengiamasi su
nuo 5 iki 10 rb. mėnesinės nuomos už
rasti dar gyvus liudininkus, kurie patvir
du kambarius.
tintų buvusią padėtį. Penkiasdešimties
metų okupacija paliko gilius pėdsakus.
Atgautų namų savininkai pakels kai
nas pagal naują ekonominę sistemą. Tai Bus nelengva surasti žmones, kurių am
žius artėja prie 80 ar daugiau metų.
sukels nepasitenkinimą. Už žemą nuo

mos kainą neįmanoma daryti remontų
ar pagerinimų.

Nuosavybių grąžinimo buvusiems sa
vininkams ar palikuonims bus Lietuvos
Už sunaikitttas ar paverstas j kitus pa vyriausybės ilgalaikė problema, bet ji,
nežiūrint visų sunkumų, bus pozityviai
status nuosavybes turės būti atlyginta
išspręsta, patenkinant abi puses — vals
buvusiems savininkams kompensacijos
tybę ir buvusius savininkus.
pavidalu.

Lietuvoje yra 51 °/o arba 800.000
GRUZIJA - NEPRIKLAUSOMA
dirbančių žmonių, kurie, nustoję darbo,
Tbilisis (Sakinform-ELTA). Balandžio
turės teisę gauti valstybinę nedarbo pa 9 d. Gruzijos Parlamentas paskelbė, kad
šalpą.
remiantis 1918 m. gegužės 26 d, Gruzi
jos nepriklausomybės aktu atkuriama
Jaunoji karta yra nepatenkinta, kad
gimė komunistinėje sistemoje. Dabar ji šios Užkaukazės respublikos valstybinė
nepriklausomybė.
turės mokėti už tos sistemos klaidas.
Vienbalsiai priimtame akte pažymi
Sunkiausia padėtis yra tiems nuomi
ma, kad Gruzijos Aukščiausioji Taryba,
ninkams, kurie, eidami gyventi j savo
suvalstybintus butus, turėjo gerus norus išrinkta praėjusių metų spalio mėnesį
~ butus remontavo ir leido savo pinigus. per daugiapartinius demokratinius rin

kimus, remiasi Respublikos gyventoji
valia, kurią jie vieningai pareiškė 1991
m. kovo 31 d. referendumu. Plebiscit
kuriame dalyvavo 90,57 proc. rinkėjų
į klausimą dėl Gruzijos valstybingume
atkūrimo teigiamai atsakė 99,08 proc
balsavusių.
Kaip pabrėžiama akte, suverenios
Gruzijos Respublikos teritorija yrą vii
ninga ir nedalijama. Siekdama užimti
deramą vietą pasaulio valstybių bendr
joje, ji pripažįsta ir u-ztikrina visas tar
tautinės teisės numatytas pagrindines
žmogaus teises ir laisves nepriklausonr
nuo rasės, lyties, kalbos, tikėjimo, po
tinių ir kitokių įsitikinimų, tautybės i
socialinės kilmės, turtinės padėties ir
t.t. - kaip reikalauja Jungtinių Tautų
įstatai, Visuotinė žmogaus teisių dejtl
racija, tarptautiniai paktai ir konvenci
jos.

Gruzijos Respublikos Aukščiausioji
Taryba pareiškia, kad tvirtai laikysis v
suotinai pripažintų politinio, ekonom
nio ir kultūrinio bendradarbiavimo su
kitomis valstybėmis principų. Kartu
reiškiama viltis, kad tarptautinė vaistu
bių bendrijs neliks abejinga teisėtiems
ir teisingiems gruzinų tautos žingsniai
ir pripažins atkurtą Gruzijos vahtybęi
nepriklausomybę. Tai būtų viena iš
tvirčiausių jos saugumo garantijų.

Sesija priėmė kreipimąsi į pasaulio
tautas ir SSSR prezidentą M. Gorb<
čiovą. Taip pat priimtas nutarimas dėl
Gruzijos Respublikos prezidento post
įsteigimo.
BALTIC COURIER
Lithuania 235817
Klaipėda - 17 p. c. Box 596
Labas, gerbiamieji užsienio Hetų via.
į jus kreipiasi "Baltijos kurjeris".
"Baltijos kurjeris" apjungia mėgėjus
draugauti susirašinėjant. Nors mes ir t
rime ryšius su JA V, Kanados, Austrai
jos ir Europos klubais, į mus kreipiasi
daugybė žmonių iš visų Lietuvos kam
pelių norinčių rasti draugų būtent tari,
užsienio lietuvių. Tai žmonės su įvairi
interesais. Jie norėtų draugystės susirt
šinėjant, rasti gyvenimo draugą arba
draugą, kolekcionieriai, įvairiausių ho
bių mėgėjai. Mes būsime jums labai dt.
kingi, jeigu jus padėsite mums rasti
žmonių, norinčių turėti draugų Lietu\
je. Mes galime pateikti savo informaci
(adresai su fotografijomis arba be jų),
arba priimsim jūsų bet kokią ir bet k c
kį kiekį. Gal atsiras asmuo arba organ
zacjja, norintys padaryti musų ryšius
glaudžiais ir reguliariais. Jeigu jus negi
lite mums padėti, gal jus patartumėte
kur mums kreiptis, tai galėtų būti liet
viški koledžai arba spauda užsienyje.

Su pagarba
"Baltijos kurjeris"
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'IEŠNAGĖ PAS VAL
PETRAS BABICKAS
Ir
Prisimindami ir pagervdami neseniai mir
rašytoją PETRĄ BABICKĄ, spausdiname s
10 prieš karą, rašytą apysaką.

- 3 -

Jis linktelėjo galva ir kalbėjo, žiūrėda
mas stačias man j veidą.
- Taip, Juozai... Žinai, kad as ko no
rėjau - viso pasiekiau, bet vieno dalyko
žmonėms pavydžiu... kad jie gali keliau
ti. Bastytis iš kaimo į kaimą , iš krašto j
kraštą, už jūrių marių nuvykti ir sugrįžti,
;<aip tie skrajūnai paukšteliai.
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sakau vežėjui: "Grįžk tu, vaikuti, namo
ir atvažiuok tik ryt rytą. Aš čia kiek pa
busiu..." Ir kaip nepasilikti, jei tokia
Dievo grožybė man beveik po kojomis.
Žinai, prieinu arčiau: gulbinas plaukio
ja, kažko širsta, o gulbė - jo pati — tu
pi lizde ir tokia išdidi, tarytum svočia.
Sėdėjau, sėdėjau, kaip pa kerėtas, kol kel
nes sušlapau. O čia aplink įvairūs Dievo
padarėliaitik zuja, tik gieda, tik čirškia...

Ir ėmiau aš, kramtydamas duonos
žiobrelę, galvoti: "Dievuliau mano, ro
jus - čia pat mūsų panosėje, o mes kaip
akli, badome ta nosimi čia j smuklę, čia
l tvorą, o grįžę į namų smarvę, plūstamės, baramės, l^g proto netekę..."

Pabudau nuo kažkokio įkyraus triukš
mo. Atmerkiau akis ir vėl turėjau greit
užsimerkti — visa aplinka skendėjo vidu
dienio saulės spindulių žėrėjime.

Ant lango tupėjo blezdinga ir aistrin
gai traukė savo dainelę. Ji nė kiek nenu
stebo pamačiusi, kad aš atsibudau ir, atro
do, dar garsiau, dar žaviau ėmė dainuoti.
Retkarčiais ji grakščiai pakildavo, pagau
davo kokią užsižiopsojančią muselę ir
vėrnutūpdavo. Šviesiai žalių beržų ir tam
šių pušų miško dugne ji atrodė nepaptastai grakšti. Iškišau galvą pro langą ir stai
ga, rodos, ir mano širdy suaidėjo tūkstan
čiai blezdingų giesmių.. Prieš pat aamus,
už poros šimtų žingsnių tyvuliavo didžiu
lis mėlynas ežeras, viršum kurio skraidė
daugybė baltasparnių paukščių, švitinčių
skaisčios saulės spinduliuose, l^g būtų
auksiniai... Pakrantėje, prie įtekančio j
ežerą upelio, vešliame švendryne plaukio
jo keletas gulbių gaakščiai išriestais kak
lais. Prie nedidelė? karklais apaugusios,
salos sukiojosi kirai ir žuvėdros, o kiek
tolėliau nuo salos, žėruojančio saulės at
spindžių tako, plūduriavo keletas narų.

Atvažiuoja rytą vežėjas šaukia. O aš
- Na, argi tamsta nekeliavai? ...
jam:— "Grįžk į namus vaikutį, rytoj
važiuosime". O arklys, mat buvo ne ma
- Taigi, teko truputį, bet kas iš to,
kad pora parapijų pažįstu? ... Tai tik žvirb no, kitą rytą jau nebeatvažiavo. Na, ir
Dievo malonė. Apėjau aš ežerą kartą,
lio kelionė. Norėčiau nors kartą blezdin
gėle pabūti ir pakliūti, kad ir į Egiptą pas kitą, kiekvieną valandą jis kitoks, tary
tum gyva knyga su nuostabiais paveiks
faraonus j svečius... Arba į Indiją..
lais. Ir daviau sau žodį: ir gulbių, ir an
- Tai dar galima pamėginti. Tamsta
telių, ir žuvėdrų ir įvairių kitų Dievo pa
veikas, judrus ir (čia aš dar kartą apsidai
darėlių prisiveisiu savo ežere.. Tu, Juo
riau). matyti, pasiturįs. Tik noro reikia.
Viešpatie. Juk čia tikras rojus
zai, dar nežinai, tur būt, čia mes turim
- Ei, Juozai, sūnau mano, nei aš ju
tokį ežeriūkštį — Üíunagj. Rytoj, jei bū sušukau, maldingai sudėjęs rankas
drus nei pasiturįs. Ne piniguos reikalas..
si geras, pažiūrėsi. Taigi, rytoj... O dabar, Gal aš kartais dar sapnuoju. Ne. Apačio
Jų man sūnus atsiunčia...
atleisk man, seniui, už plepumą... Mirtis, je girdžiu kalbant Karalių ir moteriškę
Tai, tur būt, jo žmona. Kieme, prie klė
už pečių, o akys už marių, ir vis namie
Čia Karalius staiga užsimerkė ir kietai
ties, stovi švariai nuvalytas mano dvira
sėdžiu. Pakaks mano amžiui... Akutės
suspaudė lūpas taip, kad net jo skruos
tis, kurį smalsiai apžiūrinėja dičkarys svetelio merkias. Parodysiu, sūnau, tau
tuose iššoko raumenys, o tarp antakių
bernas.
augai® dvi stambios raukšlės. Dabar prieš lovelę, ir labanakt.
"Eisiu pažadinsiu, visa atšalo", - sako
mane sėdėjo, atrodo, visiškai svetimas
Jis paėmė žibintą ir ėmė rodyti kelią
žmogus, - taip staigiai jo veidas pasikei
į laiptus. Tik dabar pastebėjau, kad na apačioje moteris. "Ne - tegu miega. Tu
tė. Atrodo, kad Karalius labai kankino
mo būta dviejų aukštų. Tikra vasarinė. nesupranti, ką reiškia važiuoti dviračiu'
- atsako Karalius - "Jis tur būt, nesku
si, tarytum norėdamas kažką atsiminti,
— Čia, šitoj kamaroj, miega mano šei
ba..."
nes ir dešinės rankos pirštai gniaužėsi,
mininkė, o čia, sūnau, miegosi tu. Lova
neramiai atsitrenkdami į stalą.
Radijo muzika užglušina paskutinius
švari, o langus — kaip nori, galėsi užsida
Tai truko keletą akimirkų, bet tos aki ryti ar palikti. Aš laikau langus visuomet jo žodžius. "Tikrai, kur galima skubėti
mirkos buvo nejaukios. Tai buvo jau ne atdarus, manęs vėjas neima. Miegok, sū iš tokio rojsus", — šypsaus ir pasisuku i
staliuką, norėdamas sužinoti, kuri valan
be pirmoji mano naujojo pažįstamo keis nau saldžiai...
tenybė, nes jis ir toliau mane šaukė Juo
Jis paliko man žibintą ir, nusišypsojęs, da. Bet... staliukas tuščias. Nei laikro
zu, nepaisydamas, kad labai aiškiai jam
mitriai nusileido laiptais. Apačioje, sekly džio, nei auksinio žiedo, kuriuos vakar
savo vardą buvau pasakęs.
čioje, išgirdau jo žingsnius, paskui kažin čia tikrai padėjau - nematyti. Žiūriu i
kokią liūliuojančią radijo melodiją. Ma kišenes - nėra. Tiesa, čia pat atnešta
- Būdas mano blogas, - vėl atvėrė
no akys pačios merkėsi: "Kaip gerai, - prausyklė, muilo, rankšluostis. Matyti,
.savo skaisčias akis Karalius, tarytum to
pagalvojau, - kad pas ūkininką kiek ap kas nors buvo atėjęs. Argi tarnaitė gal ė
keisto mėšlungio visai nebūtų buvę. tų... Ne, negali būti Juk pinigai
kiše
Būdas blogas, Juozai, Ot kas. Išsirengiau siprausiau ir drabužius valiau. Kai bū
Bus daugiau
čiau atrodęs šituos keistai švariuos kam- nej6.
kartą pas sūnų, o žinau, sugaišau savaitę
bariuos..." Užmigau kaip užmuštas.
pne Paberžių ežero, kum, pasirodo, vos
20 kilometrų nuo manęs būta. Čia gi
miau. čia augau, o to nežinojau. Pama
čiau. kad gulbės tuo ežeru plaukioja, ir

CIRURGIA DENTISTA
(TRANÇAS E ADULTOS
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS
ODONTOLOGICO

SAO CASIMIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO
DA ERA MODERNA
1458-1484

Dra Lisley Novaes Rinkevičius

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20
Horário a marcar Fone: 914-7293
R. Jun dia peba 473, S/3 - Vila Zelina
CEP. 03143 SÃO PAULO - SP
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Genovaitė Gustaitė
SPORTO ŽAIDYNĖS VIETINIU
AKIMIS
Svarbiausia - ne medaliai, ne taškai, o
išgyventas tautos bendrumas. Taip
vertina Ketvirtąsias pasaulio
lietuvių sporto žaidynes
Lietuvos tautiečiai

Vilnius
Kai olimpietis Šarūnas Marčiulionis
su deglu jbėgo į Ąžuolyno stadiono ta
ką, žiūrovų džiaugsmui nebuvo galo:
plojo, stojo, sėdo, skandavo "Šarūnai,
Šarūnai", siūbavo iškėfeę rankas,lyg
skelbdami sau ir visam pasauliui —
"esam, esam dar gyvi..."
S. Marčiulionis bėgo nešamas gaus
mo (skrido kaip ant sparnų...), nubėgęs
pusę tako perdavo kitam olimpiečiui —
krepšininkui Modestui Paulauskui, ku
ris,pasiekęs aukurą, uždegė olimpinę
uvių Sporto Žaidynių atidarymas Kauno Stadione, liepos 27 d. Tautiniais drabužiais
ugnį.
ias--6<Kfef^^y^4jetttvos žemėlapi ir Gedimino stiebus.
J. Mačėno-nuotr
Pakilo žaidynių vėliava, kartu su ja
šimtai balandžių, AT deputatas, žaidy
Adamkus, vėliau pasakęs: "Buvo valan muzikai, vejoje, kur mergaitės tautiniais
nių organizacinio komiteto pirmininkas
drabužiais išvingiavo Lietuvos žemėla
dų, galvojau, ar pavyks bent 100 žmo
Romualdas Ozolas paskelbė IV Pasaulio
pio ribas,su klaupė visi, o tribūnos atsis
nių atvežti". Dieve, kiek jų daug, bal
lietuvių sporto žaidynių pradžią, paskel tais treningais, dailus, augalotas, jauni- ' tojo. Taip buvo pagerbti 1938-ųjų me
bė "džiaugsmą buvimo kartu". Paga
mas, rankose trispalvėlės (nė viena kita tų olimpiečiai, palaidoti ne viename že
liau ta šventė atėjo. Atėjo saulėta 1991
jų tiek neturėjo) lūpose: "Lietuva, Lie myne. (Koks įspūdis: suklaupęs jauni
m. liepos 27-os dienos popietę Kaune,
tuva". Ačiū Jums, kad atvažiavote, kad mas, stovinčios tribūnos...). Kažin, ar
Ąžuolyno stadione. (Kiek jai reikėjo
atėjo kam tuomet mibtis, kad po kelių
trispalvė plazda ne tik rankose...
įveikti abejonių, baimių po sausio 13dienų akimirkai suklupom visi nuo ži
Eina būrelis lietuvių iš Lenkijos, iš
osios, ginčų, įdėti darbo, pastangų ir lė
nios apie Medininkų žudynes? .
čia pat, taip netoli, mūsų kraujo broliai.
šų; vietoj sąmatoj numatytų 4 mil. rb.
Protu nesuvokiamos Medininkų žu
Jums taip pat labai ačiū, kad dar esate,
tegauta perpus mažiau... Tai Lietuvoje,
dynės, įvykdytos teisinę valstybę kurian
išlikote, atlaikėte...
o ne Lietuvoje - jveikti didelę kliūtį,
čių struktūrų, perkirto žaidynių eigą,
Tik šeši iš Lietuvos respublikos signa
pastatyti iš mylinčių namų širdžių, apim
bet jų nesustabdė. Jos baigėsi sekmadie
taro Petro Klimo antrosios tėvynės —
tų nerimo,perspėjančių — nevažiuokit,
nį, kaip buvo numatyta.
Prancūzijos. Tokie lengvučiai, trapūs,
pavojinga...)
primenantys Sevro porcelianą. Gal dėl
Kas svarbiau si a?
Pasaulio lietuvių šventė
to neliko jų vėliavos per uždarymą Kokie brangūs, svarbūs, mieli bebūtų
nupūtė Medininkų siaubas, iš ten atplau
Šventė kliūtis įveikė, tapo ne tik Lie
laimėti taškai, įvarčiai, medaliai, svar
kusi "kraujo puta"?
tuvos, bet ir viso pasaulio lietuvių šven
biau už viską jose buvo pabaustas bend
te. Įveikė kaip anuomet 1978 m. kai Ka
Delegacijos eisena buvo neabejotinai rumas. Apie tai per uždarymą prasmin
nadoje, Toronte, buvo suorganizuotos
įspūdingiausia, įsimintiniausia šventės
gai pasakė Romualdas Ozolas: bendru
pirmosios Pasaulio lietuvių sporto žaidy atidarymo dalis.
mo jausmas "tai didžiausias mūsų laimė
nės, paminint 40-tį nuo pirmosios tau
jimas. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pa
tinės olimpiados Lietuvoje. (Ačiū Jums,
Lakūnų kilpos
saulyje gyveno po aukštu dangum". Baig
parodžiusioms dvasios stiprybę, istori
Kvapą gniaužė aukštoj» pilotažo pro damas is’kėlė: "Lietuva turi turėti ir
nio tęstinumo supratimą, meleidusiems
grama, atlikta trijų lakūnų. O kiek dėta sporto šalies reikšmę, mokėti sujungti
nutrūkti gyvai šventės gijai, jungiančiai
pastangų dėl lėktuvų. Tik paskutinę
kančią ir džiaugsmą. Toks gyvenimas.
mus visus. O buvo juk labai nelengva...
akimirką pavyko gauti leidimą iš jėgų,
Sveikinu visus, dėkoju (...)", Ir atsisvei
I pirmąsias Toronte susirinko 1101, j
turinčių galią duoti, neduoti... Vienas kino iki penktųjų žaidynių Lietuvoje.
ketvirtąsias — per 6000.
lėktuvas jau su Gedimino stulpais ant
P. S. Dar neišrautas bendrumo jaus
Saulėje, vėjyje plakėsi ant stiebų vė
šonų. Oro laivai vartėsi, darė mirties kil
mas... V. Adamkus prisipažino, kad
liavų valstybių, iš kurių atvyko delegacij pas, kilo statmenai, smigo žemyn, net
"kai žygiavo stadiono taku vos sulaikė
jos — Amerikos, Argentinos, Australijos, pagaugai ėjo. Kai po kelių akimirkų jie
ašaras", o Pirmųjų pasaulio lietuvių žai
Brazilijos, Estijos, Gruzijos, Gudijos,
palingavo sparnais, diktorius paaiškino
dynių iniciatorius Pranas Berneckas ne
Kanados, Latvijos, Lenkijos, Mažosios
— lakūnai atsisveikino ("Mes padarėm
slėpė: "Žiūrėjau žaidynių atidarymą ir
Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Vokieti savo"). Nuostabu, gyvuokite, Dariaus
verkiau kaip vaikas".
jos, Urugvajaus. Pynėsi graudulys ir
— Girėno vaikaičiai.
Tol, kol Jūsų rankose, Jūsų širdyse
džiaugsmas. Palankumo, nuoširdumo _
Pagerbti olimpiečiai
- ir atvažiavusių, ir neatvažiavusių gausmas lydėjo kiekvieną, didelį ar mažą.
Antai JAV delegacija, pati didžiausia
Sporto, meno, grožio šventėj buvo ir plazdės trispalvė, čia mums bus saugiau,
(per 600), jos priekyje — jis, Valdas
*
susikaupimo, tylos minučių. Skambant drąsiau, ramiau. Dėkojame.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS SVEIKINA JAUNIMO KONGRESĄ
Mieli lietuviai,

.

VEJA IR LIETUVIU KOLONIJA
artėja VII Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas nuostabioje Pietų Amerikoje.
Džiaugiuosi, girdėdamas ir matydamas musu jaunimą energingai studijuojantį bei
dirbantį čia ir Lietuvoje. Tikiu, kad tuo metu, kai šiaurės pusrutulyje siautės šiau
riosios pūgos, po karšta Pietų Amerikos saule suliepsnos dar karštesnė lietuvybės
ugnis. Pirmą kartą Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje bus proga susirinkti, šį
kartą jau tikrai VISO, pasaulio jauniems lietuviams.

į Mes visuomet džiaugiamės, kai pama
nome soaudoj ar televizijoj naujienas
apie mus ir musų lietuviškąją kojoniją. ,
Graži staigmena buvo savaitinio žurna
lo VEJA reportažas apie SÃO PAULO
Nu 36 lietuvių nuotaiką atgavus nepri
klausomybę. Straipsnio titulas: PERTÓ
DO CORAÇÃO — russos, armênios e
lituanos de S. Paulo festejam a sua revo
lução.

Žurnalistė Miriam Scavone trumpai
aprašo rusų, armėnų, ukrainiečių ir lie
tuvių gyvenimą S. Paule. Daugiausia vie
tos skiriama lietuviams: viena pusės pus
lapio nuotrauka su Lucija Jodelyte Butrimavičiene ir vaikais Paulium (su lietu
viška vėliava) bei Tomu. Fone Musų
laisvės paminklas .ir kampelis bažny
čios. Kita nuotrauka Irene Skurkevičiūtė su liet, margučiais ir mama Vera su
jos austom juostom. Manau, kad musų
kolonijos artistai buvo tikriausiai parink
ti. Gaila, kad žurnalistė nepaminėjo, kad
bažnyčia, kurios kampelis pateko į nuo
trauką, buvo lietuvių pastatyta ir kad
ten veikia lietuviškos organizacijos, choras, tautinių šokių grupė ir mokyklėlė.
Taip pat buvo galima priminti, kad Lie
tuvos valdžia buvo pastačiusi 5 mokyk
las prieš karą, kurių 3 dar teber'a mūsų
rankose Sąjungos administruojamos.
Mums atrodo savaime suprantamas da
lykas musų dalykus pristatyti, o iš kitų
to reikalauti, tai yra gal perdaug norėta.
Tikimės, kad vienas kitas iš mūsų bus
jau parašęs Veja žurnalui pasitenkinimo
ir padėkos laišką.
KURSAI LITUANISTAMS IŠ RYTŲ

Vos spėjo išsivažinėti Amerikos
APPLE draugijos surengtų mokytojų
tobulinimosi kursų klausytojai, kai jų
vietą Mokytojų kvalifikacijos institu
to auditorijose užėmė kiti ne mažiau
susirupme švietimo reikalais iituams
•mtu mokvkiu pedagogai dirbantys
u t.,.
padalint save rup?s<ria^
f»»1 n»u ■ (f-ii*
«mu

Jie — jaunieji ~ bus tie, kurie atušdevintąją banga sunkiame Lietuvos atgimi
mo darbe. Darbe, kurį dirba kiekvienas lietuvis kiekviename pasaulio kampelyje.
Todėl musų pareiga dabar — remti visus gerus jaunimo darbus ir siekius tiek mora
liai tiek ir materialiai.

Jūsų
Vytautas Landsbergis
1991 m. lapkričio 11d.

v
švietimo ministerijos kviei.mu suvažia
vo dešimt pedagogų, mokančių lietu
vių vaikus Kaliningrado srityje, Balta
rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Latvijo
je ir Estijoje, Tomske, Marmanske, Le
ningrade. Dirbantys svetur lituanistai
susitinka ne tik su švietimo pertvarkos
Lietuvoje iniciatoriais, bet ir su svečiais
iš Vakarų Europos, Australijos, turin
čiais ketinimų padėti demokratizuoti
Lietuvos švietimą. įdomus buvo susiti
kimas su Hiutenfeldo Vasario 16-sios
lietuvių gimnazijos direktoriumi An
drium Smitu.

Išeivijos jaunimo lituanistinis švie
timas — viena didžiausių problemų ko
vojant su nutautėjimu. Liūdna pagalvo
jus, kad prieš dvidešimt penkerius me
tus išeivijos litua istinių mokyklų moks
leiviai laisvai kalbėjo lietuviškai, o da
bar dalis stojančių tepradeda mokytis
kalbos ir jiems bus be galo sunku išeiti
net nepriklausomos Lietuvos pradžios
mokyklos kursą, — tokiais žodžiais sve
čias pradėjo savo kalbą.
Kursantams taip pat buvo surengta
kelionė po literatūrinį Kauną. Nė viena
me vadovėlyje jie, ko gero, neras tų, ką
pamatė šio miesto literatūros muziejuo
se išgirdo pokalbiuose su kalbininkais
fcunu patarimai Rytuose dirbantiems b
fuair’isTams vpar aktualu''

IŠ LITUANISTIKOS TYRIMO IR
STUDIJL} CENTRO

Cultural Contacts International, Ltd.,
New York'e steigia viso pasaulio tautų
tautinių drabužių muziejų. Organizato
riai ieško autentiškų lietuviškų tautinių
drabužių. Galintieji ir norintieji tokius
tautinius drabužius paaukoti prašomi
pranešti Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui Čikagoje telefonu 312/434-4545.
Ieškoma ir tautinius drabužius aprašanti
literatūra.
Amerikos lietuvių gydytojų vardyaas
(Lithuanian American Medical Directo
ry) 1884-1984, ruošiamas dr. Mildos
Budrienės, bus išleistas 1991 metų pra
džioje. Šį stambų bibliografinį veikalą
leidžia Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras kartu su savo padaliniu Lietuvių
medicinos muziejumi. Knygos autorė
yra viena iš šio muziejaus steigėjų ir di
rektorė.

Lietuvos nacionalinės bibliotekos di
rektorius Vladas Bulavas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro direktoriui
1990 gruodžio 20 pranešė, kad antroji
knygų siunta biblioteką sėkmingai pa
siekė. Direktorius dėkoja visiems kny
gas aukojusiems ir prisidėjusiems prie
persiuntimo
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NEĮKAINOJAMA

REKLAMA
{Faksas Lietuvių Žurnalistų Sąjungai
Vilnius, Vatikan Radijui - Roma,
"Tėviškės Žiburiams" - Torontas}

Užvakar nusipirkau Brazilijos Vysku
pų Konferencijos Liturginį Kalendorių
1992 metams. Skubinausi įsigyti vien
tik smalsumo akinamas. Juk šis kalendo
rius eina j 384 Brazilijos vyskupų ran
kas, i beveik 7,000 parapijų (su 13.229
kunigų), į apie 10.000 vienuolynų
(38 "89 seselės ir 2.278 broliai vienuo
li'-^) ir pasilieka jų kasdieniam vartoji
mus ištisą metą; tad... ieškojau vieno
dalyko. Ir tikrai, 262-am puslapy, birže
lio 12, prieš žymint šv. Antano Paduvie
čio liturginę šventę, pastebėta: "Amanhã
Dia de Oração pela Lituânia — Rytoj
Maldos Diena už Lietuvę". Tiesa, kalen
doriaus "Imprimatur" datuotas rugpjū
čio 1 d., o visas tekstas, aišku, paruoštas
daug anksčiau. Ir taip jau tęsiasi 10 me
tų.

Jaučiau taip pat butinę reikalą aplan
kyti Aparecidę (90 km nuo São Paulo),
kur pasauly didžiausia Marijos šventovė:
aplankyti baziliką, arkivyskupą ir Apa
recidos radijo stotį.

Musų artista? scenoje su A. Kairio vaidinimu "Diagnozė"

Kairys jau yra davęs visą eilę aktualių
komedijų, iš kurių labiausiai pavykti
AR NUODAI? AR ATGAIVA?
šiom laikytinos "Diagnozė" "Viščiukų
Paskaičiusi paskutiniame "M.L." nr.
p. Haiinos Mošinskienės korespondenci ukis'Tir "Curriculum Vitae"
ją "DIAGNOZĖ", pajutau širdy kažko
Parinkau DIAGNOZĘ parodyti S.
kį sunkumą, o mintys prilipo prie dvie Paulo lietuvių visuomenei todėl kad jo
jų žodžių: nuodų dozė...
je iškelta tautinė problema yra visos

Vadinasi, mes, dramos mėgėjų rate
lis, aukojome beveik pusės metų sekma
dienių popietes, ruošdami S. Paulo lie
tuvių visuomenei spektaklį, kuriame da
vėme tiktai... dozę nuodų . .

Pati šventovė ir viduj plika, be jokios
pašalinės atrakcijos. Pačiam vidury, po
Atrodo, kad kaltė dėl to tenka man
kupolą — altorius; už jo, prie sienos, ste — parinkusiai ir režisavusiai veikalą.
buklingosios Aparecidos statulėlė nišoje
Užtat noriu kai kę paaiškinti.
su visais išpuošalais; dešinėj — Švč. Sa
Kas to veikalo autorius? - Tai Ana
kramento koplyčia su altorium; o įeinant
prie pagrindinių durų - vienintelis šven tolijus Kairys, mokytojas, Lietuvoje
baigęs Vytauto Didžiojo Universitete
tovei pašalinis religinis objektas - lietu
viškas kryžius. Lauke statomo lietuviško pedagogikos mokslus ir parašęs diplomi
nį darbę apie tautinį auklėjimą. Dirbo
kryžiaus stiliaus, su balta koplytėle pa
įvairiose mokslo įstaigose direktoriaus,
ties kryžiaus centre, aptvertas stilizuotų
auklėtojo ir mokytojo darbą. Aktyviai
tulpių padabinta tvorele. Kairėj, prie
reiškėsi organizacijose ir bendradarbia
sienos, pritvirtinta lentelė su priminimu
vo spaudoje. Buvo dviejų žurnalų redak
Lietuvos Krikšto jubiliejaus ir Sibiro kan
torium. Yra parašęs įvairaus žanro kny
kinių.
gų, kurių tarpe virš 10 dramos veikalų.
Per metus Aparecidos šventovę aplan
Literatūros kritikas P. Gaučys opere
ko virš 7 milijonai maldininkų.
tės "Sidabrinė Diena" librete 1972 m.
Vien tik iš propagandinio taško žvel
štai ką rašo: "Anatolijus Kairys, vienas
giant, ana informacija Liturginiam Bra
populiariausių lietuviškos išeivijos dra-!
zilijos Vyskupų Konferencijos kalendo
maturgų, savo komedijose gvildena lie
riuj ir šis Aparecidos šventovėj lietuviš
tuviškas temas ir kelia lietuviško gyveni
kas kryžius -- neįkainojama. reklama
mo problemas. Jo komedijos patraukia
(nors mes jos apimties gal net neįsten
žiūrovę savo giedria optimistiška nuotai
gtam įšvelgti). Tai "skelbimas", kuriam
ka ir gilia jose glūdinčia mintimi. A.
panašaus ten nei už didelius pinigus neįpirši.

Aparecidos radijas (susijungęs su 120
kitų siųstuvų) taip pat pažadėjo supažin
dinti brazilus su šventuoju Kazimieru ir
Lietuvos vyskupu-kankiniu T. Matulioniu.
Pranas Gavėnas
,, |||f ..... ,
• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

išeivijos šeimų problema, neišskiriant
nei mokytojų, nei daktarų, nei inžinie
rių, nei rašytojų. Žinoma, visos komedi
jos baigiasi linksmai ir laimingai, bet
gyvenime dažnai tenka grumtis su skau
džia realybe, kada tautiniai reikalas susi
kryžiuoja.

Diagnozėje niekur nebuvo kalbama
apie išprotėjimą, nei apie beprotnamį.
Daktaras Kaunaitis, išklausęs Naujokai
tienės susirūpinimą, tuojau nustatė,
lead jos vyras tik idealistas.
O vėliau dar patvirtino jūsų vyras, po
nia, visai sveikas. Manau, kad
tai girdėjo visi, kurie atydžiai sekė ko
medijos eigą. Taip pat ma^au, Kad pa
baigoje visiems paaiškėjo, kad mokyto
jas rūsy turėjo įsirengęs savo darbo kam
barį, kur ruošdavosi paskaitoms.
Tikiuosi, kad Nepriklausoma Lietuva
nesišaipys iš rašytojo Anatolijaus Kaino
veikalų, o įsirikiuos jį į garbingų drama
turgų eiles.

Gi čia, Sanpaulyje, visi, kurie matė
DIAGNOZĘ scenoje, gali kiekvienas nu
statyti: ar tai buvo dozė nuodų, ar dozė
atgaivos lietuviškai dvasiai?

Magdalena Vinkšnaitienė
esOTSíTOsrífla-a- ex?,-
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MUSU LIETU

musų žinios

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

S
GARBĖS

KONGRESO NAKVYNIŲ KOMISIJA

%

prašo kad visi kurie galėtų 3-ms dienoms
priimti kongreso svečius nakvynei, pra
neštu telefonu 273-57 99 o Angelina»
Tatarumenei 274-40 47 Petru» ar Bosely
Bilevičiams 63.59 75 Dėdei Juozui
AČIŪ
iSVVKO KANADON

LEIDĖJA

švęsdama 80-ta gimtadieni (gruodžio i d.
Sveikiname miela sukaktuvininke su tokiu gražiu gimtadieniu
Imkime daug laimės geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos

Nuoširdus ačiū uâ paramą spaudai

Antradienio ryta >s Toronto skambi
na sesuo Pranė broliui kunigu» Petru
ku> Mama labai silpna Atsknsk kiek
galėdamas greičiau

Administracija

Musu Lietuvos pastove* talkininką

Kun Petras Rukšys susitvarkė doku
mentus tusipirko bilietą ir ketvirtadie
m išskrido pas mama Su Dievo ir visa ~“6B
musu palyda
HOTKElES

gimtadiemo proga (lapkričio 30 d
Musu laikraščio bendradarbe širdingai sveikiname
imkime daug laimės, tvirtos sveikatos ir gausios
Aukščiausiojo palaimos

Redakcija ir Administracija

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Šv Kazimiero klebonijoj - MUSU
LIETUVOS administracijoj įgalima gauti
pirma Advento sekmadieni pašventintu
p • o t k e 1 ' ų o taip pat ir kalėdiniu
’ v - u k > su sveikinimais

UŽSIMOKĖJO UŽ Ml

VA

Jonas JODELIS
Cr 5 000 00
Marė JOVAIŠAS
Cr 5 000 00
Leonas MEŠKAUSKAS Cr 5.000 00
Užrmršusieji ar niekad nežinojusieji
Johann NOVAK
Cr 5.000,00
Sąjunga-Ahanca
ruošia
Unksmę
kaip Lietuvoj <r lietuviškai švenčiamos
Cr 10000.00
Marcus LIPAS
K ü c o s gah ta? pasiskaityti knygelėj NAUJŲJŲ 1992 METU SUTIKIMĄ
Cr 20 000 00
Paula RIMŠA
FELIZ E te rimo N .-.■A l kuria ten pat Daugiau informacijų sekančiam ML vos
Benedito ZUMAS
Cr 5.000.00
galima gaut»
Pedro ZUMAS
Cr 5.000,00
numerv
Cr wooo 00
Vera MUSTEIKIS
São Paulo lietuviukai skauta*
Ahanta Lituana-BrasileiraCr 22 000.00
pneš išsiskirstydami vasaros atostogoms
pasibaigus mokslo metams (kurie baigta
Sofija Griténaité QUIROGA Cr 7 000.00
NAUJAGIMĖ
s» prieš pat Kalėdas) stengsis bendrai
Jonas PETRI KAS
Cr20 000 00
Šių metų lapkričio 3 d gimė Silvmos
Vitas KIAUŠAS
C? 15 qqq 00
atšvęsti paankstintas Kūčias kartu
«» Antano Liutkevičių pirma dukrelė
su šeimomis gruodžio (Dezembro) 15
Antanas RUDYS
CHO 000 00
KLARA
sekmadieni šv Kazimiero parapijos pa
Vera SKURKEVIČIENĖ CHO 000.00
Džiaugiasi tėvai, močiutė Bruna ir vi
’aipose
Albinąą TAUJANSKAS
CHu 000 00
si giminės
Elena BUTVYDAS
Cr 10.000.00
Algirdas BUITVYDAS Cr 15.000.00
NAUJA vaistininkė
Elena VOJEVODSKIENÊ 10 000 06
Pranešame visuomenės žiniai, kad ko
Spalio mėnesi CRISTINA ANDRIU
PARDUODA
medijos DIAGNOZĖ pó statymas davė
ŠAITYTĖ gavo vaistininkės diplomą,
už Cr $ 100.000,00 (šimtą tūkstančiu
209 000.00 kruzeirų pelno Pinigai bu
kruzeirų) gražius gintarinius karolius
vo jteskt» B Liet B-nės vicepirmininkei Osvaldo Cruz Fakultete, kur ir toliau
Tartis tel. 446.12.61
p Verai Tatarumenei Jaunimo Kongreso studijuoja Biologiją. Linkime sėkmės
'eikalams
Loterija LIETUVAI sutelkė 105.800 ,
00 kruzeirų Pinigai įdėti j taupomąją
kasą, kad suma didėtų.
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Dėkojame visiems už dalyvavimą
parengime
Dramos mėgėju ratelis
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TRADUTOR FOSLiCO
j’

ALEKSANDRAS BOGÜSLAUISKAS
(F:241-2831)

Do lituano p/português e vice
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc.

PORTUGÜES UTUAM
LITUANO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
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