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Plačiajame 
. Paiatilyje
ARGENTINA

Sekmadienį,rugs.23 įvykę prezi
dento ir viceprezidento rinkimai lai
mėti buvusio diktatoriaus Juan Pe- 
ron ir jo žmonos Isabel, didele bal
sų persvara, todėl atrodo, jog nebus 
reikalingi antri lemiamieji rinkimai.

JUNGTINĖS TAUTOS

Naujorkas. Pirmojoje savo kalbo
je Jungtinių Tautų posėdyje .nauja
sis JAV užsienio reikalų sekretorius 
Henry Kissinger,tarp kitko, pasakė, 
jog Amerikos pastangos suartėti su 
Sov. Rusija nė kiek nesusilpnins ry
šių su jos sąjungininkais. Amerika ir 
toliau nepripažins, kad bet kuri ga
linga valstybė išnaudotų savo jėgas 
silpnesnėms spausti ir jas išnaudoti.

& ABSEIRIIIKA

Rugsėjo 25 trys Amerikos astro-

Tam tikru momentu debesis „sprogs 
ta” ir gali sunaikinti priešo apkasus, 
karo pabūklus.

Ir Amerikos karo reikmenų tyri
nėtojai jau kuris laikas bando tokius 
debesis pasigaminti. Atrodo, kad Ru 
sija bus užbėgus jiems už akių. Tas 
„debesis” butų labai pavojingas gink 
las.

KINIJA

Brežnevas jau birželio mėnesį siū
lęs Mao-tse- Tungui sudaryti nepuoli 
mo sutartį, nes Rusija neturinti jokių 
pretenzijų j Kinijos teritoriją. Bet 
iki šiol Mao dar nieko neatsakęs. At
rodo, jis nesuinteresuotas tokiu pa
siūlymu. Juk jis gerai žino, ko verti 
rusų komunistų „nepuolimo susitari 
mai" su kaimynais. Lietuva, Latvija, 
Estija tokius susitarimus turėjo, o 
Rusija, ką su jais padarė?

ČILĖ

Santiago. Mirė 69 metų sulaukęs 
Pablo Neruda, labai žymus Čilės ko
munistų poetas.

ŠIOS SAVAITĖS PIRMADIENIO VAKARĄ (rugs.24) 
JAUNIMO NAMUOSE ZELINOJE SUSIRINKĘ JONAS 
BAGDŽIUS, HENRIKAS GUZIKAUSKAS, ANGELINA 
TATARŪNIENĖ, RENATO MENDO.JOÃO GONÇALVES, 
KUN. STASYS ŠILEIKA, KUM. PETRAS DAUGINTIS 
APSVARSTĖ APŽIŪRĖTĄ NUOSAVYBĘ JAUNIMO STO- 
VYKLAI-VASARVIETEI, VIENBALSIAI SUTIKO, KAD 
TA VIETA YRA TINKAMA, KAD JOS KAINA PRIEINA
MA,KAD TOKIA STOVYKLA JAUNIMUI BUS LABAI 
NAUDINGA IR REIKALINGA - NUTARĖ M PIRKT!, r
JAU ŠIĄ SAVAITĘ BUS ĮNEŠTI RANKPINIGIAI - 

(SINAL'- TUOJAU TIKRINAMA, AR TVARKOJE SAVI
NINKO DOKUMENTAI, IR JEI PASIRODYS VISKAS 
TVARKOJE, BUS ĮMOKĖTA PUSĖ KAINOS. KITĄ PU
SĘ BUS GALIMA IŠMOKĖTI PER DVEJUS METUS.

NUOSAVYBĖS KAINA 100.000 kruzeirų. Posėdyje da
lyvavusieji patys tiek pinigo neturi. Bet kadangi tai yra vi
sos S. Paulo lietuvių kolonijos reikalas, tai artimiausiu lai
ku bus sudarytas stovyklos pirkimo ir jos Įrengimo bei iš
laikymo atsakomingų ir visuomenėje pasitikėjimą turinčių . 
asmenų komitetas, bus išdirbti reikalingi jstatatai, ir tada 
komitetas kreipsis Į visas organizacijas ir paskirus lietuvius 
prisidėti prie stovyklos įsigijimo, jos įrengimo bei išlaiky
mo, Apie visa tai visuomenė bus laiku informuojama.

DŽIAUGIAMĖS TUO LEMTINGU IR MŪSŲ KOLO - 
NIJAI LABAI SVARBIU SPRENDIMU, LINKIME IŠ - 
TVERMĖS BEI VISUOMENĖS PARAMOS, IR GREITU 
LAIKU ŠVĘSTI STOVYKLOS ĮKURTUVES! VISI LIE
TUVIAI KUNIGAI IR „MUSU, LIETUVA" UŽTIKRINA 
VISOKERIOPĄ SAVO PARAMĄ T.

nautai: Alan Bean, Owen Garriot ir 
Jack Lousma grįžo iš erdvių labora
torijos, joje išbuvę 59 su puse die
nos. Per tą laiką jicatliko įvairius 
mokslinius Saulės ir Žemės tyrinėji 
mus, nutraukė 77.600 saulės foto
grafijų, 16.800 Žemės nuotraukų ir 
turi 29 kilometrus magnetinių įrašy
tų juostelių.

Kiti trys astronautai skris j labo
ratoriją lapkričio 11d.

JUGOSLAVIJA

Belgradan atskrido Sov. Rusijos 
min. pirmininkas Kossiginas pagerin
ti prekybinius ir politinius jau seniai 
pašlijusius reikalus.

VENGRIJA

Vengrijos vyriausybė derasi su 
JAV valdžia padidinti prekybą, kuri 
dabar siekia 45-50 milijonų dolerių 
per metus.

SOV. RUSIJA

Amerikos karinio saugumo vyrai 
patyrę, kad Rusija esanti išvysčiusi 
„išsprogstantį debesį”.

Gavęs dovaną PLB seimo dalyvių priėmimo proga Liete vos atstovas .J. Rajeckas, p. Kajeckienė, PLB valdybos jau 
nimo reikalų vicepirm. M. Lenkauskienė, PLB pirm. St. Barzdukas, p. Barzdukienė

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOS KATALIKŲ NAUJI SKUNDAI
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronika“ rašo:

1973 gegužės viduryje Lietu
vos tikintieji pasiuntė TSRS 
Aukščiausio Sovieto Prezi
diumui skundą ir du pareiški
mus, kuriuos pasirašė keliolika 
tūkstančių tikinčiųjų. Šie pareiš
kimai atsirado todėl, kad nesi
liaują tikinčiųjų diskriminacija.

Kaip buvo renkami parašai?
Pareiškimų tekstai per rankas 

pasklido po visą Lietuvą. Kiek
viename lape, kuriame turėjo 
pasirašyti tikintieji, buvo visas 
pareiškimo tekstas, su kuriuo 
pasirašantysis turėjo susipažinti. 
Atsirado labai daug žmonių, ku
rie, gilaus tikėjimo paskatinti, 
skaudžiai išgyvendami Tėvynės 
ir Bažnyčios teisių varžymus, 
paaukojo daug laiko ir pastangų, 
kol surinko 30,782 parašus. Juk 
visa tai reikėjo padaryti laisvu 
nuo darbo metu, nuolat rizikuo
jant pakliūti i saugumo rankas. 
Kas nėra rinkęs parašų mūsų 
sąlygomis, niekada nesupras, 
diek didvyriškumo ir pasiaukoji
mo parodė parašų rinkėjai.

Kaip reagavo tikintieji, 
jiem pasiūlius pasirašyti? Dau
gelis entuziastiškai, nesvyruo
dami pasirašydavo, ypač jei 
jiem būdavo aiški parašų rinkė
jo asmenybė. Tuo atveju, kai rin
kėjas būdavo nepažįstamas, 
daug kas suabejodavo, ar čia ne
bus valdžios provokacija, ar ne
bus pakenkta Bažnyčiai ir tikin
tiesiem. Kai kurie tėvai vien iš 
baimės draudė vaikam pasi
rašyti .

Buvo aišku, kad prie bažny
čių rinkti parašus neatsargu, to
dėl beveik visi parašai buvo su
rinkti tikinčiųjų namuose. Para
šų rinkimas truko apie pusantro 
mėnesio. Keletas lapų pakliuvo 
pas neaiškius asmenis, kurie 
savo nesąžiningumu ar bloga 
valia juos sugadino ir todėl dalį 
parašų teko išbraukti.

Valstybės saugumo organai 
greitai sužinojo apie parašų 
rinkimą ir pradėjo gaudyti pa
rašų rinkėjus. Kaune pas V. 
Grincevičiūtę buvo padaryta 
krata, nes kažkas įskundė, jog ji 
rinkusi parašus. Keletą kartų bu
vo iškviesta tardymui. Tardyto
jam labiausiai rūpėjo, kas orga
nizuoja parašų rinkimą.

Kapčiamiesčio parapijoje Laz
dijų rajone saugumiečiai gaudė 
kažkokią moterį, kuri, saugumo 
žiniomis, rinkusi parašus. Pa
gauti, atrodo, nepasisekė.

Panevėžio saugumas atėmė 
lapus su parašais iš Steponiš-

SU 30,782 PARAŠAIS
9

Lietuvos pogrindinis laikraštis “Lietuvos Ka- ; 
talikų Bažnyčios Kronika” 1973 m. Nr. 6 praneša,

| kad'š. m. kovo mėn. tėvai Ir vaikai'kreipėsi Į švieti- ; 
mo ministeriją Vilniuje, į Religijų reikalų įgaliotinį

Į K. Tumėną, o š. m. gegužės 14 į TSRS Aukščiau- ; 
sips Tarybos Prezidiumą Maskvoje.

| Prašė: nutraukti tikinčiųjų vaiky diskriminaci“ 
j ją mokyklose, sustabdyti antireliginę k antilietu- 
i viską propagandą vadovėliuose, duoti tikintie- ■ 
Įj šiem šv. Rašto bei kity religinių knygų.

kio kaimo gyventojos Rudienės. 
Moteris buvo tardoma, iš kur 
gavusi pareiškimų tekstus, taip 
pat buvo pagrasinta atimti moti
nystės teises.

Ignalinos rajone kai kurie ku
nigai buvo tardomi, nes kažkas 
saugumui pranešė apie parašų 
rinkimą.

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis K. Tumėnas įsakė Lietu
vos vyskupam ir valdytojam 
paveikti per dekanus kunigus, 
kad šie neprisidėtų ir net kliu
dytų parašų rinkimą prie baž
nyčių.

Daugelyje Lietuvos vietovių, 
pvz. Klaipėdoje, Kapsuke ir kt., 
valdžios pareigūnai vietos kle
bonus perspėjo, kad nebūtų ren
kami parašai.

Kas prasmingiau?
Po tokios saugumo reakcijos 

savaime kilo klausimas: kokia 
prasmė siųsti pareiškimus su pa
rašais tarybinėm įstaigom? Ar 
vien tam, kad, turėdami parašus, 
galėtų tardyti pasirašiusius, gra
sindami atleisti iš darbo, iš mo
kyklos ir 1.1. Be to, turėdami savd 
rankose parašus, saugumo dar
buotojai galėtų šmeižti ti
kinčiuosius, kad parašai buvo 
suklastoti, kad tiek tūkstančių 
nepasirašė ir t.t.

Kai kas mano, ar ne geriau bū
tų iš viso nesikreipti į tarybinės 
valdžios įstaigas, o bandyti pra
siveržti pro “geležinę uždangą“ 
ir kreiptis į viso pasaulio sąžinę.

-o-
Žemiau pateikiame Lietuvos 

tikinčiųjų skundo ir dviejų pa
reiškimų pilnus tekstus.
Skundas Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui Maskvoje; 
skundžiasi, kad Švietimo minis
terija Vilniuje ir Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis K. Tumėnas 
■nesilaiko įstatymų, kliudydami 
piliečiam pareikšti nuomones 
dėl žalingų projektų prieš as
mens .laisves.

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui
Nuorašas: Religijų reikalų tary
bos įgaliotiniui K. Tumėnui

Lietuvos tikinčiųjų
S K U N D A S
TSRS Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo 1968.IV. 12. įsake 
“Dėl piliečių pasiūlymų, pareiš
kimų ir skundų svarstymo tvar
kos“ rašoma: “Dabartinės tary
binės visuomenės vystymosi są
lygomis skundai paprastai yra ta 
forma, kuria reaguojama į pi
liečių teisių ir įstatymo sau
gomųjų interesų pažeidimo fak
tus .. . Jie rodo ir tai, kad dar yra 
rimtų trūkumų daugelio valsty
binių ir visuomeninių organų 
darbe.“

Religijų reikalų tarybos pir
mininkas V. Kurojedovas rašo: 
“Ypač jautriai reikia reaguoti į 
tikinčiųjų skundus, kad pažei
džiamos jų teisės. Visus skundus 
reikia apsvarstyti ir išspręsti 
griežtai laikantis TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
1968.IV. 12. įsako. (“Religija ir 
Įstatymas“, 1971 p. 24).

1973 m. kovo mėn., pradžioje 
mes, Lietuvos tikintieji, suma
nėme kreiptis į tarybinės vaiz
džios įstaigas Lietuvoje, prašy
dami nutraukti religingų moks
leivių diskriminaciją, neversti jų 
kalbėti bei elgtis prieš savo įsi
tikinimus, objektyviai dėstyti 
mokyklose istoriją ir nevaržyti 
pačios būtiniausios religinės li
teratūros leidimo. Kad tarybinė 
vyriausybė žinotų Lietuvos ti
kinčiųjų nuomonę, po skundais, 
adresuotais LTSR Švietimo 
ministerijai ir Religijų reikalų 
tarybos įgaliotiniui K. Tumė
nui, buvo renkami parašai. Jei 
tikėti tarybine spauda, tai visi 
tie, kurie praneša valdžios orga
nam apie esamas negeroves, rei
kalauja jas šalinti, —- stiprina so
cialinį teisėtumą, dalyvauja 
valstybės valdyme ir yra dori bei 
pagarbos verti žmonės. (Plg.

"Švyturys” 1973 Nr. 6 p. 8-10).
Tačiau vos apie parašų rinki

mą sužinojo valstybės saugumo 
pareigūnai, prasidėjo “raganų 
medžioklė“: kratos pas nekaltus 
žmones, tardymai ir grasinimai 
kalėjimu. Šitaip elgėsi Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Lazdijų, Ig
nalinos ir kt. saugumiečiai. Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinis 
K. Tumėnas įsakė Lietuvos vys
kupam ir valdytojam, kad per 
dekanus ir kunigus kliudytų 
žmonėms rinkti parašus. Saugu
miečiam pavyko dalį parašų 
atimti.

Nepaisant šito “jautraus rea
gavimo į tikinčiųjų skundus’ , 
po pareiškimu, adresuotu LTSR 
Švietimo ministerijai, pasirašė 
14,284 tikintieji, o po pareiški
mu Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui — 16,498 tikintieji.

Kadangi valstybės saugumo 
pareigūnai tikinčiųjų kreipimąsi 
į tarybinę vyriausybę įvertino 
kaip politinį nusikaltimą ir tero
rizuoja parašų rinkėjus, todėl 
pareiškimų originalus su visais 
parašais aukščiau paminėtam į- 
staigom pasiųsti susilaikom. Tai 
dus padaryta tik tuo atveju, kai 
tikintieji įsitikins tarybinės vy 
riausybės gera valia ir kai vab ■ 
tybės saugumo pareigūnai nesi 
kiš į tikinčiųjų religinius reika 
lūs.

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas pageidavo pareikš
ti nuomonę apie Liaudies švie
timo įstatymų pagrindų projek- 

■ tą, kurį š. m. balandžio mėn. 
pradžioje pateikė TSRS Mi
nistrų taryba. Projektas visiškai 
nesiskaito su tikinčiųjų tėvų ir 
jų vaikų teisėmis. Jis prieštarau
ja 1960 m. gruodžio 14-15 d. 
Paryžiaus “Konvencijos dėl 
kovos su diskriminacija švietimo 
srityje“ penktam straipsniui, 
kuris reikalauja tėvam “ . . .už
tikrinti vaikų religinį ir moralini 
auklėjimą sutinkamai su jų įsi
tikinimais.“ Mūsų, tikinčiųjų, 
pareiškimas LTSR Švietimo mi
nisterijai pakankamai supa
žindina tarybinę vyriausybę, 
koks mokymas ir auklėjimas ti
kinčiųjų tėvų vaikų yra pagei
daujamas Lietuvoje.

Priedas: Pareiškimo tekstą.'- 
LTSR Š vietinio ministerijai 
Pareiškimo tekstas Religijų rei
kalų tarybos įgaliotiniui K. Tu
mėnui.

1973 m. gegužės mėn. 14 d.
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‘etras Pakalnis
IÍEOM SKERDYNĖS

HENRY KISSINGER

Pabaigęs spaudos konferenciją apie per pasauli nuskambėjusį skandalą, žinomą 
.Vandens Vartų" vardu, JAV prezidentas Niksonas pasiliko savo vasarnamyje pa
ilsėti ir pasižiūrėti, kaip amerikiečiai atsihepsįjo paaiškinimus. Vieną popietį jo 
iuktė Julia paskambino Kissingeriui prezidento patarėjui saugumo reikalais, ir 
naklausė, ar jo vaškai nenorėtų pasimaudyti prezidento baseine. Šiam atsakius tei
namai, ji prašė patarėjo, kad jis pats juos atvežtų. Kissingeris sutiko ir rado prezi- 
ientą besimaudantį. Prezidentas prašė patarėjo eiti su juo į negilią baseino dalį. 
Atsitolinęs nuo vaikų, jis jam tarė: „Jei sutiksi, aš tave rytoj paskirsiu valstybės se
kretorium".

Vieną savaitę pries’ Portugalijos premjero Caetano apsilankymą Anglijoje Ti
mes dienraštis įdėjo kun. Adrijono Hastings straipsni apie negrų skerdynes Wiriy- 
mu kaime, kuris yra Šiaurinėje Mozambiko dalyje. Kun. Hastings tų skerdynių ne
matė, bet jam apie tai papasakojo ispanai misionieriai, kurie ten dirba. Jų. lindy
nių .praėjusių metų gruodžio 16 dieną portugalai kareiviai užpuolė Wiriyamu kai
mą ir iššaudė viii 400 negrų. Kareiviai paklausė vienos nėščios negrės, koji susi
lauksianti: sūnaus ar dukros. Negrė atsakė, kad ji nežinanti. Tuokart kareiviai per
pjovė jos išeitą ir išėmė negimusį kūdikį. Todėl, kai Caetano apsilankė Londonę. 
anglai sutiko jį šaukdami: „žmogžudy, žmogžudy”.

JAV valstybės sekretorius arba už
sienio reikalų ministras yra Amerikoje 
pati svarbiausioji vieta po prezidento, ir 
jei kongresas jj patvirtins, ji pirmą kar
tę JAV istorijoje atiteks žydui. Tas is
torinis įvykis atkreipė dėmesį daugelio 
diplomatų ir politikų, turinčių reikalų 
su JAV. Henry Kissingeris yra įdomi 
asmenybėj kuršę verta iš arčiau pažiū
rėti.

Kissingeris gimė Vokietijoje prieš 50 
metų. Jo tėvas buvo mokytojas Fuerth 
mieste. Paėmus Hitleriui valdžią, sūnus 
nebegalėjo lankyti vokiečių gimnazijos 
ir mokėsi žydų mokykloje. Kartais fa
natiški naciai jj apkuldavo. Todėl jis pa
sidarė nedrąsus ir vengė vaikų.

1938 m. jo tėvai pabėgo j JAV ir ap
sigyveno New Yorke. Čia jis pradėjo 
lankyti gimnaziją, bet draugų neieško
jo. Jis pereidavo j kitą gafeąės pusę, jei 
priešais save matydavo ateinantį vaiką. 
Pabaigęs gimnaziją, norėjo tapti buhal
teriu. Bet kai 1942 m. įstojo į kariuo
menę savanoriu, jo kariera pakrypo j 
kitą pusę. Kadangi jis mokėjo keletą 
kalbų ir mėgo istoriją, pradžioje jis bu
vo vertėju, o paskui Vokietijos istori
jos mokytoju karininkams. Pastebėjęs 
neeilinius jo gabumus, vienas vokiečių 
kilmės karininkas patarė jam studijuo
ti ne New Yorke, o garsiame Harvardo 
universitete. Kissingeris laimėjo stipen
diją ir 1950 m. pradėjo studijuoti Har
varde valstybės mokslus. Mokslas jam 
sekėsi gerai ir po 4 metų gavo daktaro 
laipsnį. Kadangi jis buvo tikrai gabus, 
universiteto vadovybė pasiūlė jam pro
fesūrą. Dėstydamas universitete, jis bu
vo kartu kelių valstybės įstaigų patarė
ju ir pradėjo rašyti straipsnius apie tarp
tautinius santykius.

Parašęs tris knygas, jis pagarsėjo. Jis 
rodė kokiu būdu balansuojant, ginkluo

tas jėgas galima pasiekti tarptautinę 
patvarą arba taiką. 1968 m. Kissingeris 
parašė knygą apie Bismarką ir ja atkrei
pė į save prezidento Niksono dėmesį. 
Perskaitęs jo knygas, Niksonas paskyrė 
jj savo patarėju saugumo reikalams.

Didžiausieji Kissingerio rezultatai už
sienio politikoje yra šie: užmezgimas 
diplomatinių santykių JAV su Kinija, 
pagerinimas politinių ir prekybinių san
tykių su Rusija ir karo paliaubos Viet
name. Tos paliaubos buvo pasirašytos 
po trijų ir pusės metų intensyvių dery
bų Paryžiuje, į kurį jam teko skristi net 
24 kartus.

Kissingeris mėgsta gerai valgyti, gy
vena 6 kambarių name ir dirba bevàk 
kasdien 18 valandų. Paklaustas, ar jo 
kilmė netrukdys jam eiti tų aukštų pa
reigų, jis taip atsakė: „Prezidentas ma
ne prašė vadovauti JAV užsienio politi
kai ir aš jai vadovausiu, nepaisant religi
jos ir paveldėjimo, Pasaulyje nėra kitos 
tokios valstybės, kuri, žiūrėdama j ma
no praeitį, bent pagalvotų apie mano 
kandidatūrą toms pareigoms, kurios 
man yra pavestos. Jos užkrauna man 
atsakomybę, kurią nešiu, atsižvelgda
mas į tautinius JAV interesus".

Rimtieji atsiliepimai apie Kissingerį 
užsienyje buvo geri. „Europiečiams", 
taip rašė vienas vokiečių laikraštis, „šis 
užsienio reikalų ministras yra laimėji
mas. Niekas kitas taip gerai nepažįsta 
Europos reikalų kaip Kissingeris". Bet 
nežinia, kaip seksis Kissingeriui spręsti 
Artimųjų Rytų klausimą, nes Saudi 
Arabijos karalius Feisalas žadėjo nedi
dinti naftos eksporto j JAV, jei prezi
dentas Niksonas rems ir toliau Izraelio 
valstybę. Yra ir kitų stambių tarptauti
nių klausimų, kuriems Kissingeris turės 
pašvęsti savo dėmesį. Bet jis turi prezi
dento pasitikėjimą ir nemažą patyrimą.

Norėdama nusiplauti rankas, Portu
galijos vyriausybė pakvietė užsienio 
žurnalistus į Mozambiką, kad jie vieto
je ištirtų nelemtą incidentą.. Lydimi 
maj. Carvalho, jie aplankė Wiliamo kai
mą ir rado tik keletą sudegusių baku
žių. Apie skerdynes negalėjo būti jo
kios kalbos. Tačiau vienas anglas žurna
listas, pavarde Pringle, nuvyko į buvusį 
Wiriyamu kaimą ir patvirtino misijonie- 
rių pasakojimą. Gretimame .Chawola 
kaime jis sutiko 15 metų berniuką An
taną, kuris matė tas skerdynes ir pats 
nuo jų nukentėjo. Jam buvo peršautas 
kairysis petys. Berniuko pasakojimu, 
tą dieną portugalai šaudė ir Juwan bei 
Chawolos kaimo gyventojus. Vienas por
tugalas misijonierius sutiko 4 gyvus šių 
skerdynių liudininkus.

Tas atsitikimas nėra pirmas. 1971 
m. Jungtinių Tautų komisija, ištyrusi 
panašias skerdynės Angoloje, taip rašė: 
1971 m. gruodžio 24 d. visi Kameya 
kaimo belaisviai buvo sušaukti į vieną 
vietą ir paklausti, kokią dovaną jie no
rėtų gauti Kalėdoms. Gentiės vadai 
Mayengu, Kapapelo, Kameya ir Muza- 
za prašė leidimo medžioti. Tuokart 
portugalai jiems atsakė, kad jie nori me
džioti gerai žinodami, jog krūmuose y- 
ra partizanų. Portugalai sušaudė visus 
vadus kitų belaisvių akivaizdoje. Paskui 
jie supiaustė juos ir išvirė. 1971 m. 
gruodžio 25 dieną portugalai sukvietė 
žmones, įvykio liudininkus, ir su šautu
vais privertė juos valgyti vadų mėsą”.

Į Afriką portugalai įkėlė koją pen
kioliktajame šimtmetyje. Pradžioje da
bartinių savo kolonijų jie nevertino, nes 
nežinojo, ką su jomis daryti. Tik kai 
Amerika pritruko vergų cukrinių nend
rių ir medvilnės plantacijoms,tada por
tugalai pradėjo pelningą vergų prekybą. 
Portugalai gabeno negrus ir į Braziliją 
iki 1878 m.

Kai 1960 m. daugelis Prancūzijos ir 
Anglijos kolonijų gavo nepriklausomy
bę, Jungtinės Tautos pareikalavo, kad 
ir Portugalija suteiktų laisvę savo kolo
nijoms. Bet Salazaras, buvęs Portugali

TEISYBĖS VARDAN

Asmeniškai nesu nė truputėlio suin
teresuotas. Bet vardan teisybės manau, 
jog reikia papildyti Mūsų Lietuvos 38 
numeryje, 10 puslapyje tilpusią Repor
terio rašytą'žinutę „Šaunūs pietū^”.

Reporteris, tarp kitko, parašė: „Už
kandus ir numalšinus troškulį,prelatas 
A. Arminas pasveikino gausiai susirin
kusius, pasidžiaugė, kad pirmųjų funda
torių kunigų Valaičio, ir Suginto pasi

jos premjeras, atsisakė ir paskelbė, kad 
visos Portugalijos kolonijos yra Portuga
lijos teritorija užjūryje. Jis pradėjo ra
ginti tautiečius apsigyventi Angoloje 
ir kitose kolonijose ir suteikė norin
tiems įvairių langvatų. Taip pat ir jo į- 
pédinis Caetano viliojo ir vilioja tautie
čius keltis į kolonijas ir išnaudoti jose 
esančius turtus. Kad ir svetimtaučiai in
vestuotų kapitalą Portugalijos koloni
jose, jis atleido dešimčiai metų jų įmo
nes nuo mokesčių ir visą uždarbį leido 
išsivežti namo. Ta privilegija gausiai 
pasinaudojo JAV, Prancūzijos, Anglijos 
ir Vokietijos bendrovės. Caetano tikisi, 
kad tų kraštų vyriausybės padės jam iš
laikyti dabartinę kolonijų padėtį, kurią 
tuo tarpu saugoja 180.000 kareivių ar
mija.

Nepaisant įvairių priespaudos būdų 
sujudo Angolos ir Mozambiko negrai ir 
ptadėjo reikalauti nepriklausomybės. 
Tas laisvės sąjūdis prasidėjo 1961 m. 
kai Angolos negrai puolė vieną kalėji
mą ir norėjo išvaduoti politinius kali
nius. Puolimas nepavyko ir nuo to lai
ko prasidėjo masiniai areštai ir tikros 
negrų skerdynės. Bet negrai nepasidavė 
ir šiaurinėje Angolos dalyje prievarta 
surinkti darbininkai sukilo prieš kolo
nizatorius ir pradėjo į juos šaudyti. Se
kančiais metais sukilo Mozambiko ir 
Gvinėjos negrai. Iki šiol įvairiose kovo
se žuvo apie 8.000 portugalų.

Vieno vokiečio žurnalisto apskaičia
vimu Gvinėjoje kovoja 9.000 partiza
nų, Angoloje 12.000, Mozambike 9.000 
Ginklų jie gauna iš Kubos ir Kinijos, 
pinigų iš kaimyninių valstybių, bažny
tinių organizacijų ir Vakarų Europos. 
Nepaisant, kad Portugalijos vyriausy
bė kiekvienam imigrantui duoda veltui 
150 hektarų dirbamos žemės ir 150 
miško, portugalai bijo partizanų ir vie
toj keliavę į kolonijas, jie vyksta į Vaka
rų Vokietija ir Prancūziją, kur gali gerai 
uždirbti ir gyventi civilizuotoje aplinko
je. Bet Portugalijos vyriausybė yra už
sispyrusi ir terorizuoja Afrikos negrus.

P,

šventusio darbo dėka, lietuviai dabar tu
ri savus pastatus: bažnyčią, kleboniją, 
mokyklą ir kad niekas jiems nosies ne
šluosto”. Viskas atrodo gerai gražiai. 
Bet ar tai pilna tiesa?

Jei nepažinčiau prel. Armjno. ar jei 
tai būtų kitas kalbėtojas pasakęs, many- , 
čiau, kad jis buvo perdaug užkandęs ir • 
užgėręs. Ir štai kodėl: argi a.a. kunigas 
Valaitis nors ranką pridėjo prie Zelinos 
bažnyčios, klebonijos ir mokyklos sta
tybos? Kun. Sugintas, tiesa, yra tos

galas 10 psl.
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SVEIKATA
Juozas Venckus, SJ

3EŠIMTS GYDYTOJU ATSAKO
ą Dširrį íclaosmi

Gyvenimas tapo lengvesnis, malones
nis, įdomesnis. Mažiau bereikia dirbti, 
ankščiau galima išeiti j pensiją. Žmo

nės turi daugiau laisvo laiko. Dažnai 
nežino, kuo jį užpildyti. Vieni aplink 
namus kalinėja, juos dalo, kiti darže 
triūsias!, kiti žvejoja, kiti gėles sodina, 
-.u bites prižiūri. Moterys neria, pina, 
siuvinėja, vaikus ir vaikų vaikus daboja, 

• pan. Prasčiausias dalykas yra kai nie
ko nedirba, tik nuobodžiauja. Visų tų 
qerų darbų ir puikių sumanymų pagrin
de yra gera sveikata. Gera sveikata yra 
brangesnė už pinigus. Nereikia aiškinti, 
kas yra sveikata. Liga pasako, kas yra 
sveikata. Su sveikata ir su liga yra suriš
tas gydytojas.

Yra trys žmonių rūšys, ar luomai, 
apie kuriuos niekas nenori kg nors pras
tu girdėti: tai kunigai, gydytojai ir valdi- 
■linkai. Jeigu kas iš jų yra prastas, tai 
ai n u kentėsi u, tai pasako kiekvienas. Ka
da kalbama apie kunigą, kalbama apie 
kunigų „misteriją”, reiškia religinę pa- 
Japtj, sujungtą su jų apaštalavimu. A- 
pie gydytojus kalbant sakoma, gydyto- 
io»mistika”, nes jų rankose yra paslap- 
'mgoji žmogaus gyvybė.

„Boston Sunday Globe" (July 15, 
1973) aprašo dešimtį klausimų pasta
tytų dešimčiai žymių gydytojų.

i. Kodėl gydytojai neišaiški
na ligoniui paprasta kalba jo 
ligos?

Atsako Dr. Michael D. DeBakey, ku
ris padarė eilę širdies transplantšjų- 
persodinijnų. Dr. DeBakey prilei
džia,. kad daugelis gydytojų tikrai 
neaiškina pacientui jo ligos, kuri yra 
tartum paslaptis. Ligonis nežino, ko 
laukti, kokia jo ateitis; nežino, kiek 
ilgai ir ikės gulėti. Ligonių seselės 
laksto aplinkui su visokiomis adato
mis, bado, ima visokius skystimus, 
ima kraują po kelis kertus ir Lt. Dr. 
DeBakey mano, kad gydytojas iš 
tiesų turėtų pasikalbėti su ligoniu ir 
kiek galima paprasta kalba paaiškin
ti jo ligą, ir ko gali tikėtis ateičiai. 
Daktaras padidina ligonio pasitikėji
mą gydytoju, jeigu jam pasako aiš
kiai, kokia liga serga.

2. Kodėl gydytojai laiko bur
ną užčiaupę ir nepasako tik
rosios ligos, nei kaip gydytis?

Atsako Dr. Isaac Djerassi, hematolo- 
gas arba kraujo tyrinėtojas, Darby 
Pa.. Jis gydo leukemijas, arba kraujo 
vėžį. Dr. Djerassi mano, kad patys 
gydytojai neranda drąsos pasakyti 
pacijentui tikrą padėtį, ypatingai jei
gu kas turi vėžį. Atrodo, kad būtų 
žiauru pasakyti pacijentui tiesą. Ne

bent giminei, jeigu prižada nesakyti 
ligoniui. Kartais pasako, kad ligonis 
turi vėžį, bet tuojau prideda, kad da
bar gydytojai turi gerų vaistų nuo 
leukemijų, kad tikrai apgydo ir ligo
nis dar ilgai gali gyventi. Dr. Djeras- 
si niekados nesakęs, kad ligonis mir
siąs. Bet jeigu kas tikrai užsispyrus 
prašyti pasakyti, kokia jo liga ir ko
kia prognozėmis pasakytų atvirai.

3. Kaikurie specialistai lei
džia savo pacijentus per ran
kas greitai, vieną po kito. 
Kaip jie gali taip greitai leis
dami pažinti ligonį? 

■ ..-raggg^as^tgjf^r '

Atsako Dr. John P. Merril (Harvardo 
univ. prof.), kuris padarė pirmą pa
saulyje inkstų persodinimą pasakė: 
vieni apžiūri greitai savo pacientus, 
o kiti palengva. Musų laikais gydyto
jai turi skubėti. Pacientų yra labai 
daug ir visus reikia aptarnauti. Se
niau ligas nustatydavome pačioje li
goninėje su visais aparatais; dabar 
turime tai daryti kabinete. Jeigu ka
binete ir nenustatome tikros diag
nozės, ligoninė pataisys diagnozę. 
Nėra bėdos. 80 nuošimčių visų pa- 
cijentų, kurie ateina į gydytojo ka
binetą, beveik visiškai nieko neturi, 
tik norėjo pasikalbėti su gydytoju a- 
pie savo sveikatą. Gydytojai neturi 
laiko pasikalbėjimams, todėl greitai 
atleidžia, nes yra tikri, kad pacien
tas nieko pavojingp neturi.

4. Pacientas, eidamas j ligo- 
.iinę, ar gali tikėtis, kad bus 
pagrindinai gydomas?

Atsako.DL Dalvih H. Plimpton, Me
dical Center, New York. Reikia ap
gailėti, kad ne visos ligoninės duoda 
gerą ir išsemiamą gydymą, su kuriuo 
kartu būtų apsaugojama asmens gar
bė. Mes savo ligoninėje visados stem 
giamės apsaugoti žmogaus privatinį 
gyvenimą ir neišduoti jo paslapčių 
Bet, iš kitos pusės, mes reikalaujame, 
kad pacientas neslėptų nuo gydyto
jo savo ligos istorijos; mes tikrai ti
kime, kad kiekvienas ligonis turi bū
ti gydomas ligoninėje rūpestingai ir 
su didele pagarba ligoniui.

5. Ar būtinai reikalinga, kad 
; gydytojai taip lengvai, taip

skubiai ir taip dažnai lieptų 
daryti rentgeno nuotraukas 
ir visokius kitokius laborato
rijos tyrimus? Visa tai gero
kai vargina pacientus ir be 

j to žymiai padidina išlaidas? 
Ats. Dr. Meyer Friedman, San Fran
cisco^ Mount Zion Ligoninės, širdies 
specialistas. Nelaimė, taip yra. Kiek
vienas gydytojas bijo, kad^praleidęs 
kokį tyrimą,gali nepastebėti ligos 
pablogėjimo. Tada būtų didelė ne
laimė pacientui ir gydytojui.

6. Ar dauguma gydytojų su
tinka, kad gali gydytojui už- 

įsimokėti dalimis?
Ats. Dr. Min Chiu Li, kuris atrado 
vaistą prieš Choriocarcinomą. Neži
nau ar daugelis gydytojų tai daro. 
Aš darau. Tai atsitinka todėl,kad 
pacientas derasi su gydytoju dėl sąs
kaitos, dėl honoraro. Tai nėra malo
nus pasikalbėjimas. Jeigu tikrai žino
tumei, kad pacientas negali mokėti, 
tai sakytumei „nereikia". Bet jei
gu gali ir nemoka? Dažniausiai palie-

1 Lu tą dalyką sutvarkyti savo sekreto
rei.

7. Kodėl gydytojai nssutvar- 
ko savo valandas, kad paci
entui nereikėtų tiek ilgai lauk
ti jo kabinete?

Ats. Dr. James A.Greene, direktorius 
neprologijos centro kalamazoo, Mich., 
Nėra nieko geresnio, ką norėčiau da
ryti, kaip gseičiau aptarnauti savo 
pacientus. Bet ne visi pacientai yra 
lygūs. Vieni reikalauja daugiau laiko, 
kiti mažiau. Labiausiai suardo planą, 
taip vadinami „greitosios pagalbos" 
šaukimai, Jeigu yra kam nelaimė, 
šaukia,reikia viską palikti ir bėgti j 
pagalbą.

8. Kodėl gydytojai nesutvar
ko savo kabineto reikalų taip, 
kad būtų galima prisišaukti 
būtinam reikalui esant, pav. 
širdies atakai is’tikus namie, 
ar pan.

Ats. Dr. Padraig Carney, Medical 
Center direktorius Long Beach, Cal.- 
Nematau, kodėl to bebūtų galima 
padaryti. Jau yra daug gydytojų, ku
rie sutvarkė savo valandas taip, kad 
jį galima lengvai surasti; sekretorė, 
ar ligonių slaugytoja, ar namiškiai tu
ri žinoti, kaip jį gali lengvai ir greitai 
pasiekti. Jeigu išvažiuoja ilgesniam 
laikui, turi palikti kitą, kuris jį pava
duoja.

9. Kodėl kartais gydytojai 
neatsako savo pacientų tele-, 
fonus?

Ats. Dr. Robert W. Frater, chirur
gas Einstęin College, New York Ci- 
ty«, Gydytojas yra labai užimtas žmo
gus, turi bėgioti iš kabineto j ligoni
nę, iš vienos ligoninės j kitą. Pacien
tas turi turėti laimę greitai pagauti 
gydytoją prie telefono ir asmeniškai 
pakalbėti. Kiekvienas gydytojas turi 
patyrusią sekretorę, kuri daug daly
kų ir neprasčiau gali atlikti vietoje 
paties gydytojo. Esant tikram reika
lui,., ji padarys tinkamus žingsnius, 
painformuos gydytoją, ir gydytojas 
prieis prie telefono,

10. Ar taip vadinamas „šei
mos gydytojas" jau nyksta 
Amerikos gyvenime?

Ats. Dr. Edmund Klein, Odos sky
riaus vedėjas Buffalo, N. N. Taip, 
„šeimos gydytojas išnyko iš Ameri
kos gyvenimo. Tik retos šeimos be
turi savo gydytoją. „Šeimos gydyto

jas" pradėjo nykti prieš 25 metus, 
ypatingai pasirodžius antibiotikams, 
pav. penicilinui, streptemicinui ir 
pan. Atsiradus šitiems vaistams, gy 
dytojui nebereikia, paėmus ligonio 
ranką, sėdėti prie lovos ir guosti li
gonį, jį raminti kad „Dievas išgydys" 
Gydytojas išvirkite peniciliną ir eina 
namo. Žino, kad penicilinas išgydys. 

Giliausia priežastis yra ta, kad gydy
tojas neturi laiko ilgai pasilikti prie 
ligonio. Turi bėgti kitur. Be to prisi
deda ir kita aplinkybė: jeigu gydyto
jas gautų pastovią algą, tada jam ne
svarbu, ar jis per dieną aprūpina 100 
ligonių ar 50, bet dabar kiekvienas 
pacientas yra svarbus, ir jų yra daug. 
Aš dirbu per dieną 16-18 valandų ir 
septynias dienas per savaitę, kol ap
tarnauju visus pacientus. Supranta
ma, kad su vienu ilgai negali pasilik
ti, nes kiti pasiliktų neaptarnauti. 
Jieškokime geresnės sistemos,1 taip 
sako Dr. Klein.

SE§OTOS TROBELĖS

Apie senųjų namų apgailėtiną būk 
lę komunistinė spauda vengia rašyti, 
tačiau kartais tiesa išlenda, kaip yla 
iš maišo, palietus kurią nors kitą 
temą. Taip Įvyko A. Jasaičio rašiny
je “žalmargių nelaisvėje”, kuris pa
skelbtas ‘‘Komjaunimo Tiesos” 134 
nr. ir liečia Žuvinto kolchozo narę 
Oną Verenienę Alytaus rajone. A. 
Jasaitis pasakoja: “Vieno kaimo tro
belėje 20 metų gyvena jauna našlė 
su dviem mažučiukais vaikais ir se-. 
mite mama. Tėvai vieni pirmųjų kai
mo komunistų, pirmieji Į kolūki Įsto
jo. Motina apylinkės Tarybos pirmi
ninke dirbo. Pokario metai sunkūs 
buvo, siautė banditai, žemė nedos- 
niai atsilygino už triūsą. Bet jie ne
siskundė, iškentė visas negandas. 
Laikas bėgo, kaimynai, pasistatę nau
jas sodybas, išsikėlė gyventi kitur, 
o jų trobelė taip ir pasiliko stovėti. 
Lietūs ir vėjai prakiurdė namo sto
gą, supūdė sienojus. Ir tada žemdir
bių šeima niekam nesibėdavojo. Dir
bo pagal išgales — jaunoji kolūkio 
karves melžė, senutė vaikus dabojo 
ir pagal išgales ūkiui padėjo. Būtų ir 
toliau taip gyvenę, jei ne vieną die
ną po pat trobelės langais nebūtų 
kuolų ėmę kalti ir vielą tempti...” 
Nupiešęs realistini senosios trobelės 
vaizdą, A. Jasaitis imasi pagrindinės 
žalmargių temos. Pasirodo, kolchozo 
pirm. A. Petniūnas tos sukiužusios 
trobelės sode Įrengė gardą žalmar
gėms, kuris buvo panaikintas tik 
Alytaus žemės ūkio valdybos tiesio
giniu Įsikišimu. Dabar kolchozo val
dyba O. Verenienei jau paskyrė skly
pą Ąžuolinės gyvenvietėje, bet na
mas dar nepastatytas. Ji su savo šei
ma ir toliau gyvena senojoje tro
belėje.
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um polvu,peixe espada vigiando aporta 
para que ninguém entrasse.

O peixinho disse para o polvo que 
tinha vindo de muito longe trazendo 
um recado para o rei do mar.

O polvo deixou-o passar e ele foi 
pelo corredor do castelo.

Depois êle chegou até o rei e viu Am
barita junto com o rei do mar.

O peixinho explicou para o rei que 
os pais de Ambarita estavam a procura 
dela.

O rei ficou furioso e começou a fa
zer uma ventania e as ondas cresceram 
O rei pegou na mão de Ambarita e su
biu até encima.

Ambarita explicou para seus pais 
que não podia voltar porque o rei do 
mar não deixava.

Ambarita disse que não voltava mas 
toda a tempestade que dava êles iam 
jogando gintaras para a praia.

Pedro Miguel Dovydauskas

GINTARÉLÉ-AMBARITA

Há muitos anos atrás na Lituânia 
quase todos não moravam na cidade.

Êles faziam cabanas perto do mar 
para pescar.

Lá vivia uma família que era o pai . 
a mãe e uma filha.

A filha chamava-se Ambarita.
Ambarita ajudava sua mãe a plantar 

rosas no jardim.
Um dia Ambarita foi nadar porque 

estava muito calor. Ela foi nadando, 
quando viu um pedaço de Gintaras no 
fundo do mar. Ambarita começou a na
dar pára o fundo do mar e parecia que 
alguém estava puxando-a.Foi nadando 
quando desmaiou. Quando ela acordou 
ela estava em um castelo no fundo do . 
mar.

Depois seus pais estavam procuran- 
do-a quando apareceu um peixe doura
do. Então o peixinho perguntou o que 
êles queriam que trouxesse do fundo 
do mar. O pai de Ambarita disse para 
o peixinho que não trouxesse nada só 
a filha. Então o peixinho disse que o 
rei não deixava voltar.

Mas de tanto os pais dela pedirem 
o peixe foi nadando para o fundo do 
mar.

O peixinho foi nadando para o fun
do do mar e encontrou um castelo todo 
dourado feito de gintaras.

O peixinho foi entrando quando viu

AMBARITA •

Antigamente não todas as pessoas 
viviam na cidade, umas viviam em acam
pamento perto do mar. Uma família de 
pescadores vivia lá e tinha uma linda 
filha chamada: Ambarita.

Um dia, fazendo muito calor ela foi 
nadar. Lá na praia começou nadar... 
Nadando sentiu alguma coisa puxando- 
a para baixo. A mãe dela foi ver o que
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linha acontecido e não encontrou nin
guém. Começou a chamá-la mas ninguém 
respondia. De repente ela viu um pei
xinho que lhe disse: ,,a sua filha está 

< o'm o rei dos mares e receio que não 
poderá voltar mais. A mãe insistiu ao 
peixe que êle foi. Nadou, nadou, nadou 
ate que viu um castelo feito de Ginta
ras. Entrando viu polvos e peixes espa
das. Vendo que não podia entrar disse 
ao polvo que tinha que dar um recado 
ao rei. 0 polvo deixou entrar.

Viu o rei e Ambarita, ête disse ao 
rei que a mãe e o pai queriam ver Am
barita. 0 rei levou-a até a praia e Amba
rita disse a seus pais que lhes traria to
dos os dias que tivesse tempestade gin
taras.

Maristela Aldona Žūtautas

AMBARITA

Era uma vêz uma menina chamada 
Ambarita. Ela morava na beira de um 
rio, com seus pąįs_.JEla era muito boni-

MŪSŲ LIETUVA

tinha Um diafoi nadar no rio e ela viu 
um ambar, ela fou nadando, nadando, 
nadando e depois viu que alguém esta
va-a puxando, mas continuava a nadar.

E depois ela viu o rei do fundo do 
mar. Passaram umas horas os pais de 
Ambarita ficaram preocupados.

Depois seu pai falou vou pescar vou 
ver se vejo uma coisa. E depois veio o 
peixe dourado e falou para a mamãe: 
sua filha está bem ela está com o rei do 
mar. Eles tanto falaram que queriam 
ver a filha e êle foi. Foi nadando e viu 
um castelo de âmbar. Foi entrar mas 
não conseguiu, tinha polvo, peixe espa
da. Êle falou para o peixe espada: eu 
vim de muito longe e tenho uma men
sagem ao rei e foi entrando pelo corre
dor do palácio do Rei.

E viu Ambarita com o rei, o peixe 
dourado disse: Ambarita seus pais estão 
preocupados.

0 rei fez uma grande tempestade e 
levou Ambarita à praia.

E todos os dias que havia tempesta
de êle dava gintaras.

Sérgio Dovydauskas

AMBARITA

Há muito tempo atrás havia uma me
nina chamada Ambarita. E um dia ela 
foi nadar e viu um grande pedaço de 
Gintaras. Então foi pegar e quando ela 
nadava alguma coisa estava puxando. 
Então ela desmaiou e o rei do mar le
vou ela para o castelo. Os pais ficaram 
preocupados e foram chamá-la e ela 
não apareceu.

Aí um peixe todo brilhante falou 
para ela: o rei do mar levou-a ao caste
lo e eu não posso entrar lã

E aí os pais ficaram insistindo para 
êle ir até lá e êle resolveu ir lá e êle viu 
um grande castelo feito de gintaras, viu 
o peixe espada, polvos e peixes.

Silvania Banys

Então êle falou ao peixe espada eu SEPTYNI SKIRTUMAI 
vim de muito longe para dar um recado 
para o rei do mar.

Então o peixe espada deixou entrar 
no castelo e êle foi indo pelo corredor.

E viu o rei do mar com Ambarita e 
disse sua mãe está desesperada à sua pro
cura

E o rei ficou furioso e fez uma gram
' de tempestade e falou para a mãe.

Tôda vêz que eu vir aqui vou dar a
vocês pais uns pedaços de gintarasf

E então os lituanos foram pegando 
os pedaços de gintaras e fazem lindos 
colares.

6



NR. 39 (1313) XXV. 1973.IX.27 MŪSŲ LIETUVA 7

LITERATŪRA • DAILĖ • MOKSLAS'
POETO JURGIO BALTRUŠAIČIO

GIMIMO ŠIMTMETIS

Šiais metais suėjo šimtas metų nuo 
poeto Jurgio Baltrušaičio gimimo. Jo 
poetinis kelias neįprastas. Jis eina per 
dvieju tautų teritorijas: rusų ir lietuvių. 
Savo kūryba Jurgis Baltrušaitis pradė
jo rusų simbolistų eilėse ir didesnę gy
venimo dalį rašė rusiškai,pasiekdamas 
rusų literatūros viršūnes. Rusų poezi
jos antologijose jis randamas šalia Puš
kino, Balmonto ir kitų garsių rusų poe
tų.

Tik savo gyvenimo paskutiniaisiais 
metais Baltrušaitis pasišventė lietuviš
kai kūrybai i ir tuo jis i nors dalinai ati
davė savo didelio talento dalį tėvynei, 
kuriai jo jausmai niekada nebuvo užgę- 
sę

Bet kodėl Baltrušaitis rašė rusiškai? 
Atsakymo gal turėtume ieškoti 19 am
žiaus Lietuvos kultūrinėse sąlygose. Mū
sų tu laiku tautiškai galvojanti apsišvie
tusi visuomenė buvo labai negausi. Ne
buvo mūsų tautoje aukštesnės kultū
ros skaitytojų ir dėl £ps priežasties nema 
ža mūsų tėvynės talentų nuėjo tarnauti 
svetimai kultūrai ir literatūrai. Geriau

sias pavyzdys yra Adomas Mickevičius, 
kuris visada skelbėsi lietuviu, bet tėvy
nės grožį ir jai meilę dainavo svetima 
kalba.

Gal panašiai atsitiko ir su Baltrušai
čiu. Jis poetas - mąstytojas, simbolistas, 
intelektualinės poezijos kūrėjas. Jo poe
zijai nebuvo dienos IXX amžiaus pabai 
gos ir XX amžiaus pradžios Lietuvoje. 
Todėl jis ir nuėjo į rusų literatūrą, ku
rioje turėjo tinkamas sąlygas išvystyti 
savo didelį talentą.

Norėdami geriau pažinti poeto kūry
bą, turime susipažinti nors bendrais bruę 
žais su jo gyvenimu. Poeto Baltrušaičio 
gyvenimas buvo ypatingas, nepaprastas: 
tai gyvenimas žmogaus, kuris nuo netur
tingo paprasto sodžiaus berniuko prasi
mušė savo jėgomis iki pasaulinio masto 
poetų laurų.

Gimė Jurgis Baltrušaitis 1873 me
tais gegužės 3 dieną, Paantvardžių so
džiuje, Skirsnemunės valsčiuje. Rasei
nių apskrity. Jo tėvas buvo vidutinis 
ūkininkas. Poetas turėjo du brolius ir 
tris seseris.

Ypatingai jis mylėjo savo motiną ir 
visą gyvenimą su dideliu švelnumu ją 
minėjo. Savo autobiografijoje jis apie 
motiną taip išsireiškia: „Paslaptingą ma
no poezijos liepsną greičiausiai aš būsiu 
paveldėjęs iš mano motinos jautriosios 
sielos, kurios švelnus veidas nuolatos 
gobė mano visą žmogiškąjį gyvenimą.”

Būdamas vaikas, poetas vasaros me
tu ganė kiaules, o žiema mokėsi pas vie
tinį kleboną. Šito klebono patarimu tė
vai jį leido į Kauno gimnaziją. Tačiau, 
kai baigė keturias klases, nustojo tėvų 
materialinės paramos, nes šeima buvo 
didelė o ištekliai menki. Tačiau Baltru
šaitis mokslo nepametė. Versdamasis 
privatiškų pamokų davimu ir kęsdamas 
didelius materialinius sunkumus, jis už
baigia Kaune gimnaziją ir 1893 metais 
išvažiuoja į Maskvą studijuoti gamtos
mokslų, fizikos- matematikos fakultete, 
kuri vėliau baigia; lygiagrečiai su gamtos 
mokslais jis lanko literatūros paskaitas, nomi 
Pasireiškia jo didelis gabumas svetimo
mis kalbomis, kurių išmoksta net pen
kiolika.

Studijuodamas verčiasi irgi privatiš- 
ku pamoku davimu. Pradeda rašyti į 
spaudą, iš karto vertimus, vėliau ir sa

vo kūrinius. Susidraugauja su rusu poe
tu simbolistais kaip Balmont, Briusiov. 
Bielyj ir kitais, įeina į jų ratą ir turi dide
lį pasisekimą.

1899 metais jis veda vieno turtingo 
Maskvos pirklio dukterį, svajingą ir poe
tišką būtybę. Jaunosios tėvai buvo labai 
nusistatę prieš šias vedybas, tačiau jiems 
nepavyko perskirti jaunųjų poros.

Traukia Baltrušaitį vakarietiškas pa
saulis ir vakarų kultūra. Jis daug važi
nėja po Europos kraštus. Pasinaudoda
mas savo svetimų kalbių mokėjimu,ver
čia į rusų kalbą žymiausių pasaulio ra
šytojų veikalus, kaip Ibseną, Hauptma- 
ną, Baironą, Tagore ir kitus. Pasižymi 
kaip labai gabus ir geras vertėjas.

Nemažai laiko praleidžia Italijoje, 
ten rašytojas Džiovani Papini tampa jo 
draugu.

Rusijoje jam yra atvertos durys i ge
riausius intelektualinius sluogsnius. Ži- 

rašytojai kaip Čechovas, Gorkis, 
ir kitųar kompozitonus Skriabinas yra 
jo draugai.

Tačiau pasidaręs garsiu Rusijos raš\ 
toju, jis su širdgėla prisimena tėvynę. 
Taip Džiovani Papini savo afsiminimuo-

(tąsa 8 psl.)

VERGIJOS KRYlKELiyOSE
(Tąsa iš praeito Nr.)

Stefanija Rükiené

RYTAS

Išaušo gražus Sibiro rytas. Vasarą naktys čia būna 
labai trumpos, o dienos ilgos. Saulutė ritasi dangaus 
skliautu ir nesišykštėdama beria žemėn daug šviesos 
ir šilumos.

Labai anksti pradėjo burbuliuoti tetervinai. Jau 
klykavo kedrovka, nerimo ir kiti taigos gyventojai. 
Sibiro gyvūnija skurdoka, nes labai šaltos ir sunkios 
žiemos. Sutinkama kelios rūšys varnų, šarka, žvirb
liukas, kregždė ir dar vienas kitas mažas giesmininkas 
paukštelis.

Šiuo metu Sibiro vasara pačiame grožyje. Taigos 
mažoji augmenija auga, keroja, kūpa ir žydi gražiau
siomis vaivorykštės spalvomis. Reikėtų ir mums 
džiaugtis su vasarine gamtos švente, bet mus slegia 
juoda neviltis, tamsesnė už juodžiausią naktį ir klai
kesnė už mirtį. Nors mes dairėmės akis iŠplėtusios, 
bet tas visas grožis negalėjo mūsų pilnai pradžiuginti, 
nes ilgėjomės savo gimtojo krašto ir savųjų. Mus kan
kino ir neužpelnyta dvidešimt penkerių metų bausmė.

Taigų sparnuočiai tartum priminė ir įvairiais bal
sais įkyriai kartojo:

- Išplėšti esate iš tėvų.žemės, sugriautas jūsų gy
venimas. Vergija, sunkus darbas ir elgetų dalia...

Tik burundukai, margi voverų giminės žvėriukai, 
žaidė kedruose, pasismaguriaudami gliaudė jų riešu
tus ir savo draugiškomis akutėmis mus ramino:

- Nenusiminkit, žiūrėkit, kaip skanu. Tik reikia 
pamėginti.

Staiga taigos rytmečio ramybę sudrumstė griaus
minga komanda: „Padjom.” Girios milžinų tanku
mynuose atsiliepė aidas,ir, pavaduodamas kėlėja, pa
kartojo: „Padjom, padjom, padjom.”

Greit visi keliasi. Pabalin praustis niekas neina, nei
name ir mes. Tik man didelis vargas su ilgais plaukais. 

Nesišukuoju. tik kiek pasitaisau ir galvą apsirišu ska
rele. Dieną gal prisitaikysiu ir pasišukuosiu, nes kiše
nėje turiu gabaliuką sulaužytų šukų.

Arbata jau verda. Virėja turi ankščiau už visus 
atsikelti, dar su tamsa, ir išvirti pusryčius. Ir vėl visi 
renkamės prie laužo, gauname po puoduką arbatos 
n valgome su sausa duonute. Cukraus niekas neturi ir 
keisčiausia niekas iš čiabuvių jo nepasigenda. Tary
tum jie niekada nieko skanesnio ir neturėjo, kaip 
tik rudą durpyno vandenėlį, pienu pražilintą.

-««t riiBMiiL>nTf»rwTiiiiniiB.<wiiiiii»^M*i 'iiiWwiOTiffTilWBMiiWi'l mn1 m1 hitui^hįnyri

A. Žmuidzinavičius.

Papusryčiavome, „sietką” ant galvos, dalgi ran
kon, nes ant pečių nešant, man vis atrodo, kad aš 
kam nors įpiausiu, ir einame visu būriu darban. Ru
sai susigrupavę. Geležinis grupe sudarė su savo vai
kais. Su mumis niekas nenori jungtis, nes mes nemo
kame šienauti. Ateina zvenevodas ir vietiniam atma
tuoja po gabalą pievos. Mums irgi atmatuoja po rėži 
ir pasako, kad tai dienos norma ir mes Ši plota turi 
me nušienauti.

(tąsa 8 psl.)
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Pradedu varyti pradalgę. Šienauti visai nemokuMEILĖS POETAS
Ksaveras Sakalauskas, mūsų 

literatūroje žinomas Vanagėlio 
slapyvardžiu, yra "Aušros" lai
kų rašytojas. Šiemet sukako 90 
m, nuo "Aušros" pasirodymo ir 
110 m. nuo Ksavero Sakalausko - 
Vanagėlio gimimo dienos. 35 m. 
šiemet suėjo, kai poetas mirė. 
Taigi, šiomis progomis privalu 
prisiminti šį, mūsų tautai nusi
pelniusį, poetą.

Vanagėlis gimė 1863 m, balau 
džio 27 d. Kales nykų (kiti rašo 
Kalesninkų) km., Simnovls„,Aly. 
taus apsk., ūkininku šeimoje. Mo. 
kėši Simno, Krokialaukio ir Vei
verių prad. mokyklose ir 1883 m. 
baigė Veiverių mokytojų semi
nariją. Tais laikais mokytojo dar
bas buvo nedėkingas, nes rusų 
valdžia lietuvių kultūrininkų ne
pakentė. Keletą metų jam padir
bėjus Pajavonyse ir Beržinin
kuose, rusų žandarų buvo ap
skųstas dėl lietuviškos veiklos ir 
mokyklų vadovybės buvo perkel
tas į Lomžos guberniją. 1908 m. 
iš Lomžos jis persikėlė į Varšu
vą, kur mokytojavo iki pensijos. 
Mirė 1938 m, birželio 15 d. Var
šuvoje.

Nežiūrint rusų persekioji
mų ir lenkų brukamos įtakos, K.
Vanagėlis išliko visą amžių iš
tikimas lietuvybei. Išaugęs var
gingų dzūkų šeimoje, subrendęs 
patrioto mokytojo P. Armino įta 
koje, anksti įsikinkė į lietuviš
ka veiklą. Platino "Aušrą" ir 
"Šviesą", ragino savo mokinius 
ir visus lietuvius kalbėti lietuviš
kai. Lomžoje kartu su kun. V. 
Aleksandravičiumi suorganiza
vo lietuvių "Pagalbos" draugiją 
rūpinosi lietuvių švietimu. Pa
tekęs į Varšuvą taip pat daly
vavo lietuvių organizacijose. 
Atostogų metu dažnai važiuo
davo į savo gimtąją Dzūkiją ir 
čia bendraudavo su lietuviais 
kaimiečiais. 1928 m, buvo at
vykęs į Alytų ir, mano pakvies
tas, aplankė gimnaziją, dalyvau
damas lietuvių kalbos ir litera
tūros pamokose. Čia mokiniams 
pristačiau Ks. Vanagėlį kaip po
etą.

Rašyti Vanagėlis pradėjo gana 
ankstų Pirmieji jo eilėraščiai 

buvo išspausdinti "Aušroje". 
1921 m. buvo išleistas jo kūry
bos rinkinys "Raštai". XIX am 
Žiaus pabaigoje Vanagėlis pasi
reiškė ir kaip prozos kūrėjas. 
Jis parašė keliolika apsakymų, 
kuriuose pavaizdavo Lietuvos 
kaimo ir miesto gyvenimą. Ta
čiau mūsų literatūroje Vanagė
lis labiau išgarsėjo kaip poetas.

Ks. Vanagėlis, nepalankių po
litinių gyvenimo sąlygų išvary
tas iš tėvynės, romantiškai il
gisi savo tolimos šalelės ir ją ap. 
dainuoja:

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia — 
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia,

Ten darželiuos pinavijos, 
ir mergelės kaip lelijos. 
Ten šalelė daug gražesnė, 
Juoda duona ten gardesnė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Sparnus paukščio kad turėčiau: 
Ten berasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš šaldžiųjų.

Toliau, šiame eilėraštyje, pa
vadintame "Iš tolimos šalelės" 
poetas skundžiasi, kad jam, varg
dienėliui, "priliko" išeit iš tė
vynės, kur. paliko geros širdies 
žmonės, artimieji ir draugai. 
Jis norėtų ten lėkti, kaip paukš
telis, pasveikinti tėvą, brolį, kau 
myną ir savąją mergelę, kuri nu
ramintų jo širdelę. Jis pasakytų 
savo vargus, kurie jį kankina, 
kaip nemeilūs svetimi žmonės 
ir kaip ilgesys jį troškina. Poe
tą jaudina tragiškas nujautimas 
kad:

Lietuvos jau nebmatysiu, 
Brolių savo nebregėsiu, 
Svetimoj šaly išgrūstas, 
Ir numirti čia turėsiuI,.,

Šis eilėraštis yra parašytas 
prieš 110 metų, bet koks jismie^ 
las ir graudulingas šiandien 
mums, išgrūstiems į svetimas 
šalis.

Bolševikiniai literatūros isto. 

rikai Vanagėliui prikiša kompo
ziciniu atžvilgiu ištęstumą ir "ne 
reikalingą skundimąsi svetimai
siais". Bet Vanagėlis rašė šį ei
lėraštį "Aušros" laikais, kai 
apie eilėraščio kompoziciją po
etai maža ką težinojo, jis rašė 
šį eilėraštį iš širdies gelmių, 
kilnių jausmų pažadintas. Jis sa
vo ir visų lietuvių širdies sopu
lius išliejo poetine kalba. Ar 
lietuvis poetas nebeturi teisės 
skųstis, kada jį svetimieji per
sekioja?

Ir kiti Vanagėlio tėvynės mei
lės motyvais parašyti eilėraš
čiai ("Šauksmų aidas", ."Lai
mės valanda", "Abejojantiems") 
pasižymi jausmo nuoširdumu ir 
poetiniu grožiu. Koks paprastas, 
bet koks mielas eilėraštis "Lie 
tuvaitė".

Prigimtą šalį t
Myli, kiek gali,
Gerbia darbštumą, 
Dorą, blaivumą,..

Ir šiandien lietuvaitės okupuo
toje Lietuvoje ir tremtyje ne tik
"tautą dabina", bet ir jos gyvybę 
išlaiko.

Mano dalgis blogesnis už senųjų gyventojų,' o man at
rodė, kad jis visiškai netikės. Kertu iš peties. Geriau 
pasaldus, kapoju kaip krūmus. Dalį žolės nukertu, o 
dalis kažkaip nulinksta ir lieka nenupiauta, bet šie
nauju. Apdalijęs visas grupes darbu, grįžta pas mane 
prižiūrėtojas Fedia. Jis paima iš manęs dalgį, išpusto, 
piauna ir aiškina, kaip reikia šienauti. Atrodo, kad 
viską supratau ir bandau dirbti pagal jo nurodymus. 
Išmetu didelį pusratį, leidžiu dalgį pagal žemę. Vie
ną, antrą kartą išeina gerai, bet žiūrėk - ir vėl tas dal 
gis neklauso: tai galas ar ašmenys i žemę sminga, tai 
kupstan atsiduria, tai už krūmelio užkliūva. Greit vi 
sai atšipinu dalgį. Reikia mokytis pasipustyti. Turiu 
gavusi nulūžusios pustyklės galą, kuris įspraustas i 
praskeltą pagalioką. Prisimenu, kaip tėvas pustyda
vo dalgį pažastin pasispaudęs. Aš stengiuosi pamėg
džioti tėvelį. Ilgai pustau vieną ir kitą pusę, bet jau 
čiu, kad negerai, nes iš vienos pusės daugiau paspau
džiu, iš kitos - mažiau. Neparanku ir gana. Pasipus 
čiusi piaunu pagal taisykles, bet man neišeina. Ir vėl 
iš peties pradedu kapoti žolę, nes man atrodo, kad 
taip daugiau nušienausiu. Po kiek laiko vėl ateina 
Fedia. Išvaro ilga pradalgę, dar paaiškina šienavimo 
techniką ir gerai išpusto dalgį. Prakaituoju šienauda
ma. Saulutė gerokai kepina, medžių pavėsyje uodai 
kandžioja ir įkyriai zyzia. Stropiai dirbu, bet ta pie 
va taip sunkiai pasiduoda. Jau rankas ir pusiauju 
skauda, o pilvą kažkaip traukia. Kad nors greičiau 
pietūs ateitų.

Kairo aerodrome muitinė." darbuotom:
Ks. Vanagėlis liks nemiršta

mas mūsų tautos poetas, giliai iš 
gyvenęs ir išreiškęs tėvynės mei
lės jausmus ir tėvynės ilgesį.

atkreipė dėmesį į du . Lgai bes bučiuojan
čius žmones. Pasirodo, taip kontrabandi
ninkai perdavinėjo briliantus.

MERGAITĖ SU ŽĄSIUKUA.

2 v-į
L
l ; WS!J*

n r-oi t Z IV

Jurgis Baltrušaitis (iš 7 psl.)
se užrašo toki Baltrušaičio išsireiškimą, 
kur jis kalba apie savo paliktą tėvynę: 
.Dabar aš pastebiu, kad tai buvo laimin

giausi mano gyvenimo metai. Padariau 
blogai, apleisdamas savo kaimą, savo tė
vynę, kad ieškočiau skausmo literatū
roje ir miestuose”.

Didžiajam karui prasidėjus, Baltru
šaitis apsigyvena Maskvoje. Tuo metu 
čia atsiranda nemažai lietuvių karo pa
bėgėlių. Baltrušaitis prisideda aktyviai 
prie jų šelpimo: vienu laiku buvo įstei
gęs bendrabutį lietuviams moksleiviams 
taip pat dirbo Lietuvių Pabėgėlių Komi
tete Maskvoje.

1919 metais Baltrušaitis buvo iš
rinktas visos Rusijos rašytojų sąjungos

pirmininku.
1920 metais atvyko i Maskvą Lietu

vos valdžios delegacija derėtis su rusais. 
Ji paskyrė Baltrušaitį Lietuvos atstovu 
Sovietų Sąjungai. Nuo to laiko Baltru
šaitis daugiau nebepasirodė viešai rusų 
visuomenėje. Diplomatinėje tarnyboje 
Sovietų Sąjungoje jis išbuvo iki 1939 
metų, kada buvo paskirtas į Prancūziją 
pasiuntinybės patarėju prie rusų atsto
vybės Paryžiuje. Bet čia jam neteko ra
miai pagyventi, 1939 metų rugsėjo mė
nesį prasidėjo II karas ir su juo visokiau
si gyvenimo sunkumai. Bet nežiūrint to, 
jis kaip tik šiuo laiku atsidavė lietuviš
kąja! kūrybai. Rašė sunkiose sąlugose, 
nekūrentame bute, dažnai maitinda
masis netinkamu ir nepakankamu mais- 
tu. kas palaužė jo sveikatą daugiau)

. 'VA
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Si skyrių redaguoja Nijolė Pupienyté-Mikalkéniené.

RAŠYTOJA KAROIĖ PAŽĖRAITĖ

Pi Karoiė Pažėraitė gyveno kurį laiką S.Paulyje 
ir uoliai bendradarhia vo Musų Lietuvoje. Rugp. 
6 jai sukako 70 metų amžiaus. Redakcijai malo
nu pasveikinti jos gražiu amžium, malonu iškel
ti jos kilnų gražų pavyzdį, kaip,eidama sunkiu ke. 

iiu tremties ji nepalūžo, savo talentų neužkašė, o da
vė mūsų literatūrai žavių vertingų veikalų. Tepadeda 
jai Viešpats ir toliau kurti mūsų tautai vertingus kul
tūros lobius dar ilgus metelius.

P Halinai Mošinskienei dėjame už pluoštelį asme
niškų atsiminimų apie mieląją mūsų rašytoją. Red.

PAŽĖRAITĖ KAROLÉ (g. 1903.VIII.6 
Krasnike, Liublino gub) rašytoja, duktė 
mokytojo Bernardo Pažėros. Pradžios 
mokyklą ėjo Veiveriuose ir Kapčiamies
ty, gimnaziją - Maskvoj, Voroneže, Ma • 
rijampolėj ir baigė 1927 Kauno Pavasa
rio gimn..1931 m. išklausė VDU huma
nitarinių mokslų fakultete lietuvių ir 
prancūzų kalbų bei literatūros kursą. 
Pradėjusi dirbti nuo 16 m. amžiaus, 
1919-1925 m. mokytojavo. Nuo 1927 
jžsienio reikalų m-joje mašininkė, rašt 
vedė (nuo 1938 IX Lietuvos pasiunti
nybėj Varšuvoj ir vėliau Maskvoje), 
1944 pasitraukusi iš Lietuvoj 1948 iš
vyko j Braziliją ir apsigyveno São Paulo 
mieste. Čia dalyvavo lietuviškoj veikloj 
kaip mokytoja, minėjimų bei meniškų 
parengimų organizatorė. S. Paulo liet, 
tarybos narė. Mūsų Lietuvos red. bend
radarbė. 1962 m. išvyko j JAV-es ir ap
sigyveno Čikagpje. Nuolatinė bendra
darbė Lietuviškoje išeivijos spaudoje.

Pirmieji jos eilėraščiai ir novelės pa
sirodė srudentų spaudoj 1925 slapyvar
džiu Ežerų Karalaitė. 1936 išėjo jos 
autobiografinė apysaka Nusidėjėlė, jau
nimui skirta. Vokietijoj pasirodė roma
nas Liktūnas. Brazilijoj išleido novelių 
rinkini Didvyrių žemė. 1971 išleistas 
romanas „Anapilės papėdėje? Bendra
darbiauja Drauge, Lietuvių Dienose, 
Motery, Mūsų Lietuvoj ir kt

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Nuo univerkoc suolo iki dabarties

„O tu, Jone, žydi ir ilgai žydėsi. Esi tik
ra kvietkelė, kaip toj dainoj... ’’

Susipažinome V.D. Universitete,lan
kydamos tą patj prancūzų literatūros 
seminarą pas prof. Vladą Dubą. Mano 
pirmasis referatas - tema: Prosper Meri- 
mee „Colombia" charakterių analizė. 
Ruošiau tą referatą keletą savaičių. Ra
šiau; braukiau, perrašinėjau keletą kar
tų, kol pagaliau teko pirmą kartą savo 
darbą perskaityti seminaro auditorijai. 
Ji buvo negausi: Antanas Vaičiulaitis, 
Vacys Kavaliauskas, Arvydas Vaicie- 
kauskas, Vera Sotnikovaitė dar pora 
studenčių, ir Karoiė Pažėraitė.

Pirmą kartą turiu skaityti viešai. Vei
dai užsiliepsnoja, atremtu rankas, nes 
jaučiu Jcad jos virpa ir man baisu, kad 
kolegos gali tai pastebėti. Jie visi jau 
vyresnių semestrų, jie ir amžiumi stebi 
mane kaip „vaiką".

Pradedu nedrąsiai.-» Gal kiek balsiau 
kolege, negirdime", kiek pašaipiai atsi
liepia kažkuris atokiau sėdįs. Neišdrįs- 
dama pakelti žvilgsnio, skaitau balsiau. 
Jaučiu, kad taip geriau. Nurimstu. skai
tau nuosekliai ramiai.

Baigiau. Atsikvâpisu. Sudėsčiau tvar
kingai lapus, atsilošiau ir akimis perbė
gau visų veidais.

Prasidėjo diskusijos. Vieni darbą pa
gyrė, kiti rado jj perdėm naiviai, gimna
zistiškai parašytą. Matau Karoiė Pažė
raitė vis papurto šviesias garbanas, šali
kėlį ant kaklo pasitaiso. Jos nuostabiai 
baltai ružavame veide klaidžioje šilta 
maloni šypsena, o gilios akys spindi 
šelmišku linksmumu.Jinai pateisina , 
kad darbas nėra tobulai eruditiškas, bet 
pirmas referatas trečio semestro studen
tės yra kruopščiai paruoštas, sklandus 
ir malonus pasiklausyti. Prof. Dubas 
su tuo sutinka pabrėždamas, kad raši
nys pasižymi stiliaus lengvumu ir įgudi
mu valdyti plunksną.

Užkaistu. Prisimena mano dienoraš
čių sąsiuviniai, kuriuos pradėjau rašyti 
nuo 14 metų amžiaus. Ten ir pirmosios 
pasakaitės, ir eilutės-dūsavimų persunk
ti niekeliai.

Kai išėjome j koridorių, Karoiė pri
ėjo prie manęs, paspaudė ranką^Bravo 
kolege, gražiai pasirodei. Nesijaudink 
dėl pastabų. Jie pamėgę „fukses" paer
zinti. Nekreipk dėmesio."

Tuo laiku Karoiė buvo jau bebaigian
ti klausyti kursą. Ji retai bepasirodyda- 
vo, bet kai susitikdavome, visada persi
mesdavome keliais draugiškais žodžiais. 
Tada jinai man atrodė didelės pagarbos 
verta rimta panelė. Jos draugės buvo 
Gražina Tulauskaitė (poetė) Jonė 0- 
rintaitė (rašytoja) ir kt. iškilios hum. 
fakulteto pažibos. Ne man buvo pasie
kiamos tos „parnaso dievaitės”.

Daug vėliau susitikdavome A. Pane
munėje pas pulk. Vaclovą Jonavičių, Ka- 
rolės dėdę, erdvioje dviejų aukštų vilo
je, iš kurios buvo matoma Nemuno 
srauni juosta, ir čia pat ošė šilas. Tai 
buvo reti susitikimai, dažniausiai var
dinių proga, nes ir pati Karoiė būdavo 
reta viešnia, jau tada tarnaudama užsie
nių reikalų ministerijoje, atvykdama iš 
Varšuvos, vėliau iš Maskvos pasisvečiuo
ti.

Tačiau, kiekvieną kartą kai susitikdavo
me, prisimindavome ypatingai maloniai 
univerkos laikus. Karoiė jau tada reiškė
si kaip rašytoja 1936 m. „Sakalo" b-vė 
išleido „Nusidėjėlę” - pirmąjj autobio
grafinio pobūdžio jos romaną, o aš pra

dėjau mokytojos darbą gimnazijoje.
Karoiė buvo mėgiama viešnia dėdės 

namuose, gausiame pulk. Jonavičiaus 
draugų ir giminių būry. Maloniai skam
bėdavo jos užtrauktos dainos, kurioms 
pritardavo stiprūs buv. karių balsai.

1940-:eji Lietuvos okupacijos metai 
kaip vėtra nušlavė visa, kas buvo sava, 
įprasta. Tą Lietuvos okupacijos faktą 
Karoiė Pažėraitė išgyveno Maskvoje Lie 
tuvos ambasadoje, kur jinai tuo laiku 
buvo kultūros ryšių bene vyriausioji 
sekretorė. Ji pati dar galėtų daug papa
sakoti apie tuos baisius moralinio tero
ro momentus - istorinius faktus, oku
panto triumfo, ir laisvės gedulo.

Tolima, bet gyva praeitis.
Susitikau Karolę 1953 metais Brazi

lijoje, čia S. Pauiyje. Po 10-ties nesima
tymo metų, susitikimas buvo nuosta
bus—nepajutome metų naštos. Karoiė 
tebebuvo man toji pati, žydinti Lietu
vos kvietkelė. - Spinduliuojanti jaunat
viška energija, šypsanti, dainuojanti, tik 
• akių gelmėse nebelikę saulėto džiaugs
mo, tik eisena kiek nuvargusi..

Tuo laiku jau antras jos romanas bu
vo išleistas, „Liktūnas”, išeivijoje. Čia 
pat ruošė naują novelių rinkinį „Didvy
rių žemė". Mokytojavo L. B. Sąjungos 
lietuviškoje mokykloje, ruošė vaidini
mus, juos režisavo, organizavo Lietuvių 
Menininkų Klubą S.Paulyje, prisidėjo 
aktyviai prie pirmosios Lietuvių meno 
parodos ruošimo bene 1951 m. prestes 
Maia galerijoje, vėliau Eukaristinio Kon 
greso metu prie bažnytinio meno paro
dos S. Pauly.

Ji buvo „Mūsų Lietuvos” literatūri 
nio skyriaus ilgametė vadovė ir spau 
dos korektorė, turėjo daug draugų gy 
vendama V.Zeiinoje, visur kviečiama 
mielai sutinkama ir palydima.

Atsisveikinau su Karote Pažėraite 
bene prieš 10 metų, kai jinai išvyko 
nuolat gyventi JAV-se. Netekau savo 
artimiausios ir vienintelės nuoširdžios 
draugės, nuostabiai jautrios sielos žmo
gaus. Karoiė Pažėraitė paliko Braziliją,

......................... _... Galas 10 psl

M*aža Miami, Floridoje lietuviu, kolonija, bet nesigėdi išeiti į gatves ir reikalauti/ Lietuvai laisvės.
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APŽIŪRĖTA STOVYKLAVIETĖ

Velionės dukterys.

I

MŪSŲ L I

68 m. amžiaus, kilęs iš Kapčiamiesčio, 
Seinų apskr., Gyveno su šeima Parque 
Mandaqui.

Abu velioniai palaidoti Cachoeirin- 
ha kapinėse.

Taip pat rųgs. 17 mirė a.a.

PETRAS SVOŠKA

L 8
Caixa Postai 4421 

0 LOGO São Pauto.ESP

Direic? responsável;
DRJOSÉ FERRQRA CARRATO

KAROLÉ PAŽĖRAITĖ

■ Iš 9 psl.

be ir Už skelbimą tr fes&t Beatsa
ko. Laižssstfe spsudinamas antradieni. Todâ víedsés ičaėos b prarasimas 9 10 
poslapiams redakcijas {teiktini smébau. kaip iki pimadienio pietų.
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VA L Y J E

BENDRUOMENĖS
CHORO

Praeitą šeštadieni ir sekmadienį rugs. 
22 ir 23 Nemunas pilname sąstate da
lyvavo 5! tarptautiniame folkloro festi
valyje Japonų kultūros salėje.

Šį festivalį, kaip ir pirmąjį pereitais 
metais, organizavo Japonų kultūros Bra
zilijoje draugija savo gražiose patal
pose. Prie jos suruošimo prisidėjo ir S. 
Paulo miesto turizmo sekretarijatas.

Abu vakaru Nemunas įspūdingai su
šoko po 4 būdingus lietuvių tautinius 
šokius: Audėjėlę, čigonėlę, Astuonytj, 
Malūną. Gausi publika nešykštėjo daž
nų ilgų ir audringų plojimų. Gal tik uk
rainiečių šokėjai jų dar daugiau laimėjo.

Publika taip pat smarkiai plojo, kai 
programos vedėjas, pristatydamas šokių . 
būrelių vadovus, pridėjo, kad „J. Luko
ševičius, Nemuno vadovas, tik šiandien 
specialiai grįžo iš Š. Amerikos, kad pats 
galėtų dalyvauti šioje šventėje".

Šeštadienio vakarą šokius filmavo 2-íj 
televizijos kanalo filmuotojai ir jie bus 
plačiai rodomi Brazilijos visuomenei. • 
Rugsėjo 18 (antradienio vakarą} tas pat 
kanalas nusifilmavo dar daugiau Nemu
no šokių, o penktadienį dalį jų perdavė 
S.Paulo publikai. Vėliau duos jų ir dau
giau.

Taip mūsų jaunimas garsina lietuvius 
S.Pauio didmiestyje ir visoje Brazilijoje. 
Garbė Nemunui, jo vadovui, tėveliams 
■»ei rėmėjams.

Neiškenčiame šia proga nepaminėję 
jog panašios propagandos padarytų ir 
kanklių orkestras, po keleto mėnesių, 
jei tik atsirastų dar trys jaunuoliai-ės, 
kurie norėtų pasimokyti.

GRIŽO IŠ Š. AMERIKOS

T. Antanas Saulaitis, S.J. kun. Pr. Gavė
nas, Jonas Lukoševičiui 

pačiame kūrybingumo apogėjuje, neį
vertinta kol buvo tarpe mūsų, o jai iš
vykus, liko spraga.

Gyvendama Čikagoje, pasirodė su 
nauja knyga-„Anapilio papėdėje" - ro
manas, išleistas Liet. Knygos Klubo. 
Rankraščiuose yra dar du neužbaigti 
romanai, tačiau nenusiminsime, ir lauk
sime jų pasirodant. Tai kas, kad metų 
našta lenkia pečius, širdis vis lieka dar 
jauna, o gyvenimo patirtis subrandina 
talentą. - Rašytojai Karolei Pažėraitei 
tepalinkėsime sėkmės ateičiai.

L.tiuvus nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

T. Saulaitis atsigabeno pusantros tea- 
landos filmą iš skautų stovyklos^ arti' 
poros šimtų skaidrių. Paskelbsime vėliau, 
kada ir kame jas parodys ir papasakos a- 
pie stovyklas, apie P L Bendruomenės 
kongresą ir kitus kelionės patyrimus.

Praėjusią savaitę J.Bagdžius, Sr. tren
do, kunigai St. Šileika, P. Daugintis ir 
1 Kidykas apžiurėjo vieną ūkį prie Curie 
tybos keliot35-ame kilometre., ar jis tik
tų jaunimo stovyklai ir žmonių vasarvie
tei. Vieta ir ūkis visiems labai patiko. Y- 
ra arti 10 hektarų geros žemės. Dabar 
čia kopūstų ir kitų daržovių daržai bei 
sodas ir miškelis. Yra ilgokas gilus tven
kinys. Jame daug žuvies, bene 7 pasta
tai, kuriuos sutvarkius tuojau galima var
toti. Yra elektra, vandentiekis. Tik ki
lometras nuo didžiojo vieškelio. Yra ga
na lygios žemės futbolo ir kitoms aikš
tėms. O kaina irgi prieinama. Jei musų 
visuomenė nori įsigyti poilsiavimo ir 
jaunimui stovyklavimo vietą, kaip turi 
pav. Urugvajaus lietuviai, tai nereikėtų 
šios progos praleisti. Tuo reikalu buvo 
pasitarimas būrelio vyrų pirmadienio 
vakarą.

TEISYBĖS VARDAN

iš 3 pusi.
bažnyčios statytojas fundatorius. O ar 
mes visi neatsimename, kad klebonijos 
ir Jaunimo namų statytojas-fundatorius 
yra kunigas Juozas Šeškevičiusl Ir prel. 
P. Ragažmskas^ar nėra čia savo rankos 
pridėjęs? Kas galėjo šitaip užmiršti ar 
sumaišyti faktus? Ar Reporteris,ar kal
bėtojas prel. Arminas?

Būkime tikri, jei ne kun. J.Šeškevi
čius, tai šiandien gal nė klebonijos to
kios puošnios, nei pasididžiavimo vertų 
Jaunimo namų neturėtume, kur jauni, 
kunigai saleziečiai vadovauja jaunimui, 
kur vyksta posėdžiai, parengimai, litua
nistinės pamokos ir kitokį susibūrimai.

Man taip ir norisi siūlyti pastatyti 
tiem dviem fundatoriam kunigam vieną 
didelį paminklą: a.a. kun. B. Sugintai ir

KAS NORĖTŲ ĮSIGYTI GE 
RĄ SMUIKĄ UŽ LABAI PRI - 
EINAMĄ KAINĄ-KREIPKI
TĖS į MŪSŲ LIETUVOS RE
DAKCIJĄ, AR ASMENIŠKAI , 
AR TELEFONU: 273-03-38.

A\USLI 
LIETLJ\2

Redator:
Admiwtmton Petraą. Rūgintis

METINĖ PRENVMERATA; 3® U GARBĖS PWWJMERATAxlS0>lfci

Sekmadienį, spalio 14 d. 16 v. 
Seserų Pranciskiečių gimna - 
sijos salėje, Zelinoje.

J. Šeškevičiui b jų nuopelnus aiškiomis 
raidėmis įrašyti i to paminklo pedestalą, 
kad niekuomet ir niekas nepamirštu ir 
nesukeistu tų dviejų garbingu kunigu 
nuopelnus Zelinos Šv. Juozapo parapi
jai. Vardan teisybės ir žmoniškumo ati
duoki m nuopelnus ir pagarbą, kam jie 
iš tiesų priklauso., anot Išganytojo pa
sakymo :Duokit kas Dievo Dievuij .o 
kas ciesoriaus - ciesoriui"

Kap. J. Čiuvmskas
® <& o

Redakcijos pastaba: Nemanone,kad 
prel. Arminas būtų užmiršęs didelius 
kunigo Šeškevičiaus nuopelnus Jų ne
paminėjo trumpučiame savo žodyje gal 
todėl,kad prieš pietus bueo laikęs mi
šias už mirusiuosius fundatorius kuni
gus Valaitį ir Sugintą, tai pora sakinių 
ir priminė čia jų pirmuosius darbus Šv. 
Juozapo parapiją kuriant. Juk negali
ma sakyti, kad tie du kunigai nebūtų 
buvę patys pirmieji šv. Juozapo parapi
jos kūrėjai. Todėl prei. Arminas pasa
kė tiesą, nors ir ne visą tiesą.

©
UŽSIMOKĖJO UŽ M.L

A. Sprogis,67,20 kr., K. tingis 35,20 
kr.Abu iš Urugvajaus.

Po 30 kr.: Alb. Vasiliauskaitė-Barbo- 
sa ir St. Adomėnas.

Rimgaudas Jūra, Londrina, 60 kr.
E Sagevičius, Kanada 62,50 kr..
Visiems nuoširdus ačiū! Adm.

s

Rugsėjo 17 a.a.

BRONIUS KORSAKAS

Velionis buvo 75 m. amžiaus, gyveno 
Parque Perouche (Casa Verde), buvo ki
lęs iš Dzūkijos. Liko žmona, sūnus,dūk 
terys ir būrys vaikaičiu.

Pirmųjų mirties metinių mišios už 
a.a. ROZALIJOS NAŠLĖNIENĖS

• vėlę bus Zelinos bažnyčioje spalio 2 d.
7,30 valandą ryto.

Jose dalyvauti gimines ir pažįstamus 
kviečia
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