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Pasaulyje
Sov. Rusija
t

Solženicyno knygos „Gulago salynas" skeltoji komunistuose audra nerimsta. So
vietų spauda aršiausiai tebepuola autorių,rei
kalaudama jj nubausti. Ir nors Solženicynas
u puolančius rašytojus išvadino „melagiais"
i reikalavo nurodyti jo knygos puslapius,
kur jis, sakoma, apžmeižęs Sovietų Rusiją-u
išgyręs carą ir nacius ir tt.riki šiol to nė vie
kas nepadarė , bet akiplėšiškai toliau kirši
na visuomenę prieš knygų autorių.
Paskutiniu metu vienas Maskvos teismas
pareikalavo ,kad jis atvyktų pasiaiškinti. Bet
Solženicynas atsisakė net du kartu teismui
prisistatyti.Jis grąžino per policiją teismui
švietimą ir pridėjo savo paaiškinimą, kodėl
įeina ir neisiąs teismui aiškintis:
„Aš atsisakau pripažinti teismo teisėtu
mą ir todėl neatvyksiu į jokią valstybinę
įstaigą aiškintis." Jis sako jo^ Rusijoje
jau daugelį metų viešpatauja neteisėtumai
Valdžia turėtų paleist laisvės? nekaltuosius
ir nubausti atsakinguosius už praeities žu
dynes.Pirma turi pati valdžia išmokti pagerb
ti įstatymus ir tik tada reikalauti, kad ir
kiti jų laikytųsi.’*’
Solženicynas kreipiasi į valstybės gene
ralinį prokurorą ir jam rašo:„Nutaskit biu
rokratus ir tas ypatingas įstaigas, kurios
užsiima genocidu (tautybių skerdynėmis) •
Atimkit iš vietinių ir apskričių pakalikų
neribotas galias į piliečius ir manipuliuot
teismus. Imkitės spręsti milijonus įstaty
mais pagrįstų skundų , kurie yra sukrau
ti stalčiuose".
Reikia stebėtis ir pripažinti Solženicyno
didvyrišką drąsą drėbti tironų valdžiai tokias
nemalonias tiesas j akis. Kaip ilgai ta valdžia
kęs tokį jo kone įžūlumą? Bet nėr abejoji
mo, Solženicynas labai labai pasitarnauja
Rusijos bolševikų rūpestingai slepiamai tie
sai atskleisti visam pasauliui ir tuos tironis
apnuoginti.

ūžtam Solženicyną
Visų puolamą rašytoją ginti viešai išėjo ko
munistas istorikas Sakcharovas. Jis ilgu raši
niu aptaria Solženicyno veikalą„Gulago sa
lynas" ir sako, kad autoriaus aprašomi fak
tai yra tikriausia tiesa. Gali pasitaikyti viena
kita smulkmenėlė ne visai tiksliai aprašyta,
galima nesutikti su kaikuriais jo protavimais
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ir aiškinimais, bet viena, jis turi teisę pa
sakyt ką jis mano, ir antra, pasako tiesę.
Sakeharovo raštas yra nepaprastai
jdomus ir tuo, kad jis tebelaiko save ko
munistu ir gina Soleženicyną, kurs komu
nizmą kritikuoja ir iškelia jo žvėriškus
darbus. Kitame^radésim spaudinti M.
Lietuvoje Sakcharovo raštą vietoje Rūkienės„Vergijos kryžkeliuose',' kuriuos
paskui vėl toliau perspausime. Red.

Apytuštė M.Lietuvos kasa neleidžia turėt
savo korespondentų užsieniuose. Todėl ži ■
nias apie lietuvių gyvenimą ir veiklą ^airiuo
se laisvojo pasaulio kraštuose tenka susialsyt
iš jau atspaustų kituose laikraščiuose.
Pernykščių metu Los Angeles mieste Ame
rikoje labai gražiai leidžiamos LIETUVIŲ
DIENOS visą numerį skurė Australijos lietu
viams aprašyti. Rašo patys austrai iečiai. Tuo
tat numeriu pasinaudoja ML redakcija savo
skaitytojams supažindinti su to labai tolimo
kontinento lietuvių gyvenimu Jr veikla. Netelpant šiame nurperyje visai gausiai medžiagai
likutį atspausime kitame numeryje. Čia gi yįešaj dėkoju Lietuvių Dienų leidėjui p. Antanui
Skiriui ir žurnalo redaktoriams,kad neprotes
tuoja už jų medžiagos panaudojimą mūsų
savaitraštyje.

W a § fo õ bi g t © n a s
Vasario 11 susirinko didieji naftos
vartotojai: S. Amerika, Japonija ir ei
lė Europos valstybių užsienio reikalų
ministrų. Amerika nori aptarti, ką ir
kajp daryti naftos krizei pašalinti. Eu
ropiečiai, ypač Prancuzija,manp palikt
tą reikalą tvarkyti kiekvienam kraštui
pačiam tartis su arabais. Amerika mano,
kad tai prives prie didelio gamybos nusmukimo, bedarbės ir sumišimo, kad
didieji vartotojai turi susitarti ir laiky
tis bendros politikos reikalų. Laikraštį
spaudinant dar nebuvo paaiškėję, kokio
susitarimo pasiekta ar nepasiekta toje
konferencijoje.
VATIKANAS
Popiežius prašė Ven
grijos arkivy kūpą kardi
nolą Mindszenty atsisa kyti savo vyskupijos,kad
galėtų paskirti jai arki vyskupą. Kard.Mindszen.
ty jau apie 25 metus ne
gali valdyt vyskupijos.
Gyvena Austrijoje. Koną
valdžia spaudžia popie žiu jį atstaty t, jei nori sunormalinti Bažnyčios rei
kalus Vengrijoje. Bet kar
dinolas nesutiko atsisaky
ti, nors jau yra virš 80 m.
Popiežius Vengrijos kata
likų labui jį atstatė, o jo
arkivyskupiją valdyt pa •
vedė apaštališkam admi
nistratoriui.

Bepigu atvažiuoti i Australiją lietuviui Šiandie
kur jis besustotų, ypač didesniuose miestuose, vi
sur susitiks su lietuviais ir pasijus savųjų tarpe. Vi
sai kitaip jautėsi lietuvis įkėlęs koją pirma lartą
sai kitaip jautėsi lietuvis pirmą kartą įkėlęs koją
šiame žemyne prieš dvidešimt penkerius mutus
Kalbos nemokėjimas, vietinių gyventojų šaltais
žvilgsniais sutiktas, nes imigracija jiems buvo nau
jas daly kas,o su naujais atvykusiais vietiniai su pa
grindu,ar be pagrindo jautė pavojų prarasti darbą
Galima sakyti, kad šita nykuma ir nesuderinti sam
tykiai tarp vietinių ir ateivių truko dešimtmetį ar ir
daugiau, kol vietiniai apsiprato su naujaisiais, o nau
jieji čia prigijo.

Visai kitokia nuotaika ir savijauta praslinkus ket
virčiui šimtmečio.Australijos lietuviai čia jaučiasi
jau kaip namuose: kupin' pasitikėjimo savimi, susi •
gyvene su kraštu ir aplinka, susikūrę savo lietuviŠ

Tęsinys 2 psl.

BRAZILIJOS LIETUVIU

Artinantis rinkimams j nau-,
ją Br. L. Bendruomenės Tarybą
ir Revizijos Komisiją, reikia vi
siems aiškiai suprasti patį Br.
Liet. Bendruomenės pavadini
mą. São Paulyje dabar yra dvi
„Bendruomenės". Salia Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės, yra Liet.,,Rymo Katalikų šv.
Juozapo Bendruomenė" kuri daž
nai save vadina tik „Bendruo
Vengrai laisvajame pa.
menė". Pasaulio Lietuvių Ben
šaulyje labai nepatenkin
ti tuo popiežiaus parėdy druomenė visuomet turi savo
mu. Jie nori, kad tiek
pilną pavadinimę:„BRAZILIJOS
daug nuo komunistu ken LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ"
tėjęs,visam gyvenimui ka
arba sutrumpintai „Br.L.Benlėti pasmerktas arkivys kūpąs liktų savo vyskupi druomenė". Jos nariais yra visi
jos galva,nors ir užsienyje, Brazilijos lietuviai, kaip tai nu
ir butų gyvas protestas
matyta Lietuvių Chartoje ir
prieš komunistų vergiją.
Du vaikinai sekmadie Pasaulio Lietuvių Bendruome
nį prsirakino retežiais
nės Konstitucijoje.(Atskirai skel
šv.Petro bazilikos kupo
biama Pasaulio Lietuvių Charle ir mėtė tikintiesiems
protesto lapelius.
ta, kad kiekvienas lietuvis žino
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

RINKIMU REIKALU
tų Bendruomenės tikslus ir pa
reigas). Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė veikia visuose laisvo
jo pasaulio kraštuose, kur yra
daugiau lietuvių ir joje lietu
vius jungia visiems bendri tiks
lai bei uždaviniai, todėl ji ir va
dinasi to krašto Lietuvių Ben
druomenė. Tautinei gyvybei iš
laikyti ir padėti lietuvių tautos
laisvės kovą laimėti, reikalinga
veikti organizuotai. Dideli dar
bai tegali būti nuveikiami tik
visų pastangomis ir atsakomy
be.
Kaip matome,Br.L.Bendruo
menės tikslai yra labai aiškūs,
svarbūs ir neabejotini. Todėl
visi lietuviai ir jų įpėdiniai, pra
dedant nuo 18 metų amžiaus
yra kviečiami dalyvauti Br.L.
Bendruomenės rinkimuose: š.
Tęsinys 3 psl.
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kas organizacijas,Kuriose veikdami jie ir pasireiškia
pilnutiniais lietuviais.

• a
ii
■ i
$
t
i

r
I

Per tą laiką jau spėjo išaugti ir subręsti naujoji
Čia gimusiųjų karta. Bet negalima sakyti, kad naujo- •
ji'karta mažiau lietuviška, negu jų tėvai. Jaunieji lie
tuviai irgi jaučiasi, netgi didžiuojasi esą lietuviai ir
tik gal ne taip gerai kalba lietuviškai. Tiesa, jų ir
i

pažiūros gerokai skiriasi nuo vyresniųjų ia
ėiau ne lietuvybės, o Lietuvos atžvilgiu:
Įieins Lietuva tėra tik kaip pasakų kraštas,
bet ne tėvynė, jeigu iš viso šis terminas ką
reiškia ne tik jatmajai lietuvių kartai, bet ir
iš v įso visų kraštų jaunimui sulis ko.miopolitizmo laikais.
Tuoj po karo Australijai atvėrus duris at
eiviams, lietuviai imigrantai čia rado vos ke
lias senųjų lietuvių šeimas, kurios be jokių
kliūčių įsiliejo j ateivių masę. Sydnėjuje vel
ke Australijos Lietuvi Draugija, bet jos veik
la ribojosi kelių lietuviškų šeimų susiėjimais,
Per bevek trejus metus nuo 1947 m. Į
Australiją atvyko ir 'Ta pastoviai apsigyveno
apie 10.000 lietuvių Žinoma, jie buvo greit
išskirstyti po visą kraštą, todėl sambesnio
lietuviško branduolio taip ir nesusidarė. Ta
čiau užmegsti savitarpio ryšiai Vokietijos
stovyklose arba kelionėje laivais pasidarė
tampresni už giminystę. Per pažintis išsi
vystė tokia nuostabi komunikacija, kad dy
kumoj patekęs lietuvis nesijautė vienas, Čia
dideli vaidmenį atliko greitomis sukurta lie
tuviška spauda (pirmiausia “Australijos Lie
tuvis" Adelaidėje, o po metų “Mūsų Pasto
ge' Sydnėjuje.) Tik vėliau, atlikę dviejų
metų darbo sutartis, lietuviai pradėjo dairy
tis kur patogiau įsikurti. Aišku, -dauguma
pasirinko didmiecius, kur gyvenimo sąlygos
priimtinesnes ir uždarbiai geresni. Ir taip
susidarė Australijoje trys stambiausi lietu
vių centrai
Sydney. Melbourne ir Adelai
de kuriuose susispietė po kelis tūkstančius
lietuviut
Susidarė tautinių šokių grupės, susigrupa.o chorai. Ir tai buvo pirmos kultūrinės ap
raiškos. per kurias šiame krašte lietuviai
įsipilietino kaip lietuviai, tuo išsiskirdami iš
bendros imigrantų masės. Vėliau parūpo ir
savo kultūrinį alkį patenkinti: šalia dainų ir
sokm koncertų imta organizuoti sportiniai
vienetai. Atkurtos ideologinės bei kultūrinės
■•rganizacijos, teatrai, susitvėrė diskusiniai
Liireliai Žodžiu, atskirose lietuvių kolonijo
se tautinis gyvenimas klestėjo, tačiau kon
taktų ir bendradarbiavimo tarp atskirų kolo
nijų nebuvo. Ir tai visai ntūralu. nes pra
džioje reikėjo užsitikrinti pragyvenimo sąly
gas Po dešimties metų buvo suorganizuotos
pirmosios Australijos Lietuvių Dienos (1960)
sydnėjuje. į kurias suvažiavo dainininkai, šo
kėjai. literatai, dailininkai ir tuo buvo įženg
ta į naują kultūrinio gyvenimo fazę. Dabar
Australijos Lietuvių Dienos vyksta kas antri
metai, o joms pasirengti skirtas laikas ir pa
stangos ir sudaro mūsų kultūrinės veiklos
branduolį. Jos trunka visą savaitę, rengiamos
paeiliui Sydney, Adelaide, Melbourne. Ka
dangi kiekviena minėta kolonija yra tų die

sos

nų rengėjas, tai ilgainiui išsivystė lyg ir var
žybos — kurioje kolonijoje tos Lietuvių Die
nos bus sėkmingesnės, turiningesnės, išpū
ri indesnės. Šitoji nerašyta kompeticija parei
kalauja iš rengėjų daugiau pastangų, o Lie
tuvių Dienoms ir gausiai suvažiavusiems sve
čiams tas išeina į naudą: pasirodymuose sie
kiama kokybės.
Po dvidešimt penkerių metų kultūrinis
bendradarbiavimas tarp atskirų kolonijų yra
kasdieninis reiškinys. Negana to. dar išsi
kviečiami iškilesnieji menininkai arba kultu
rininkai iš užs.enio. kas gerokai pakelia čia
gyvenančių tautiečių dvasią ir entuziazmą.
Bene pirmas Australijoje lietuviu "atra

Australijos L. B. B-nės pirm. Vyt. Neverauskas.
O President of the AU-Austra-lia Lithuanian
Community. Vytautas Neverauskas.

"Dabartine A. L. B-nės K ašto valdyba, einanti
pareigas antrą kadenciją: iš kairės sėdi — E.
Dainienė, narė švietimo reikalams, V. Neve
rauskas, pirmininkas, L. Pocienė, n. jaunimo r.:
stovi — V. Aleksandravičius, sekr., V. Baltutis,
narys kultūros reik., D. Dunda, ižd., A. Galatiltis, vicepirm.
Loto A Budrys
© Board of the Australian Lilli. Community,
recently reelected for a second term.

do" ir juos plačiai išreklamavo a. a. Juozas J
Baciūnas. Jis ne tik pats kelis kartus vizitavo
Australijos lietuvius, bet jo pėdomis pasekė ir
visa eilė žymių lietuvių - menininkų, poli
tiku.L dvasiškiu.
C
Kas yra šito lietuviško gyvenimo šiame
krašte variklis? Žinoma, atskiri asmenys, ku
rių vieni duoda mintį, kiti suorganizuoja,
talkina. Neįmanoma suminėti visų asmenų,
kurie išskirtinai ką nors daugiau padarė, įne
šė arba sukūrė Tai. kas šiandien pasiekta, yra
gilaus tautinio sąmoningumo išdava, kurio
Australijos lietuviai tikrai nestokoja. Šito
tautinio sąmoningumo talja pat kupinas ir
jaunimas, nors čia gimusiai ir augusiai kartai
toji Lietuva tėra tik kraštas, kur gyvena to
kie patys lietuviai, kaip ir jie.
Galima būtų užsiminti ir apie politine Aus
tralijos lietuvių veiklą, tačiau tos veiklos re
zultatai nepateisina pastangų. Ir tai ne vien
dėlto, kad mūsųc Ga .vra
— labai nedaug, bet
ir dėl to. kad patys australai politikos ne
mėgsta, todėl kiekvienas bet kokia forma po
Jitinis. o ypač iš ateiviu tautiniai politinis
veiksmas, atgarso nesulaukia. PatiVAustralijos vyriausybė. į kuria kreipiami prašymai,
mandagiai į juos atšaki» ir be eigos paguldo,
kanceliarijos stalčius.
Praėjus dvidešimt penkeriems metams ir
tautinis Australijos lietuvių gyvenimas ima
įgyti kitokias formas. Jeigu pradžioje buvo
stengtasi veikti ir dirbti tuose pačiuose rė
muose. kaip kadaise Lietuvoje, tai šiandien
lietuviška veikla priima gyvenamojo krašto
socialinio ir kultūrinio gyvenimo formas:
viena po kitos ima gęsti anksčiau klestėjusius
organizacijos ir pereina į “klubinį santykiavim’ą’. O tai yra ženklas, kad į lietuvišką
gyvenimą ateina nauja lietuvių karta. V. K.
LIETUVIŲ

DIENOS.
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Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir būt!

BENDRUOMENĖ
LIETUVIŲ CHARTA
LIETUVIU TAUTA,
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi savo tėvu žemėse,
vieninga valia siekia savo gyvybę, kalba,
tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti,
kurti ir ugdyti,
kad, sava tautine kultūra visuotinei žmonių
giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų
Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.
Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan
skelbiama ši LIETUVIU CHARTA:
1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ry
šį su tautine bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
2.
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažin
ti ir ugdyti savo tautybę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę
lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai
gyventume.
3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruome
nės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
4.
Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5.
Tautinė kultūra yra kelias i tarptautinį pri
pažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra
įneša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių
giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti są
lygas tautinei kultūrai.
6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruo
menės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės
kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietu
vis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklau
somą Lietuvos valstybę.
7.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.

Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti
lietuvių mokyklos rėmėju.
•
-v.
i
8.
Draugija yra tautinės kultūros veiksminga
talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūri
nes, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lie
tuvių draugijas.
9.
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos
knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms
Lietuviu Tautos kartoms.
Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą
lietuvišką žodį.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos moky
toja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tau
tinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių,
kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo pali
kuoniams.
11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tau
tinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės
ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatini tau
tinio solidarumo įnašą.
12.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona — žalia —
raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji die
na.
Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais turime ir būt!”
13.
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam
kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato ar
timo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus lais
vei, garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.
VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.
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BENDRUOMENĖS RINKIMAI
iš 1 psl.

m. Kovo mėn 17 dieną. Rinki
mų tvarka, Kandidatų sąrašai
ir kit. bus paskelbti kituose
„Mūsų Lietuvos" numeriuose.
Yra lietuvių kurie neretai
sako, o ką ta Br. L. Bendruo
menė man duoda? Atsakymas
labai trumpas ir aiškus: Ji duo
da tiek ir to, kiek ir ką mes jai
duodame. Ji yra ne kieno kito

bet musų visų bendruomenė.
Yra garbė ir pasididžiavimas bū
ti jos nariais. Taip pat yra visų
lietuvių pareiga ją palaikyti mo
raliai ir materialiai. Tuomet su
Šliauksime gražių rezultatų ir
pajusime jos vaisingą veikimą
mūsų kolonijoje.
Didesni darbai negalimi be
finansinių išteklių. Bendruome
nė nenori nei vieno apsunkinti
materialiai, todėl nario mokes
nis yra laisva auka, sulig išgales,
bet neprivalome jo pamiršti,
nes jis yra mūsų visų šventa pa

re iga. Br. L. Bendruomene turT
atlikti įvairiausius kilnius dar
bus, kaip šelpimą, švietimą,
auklėjimą, įvairius kultūrinius
parengimus, minėjimus, parodas ir kitus darbus, kurie visur
ir visuomet reikalingi lėšų.
Kai kas sako, jog jie jau pri
klausą kokiai nors lietuvių or
ganizacijai. Tai puiku.Bendruo
menė nedraudžia niekam pri
klausyti bet kokiai organizaci
jai. Bet ji kviečia būti ir Ben
druomenės nariu. Todėl visi esa
te kviečiami dalyvauti rinki

muose tuo pačiu tapdami ak
tyviais Br.L. Bendruomenės na
riais. Bendruomenė neturi tiks
lo ardyti bei griauti esamų or
ganizacijų bei joms kenkti, nes
gerai žinome, kad kiekviena
organizacija turi savo specifi
nius tikslus, pavyzdžiui: Kata
likų Bendruomenė rūpinasi sa
vo bažnyčios reikalais, Choras
dainos menu, Apaštalavimo drau
gija, tikybiniais reikalais. Są
junga, Kolonijos turto admi
nistravimu ir t.t. o Br. L.Ben
druomenės tikslas rūpintis vi
sais kolonijos reikalais, nes ji
yra mūsų visų, todėl ei balsavi
muose dalyvauja visi be išim
ties Brazilijos lietuviai, nes rin
kimai atliekami laisvu irdemo
kratiniu balsavimo būdu.
Bendruomenės svarbiausias
tikslas yra išlaikyti tautinę gy
vybę ir padėti atgauti Tėvynei
laisvę. Šiems dideliems sieki

.

mams įvykdyti reikia mūsų vi
sų, nes Bendruomenės kūrėjai
teisingai permatė: „KIEKVIE
NAS LIETUVIS YRA LIETU
VIŠKOJI PLYTA TAČIAU,
KOL LIETUVIO SU LIETU
VIU NEJUNGIA LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ, TOL TOKIE
LIETUVIAI TĖRA TARSI PA
LAIDU PLYTŲ KRŪVA, IS
KURIOS KIEKVIENAS PRA
ŠALIETIS GALI JA NAUDO
TIS". Tad nebūkime ta palai
da plyta, junkimės j bendrą
darbą, nes mūsų visų lietuvių
be išimties, tikslas ir idealas
yra bendras. Lietuviais mes esa
me gimę, lietuviais turime ir
būt.
(Bus daugiau)

Kap. J. Čiuvinskas

KODĖL TURĖTUMĖTE
NEBALSUOTO ? ? ?
Visi savo tautą mylintieji lietuviai su •
prantame, jog mums būtinai reikalinga
didelė vienybė, jei norim ir patys išlikt
'gerais lietuviais ir padėt savo tautai ver
gijoje. Todėl yra labai sunku suprasti
kaip gali atsirasti lietuvių, kurie ne tik
patys nebalsuoja rinkimuose j Brazili jos Lietuvių Tarybą, bet dar atkalbinė
ja ir kitus lietuvius nuo balsavimo. Ko
dėl? Ką blogo daro Lietuvių Bendruo
menė lietuvių tautos ir mūsų kolonijos
reikalams? O jei nepadaro tiek gero,
kiek kas iš jos norėtų, tai kaip tik rinki
mai Tarybon yra gera proga pravesti ge
resnius, sumanesnius, veiklesnius vyrus
ir moteris, ir jaunimą, kurie^mūsų ma nymu, sugebėtų Bendruomenei geriau '
vadovauti.
Teneužsigauna nė vienas Brazilijos
Lietuvių Sąjungos-Aliança narys, nei
jos vadovybė. Bet faktas yra tas,kad ji
niekada neapėmė ne tik visos Brazilijos,
bet nė daugumosS.Paulo lietuvių.Ji bu
vo įkurta administruoti turimas mokykTęsinys 10 psl. gale.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENE

Į Australiją atvažiavę pokariniai lietuviai emim antai rado čia veikiančią Lietuvių Sąjungą, kuI ms pirmininku buvo senas lietuvis Antanas Bau
žų i^a gyvenančių lietuvių buvo nedaug, tačiau
ru labai gražiai priėmė ir padėjo atvykusiems.
\ Baužės iniciatyva ir lėšomis buvo įsteigtas ir
dabartinis bendruomenės laikraštis “Mūsų Paaogė''. kuris pirmosiomis imigracijomis dieno
mis savo tautiečiams buvo kaip tikras lietuviš
kasis kelrodys. daug padėjęs bendram susijun
minui ir bendram susižinojimui
Lietuvių skaičiui vis didėjant ir lietuviikoms
kolonijoms plečiantis, buvo pradėta ir pirmasis
įgamzacims paskirų šakų steigimasis. Lietuvių
Bendruomenės Australijoje įsisteigimas Įvyko
9>o metų pabaigoje kada į Sydnėjų suvažiavo
«(stovai iš paskirų Australijos vietovių ir tapo
ainkta pirmoji Krašto valdyba, susidedanti iš
i Vaičaičio, pirm (mirusio Amerikoje) vicep.
un P Butkaus, sekr A Ustjanausko (mirė
Amerikoje). iždininko M Bogušo (mirė Sydnėme) ir dir A Mauragio
Iki 1970 metų visą laiką Krašto valdyba buvo
svdnėjuje ir per tuos metus keičiantis pirminin.mis ir saldvbų nariams, buvo įsijungta į Pa
liulio I ictuvių Bendruomenę, kurios buvęs piriiuninkas J J Bačiūnas net kelis kartus buvo
iplankęs Australijos lietuvius. Jis buvo išrink
us Australijos I
B-nės garbės nariu.
Ik. 1970 metų atstovų suvažiavime Krašto
. aldvba buvo išrinkta iš Adelaidės atstovų ir jau
antrąją kadenciją jie sėkmingai vadovauja visam
\usiralijos lietuviškajam gyvenimui. Krašto vai
ls bos pirmininku yra Vytautas Neverauskas.
mokytojas, kultūrininkas. Australijos skautų
ienas pirmųjų steigėjų, vėliau ilgus metus jiems
vadovavęs.
Neverauskas. kartu su savo pagal
ia įlinkais valdyboje per pastaruosius kone trejus

Lietuvių Namų-Adelaidės Lietuvių S-os
(iš kairės) sėdi V. Neverauskas. pirm.
kis, B. Nemeika, E. Kalibatas: stovi č.
kas, J. Abukevičius.. J. Langevičius.

valdyba:
P. Biels
Ostraus
J. Čėsna

1 Trūksta G. Rakausko 1

l-'.no

® Lithuanian Hunu- m Xdelaide
bers.

\

Budry >

Boarų lueui

metus yra atlikęs didžiuli darbą visoje mūsų
bendruomenėje. Jo šaltas galvojimas, taktišku
mas ir rūpestingai atliekamos pareigos, sujungė
vienu laiku šiek tiek pairusią bendruomenę ir.
reikia tikėtis, kad ateityje buvusios iki šiol ne
gerovės bus visiškai pašalintos, ir \ustrahjos
lietuviLj bendruomenės gyvenimas sužydės taip,
kaip ir anksčiau puikiai žydei».
--------------------- ------ 1
Australijos Lietuvių B-nės laikraščio
"Musų
Pastogės’’ ilgametis administratorius B. Stasionis, kairėj, ir dabartinis laikraščio redaktorius
dr. A. Mauragis. susitikę Sydnėjuj. baliaus metu.

©B. Stasionis. mrnier manager m 1.1: įmaniau
publication “Our Haven
and ca
- prusum
editor Dr A Mauragi.- Sydnm

Muziejų Archyvų ikūre .) K \anag.i.oficialiai atidarė I’ L B nes pirm .i I La- > .u1967 m. sausio 2b d Muziejaus vedėjas y a .Imi."
Pyragius Muziejuje yra 1 ūksiančiai - kspmia ..
tarp kurių Lietuvos vaisi vėliavos. h-Tui imtu
uniformos ir ženklą', medaliai ordenai. ,i.žym<
.limo ženklai lietuviškų pinigų ir pašto ženklu
komplektai tam drabužiai ir tam l-'i - a,nl
niai. juostos girna • i.-lirbiniai
žym.u . in ■
dailininkų Australijoje kurmiai \ įsa kuoru ij,.
lietuvių periodika, išleistos Knygi» simip-nit'
Tilpę australų laikraščiuose
piogranm- mmi
nizacįjų veiklos albumai filmus l. - ' r. n l'.m i
klopedija ir daugybė kini dalykų
Muziejus ne tik yra mėgiamas :•
au-.ai i.iu
komas lietuvių svečių, bei vis daugiau popui.,1
rėja ir australų tarpe
Koto X Budry-

@ Adelaide's Museum and Historical .Archive
of Lithuanistics.

LIETUVIŲ

DIENOS,

1973,

5

RUGSÉJ IS

Šiais metais Vokietijoje įvy
kusioje pabaitiečių konferenci
joje estas A. Kueng pranešė įvai
rių žinių apie išeivijos estus.
Švedijoje estų esama apie 20.
000, jie yra antra didumo tau
tinė kitataučių grupė po suo
mių. Sostinėje Stockholme ir

kitame mieste yra trys estų pra
džios mokyklos, kitur yra papil
domų mokyklų, kurios visos
remiamos Švedijos valdžios.Šiau
rėš Amerikoje yra estų: 18.000
JAV-se, Toronte 10.000, - ki
tur Kanadoje dar 5.000. Čia la
bai svarbus yra „miško univer

sitetas” (Metsaulikool) stovyk
lavietėje, kur kalbama tik estiš
kai ir pravedama gili kultūrinė
programa,

1971 metais Australijoje bu
vo 8.764 lietuviai, priėmė 4ustralijos pilietybę, ir dar 771 ne-

priemusiųjų. Salia šių, yra dar
Australijoje gimę lietuviai:
Vokiečių-lietuvių Literatūri
nė draugija, anksčiau veikusi
Tilžėje, dabar gyvuoja Vakarų
Vokietijoje, ir yra išleidusi jvairių lietuvių literatūros verti
mu.
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Socialinė gbba Melbourne
Dabartinės civilizacija yra sukūrusi valstybi
nę socialinę globą. Ja naudojasi įvairių katego
rijų žmonės: pensininkai, T B., psichiniai ir kiti
ligonys, invalidai, pamestinukai, netekėjusios mo
tinos ir kt.Jie gauna fizinę ir labai retais atve
jais moralinę paramą. Dažnai atsiranda reikalas
teikti individualinę globą. Tokia pagalba gali
būti teikiama profesionalų arba savanoriškai
veikiančių vienetų.
Pastarajai grupei priklauso Melbourne Socia
linės Globos Moterų Draugija. Jos narės nepa
liaujamu darbu telkia lėšas, tiesia ranką varge
esančiam tautiečiui jau ištisus dvidešimtį melų.
Draugijos narės dirba šūkiu: “Mylėk savo ar
timą taip, kad tas jo nekankintų!“
Draugijos narės lanko ligonius, teikdamos
jiems lietuviškos nuotaikos, parūpindamos svei
katai reikalingus aparatus, mažamečiams šeimos
nariams surasdamos globėją, teikdamos paguo
dos vienišiems invalidams.
Draugija neklasifikuoja žmonių, steigiasi pa
gelbėti kiekvienam į vargą patekusiam lietuviui.
Melbourne moterų šilta, raminanti, dalinanti
ranka pasiekia Vokietiją, Suvalkų trikampį ir
dar toliau. Šioje srityje veiklą koordinuoja su
Amerikos lietuvių Balfu.
Iš kur gaunama lėšų? Tai nelengvas darbas.
Mugėmis, baliais, bufetais, loterijomis, vestuvių
pokyliais ir kitais įmanomais būdais renkamos
lėšos per 20 metų yra pasiekusios 25.000 dolerių
sumos. Viskas nuėjo šalpai ir dalinai prisidendant prie Lietuvių Namų pirkimo, inventoriaus
įsigijimo, remiant skautus, studentus, sportinin
kus. lietuvišką biblioteką, spaudą. Parapijos Na
mus. Vasario 16 gimnaziją. Vaižgantiškai ta
riant. draugijos narės šaukiamos: “Mykoliuk,
šen. Mykoliuk. ten.'“, nors kartais narėms net
kvapo pritrūksta...
Draugijos veikla Įvertinta 20 metų veiklos
švente.
Draugijos veikla naudojasi ir australiškasis So
cialinės Globos Departamentas, patikėjęs jos val
dybai rūpintis ligonių turtu, ir reikalui esant,
juo disponuoti.
D. Siniankevičienė

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUN
GOS SKYRIUS ADELAIDĖJE

Veikdami pagal ii Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongreso nurodymus. Australijon grįžę Adelai
dės atstovai apsiėmė įsteigti Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos vienetą. Sušauktas bendras
Adelaidės jaunimo susirinkimas š. m. vasario
mėnesį.į kurį atsilankė daug organizuoto ir neorganziuoto jaunimo. Susirinkimą pravedė Lydija Pocienė, A. B. Krašto valdybos narė jaunimo
reikalams. Po pranešimo ir diskusijų nutarta
steigti skyrius, išrinkta valdyba, į kurią įėjo:
pirm. — dr. Antanas V. Stepanas, vicepirm.
— Linas Varnas, protok. sekr. — Valdonė Mikeliūnaitė. sekr. užsienio reik. — Rasa Kubiliū
tė. sekr. Australijos reik. — Jonas Mockūnas,
ižd. — Milda Staugaitė. nariai informacijų rei
kalams: Rūta Bielskytė, Kęstutis Kuncaitis, Arū
nas Reivytis ir Algis Straukas.
Išrinktoji valdyba entuziastingai imasi projek
tų ir darbų vykdymo. Tikimės, kad entuziazmas
neišblės, jėgos neišseks. (Kazys)
LIETUVIU DIENOS, 1973, RUGSĖJIS

PL.JS skyrius Adelaidėje labai veiklus. Nuotrau
koje scena iš suruošto vakaro: “Poezija, daina
ir žvakių šviesa”. Stovi iš kairės: R. Staugaitė,
R. Kalikaitė, L. Lupinskaitė, A. Stepanienė, L.
Ruzi.nskaitè ir V. Mikeliūnaitė. Sėdi iš kairės:
R. Kubiliūtė, dr. A. Stepanas, A. Stankevičiūtė.
Foto A. Budrys
® Stage production at an evening affair pre
seated by the active Adelaide chapter of tin
World Lithuanian Youth Association.

Sydnėjaus P. L. Jaunimo Kongreso komitetas
labai sėkmingai išleidęs savo atstovus i kon
gresą. Iš kairės: L. Apinytė, B. Aleknaitė, dr. K.
Bagdonavičius, U. Kazokaitè, V. Vasaris, J. Reisgytš, pidmininkė. K. Matulis. A. Laukaitis ir V.
Bitinaitė.

Committee of Sydney that had launched
oft delegates to the World Lithuanian Youth
Congress in Chicago. 11*72.
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Poeto Fausto Kiršos pomirtinio Palikimo0 puslapius sklaidant
FB. VISVYDAS
Faustas Kirša, PALIKIMAS, Po mir

ties likusių raštų knyga. Bostonas,
1972. Parengė Stasys Santvaras. Išlei
do Lietuvių Enciklopedijos leidykla.
Viršelį ir skyrių pavadinimus piešė
Paulius Jurkus., Leidinys 318 psl., kai
na $6.00, gaunamas ir “Drauge”.
*

Savo 70-ties metų minėjimo
proga Faustas Kirša tarė žodį
Lietuvos garbei. Jis kvietė klau
sytojus gaivalinga kultūra spir
tis prieš laikmečio smūgius. Ci
tuodamas vokiečių filosofą F.
Schellingą, idealizmo atstovą, jis
nurodė ir savo poezijos prasmę
— būti tuo pačiu laiku girtam ir
blaiviam. Ne kūniškai, o dvasiš
kai-.. Atseit, nuolat skrajoti idea
listinėje padangėje. Tokiu poetu
jis ir liko per visą savo gyveni
mą.
Po trejų metų F. Kirša mirė
(1964, I. 5). Palaidotas Bostono
Forest Hills kapinėse. Ant jo pa
minklo iškalti jo paties žodžiai:

sutvarkymo ir paruošimo
sįfcisi darbas.
“Palikime” randame apie 60
puslapių anksčiau rinkiniuose
nepasirodžiusių Kiršos eilėraš
čių, parašytų įvairia tematika,
įvairia forma, daugiausia klasi
kiniu posmu, su dominuojančiais
rimais. Retą Kiršos eilėraštį ga
lima pamilti iš karto. Tokie išsi
reiškimai,, kaip “apvaldytuos sū
kuriuos / neraliuotas suraliuos”,
kartais pribloškia skaitytoją,
pripratusį prie švelnesnio žodžių
sudėstymo. Kurdamas frazes,
Kirša eksperimentuoja. Jis sie
kia ne tiek melodingo minties
išsakymo, kiek “protinės jėgos,
plieninio žodžio granite, naujos
padangėje žaros”. Tai simboliz
mas, sustiprintas idealistiniu
beatodairiškumu. Poetas dažnai
forsuoją posmą." Skulptūriškai
daužo eilėraščio akmenį, pamažu

Aš liudiju keliaujančią per žmones
Kūrybos aistrą» laimę ir Golgotą.

jo dvasinė kelionė dar nepasi
baigė. Jis nepaliko jokio apčiuo
piamo medžiaginio turto. Tik
vieną valizą. Poeto draugai Genė
ir dr. Bronius Mickevičiai šią
mantą nuvežė .kitam poetui Sta
siui Santvarų!. Valizoje buvo su
rastas Kiršūs kūrybinis paliki
mas:
“1) Gana stambus pluoštas pe
riodikoj; spausdintu ir dar niekad
nešpausdiTttų'^'eilėraščių,/ pluoš
telis eiliuotų dedikacijų, nemen
kas kiekis neišbaigtų eilėraščių,
2) m ir IV knyga satyrinės poe
mos Pelenai, 3)* poemėlė Pabėgė
liai, 4) Jurgio Baltrušaičio rusų
kalba rašyto poezijos rinkinio
Lelija ir piautuvas liet, kalba,, 5)
Maironio poemos Z nad Biruty
vertimas į- liet, kalbą,, 6) Užra
šai”.
Tokf sąrašą Paaiškinimuose
duoda leidinio sudarytojas St.
Santvaras, kuriam ir teko visas
nelengvas eilėraščių iššifravi-

M. B. STANKŪNIENĖ

pią dieną vandenynas* nešė”,
“Skarotas
už
krito”. Tai skambūs vaizdai, sa
vo simboliniu plazdėjimu; pasie
kią dvasios viršūnes.
Gan įdomi ir nebaigtų, eilėraš
čių atranka. Viso apie 50 frag
Kai įkvėpimo smūgiai
mentų, tarp kurių pasitaiko ge
Žaizdas aplinkui sėja,
Daugiau nei žemės ūgiui
ros poezijos. Vietomis tie “ne
Prasmė ištrykšta ir idėja. (18)
baigtieji” nuskamba puikiai nu
Kirša yra baltrušaitiškos lini glūdintomis sentencijomis:
jos simbolistas, linkstąs į orią, Kad aš mokėčiau pasiguosti
judrią didaktiką, į buities bei gy Ir žodžius žvaigždėmis sagstyti —
venimo aiškinimą, į glaudų min Nuplaukčiau į ramybės uostą.
Ir midų gerčiau pas Kastyti. (85)
ties išsakymą. Minties pajėgumu
Gamtos grožiui, ir meilei skirti
itin išsiskiria: “Kasryt keliuos”,
“Laiko šypsena”, “Gimimas’,, “Aidų aidužių aidai”, sudaryti
“Aš nubudau”, “Aptemimo va iš 41 gabalo, čia Kirša kai kur
landa”, “Ir Tau”. Yra dar ke toks jau grakštus ir dainingas.
li eilėraščiai. Čia kartkartėmis Norisi kartoti kad ir šiuos'eilė
įsminga giliaprasmės metaforos: raščius: “Daina”, “Rankų dova
“Ant mano lūpų ir akių. / užkrito na?’, “Tylėk”, “Oi; mergele, au
Viešpaties ugnis”, “Ir abejonės dėjėle”,. “Gersim”. “Mergelės
skundas” ir dar kelis. Tai rea
prie minties prišalo”, “Mano tralus lobis muzikams, ieškantiems
gyvų, paprastų tekstų dinoms.
Negaliu susilaikyti nepaminėjęs
įtaigios eilutės:1 “Neskaldyk žo
džiais tylumos”. Primena akįleistų manierą.
Draugiškas mostas atsisklei
džia Dedikacijose, Net po dvi sa
vo bendrakeleivis^ St Santva
rų! ir B. Brwsdèiorôl Kirša pro
tarpiais moka šitei -pabrėžti sa
vo bičiulių
bruo
žus.
IK ir IV Pelenių knygos, ne
žiūrint visokių negteišamų maz
gų bei nelygumų,. i|eka vertingu
“Palikimo” indėįi^Ąptąrti šias
giesmes galima tik įtekina studi
ja. Didaktinė Kiršbs satyra ir
forminė
ir gerų,
ir Uogų prój. .Vilmos momentahwą darko. pmų<tiranija, Poe
tas kai kur tiesiog.prokrustiškai
“perkwda” fra^ę. M^žodį, norė
damas tiksliai" \ šu^anUotl savo
kupletą. Khša yrą mlpnąs ir ta
da, kai, priekaištaudamas žmo
giškajai komedijM, Apkrauna
posmą išmoningomis, kampuoto
mis, kartais kraupiomis frazė
mis. Jo idealistinė ‘“gyvenžiūra”,
su dabarties blogių paviršuti
nišku paplakimu ir praeities pra
kilniu pašlovinimu neoasižvmi
iškaldamas minties bruožus. Pro
dulkių ir atskalų sluoksnį kar
tais pamatai ir patrauklų pavi
dalą. Taip ir girdi atkaklaus1 ak
menskaldžio vyrišką balsą;

GĖLĖS

Tęsinys 8 psl.
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VERGUOS KRYŽKELIUOSE
ĮSPŪDŽIAI iŠ SIBIRO
Stefanija Rõkiené

Žaloji karvytė ir pasakos
Vaikai pasakoja, kad dažnai kolchozo
kerdžius pameta šią karvytę. Ji nemėgsta
ganytis bendroje bandoje, nepripažjsta ko
lektyvinio gyvenimo, dažnai atsiskiria nuo
visų ir pabėga j taigą. Kaime ję praminė „odinaličnik".
Už trijų dienų ta karvytė maurodama vėl
atėjo pas mus. Mes ję pasimelžėme ir džiau
gėmės nesitikėtu maisto priedeliu. Pienę visi
išsidalydavome ir sriubę užsibaltindavome.
Tame kulistane su vaikais išdirbau dvi sa
vaites. Geroji karvytė pas mus lankydavosi
kas antrę ar trečią dieną ir atnešdavo mums
pieno. Ravėjimui baigiantis karvytę pastebė
jo brigadininkas, pranešė kerdžiui, kuris rai
tas atjojo ieškoti pabėgėlės ir suradęs nusiva-

re atgal prie bandos.
Ramiai man prabėgo laikas kulistane. Ge
ra buvo, nes ausys pailsėjo nuo šlykščių pri
žiūrėtojų keiksmų. Taigos ošimas mus rami
no ir liūliavo tyliaisiais vakarais, žiogų armi-'
jos savo smuikeliais grojo vasaros uvertiūras,
o varlių kurkimas nešė mus Morfijaus pasa
kų šalin. Sis kraštas - tai tikra varlių karali
ja.
Gera čia buvo, nes aš ilgėjausi prarastos
laisvės, vaikai norėjo laisvės žaisti, siausti ir
paišdykauti, ir mes visi čia jautėmės lyg ir pa
miršę kolchozinio gyvenimo rutiną.
Žaląją karvytę miniu kaip gerąją pasakų
laumę, kuri apsilankė pas mus, vargelį vargs
tančius, ir atnešė vaikams skanaus pienuko.
Daug jiems sekiau pasakų apie gerąsias ir
piktąsias laumes, apie vargdienius ir našlai
tėlius vaikučius. Labai jiems patiko pasaka
apie Jonelį ir Elenutę, kuriuos pikta ragana
uždariusi kalino. Tik tada negalėjau jiems
pasakyti, kad toji bjaurioji ragana - komu
nistų partija, kuri ir jų kūdikystę apkartino,
nuskurdino, badu išmarino senelius ir mus

Ant išeivijos vieškelio paliktoji lyra
IŠ 7
elegancija. Jis kažkaip neįtikina
dabarties skaitytojo. Ironiškai
Pelenų” tekstą galima būtų pa
kritikuoti paties Kiršos Post
Scriptum žodžiais:
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Pas mus vasario mėnuo dar tebė ra Šilta vasara. Lietuvoje - žiemos ga
las. Gali ir gerokai atšilti, bet ir vėl at
šalti. Labai gražai tuos vasario svyravi
mus piešia poetas Jonas Minelga:

S

psl.

poetas atskleidžia ir savo kūry
bos proceso paslaptis ir asmeni
nius polinkius. Jis yra tiesus,
atviras, kandus. Užrašus iššif
ruodamas, Santvaras įdėjo daug
darbo. Tai reikšminga medžia
čia daug kur vaizdui perkąst
reikalingas raktas: ga Kiršos asmenybei suprasti.
Ne aš čia kaltas, kaltas viešpatnas
Žinoma, dėl pasitaikančio sarAbstraktas. (198) kazino, ne viską galima buvo
Vis dėlto Kiršos satyrinis do šiuo metu skelbti. Taip apgailes
vis, kaip literatūros faktas, o taudamas, samprotauja St. San
ypač kaip nuoširdus, patriarcha tvaras. Norisi paklausti: O kas
liškas tūžmas prieš žmonijos mo tą “nepatogią” medžiagą vėliau
ralinį nuopolį, išliks ir bus na
grinėjamas ateities raštuose.
nų rūstybės vertėjo išjungti poe
Palyginti originali yra Pabė to atviresnį sakinį? Juk J. Ais
gėlių poema, prieš keliolika me čio “Milfordo elegijose” yra net
tų spausdinta J. Tysliavos reda- kelios statinės kontraversinio
guotoj “Vienybėj”. Ir čia satyra parako. Niekas dėl to J. Aisčio
dominuoja. Bet daug šmaikštes ramybės nesudrumstė, nes poeto
nė. Parodoma, kaip nuo bolševi dvasiniai šarvai yra nepramušakinio pragaro bėgo ne tik eiliniai
žmonės, bet ir mūsų lliteratūIliustracijose parodoma F.
ros herojai: Vydūno Sau-ŽmoKiršos plati visuomeninė veikla,
Maironio Rainys, Dovydėno bro jo draugai, bičiuliai, jo mylimų
liai Domeikos, Binkio Tamošius Skautų būrys, gimtojo krašto ZaBekepuris, Vienuolio Veronika
džiai. Net keli dailininkai yra
Bene pačią įdomiausią knygos
dalį sudaro F. Kiršos Užrašai,
parašyti 1949-1963 metais. Min K. Jonynas. Kilniame veide iš
ties, vaizdo, ar skaitomo teksto ryškėja tai į tolumas įsmeigtas
įkvėptas, Kirša skubėdamas juos žvilgsnis, tai dvasinė valia, prin
cipingumas, tai minties ramybė,
uoto lapelių,, ant šiaip rankosna
patekusios popierinės skiautelės,
ant nudrėkstų kalendoriaus la
pukų, net ant vyniojamo popie būtų pavaizduotas be išeiginės
riaus atplėšų...” St. Santvaras
“Palikimo* išleidimu prieš iš
įdėjo 242 gabalus. Jie pasižymi
erudicija, aforistiniu lankstumu, eiviją pakibo aktualus klausimas
. o taip pat kontraversiniu konk — ar ateityje visi rašytojų-poeretumu. Juose apmąstoma mūsų
kultūra, poetui artimi asmenys,
visuomenė, tautos likimas. Čia nų rūpesčiu?
Draugas

visai nekaltus įkalino dvidešimt penkeriems
metams. Pergyveno vaikai su pasakų veikė
jais visas nelaimes, troško jiems laisvės'ir
norėjo, kad jiems pasisektų pabėgti iš raga
nos vergijos.
Deja, apie savo vergiją jie dar nesuprato
ir nieko neišmanė. Aš jiems priminti apie jų
nedalią ir ką nors daugiau pasakyti negalė
jau, nors papasakojau jiems apie savo palik
tą dukrytę Nijolę. Pasakiau jiems, kad ji tu
rėjo minkštą lovytę ir jai nereikėjo gulėti ant
kietų narų ar grindų; kad ji turėjo daug žais
liukų ir vaikiškų drabužėlių. Jie klausėsi aku
tes išplėtę, lingavo savo apsupusiomis gaivu
temis ir sakė:
- Tai Mergytei buvo labai gera gyventi.

VASARIUI
Sveiks, vasari, jau atkopęs!
Gėrėm pieną, kramtom ropes
Ir vis barėm piktą sausį,
Kol nustojo gnybt į ausį.

MOK

MM

KtM
WM

*0*

Vakar Hpdėm sniego senį,
Neatspėsi kas jį peni!
Ak, tas vėjas. Šerkšną krečia,
O sutikom jį kaip svečią.
Spruk už durų, — sužinosi,
Ko Vytukas trina nosį,
Kai sužvilga ledo bokštau.
Žinom, žinom, — šalčio pokštai!
Šimtą metę čia nebūsi!
Virs kakaliai, čirkš keptuvės,
Tai bus Unksmes išleistuvės!

MM
MM

FAUSTAS KIRBA

Ištraukos iš
"Pabėgėlių

XXIII
Ir aš pabėgau Iš tėvynės
Su širdimi ir lazdele.
Neteko turto kraut, po plynių,
Neteko sirgti ta dalia—
Ne tas, ne tas likimą lemia...
O liepos mėnuo toks gražūs:
Sodybas, sodus ir daržus
Paklojo tau, kaip miražus,
Kad tu labiau mylėtum žemę,
Kur jaunas augai putinais,
Skraidei svajonių gulbinais...
Ir visa tai niekais nueis?..
Nūn mano plaukus vėjas taršo,

XIV
Jau koks bebūtų tas Vasaris —
Iš Lietuvos, kaip zuikis, neria,
Net spindi dviračio virbai.
Dantų nežiūri bolševikai,
Į Volgą išveža ir pliką,
Tuo darbu džiaugiasi labai.
Svajojo Putino Vasaris,
Kaip moterims ant kaklo karias,
Nors ašaroja su kitais;
Apleisdams Lietuvą tėvynę,
Jis daužė kumščiu į krūtinę,
Kad jis dar tvirtesniu ateis.
Dabar tolyn nuo tų gandų,
Nuo šūvių ir nuo priešo pinklių!
Kaip lydeka, praplėšus tinklą,
Jis laisvės meldžiasi vardu.
Bet čia likimas jį apvylė —
Danguj granatos pasipylė,
Skeveldros krito ant galvų.
Ir vienas švino gabalėlis
Staiga jam smilkinį praskėlė,
Vasaris mirė tarp savų.
Ir matėsi ant balto veido, _
Kad Dievas nuodėmes atleido.

•

Grūmoja mirtimi, kerštu.
Aš niekam pykčio neturėjau,
Gimiau ir vaikštau su idėjom
Ko nori jie? Ko nori tu?
Verpetai taršė mano plaukus,
Bet aš vagas variau per lauką —
Ir sklido- giesmės iš širdies.
Visokie mokė piligrimai,
Kai sėjau pelenus arimuos,
Kai švietė maldos ant akmens.

Ir nežinau, kentėt ar veria
Dėl palaidos kitę širdies,
Dėl draugo primerktos akies.
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Palavra do Sr João Šermukšnis na comemoração de 16 de fevereieo.

Susirinkome paminėti Vasa
rio 16-tą dieną, savo nepriklau
somybės atgavimo sukaktį. Bet
tai tik istorinis įvykis, o tikro
vė šiandien visai kita. Kieta ir
žiauri tikrovė mums stovi prieš
akis, kai mes kasmet linkime
vieni kitiems greito nepriklau
somybės atstatymo. Jau tas fak
tas, kad valstybė tebėra oku
puota, mus nuteikia pesimis
tiškai ir ima išblukti tikrovė.
Prieš kokią septynetą ar dau
giau metų, išsikalbėjau su vie
nu lietuvių veikėju apie lietuvy
bės išlaikymo galimybes, apie
mūsų kolonijos ateitj. Jis gana
liūdnai pasakė:
- Žinai ką, mielasis, jeigu
čia dar kas išliks kokis penketą
šešetą metų tai bus labai daug.
Nėra reikalo daryti didelius pla
nus, nes nebebus kam juos įgy
vendinti.
Taigi, šiandien jau čia nieko
neturėtų būti likę, jeigu toji
pranašystė būtų išsipildžiusi.
Nežiūrint pranašysčių, nežiūrint
kad Lietuva tebėra nelaisva, fak
tai pasirodo visai kitoki.

Dažnai mes esame radikalūs.
Jeigu neišeina 100 proc. taip,
kaip, galvojame, tai visa kita
niekai. Jeigu karas dar ir nepa
sibaigė, bet tai nereiškia, kad
buvo pralaimėtos visos kovos.
Lygiai dar nereiškia, kad prie
šas tars paskutini žodi, ar smogs
paskutini smūgi. Užtai prabė
gom pažiūrėkime kokią tikro
vę gyvena lietuviai tėviškėje,
užsienyje, o ypač čia Brazilijo
je. Štai kaikurie faktai iš pasku
tinių metų.

Brazilijoje
Pesimistiškai žiūrint, jau bū
tų atėjės laikas, kad čia niekas
nė žodžio lietuviškai nebekal
bėtų. Dalis senosios kartos jau
išmirė, kiti apseno, vaikai nu
tolo. Faktai rodo, kad taip blo
gai nėra. Netik kad mūsų vaikai
dar laikosi savo tėvų kalbos ir
papročių, bet jau trečioji karta,
niekada Lietuvos nemačiusi,ra
šo, piešia, kuria kūrinėlius liau
dies temomis. Tiesa, gal netiek
daug jų yra, kiek mes norėtu
me matyti. Gal tie skaičiai nėra
pagal mūsų planus, bet jie yra
faktai. Mūsų chorai, tai padidė
ja, tai sumažėja, bet tebėra.
Krinta vadas, jo vietoje atsiran
da kitas. Išeina choristas, vėl
atsiranda naujas. Jeigu choro išrei kai avimai, kas liečia balsą,
sunkiau patenkinami, tai jau
nesnių balsų čia sunkiau rasti.
Bet jų yra. Per kiek jau metų
chorai išsilaikė ir dar išsilaikys?

Jaunoji karta čia sudaro 34
procentus.
Lietuvių parapijos nežiūrint
visų sunkumų (reikia aptarnau
ti ir vietine, publiką, dvasiškijos
trūkumas), visti k išsilaiko. Prie
parapijų buriasi visa eilė draugi
jų. Reikšminga parapijiečių pa
galba dvasiški jai.
Šokių grupės išimtinai an
tros ar trečios kartos lietuvių
vaikų vaikai. Senimo jų tarpe
nėra6100 proc. jaunimas, net
ir vadai jauni. Per paskutinius
metus viešai pasirodė i29 kar tus lietuviams ir nelietuviams.
Mūsų spauda jeigu iki tam
tikros datos buvo beveik išimti
nai senosios kartos rankose,
šiandien matome visą eilę jau
nųjų pavardžių. Gal jie dar nė
ra tiek pajėgūs, kiek profesio
nalai iš Lietuvos, bet niekur
stebuklų nėra, medis per dieną
neužauga. Faktas, kad pesimis
tiškai žiūrint, šiandien išvis ne
turėtų būti jokio laikraščio tarp
lietuvių, o jų yra pilna visame
pasaulyje, net slaptos spaudos
Lietuvojeh Gal su tuo surišta
ir pati sunkiausia sritis tai ra
šytas žodis. Nežiūrint visų pra matymų, Sao Paulo lietuvių
tarpe atsirado net literatūros
būrelis, kurio nariai ne tik skai
to kitų raštus, bet ir patys rašo.
Ir tai ne vien senieji emigrantai
Jų tarpe 50 proc. vidurinio am
žiaus ir jaunimo.

Universitetą baigę susibūrė
j Akademikus. Čia jaunieji gali
įeiti tik maždaug 21 metų am
žiaus. Bet jų tarpe jau turime
universitetų profesūros. Irtai
ne kokie seneliai, o didesnė pu
sė užsienyje baigę aukštuosius,
mokslas. Jų darbo planai siekia
toli: knygų leidimas, portugalųlietuvių kalbų žodynas, apie
Brazilijos lietuvius žinynas ir
kitasJie kaipo grupė atsirado
prieš porą metų. Dauguma jau
nųjų akademikų Lietuvos n e matė. Jie ateityje bus nepapras
tai svarbus elementas. Beveik
čia nėra žmogaus šioje salėje >
kurs nepažintų kokio lietuviu
ko lankančio Universitetą. Dau
guma jų jau užima svarbias vie
tas mūšų organizacijų valdyme,
taigi lemiamas veiksnys ateičiai.
Ko mažiausia buvo galima
tikėtis, tai lietuviško teatro mė
gėjų. Visi sakome, kad senieji,
kurie taip gerai kalbėjo lietuviš
kai, jau išmirė, o vaikai nė žo džio. Tai kaip išaiškinti pasku
tinę naujieną, Zelinos teatro
mėgėjų grupės atsiradimą? Jos
narių gera dalis ne kokie seno
liai barzdočiai. Jūs geriau žino
te ir juos pažįstate. Bus daugiau

tecimentos e pela agitação da vida moderna,
tem-se, acreditamos, a triste sensação, de
As minhas primeiras palavras são de agra
que a querida pátria, se encontra cada ve?
decimento aos componentes da Comissão
organizadora, por terem me proporcionado mais distante, apesar, de todos os esforços
dispendidos, de todo o trabalho executado,
a honra e satisfação de um pronunciamento
principalmente, por aqueles abnegados que.
nesta solenidade.
com
o seu entusiasmo e sua vontade, não
16 de fevereiro de 1918, data do mais
alto significado para os lituanos, pois assina medindo esforços, dispensaram em tantos e
tantos anos, horas de convívio com os seus,
la a independência da república moderna da
mergulhando num trabalho interminável, a
Lituânia.
16 de fevereiro de 1974, passagem de fim de elevarem cada vêz mais, o nome de
mais um aniversário do dia da independên sua pátria querida, procurando assim, man
ter acêsa a chama patriótica, em toda comu
cia, que hoje, aqui reunidos estamos reme
nidade.
morando.
Sabemos, entretanto, por experiência já
Dos tempos memoráveis de Mindaugas
vivida, que o lamento pela lembrança dos
Gediminas e Vytautas, a nação simbolizada
bons tempos, por si só, não será suficiente,
pelo escudo do „Cavaleiro Branco”, com a
para perpetuar viva, a imagem da terra dis
sua histórica e secular Vilnius, o seu Nemu
tante, ou para manter propósitos futuros.
nas, inspirador de tantos e tantos poemas e
Na grandeza do passado, devemos buscar
canções, e a sua litorânea Klaipeda, até o
tão sómente, e com certeza encontraremos,
amarelo verde e vermelho de nossos dias,
como o „Lituanica” de Darius e Girėnas, a a fôrça motriz para as realizações do futuro.
Esta lição, vamos encontrá-la, em uma
inquieta Kaunas, e o martírio de Romas Ka
das estrofes, do próprio hino lituano:
lanta, a Lituânia faz parte da história; Da
„LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ
mesma história que registra em seus anais,
TU DIDVYRIU ŽEME
entre outros, a vida do homem das cavernas,
IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS
a sabedoria do antigo Egito, a cultura da ci
TE STIPRYBĘ SENflA”.
vilização grega, e o esplendor e poder do im
„OH LITUÂNIA PÁTRIA NOSSA
pério romano. Desta mesma história, que assi
TERRA DE HERÓIS
nala na época contemporânea, o inicio da era
O PASSADO QUE DÊ FORÇAS
atômica e a ida do homem à lua.
PARA OS FILHOS TEUS’-.
E dentro deste contexto, separados por
um sem numero de acontecimentos em sua
A verdade, é que as realizações fecundas,
história, é que chegamos à Lituânia dos dias quase nunca, apresentam resultados repenti
de hoje.
nos.
Conquistada a independência, na inesque
Para aqueles que, já sem esperanças, las
cível data de 16 de fevereiro de 1918, foi so timam não chegarem à viver, para ver a auro
lapado o florecimento da república moderna, ra de um novo dia, citaríamos uma célebre
pelos acontecimentos da 2a. guerra mundial,
passagem, vivida pelo saudoso presidente
sendo violada a sua integridade territorial, a- KENEDY, o qual, ordenando o inicio do
través de repugnantes acordos, efetuados
programa espacial norte americamo, disse
por aqueles que, movidos pelos próprios in que a conquista da lua, começaria com o pri
teresses e ambições, ultrajaram o seu sagra meiro passo. Dez anos após, o homem pisa
do direito de liberdade, de vida própria, e de va em solo lunar. Êle já não vivia para assis
participação no conceito das nações, impon tir a realização da proeza, mas, a sua semen
do-lhe, pelo primitivismo da fôrça, a terrível
te havia germinado, e tal façanha o havia
e condenável condição de estado anexado,
imortalizado.
onde a subserviência é a característica prin
Para aqueles que, entendendo ser, per
cipal da sobrevivência.
pétuo o poder da fôrça da opressão, já não
Dentro dêste quadro atuai, constituído
acreditam mais, na aurora de um novo dia,
ainda, de tantos outros aspectos, os quais,
lembraríamos um fato histórico e sua lição:
não seriam agora, objeto de apreciação, é
Ao entrar triunfante na Roma antiga,aque os lituanos de todo o mundo, estão
pós suas vitórias, jamais passaria pela mente
mais uma vêz, relembrando a passagem da
de qualquer general romano que um dia. aquela, que é uma das mais importantes datas
quêle poderoso império viría a sucumbir, de
de sua história.
vorado, pelas suas próprias entranhas.
No Brasil, considerado pelos lituanos
Quando falamos sôbre a aurora de um
que aqui vivem, como sua segunda pátria,
novo dia, estamos falando sôbre o futuro; e
onde iniciaram uma nova etapa em suas vi
quando falamos sôbre o futuro, via de regra,
das, com os seus entes queridos, e, mais
deparamos com a dúvida, a interrogação, o
precisamente aqui em São Paulo, onde a
que é perfeitamente compreensível, uma
colônia se faz presente em maior numero, a vêz que, não nos é dado o poder-de vizualipassagem do dia da independência, também
zá-lo.
está sendo rememorada, por aqueles que
Sabemos entretanto que só poderá ser
participam dêste encontro.
coihido, aquilo que fôr plantado.
É claro, e perfeitamente natural que,
Uma pátria, uma comunidade, e como
numa ocasião como esta, o latente sentimen
uma grande família. Para que ela floreça.'de
to patriótico, se tome mais acentuado, resul
frutos e se perpetue, é necessário que seus
tando então, manifestações, nos mais varia
membros vivam em completa harmonia, to
dos sentidos.
tal união de esforços, visando sempre o in
As canções e danças folclóricas, as com teresse coletivo, a fim de ser alcançado o ob
posições poéticas lembrando fatos e lugares, jetivo comum.
propiciam um quadro de nostalgia e saudade,
Mais uma vêz, é no próprio hino pátrio,
da querida pátria distante.
que vamos encontrar as palavras que nos en
Por uma própria característica da condi sinam como alcançar os objetivos almejados:
ção humana, ocorre inclusive, por que não
„TEGUL MEILE LIETUVOS
dizer, até um sentimento de revolta, em rela
DEGA MUSU ŠIRDYSE
ção à situação existente.
VARDAN TOS LIETUVOS
Passados entretanto, essas horas de con
VIENYBĖ TEŽYDI”
vívio comunitário, somos novamente absor
vidos, pela marcha laboriosa do dia a dia,
„O AMOR DA LITUÂNIA
que a vida quotidiana nos impõem.
QUE VIBRE EM NOSSOS CORAÇÕES
Depois, em ocasiões oportunas, proce
EM SEU NOME QUE FLOREÇA
A CONCÓRDIA E A UNIÃO”.
dendo à uma análise dos fatos, chegamos
muitas vêzes, à sentir a insuficiência daqui
Deus abençoe a nação lituana.
lo que foi realizado, e, cercados pelos acon

Sras. e Srs.
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MŪSŲ ŽINIOS
SOKMIÍIW
Šv. Kazimiero parapijos metinė
šventė bus sekmadienį, kovo 3 d.. Ly
giai 16 valanda iškilmingos mišios pa
rapijos salėje. Giedos L K Bendruome
nės choras. Po mišių trumpa progra •
mélé ir vaišės. Dalyvaukim nors ta
viena sykį per metus savoje šventėje!
Parapijos kunigai.

LIETUVIU KALBOS MOKYKLA
Kadangi pernykščių mokslo metų
pradžioje mažai tebuvo mokinių tiek
Moókos, tiek Zelinos mokyklose irbuvo stoka mokytojų, tai susitarta abi
mokyklas sujungti į vieną .
Šiemet yra daug didesnis susido
mėjimas mokytis lietuvių kalbos.Jau»
mmas pasiryžo rimtai mokytis, kad
per jaunimo kongresą,1975 metų ga
le galėtų su kitų kraštų atvykusiu
launimu lietuviškai kalbėtis. Todėl,
kad visiems butų patogiau, š i ų
mokslo metų pradžioje vėl bus litua
nistikos pamokos ir šv.Kazimiero pa'apijos patalpose, R.Juatindiba, 20,
Parque da Moóka.
Pamokos bus ir pradžios mokyk los mokiniams, ir gimnazistams ir kur
sai studentams.Bus pamokų ir nieko
lietuviškai nemokantiems,ir jau vidų tiniškai, ir gerai kalbantiems.
Registruotis galima tuojau pat šv.
Kazimiero klebonijoje, ar asmeniškai,
ar telefonu 273-03-38.
Pamokos prasidės kovo 9 dieną,
Valandas paskelbsim vėliau.
Mokyklai vadovaus p. Alfonsas D.
Petraitis ir kun. Antanas Saulaitis,S.J.

Pas Birutę ir Joną Bagdžius lanko
si Mikučionių šeima iš Argentinos. Pnia
Leonora Mikučionienė yra šv. Cecilijos
choro Buenos Airėse akompanatorė, o
vyras to choro narys.

NA,IR BUVO VASARIO 16
MINĖJIMAS!
Seniai bebuvom turėję tokj jau
kų ir damų, kultūringą Nepriklauso
mybės šventės minėjimą, kaip šie •
met.Kultūringumas pasirodė jau tuo,
kad prasidėjo tik su mažu pavėlavi mu. Kultūringumas pasirodė ir abe •
ju kalbėtojų kalbomis. Tiek p. Jonas
Šermukšnis, tiek Bendruomenės val
dybos pirmininkas Alfonsas D. Pet
raitis buvo labai gerai, raštu, paruošę
savo kalbas ir abu drauge kalbėjo
tik pusę valandos. (Jų kalbos spaudinamos šio numerio 9 puslapyje).
Meninei programai liko
pusantros valandos.Taigi visas minėjimas ✓
pasibaigė per porą valandų. O kadan
gi meninė programa irgi buvo kultu ■
ringai graži, tai nė nepajusta, kaip ta
pora valandų prabėgo. Iš minėjimo
skirstėsi žmones linksmi patenkinti.

LIETUVA

0

Breichmanienė, p. L. Sagys ir kiti) la
bai jauni šokėjai negali taip gerai šokti
suaugusiųjų šokių. Jiems dar trūksta iš
raiškai reikalingų veido bruožų'ir viso
kūno sudėjimo. Tokio amžiaus šoke •
jams reiktų šokti lietuviškuosius rate liūs, na dar suktinį, gal klumpakojį.Ta
čiau pagal savo amžių ir pasiruošimą ,
ir ne tam amžiui tinkamus šokius,Žil
vitis gerai šoko. IŠ tokios medžiagos iš
augs didieji grakštūs šokėjai ateičiai.

Programą gražiai pranešinėjo p. Ire
na Klišy tė-Belapetravičius.
Lietuvos laimę prisiminti, savo
choru ir šokėjais pasigėrėti susirinko
pora šimtų publikos.

Bažnyčioje pamaldas už Lietuvą
atlaikė prel. Pijus Ragažinskas, kun.
Stasys Šileika ir kun. Jonas Kidykas,
S J, kurs pasakė ir tai progai pamoks;
lą. Taktiniais rūbais pasipuošę du ber
niukai atnešė procesijoje Brazilijos ir
lietuvių tautines vėliavas, lydimi ke turiu mergaičių. Gaila, kad pamaldo
se nebuvo kito jaunimo. Choras gra
žiai pagiedojo keletą giesmių.
))>(((

J.K.

MINĖJIMĄ RENGĖ:
Br.Lietuvių Bendruomenė,
„Nemuno” ansamblis,
L. R. K. Bendruomenės choras
L.R.K. Moterų Draugija
Maldos Apaštalavimas,
Šv.Juozapo Vyrų Brolija,
Lietuvių Sąjunga-Aliança
L.R.K. Šv. Juozapo Bendruomenė
Lietuvių Akademinis Sambūris
Literatūros būrelis,
Tėvų klubas,
Saleziečiai ir
Tėvai Jėzuitai.
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Vasario 1 d. a.a.
JUOZAS M$ZIL?AUSKAS
73 metų amžiaus, gyvenęs V. Anastácio. Palaidotas Campo
Grande kapinėse. Liko sūnus,
duktė, žentas, marti ir vaikai
čiai.

Vasario 4 d. a.a.

MARIJONA UCKIENÉ
77 m. amžiaus.Kilusi iš Gar
liavos, Kauno apylinkės. Bra
zilijon atvyko su savo Šeima
1926 metais. Velionė paliko
vyrą Konstantą Uokų,savo lai

vyrą Konstantą Uckų savo lai
ku visuomenės veikėją ir lietu
viškos spaudos pionieriųBrazilijoje, sūnų Albiną,dukrą Ante
lę Dutkienę, marčią Patrocinę,
seserį Anastaziją Ziezienę, že
žentą Antaną Dutkų ir vaikai
čius,universiteto studentus Soniąlr Osvaldą.Giminiu'ir pažįs
tarnų palydėta, Velionė palai
dota Araçá kapuose.

Apie meninę programą kalbant,
reikia pažymėti, kad labai darniai ir
jautriai skambėjo L.KLBendruome nes choras,diriguojamas prityrusio
maestro Viktoro Tatarūno. (Choris
tų scenoje priskaičiavau 14 mergaičių
Vasario 4 d. a.a
ir moterų, ir 12 vyrų-vaikinų).
IPOLITAS K I Z I S
Nuoširdžiai skambėjo mišriojo cho
ro Malda už tėvynę, Tėvynės žemė, I
77 m. amžiaus,gyvenęs V.A
Vilnių,ir sunkesnė išpildyti Dariaus ir
nastėcio.Viengungis.Palaidotas
Girėno kantata. Publikai labiausiai pa
V.Formosa kapinėse.7-os die
tiko vyrųJKur tas kelelis” ir moterų nos mišios bus vasario 13 d. 7
>))<((
„Nemunėlis”. Labai retai pas mus pasi
vai. V. Anastácio bažnyčioje.
taiko,kad publika chorui tiek plotų ir
UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ
priverstų dainą pakartoti. Tai atsitiko
Elena Vajevodskienė - 30 kr.
su tom dviem dainom. Džiaugiamės ir
las. Vėliau pridėjo ir savišalpą. B e t
Veronika Nizevičienė (Santos) 36 kr.
didžiuojamės ištvermingu ir taip kultū
ji niekad neatliko ir dabar nedirba to
Valentinas Beivydas 40 kr. ir 175 gar
ringai dainuojančiu Bendruomenės cho.
lietuviško darbo,kuri dirba ar turi dirbt
bės leidėjas su žmona Lyria.
ru! Geros sėkmės jam šj sekmadienj Rio
viso pasaulio Lietuvių Bendruomene
Teofilė Labuckienė 41.50 kr.
JAUNIMUI STOVYKLĖLĖ IR IŠ Rio de Janeire, kur giedos bažnyčioje
Bendruomenė, kaip ir valstybė, apima
Vladas Svolkinas — 50 kr.
ir atliks meninę Vasario 16-os minėj i VYKA | RIO DE JANEIRO
Vincas Zarakauskas (Carapicuib^ gar visus lietuvių tautos vaikus, kokiu jie
mo programą.
būtų pažiūrų,kokioms organizacijoms
bės leidėjas.
Kada? - Vasario 22 d. 22 valandą, Aa, tas mūsų šokantysis jaunimėlis!
priklausytų, nes ji siekia visu lietuvių
Visiems
laiku
susimokėjusiems
labai
traukiniu.
5
labo. Todėl kas nedalyvauja Bendruo Tai mūsų puošmena ir pasididžiavi
dėkingas
Vasario 23 ir 24 d. stovyklėlė Fri • mas! O kam reikia už j j padėkoti? Be
menės balsavimuose,tas, per nesusipra •
Administratorius.
burge su įdomia studija:,, Krikščionis
timą, pats save išjungia iš lietuviškosios
abejo - Jonui Lukoševičiui. Jis per tre
ir pasilinksminimas".
Jau atsirado 5 kanklininkai)
šeimos.
jetą metų (kovo 10 bus lygiai 3 metai
Vasario 25 ir 26 d. karnavalas Rio. Nemunui) sugebėjo ne tik suburti to Dar trūksta dviejų. Ar negali pasi Broli, sese, lietuvi, lietuve, kaip ten būt
Vasario 27 grįžtama S. Paulin 7 v.ryto kj gausų būrį jaunimo, bet ir taip ge •
mokyt Jūsų duktė ar sūnus, ar anų- buvę, kitais metais, šiemet dalyvauki
kas-ė? Atsiųskit! Jei bus daugiau
Registruotis iki vasario 17 dienos, rai išlavinti. Juk tik 1971 metais pats
Bendruomenės rinkimuose - balsuoki ’
mokiniu- dar geriau.
bet dėl bilietų traukiniu tuojau pat
Jonas pirmą kartą lankė taut, šoldų
Ačiū.
J.Kidykas.
Jonas Kidykas
skambinti kun. H. Šulcui 63-59-75.
mokytojams kursus Š.Amerikoje.Kad
Nemuno šokimą labai vertina ir brazi
!))(((
lai, tai liudija faktas, kad per paskuti
NOSSA LITUÂNIA
IŠVYKA „LAPĖS" STOVYKLAU nius 12 mėnesių Nemunas buvo pak •
CcSmo Pttttcl. 442’
TOJAMS SU „CHURRASCO"
oveoo S00 rhho ssf
viestas 29 kartus šokti įvairiose šventė
bus kovo 2 ir 3 dienomis Mailasse, televizijoje, minėjimuose. O 2 TV
qui vietovėje. Išvažiuosim kovo 2.d.
kultūros kanalas ir dažniau parodo nuF»8EMA CAftftATO
10 v. ryto iš Zelinos Ramovės. Kaina
sifilmuoius N emuno šokius.
tea Kidyko*
8 kruzeirai.
Šj kartą Nemunas sušoko Šustą
Admirastraúor P. Dauginus
Registruotis Zelinos klebonijoje.
Čigonėlį Audėjėlę, Ketvirtainį ir AšKETINĖ PKENWEKATA: 3Ó kr. GARBĖS PRENUMERATA:!#) te.; Pasfcšo
tuonytj. Tobulumui galo nėra. Ne SVEČIAI
numerio kaina: ^0 centavų. Užuojautos ir sveilšaimsi nuo 10 kr„ pagal djdumą.
munui reiktų dar pasistengti geriau
Iš Kanados sekmadienį, vas. 10
Dėl kitų skelbimų tartis ra
lygiuoti tiek vyrų,tiek mergaičių ei atskrido Onos ir Petro Šimonių duk$traip®wii kncespoodanc^ rbdakegs
savo
*
les, kad nebeliktų nedarnių išsiraity rastai
gražimiai
dk
autoriui
prašant
Pavarde
pmrasytj
strašpesšri
Rabifeá
fet

fė Elena su vyru Antanu Liauku ir
mų.
išą redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbų u tunai jedstoefp nute
dukrele Kristina. Žada kiek ilgiau pa
Gražiai šoko ir „Žilvičio“ vidurinio
ko. Laikraštis spartinamas antradieni. Todėl vietinės žinios i? praneštai 9 -10
sisvečiuoti Brazilijoje.
puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pieta.
sios grupės šokėjai. Bet kaip sako pri )))(((
tyre tautinių šokių mokytojai - p.

MUSU JJį
LIETUI

