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BRAZILIJA
Brazilija

Prezidentas E. Geisel pasirase 
lekretą, kuriuo sujungia j vieną 

dvi federacijos valstybes: Rio de 
Janeiro ir Guanabarą. Jos iki 18- 
34 metu buvo viena valstybė. At - 
skirtos tada, kai reikėjo sudaryti 
Brazilijos sostinei taip vadinamą 

federalmi distriktą",kurs nepri - 
klausė jokiai valstybei ir buvo sos- 
i mės teritorija. Sostinę iškėlus j 
naująją Brasiliją,Guanabara liko 
>abai maža. Bet kokie buvo tikri 
.ujungimo motyvai, patys Brazi- 

• ijos politikai nesutinka.Preziden • 
io dekretą per 40 dienų turi pa
tvirtinti ar atmesti kongresas ir 
senatas
Užnuodytos žuvys

Industrijos ir komercijos minis
tras paskelbė, jog Paraiba upės žu
vys esančios nuodijamos didelio 
kiekio zinko ir vario metalo, ku
rio yra perdaug tos upės vandeny
se.

Daug žuvų išstipo. Esą pavojin
ga ir žmonėms valgyt tais metalais 
apnuodytas žuvis.Specialistai dar 
tebetynnėja gyvąsias žuvis, kiek 
jose yra zinko ir vario. Jei pasiro
dytų, jog esama perdaug, būtų už
drausta Paraibos upės žuvis gaudyt 
ir pardavinėti.

PASAULYJE
Sirija — Izraelis

Pagaliau pasisekė Kissingeriui j- 
kalbėti žydams ir sirams liautis ko
voti ginklais, atitraukt iš fronto 
savo kariuomenes, kaip padaryta 
Egipto fronte, jas atskirti Jungti
nių Tautų daliniais ir imti derėtis 
dėl pastovios taikos. Jau pasikei
tė karo nelaisviais, o kariškiai iš- - 
dirbo kariuomenių atitraukimo 
planus ir laiką.
J o r t u g a I i j a

Prez.Spinolos valdžia jau derasi 
;u Gvinėjos-Nassau partizanais 
dėl jų nepriklausomybės, ir, at - 
odo, kad jų pasitarimai vyksta 
jana gerai ir kad greitu laiku bus

Pranas ir jo sūnus Algirdas BRAŽINSKAI jau laisvi. Kai 1970 spa 
lio 15 jie sovietinį lėktuvą privertė nusileisti Trebizondo aerodrome 
Turkijoj, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas siuntė savo at 
stovą j Turkiją jų pagalbai. Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko pirmininkas 
ten lankydamasis rūpinosi, kad Bražinskai nebūtų išduoti sovietams 
ko pastarieji labai norėjo ir dėl to aktyviai veikė. Visą laiką Vlikas rū
pinosi jų laisve, materialine ir moraline parama bei teisiniu jų bylos gy 
nimu.

Kai buvo būtinas reikalas, Vlikas ragino laisvojo pasaulio lietuvius 
siųsti Turkijos vyriausybei laiškus ir telegramas su prašymu, kad Bra
žinskai nepatektų j Sovietų rankas. 1973 m. Kalėdų pirmą dieną Bra
žinskai turėjo stoti j teismą. Vlikas kvietė visus siųsti jiems kalėdinius 
sveikinimus. Ir vienu ir kitu atveju lietuviai labai jautriai ir gausiai atsi
liepė. Bražinskai už tai jiems nuoširdžiai dėkojo.

1971 kovo 8 Turkijos aukščiausiojo teismo taryba nutarė Bražins
kų bylą persvarstyti iš kriminalinės pusės. Byla dėl jvairių formalumų 
buvo daug kartų atidėliojama. Iš esmės kriminalinis Ankaros teismas 
bylą pirmą kartą svarstė balandžio 29 ir toliau bylą nukėlė birželio 11 
dienai. Vliko paimtas Bražinskų bylai ginti advokatas Celal Yardimici 
laišku pranešė, kad jis tikjs, jog birželio 11 paskirtas teismo posėdis ir 
ligi to meto būsiantis paskelbtas amnestijos įstatymas gali būti lemtm 
gi Bražinskų laisvei.

Turkijos parlamento priimtas amnestijos įstatymas prezidento bu 
vo pasirašytas gegužės 18 ir pagal jį Bražinskai gavo laisve Dabar Vi 
kas rūpinasi Bražinskus saugoti ir skubiai juos iš Turkijos išvežt

VALSTYBES DEPARTAMENTAS 
RŪPINASI S. KUDIRKOS 

IŠLAISVINIMU

pripažinta jų nepriklausomybė ir 
nustatyti tolimesni rysšiai su Por
tugalija.

Mozambiko partizanai pagaliau 
irgi sutiko derėtis.Bet jie sakos ne- 
siderėsią dėl pačios krašto nepri - 
klausomybės, j kurią jie turi nei~ 
nuo ko nepriklausančią teisę,o de
rėsis tik kada ir kokiu būdu Portu
galija perleis valdžią vietos žmo - 
nėms.

O Lietuvos žmones,ar neturi to
kią pat teisę j Nepriklausomybę , 
kuri nepriklauso nė rusų-, nė kitų 
malonės? Deja, save už visų tautų 
laisvą apsisprendimą kovotojais ap 
sišaukę bolševikai nepripažjstą tei
sių j laisvę savo „Išlaisvintoms" 
pavergtoms tautoms. Jas teks at
gauti ilga, atkaklia ir kieta kova.

• • i
Prezidentas Niksonas šią savai

tę lankysis Egipte, Izraelyje, Jor
danijoje, Sirijoje, Saudi-Arabijoje 
ir kituose arabų kraštuose.

New Yorkas — Simo Kudir
kos motinos Amerikos pilietybės 
įrodymas ir kartu jo pilietybės 
statuso nustatymas eina spar
čiai pirmyn. Kongresmanas Bob 
Hanrahan sutiko vesti šią bylą. 
JAV LB krašto valdyba jam uo
liai talkininkauja, pristatydama 
visus legalius dokumentus, susi
jusius su motinos gimimu Ame
rikoje, jų tarpe V. Maželio pa
darytos foto nuotraukos bažny
čios knygos ir puslapio, kuriame 
buvo užregistruotos 1906 metais 
gimimo informacijos.

Pereitą savaitę Angelų Kara
lienės bažnyčioje, Broklyne, lan
kėsi JAV Valstybės departa
mento pareigūnai ir tikrino pa
rapijos gimimo metrikų knygą. 
Tą pačią, dieną Valstybės depar
tamento atstovai kontaktavo 

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybą ir detaliai išklausinėjo 
apie Kudirką ir jo motiną, taip 
pat priėmė medžiagą, liečiančią 
šį reikalą. Taip pat buvo apklau
sinėti žmonės, kurie dar pažino
jo S. Kudirkos motiną. Visos 
dokumentuotos informacijos 
šiuo reikalu yra išsiųstos į Am
nesty International sekretoriatą 
Londone, nes Kudirka yra vie
nas iš jų pripažintų politinių ka
linių.

Organizacija, kuri vadinasi 
Seamen’s Education Federation 
ir kurios pirmininkas yra latvis 
dr. Roland Paegle, yra kontak
tavusi vieną advokatą, kuris su
tiko legaliai išnagrinėti Kudir
kos pilietybės statusą, šis advo
katas palaiko artimą ryšį su 
kongresmanu Hanrahaiv

f

simas KUDIRKA. Kada jam. kaip Brazins 
kams išmuš laisvės valanda?

SIMO KUDIRKOS MOTINA 
GIMUSI BROOKLYXK

Nustatyta, kad Sovietams .it* 
duoto, Į JAV norėjusio pabėgti 
lietuvio jūrininko Simo Kndirko- 
motina yra gimusi New. Yorko vaK 
tijoje, Brooklyne. 1908 m. rugs 
d., JAV įstaigose yra nuomonė, kad 
ji nėra praradusi J A V pilietybės n to 
dėl yra pagrindo mausti, kati Al
inas, nors gimęs Lietuvoje.' turi tei 
siu i JAV pilietybę*- Tai duoda [Pa
grindo stipriau reikalauti jį Blai
vinti iš kalėjimo ir leisti jam vyk
ti į JAV. Tuo reikalu deda gausiu 
pastangų JAV Lietuviu bondruomt-

jnė ir Amerikos lietuviui tarvb.t
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MARIJONŲ VIENUOLIJAI 
ARGENTINOJE—35-RI METAI

Vienuolijos įnašas Argentinos lietuviu gyvenimui
Taro pirmojo ir antrojo pa

saulinių karų, ekonominei kri
zei palietus Europą ir visą A- 
merikos kontinentą, didelė lietu
vių emigracijos banga pajudėjo 
į Pietų Amtrikos kraštus, kaip 

x Argentiną, Braziliją, Urugvajų. 
Didžioji lietuvių dauguma į Ar
gentiną suvažiavo tarp 1925 ir 
1933 metų. Keli šimtai lietuvių 
buvo atvykę dar prieš pirmąjį 
karą ar anksčiau, bet didesnės 
veiklos neišvystė.

Apie tą patį laiką, kai tik su
važiavo daugiau lietuvių Argen
tinon, prasidėjo ir jų organiza
cinė veikla. Lietuvos vyriausy
bei remiant,buvo įsteigtos ke
lios lietuvių vaikams pradžios 
mokyklos, kuriose pirmoji Ar
gentinoje gimusi karta darytu- 
rėjo progą gerai pramokti lie
tuvių kalbos. Tuo pačiu metu 
kūrėsi ir lietuvių draugijos, nors 
jų jau buvo įkurta ir anksčiau. 
Tačiau, esant skurdui ir neįpras 
toms sąlygoms, lietuvių imigran 
tų tarpe pradėjo lizdus sukti 
komunistai, socialistai, anarchis 
tai. žinoma, buvo ir tautinio nu
siteikimo bei ištikimybės žmo
nių, kurie kūrė savas organi
zacijas. Pirmąjį laikraštuką 
1917 m, (tik vieną numerį) Ar
gentinoje išleido J. Drotvinas ir
I. Padvalskis “žvaigždutės” var
du. Apie 1930 m katalikai įkū
rė savo laikraštį “švyturį”, o 
vėliau kun. Bumšos pastango
mis žurnalą “Tiesą”, bet dėl vi
dinių susiskaldymų abu po ku
rio laiko užsidarė. 'Ogiausiai ėjo 
^Švyturys”. 5

Sunkiausiai ėjosi su dvasiniu 
lietuvių aptarnavimu. Pirmas 
lietuvis kunigas Argentinon at
vyko 1918 m. — kun. J. švagž- 
dys iš JAV-bių. 1930 - 33 metais 
čia darbavosi kun. B. Bumšas 
ir 1930-38 m. taip pat kun.
J. Janilionis, įsteigęs net atski
rą lietuvišką mokyklą, mėginęs 
sukurti parapiją, bet tegalėjęs 
lietuviais pamaldas laikyti tik 
vienoje Buenos Aires par. baž
nyčioje, kurios klebonas buvo 
lietuviams palankus.

Pasauliečiui kunigui dėl senų 
tradicijų ir neįprastų gyvenimo 
sąlygų buvo sunku išgyventi, 
dar sunkiau dirbti tik lietuvių 
reikalams. Todėl 1938 m. kun. 
ja .ilionis išvyko į JAV prikal
bi t i? marijonų vadovus, kad jie 
smslų savo kunigus misionie

mūsų lietuva .

rius dirbti tarp lietuvių emi
grantų ir padėtį jiems išlikti 
lietuviais ir katalikais.

Pirmieji mari jonų žingsniai
Nebuvo lengva apsispręsti ir 

Marijonų vienuolijai imtis šios 
misijos, nes nei žmonių pertek
liumi, nei finansiniu pajėgumu 
dar nebuvo tokie stiprūs, kad, 
palikę turimas įstaigas, galėtų 
kurti naujas. Ir tai dar nepa
žįstamam tolimam Argentinos 
krašte. Tačiau pirmiesiems žings 
niams pasiryžo.

1939 m. kovo 1 d. trys mari
jonai kunigai pasiekė Buenos 
Aires uostą — tuometinis pro- 
vinciolas kun. Jonas Jakaitis, 
kun. Antanas Andriušis ir kun. 
Kazimieras Vengras (visi jau 
mirę). Kun. Jakaičio organiza
ciniai ir administraciniai suge- 
bėjiipai buvo jau žinomi Ame
rikoje, bet ir jam, ten nuvykus, 
nebuvo lengva pradėti'kurti pir
mąją vienuolišką būstinę, iš 
kurios turėjo plisti krikščioniš
ka ir tautinė šviesa. Po kurio 
laiko kun. Jakaitis ,palikęs nuo
motam name apgyvendintus du 
kunigus, grįžo prie savo parei
gų.. Bet jau grįžo su pasiryži
mu imtis šios misijos — darbo 
tarp Argentinos lietuvių. Taigi 
šiemet kovo 1 d. ir sueina 35-rių 
metų sukaktis, kai marijonų vie-

JAUšmi B R KRYŽIAUS 
ŽENKLAS

Praeitą savaitę dalyvavau vienoje 
konferencijoje. Paskaitininkas tarp ki
tų dalykų pareiškė:

- - Žmogaus veiksmus griaunamai vei
kia praeitis, prisimenant savo klaidas 
ir kaltes, nepasitenkinimas dėl savo 
dabarties veiksmų menkumo ir baimė 
dėl ateities. Tačiau tikinčiam žmogui 
jausmus nuramina ir lygsvaron atstato 
gyvas tikėjimas. Praeities kaltes gailes
tingasis Dievas atleido. Dabartinius dar
bus Jis savo malone remia, žino žmo
gaus gerą valią ir visą išveda į gerą. A- 
teitis- gi Visagalio Tėvo rankoje, kuris 
jau iš anksto visa sutvarkė savo vaikų 
tikrajai gerovei.

Pasakyta didelė, gyvenimiška tiesa. 
Reikia tik, kad kiekvienam tikinčiajam 
ji taptų jo gyvenimo dalimi, butų vis 
gyva jo sąmonėje ir širdyje.

Tam. tikslui labai padeda atydžiai 
daromas kryžiaus ženklas. Juk žegnoji
masis - tai išpažinimas Triasmenio Die
vo galybės: ne savo vardu ir galia, bet 
galia ir vardu Dievo Tėvo, kurs mane 
sutvėrė, palaiko ir myli; vardu Sūnaus, 

n uoli ja su didele aukos dvasia 
darbu >|ãst Argentinoje

Ilgai r< ikėj<> ieškoti žemės, il
gai tams su Buenos Aires ir 
La Fialos vyskupais, kol galė
jo apsistoti Avellanedoje, Bue
nos A m > priemiestyje; kur bu
vo susispictęs didesnis skaičius 
•letuvių Tokioje vietoje, kur 
anksčiau balose antys plaukiojo, 
1942 m. išdygo graži bažnyčia, 
pavadinta Aušros Vartų titulu, 
šalia klebonija su vienuoly
nu, o vėliau — mokykla ir sa
lė.

Bažnyčia buvo konsekruota 
1942 m. rugpiūčio 16 d., vienuo
lyno pastatas pašventintas. Pir
majame to pastato aukšte jau 
tais pačiais metais buvo įsteig
ta mokykla, kuriai vadovavo 
Šv. Kazimiero seserys, atkvies
tos taip pat iš JAV-bių. Nors 
pradžioje teturėjo tik 16 moki
nių, bet vėliau mokinių skaičius 
išaugo iki galimumų ribos — 
500 vaikų.

Mokykla ir salė
Klebonijos pastate mokykla 

tegalėjo būti tik laikina. Kai ku
nigas Vengras buvo paskirtas 
parapijos klebonu ir vienuolijos 
vyresniuoju, jis pirmiausia ir ė- 
mėsi uždavinio pastatyti mokyk 
lą, kurioje dar būtų salė ar su
sirinkimams kambariai. Mokyk
la pradėta statyti 1946 m., bet 
galutinai įrengta ir pašventinta 
tik 1948 m. šiai pradžios mo
kyklai (šešių skyrių) vadovavo 
seserys kazimierietės, o joms 
pagelbėjo samdytos mokytojos. 
Kai mokykla išaugo iki 500 mo
kinių. dirbo dviem pamainom.

j-— --------- -----------—-----

mano Išganytojo ir Šventosios Dvasios, 
kun pašventina mano sielą ir visas geras 
pastangas ■ pradedu šį veiksmą, darbą, 
maldą, užmojį.

Tuo pačiu tai yrą išpažinimas savo 
menkystės ir Dievo didybės, pasitikėji
mas Jo gerumu ir pagalba—tad ir Dievo 
pagarbinimas. Be to, sakydami „Var- 
dant Dievo Tėvo...”, mes - bent netie
sioginiai - pareiškiame: tai darome dėl 
Dievo, Jo meilės ir garbės, o ne tiek dėl 
savo vardo, garbės ir naudos. Tad ap
gailime savo siaurą egoizmą ir jungia
mės šiais savo veiksmais į meilingus Die
vo planus visų žmonių ir mūsų labui.

Taigi ŠVENČIAUSiOS TREJY
BĖS ŠVENTĖS proga sugyvinki- 
me savo tikėjimą j visagali Trias- 
menį Dievą ir ryžtą kryžiaus ženk
lu pradėti ir baigti dieną, žegnotis 
prieš valgi po valgio, prieš mal
dą, darbą ir kiekvieną svarbesnį 
darbą bei užmojį.

- Aš prašysiu Tėvą ir Jis duos jums 
kitą Globėją, Kuris liktu su jumis per 
amžius, Tiesos Dvasią... Kai ateis toji 
Tiesos Dvasia, jus Jj ves i tiesos pilnat
vę. (Jon. 14,16; 16,13/P. Daugintis, S.J.

kuri buvo antrame 
aukšte, .vykdavo ir tebevyksta 
įvairūs lietuvių susirinkimai, po
būviai. vestuvės. Bet dažniau- 
šiai ji panaudojama lietuviš
kiems parengimams — religi
nių ir tautinių švenčių minėji
mams, koncertams, vaidini
mams, organizacijų veiklai.

Kai lietuviai kunigai prieš 
35-ius metus atvyko į Argenti
ną, tai pirmosios pamaldos Bu
enos Aires bažnyčioje sutraukė 
didesnį skaičių smalsių žmo
nių, bet jau kito sekmadien.o 
šv. Mišiose tebuvo tik 15 lietu
vių. Tas skaičius augo tik pa
mažu, nes nureligėjimas, netu
rint pastoviai dvasios vadų, bu
vo didelis, daugelis jau paau
gusių vaikų buvo net nekrikšty
ti ar neprivesti prie pirmosios 
komunijos. Po didelių pastangų, 
nuolat lankant dideliame mies
te išsibarsčiusias lietuvių šeimas 
ir jas kviečiant į lietuviškas pa
maldas, lietuvių susirinkimus, 
tas skaičius iškilo, kad jau bū
davo pilna bažnyčia arba pilna 
salė, o per didžiąsias šventes 
visų net nepajėgdavo sutalpinti

Įsikūrimas Rosario miešti

Aplink Buenos Aires išsibars
čiusiuose priemiesčiuose gyvena 
nemaža lietuvių, kuriems ne
buvo lengva dažniau atvykti į 
Aušros Vartų lietuvių bažnyčią. 
Todėl marijonai ’kunigai beveik 

! 35-rius metus po kartą per mė 
nesį važinėja į didesnes lietuvm 
kolonijas, kaip Berisso, Tem 
per’ey. Villa Lugano ir kt. Į to 
Ūmesnes kolonijas, kaip Rosa r h 
(už 400 km.) ar Cordobos o«- 
km.) važinėjo bent po kartą 
du kartus per metus. Tačiau 
Rosario vyskupas ris ragino 

i marijonus kurti parapiją ir ap- 
: tarnauti lietuvius, kurių kolo
nija Rosario mieste po Buenos 
Aires ir Berisso buvo didžiau
sia 1949 m. pabaigoje Rosario 
miesto Buen Pa stor seserų v u 
nuolyno kapelianijoje ir apsi 
gyveno du kunigai marijonai. 
1951 m. buvo nupirkta žemės, 
kitais metais pradėta statyti 
bažnyčia ir vienuolynas, šv. Ka
zimiero bažnyčia su didelėmis 
iškilmėmis pašventinta 1954 m. 
vasario 28 d. Po kelerių metų 
ir ten buvo pastatyta mokyk
la, kuriai vadovauja tos pačios 
Šv. Kazimiero seserys.

Tai buvo antroji vieta, kurio
je marijonai įsikūrė, kad galė
tų jėgas pašvęsti savo tautiečių 
ir net vietinių žmonių dvasios 
gaivinimui.

Pabaiga kitame ML numeryje
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LIETUVOS
MIRi ^IBIRO KANKINYS
\ ilmuje po sunkios ligos kovo
:n.r< Panevėžio vyskupijos garb> 

sanaun.iik ts kun. a. a. Petras Ra

Rigieiis lietuvis Vladas Tumas Latvi
jos gamtos muziejuje atidarė medžio sa
ku. šaknų ir gumbu skulptūrų paroda

«
Lietuvos fotomenininku darbo paro

da Leningrado etnografijos muziejuje 
aplankė apie 50.000 miesto gyventojų.

©
Prof. dr. J. Kubilius, Vilniaus uni

versiteto rektorius, dalyvavo tarptau
tinėje matematiku konferencijoje, V. 
Vokietijoje, skaitydamas pranešimą 
apie naujausius lietuvių matematikų 
tyrinėjimus. Jis yra vienas tikimy
binės skaičių teorijos pradininkų ir 
susilaukė tarptautinio pripažinimo.

NAUJA JĖGAINĖ
J. Karvelio vadovaujama sąjungi

nio instituto “Hidroprojektas” pa- 
•u’šku grupė pradėjo ruošti Kauno 
hidroakumuliacinės elektrinės pro
jektą. Ji bus ant augšto Kauno ma
rių kranto prie Kruonio. Nakties 
metu, kai sumažėja elektros suvar
tojimas, siurbliai Kauno marių van
deniu užpildys didžiuli baseiną ant 
Nemuno kranto. Krisdamas iš 100 
metrų augščio, dieną tas vanduo suks 
jėgainės turbinas. Tokiu principu 
veikianti elektros jėgainė bus pirmo
ji Lietuvoje.

“LAZDYNAI” LAZDYNUOSE
Vilniaus naujajame Lazdynų ra

jone, turinčiame 42.000 gyventojų, 
darbą pradėjo naujas kino teatras 
“Lazdynai”, talpinantis 600 žiūrovų, 
pastatytas pagal archatekto Č. Mazu
to projektą. Kino teatro direkto
riaus M. Gudaičio pranešimu, “Laz
dynuose” kasdien bus 6 trijų filmų 
seansai. Du filmai skiriami suaugu
siems, vienas — vaikams. “Lazdynai” 
turi platų ekraną, yra aprūpinti mo
dernia aparatūra, augštos kokybės 
vaizdą užtikrinančiomis galingomis 
ksenoninėmis lempomis. Naujasis 
kino teatras yra XVI Vilniuje.

Kauno politechnikos institutą ir jo 
skyrius Panevėžyje ir Klaipėdoje pernai 
baigė 2.028 inžinieriai.•

MOTIEJUS MIŠKINIS, literatūros 
dėstytojas ir vertėjas, mirė eidamas 
77-tuosius amžiaus metus. Velionis 
yra poeto Antano Miškinio brolis, 
1927 m. Kauno universitete baigęs 
literatūros studijas, specializavęsis 
rusų literatūroje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje mokytojavo Kauno, Mari
jampolės, Raseinių gimnazijose, dir- 
mo švietimo ministerijoje. Velionį 
labiausiai domino rusų klasikai Go- 
golis ir Dostojevskis. Vertėjo darbą 
pradėjo 1937 m. Gogolio “Mirusiųjų 
sielų” vertimu, o pokaryje išvertė 
beveik visus Gogolio veikalus, Dosto
jevskio “Brolius Karamazovus”, L. 
Tolstojaus “Kreicerio sonatą”, auto 
biografinę trilogiją, Čechovo "Žuvėd
rą”, “Dėdę Vanią”, Gorkio “Dugne” 
ir eilę kitų klasikų kūrinių.

NORVEGIJA PIRMĄ KARTĄ SU 
SILAUKĖ Lietuvos menininkų gast
rolių, kuriose dalyvauja Vilniaus 
operos solistai R. Siparis, N. Ambra
zaitytė, Vilniaus filharmonijos sol 
R. Maciūtė, Vilniaus baleto solistai 
R. Minderis ir S. Masaniova, muzi
kai P. Tamošaitis ir Ch. Potašinskas. 
Jie dalyvaus koncertuose, kurie ski
riami Sovietų Sąjungos ir Norvegijos 
diplomatinių santykių užmezgimo 
penkiasdešimtmečiui. Programon yra 
Įtraukta ir lietuvių kompozitorių ku 
rinių.

ŠERNŲ MEDŽIOTOJAI
Šernų medžioklėse didžiausius šer 

nūs nušovė: 345 kg — Anykščių ra
jono Naujasodžio sovchozo mechani
kas Albinas Gribulis, 340 kg — Ra
seinių rajono Žaiginio sovchozo me
džiotojas Povilas Stankevičius, šer
nus po 300 kg — molėtiškis M. Pa
vydįs, radviliškietis V. Raudonis, pa
nevėžietis M. Dibrovas ir kaunietis 
J. Matukas. v. Kst.

Žymiausia Lietuvoje tautinių drabu- W 
žiu kūrėja yra dail. Dalia Mataitienė, \ 
prieš 13 metų baigusi Vilniaus dailės 
institutą.Ji tyrinėja senus pavyzdžius ir 
aprašymus, kad rūbai būtu etnografi
niai tikslūs, paruošia rūbus dabarti- 
nierra ansanbliams.

ASFALTO DANGA
“Valstiečių laikraščio” 22 nr. pra

nešama, kad asfaltu jau yra padeng
ta daugiau kaip 6.000 kilometrų Lie
tuvos kalių, bevei’ 655c viso turimo 
kelių tinklo. Statybinėmis medžiago
mis rūpinasi centrą Kaune turintis 
specialus gamybinis susivienijimas 
bei jo Įmonės kitose Lietuvos vieto
vėse. Vienas skyrius yra net Ukrai
noje, Rovno srityje, iš kurios gabe
namas granitas Lietuvos keliams. 
Minėtasis susivienijimas atlieka ir 
sprogdinimo darbus, tiesiant naujus 
kelius, kai jie susiduria su kalvo
mis. Jos dabar ne nukasamos, bet 
sprogdinamos.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, 
D Katkus ir A. Vasiliauskas grižo 
iš sėkmingos gastrolinės kelionės 
Belgijoje ir Olandijoje. Tarptauti
nio konkurso Lieže laureatus buvo 
pakvietusios Olandijos koncertinės 
organizacijos ir komerciniu pagrin
du surengė 11 koncertų, kurie Įvy
ko Belgijos Briuselio, Liuveno. Eu- 
peno, Haselto miestuose, Olandijos 
Roterdame, Flame, Hilversume bei 
kitose vietovėse. Padarytus koncerto 
Įrašus žada transliuoti Limburgo ir 
Brandto radijas.

VILNIAUS OPEROS TEATRE 
viešėjo Stockholmo karališkos ope
ros sol. Margareta Hallin. G. Verdi 
“Traviatoje” ji atliko Violetos vaid
menį, “Aidoje” — Aidos.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRO 
vyr. režisore paskirta Kauno dramos 
teatrui vadovavusi Dalia Tamulevi
čiūtė, Šaulių dramos teatro vyr. re
žisore — vilnietė Aurelija Ragaus
kaitė.

Velionis buvo gimęs 1894 m., b? 
:%.ęs Kauno kunigų seminariją, kun

Įšventintas 191* m. liepos 25 d 
teologijos licenciatą gavęs 1928 n 
Kauno universitete. Buvo mokytoj; 
ir kapelionas Utenos “Saulės” gir 
nazijojc, 1929-30 m. — šios gimnaz 
jos direktorius, nuo 1933 m. iki pi 
mosios sovietinės okupacijos — Z. 
rasų gimnazijos kepelionas, nuo 194 
m. — Ut?nos klebonas. 1916 m. i 
'.remtas Sibiran. Lietuvon grižo 19č 
m. ir buvo paskirtas Biržų klebon 
bet vėl suimtas 195* m. Oficiali 
buvo apkaitintas jaunimo skatinim 
skaityti patriotinius eilėraščius i 
savo atsiminimus iš Sibiro. ŠĮ kart 
Lietuvon grižo 1961 m. palaužta sve 
kata ir iki mirties buvo Svėdasų a 
tarista. 1938 m. buvo išleidęs knyg 
"Kristus Karalius”, bendradarbiav 
katalikiškoje spaudoje.

Sol. Antanas Keblys, uoliai talkinąs 
Montreal™ Aušros Vartų parapijos 
chorui ir vadovaująs vyrų oktetui. 
Jis buvo pagerbtas specialiu pobūviu 
už jo darbą muzikos ir dainos srityje

ČEKOSLOVAKIJOS BRNO MIES 
TE įvykusiame IV tarptautiniame že 
mės ūkio filmų festivalyje garbės 
diplomą laimėjo Lietuvos kino stu 
dijos mokslo populiarinimo filmas 
Pasaulis po saule”, pasakojantis 

apie Lietuvos gamtą, jos turtus, 
apie miškų upių, ežerų, augalų ir 
gyvių apsaugą. Scenarijų šiam fil 
mm v ra parašęs Vilniaus universite
to gamtos fakulteto prof. dr. Česlo
vas Kudaba su pačiu filmo rež. Linu 
Lazenu. Filmavimo darbus atliko 
operatorius Romas Damulis.

ESTRADINIŲ ANSAMBLIŲ ir or 
kestrų II festivalyje Moldavijoje lie
tuviams atstovavo Panevėžio “Ekra 
no” gamyklos estradinis ansamblis ir 
Kauno šiluminių tinklų vokalinis 
instrumentinis ansamblis, vadovauja 
mas A. Zabotkaitės. Kauniečiai bu
vo pripažinti konkurso laimėtojais 
vokalinių instrumentinių ansambliu 
grupėje.

Naujasis KULTŪROS ŽIDINYS New 
Yorke. JAV. statytas Tėvu Pranciškų 
nu su apylinkės ir kilu lietuviu talku.

i
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

MOČIUTĖS VAIDMUO 
VAIKAIČIU AUKLĖJIME 

/
..Negrįši jaunystė nes tu pavėlavai, 
Ramunė nuvyto, negrįš ir tie laikai”...

Kiekviena mūsų prisimena tuos 
laikus, kai „pas močiutę augau - var

go neturėjau, kas rytelis vakarėlis į 
darželį ėjau”.

Prisimena ir tai, -„išoko oželis į rū
tų darželi,
kas bus močiute, kas bus? ”

Ir dar toliau^ - „Ašparėjau pas mo
tinėlę,
tik trumpai valandėlei”.

Moters vaikystė, jaunystė ir pa
galiau motinos gyvenimas, natūra
li paskirtis kiekvienos. Niekas ne
liko amžinai;jaunas, niekas neuž- 
gimė pasenęs. Tai yra aišku ir pri
imtina, kaip diena ir naktis, kaip 
metų laikai, kaip gyvybės atsira
dimas ir mirtis.

Moteris savo gyvenimu yra pa
naši j nuostabią gėlę, kuri išdygs
ta švelniu daigeliu, subręsta j 
pumpurėlj, kad vėliau išsiskleistų 
visame savo grožyje. Visas tas gy
venimo tarpsnis vyksta nuosta
biu greičiu, kurio nepajėgiame 
nei pastebėti. Ir tik tada pajunta
me, kad gyvenimas jau yra labai 
toli nuskubėjęs, kai glaudžia/ne 
pirmąjį vaikaitį - anūkę prie šir
dies. Tada pastebime ir pražilusių 
plaukų gausą, ir raukšlių tinklą 
vagojantj veidą, ir nuvargusias ran
kas. Tik širdis -vis dar pilna švel 
niausiu jausmų, ir tuo atveju mo
teris lieka visada jauna. Pastebė
kime, kad visos labdaros organi
zacijos dažniausiai yra moterų 
organizuojamos, ir tai jau vyres^ 
nio amžiaus. Savo šeimas išaugi
nusios, los lieka daug jautresnės 
‘lašlaičių, benamių ir kitokių ne
laimingųjų likimui. Moterys pa
lankesnės yra organizaciniame dar 
be, jau namuose pratusios savo 
šeimos gyvenimą organizuoti ir 
jam vadovauti. 0 motinystės ins
tinktas ne kartę pasireiškia nuo
stabiu veržlumu. Pav. garsioji „nu” 
Žozefina Beker, kuri savo nuosta
biai gražiu kūnu žavėjo Paryžiaus 
naktinių lokalų publikę, neturė
jo nuosavų vaikų. Po antrojo pa
saulinio karo, ir ypatingai Korė
jos karui užsibaigus, jinai jsūnijo 
13 našlaičių visokių tautybių ir ra
sių. Būdama turtinga, jinai davė 
galimybę jiems išsimokslinti, juos 

išauklėjo. Šiandieną senutė, virš 
70 metų amžiaus, vis dar gausios 
šeimos apsupta, mylima ir gerbia
ma „maman". -

Lietuvės motinos gali didžiuo
tis pačios savo šeimas sukūrusios. 
Vienos skaitlingesnės, kitos ma
žiau gausios. Kiek prisimenu, Lie
tuvoje retai sutikdavome bevaikes 
šeimas. Šiandieną ten pasitenki
nama vienu, daugiausia dviem vai
kais, kodėl? - Apie tai galėsime 
pasikalbėti atskiru straipsniu.

Šiuo metu, kai jau pati esu mo
čiutė, norisi pasidalinti tuo laimin
gu likimu, kurio jau daugelis ben
draamžių sulaukė.

Su pirmojo vaikaičio atsiradi
mu, mes pajuntame nuostabią pa
laimą ir neišsakomą virpėjimą šir
dyje tam mažam bejėgiam kūne
liui, kuris yra mūsų gyvenimo tę
sinys.

Mes jaučiame vėl atsiradusią 
pareigą - padėti to kūdikėlio mo
tinai, dukteriai ar marčiai, nes ži
nome kiek reikalinga sveikatos ir 
nemigos naktų pirmaisiais mėne
siais. Toje pagelboje savaime at- 
jaunėjame, spartėjame, prasiver
žia motinystės instinktas darstip- 

> resnis, kaip prie savo jau užaugu
sių vaikų. Ryšiai su dukterim ar 
marčia pasidaro stipresni, intimes- 
ni.

Nejučiomis jsiliejame j vaikų 
šeimas. Ir čia susiduriame su vis
kuo kas mums dažniausiai nėra

za/biskas biskvitas

4 kiaušiniai. 4 šaukštą- cukraus, 4 šaukštai 
maltu džiūvėsių.

Trynius atstirri. ištrinti su Cukrum iki bal
tumo ,r sumaišyti su maltais džiūvėsiais 
Baltymus gera> išplakti - asa'-giai įmanyti 
i pauta mase Del skonio pa-arnuon ‘rupufj 
citrinos žieve es

Skarda -s’eo’i sviestu, apibars*?-. až'.-ve- 
siais. Supytus mase kepti ne abai «.arš'oje 
orkaite^ apie 2G minučių

Gauta kepini galima pertepti džemu arba 
uogiene. Pagal ta patj receptą, iškepus po
ra biskvitų tortinėje formoje ir pertepus 
bet kokiu kremu, galima paruošti šeimai 
greita 't nebrangų *orta

M PETRAUSKIENE 

priimtina, nes „mes savo vaikų 
taip neauginome'' ...

Rezultatai? - Jaučiamės lyg 
svetimos vaikų šeimoj. Pasitrau
kiame ir stebime. Nuliūsta duktė, 
susirūpina marti, aiškina: „Mama, i 
nepyk, bet man taip aiškino gydy- Įr 
tojas. Taip rašo knygos...” - Taigi, 
kad nebūtų to bere i kalingoj žsiga- 
vimo”, pasiįdomaukime naujais 
metodais vaikų auklėjime ir jų au
ginime. -

Nubėga metų srovės. Jau vai
kaičiai paaugę, jau mokyklas lan
ko. Matai vienų paklusnūs man
dagūs, kitų išdykę, nieko neklau
so. Matai savuosius - jie ir tokie ir 
anokie. Dažnai ne tokie, kaip sva
jojai vedžiodama juos pirmuosius 
žingsnelius žengiant.

Bet būkime kantrios. Nekaltin
kime nieko, nei tėvų nei vaikų. 
Pasistenkime savaime patraukti 
vaikaičių dėmėsi j save.

Buvau gimnazistė 13 metų mer
gaičiukė, kai atvyko iš Rusijos j' 
Lietuvą mūsų Bobutė - tėvelio 
mama. Jai tebuvo 65 m. amžiaus 
bet man pasirodė, kad tai tikra 
„pasakų senelė”, savo visai praži
lusiais plaukais, visa baltai pasi
rėdžiusį, nuostabia šypsena ir ma
loniu tyliu balsu. Ji ėjo sodo ta
keliu, lyg baltas debesėlis slenkan
tis tarp žydinčių pinavijų, man 
atrodė, kad tai tik vizija... - Bet 
kada jinai priglaudė mano galve
lę prie krūtinės ir pajutau jos ran
ką glostančią mano skruostus, iš 
karto ją pamilau. Toje mažutėje 
raukšlėtoje rankoje buvo tiek nuo . 
stabios šilumos. ... O, kaip aš visa
da kukli, didžiavausi prieš savo 
drauges, kad ir aš turiu bobutę 
čia pat, ir aš buvau jos vyriausioji 
anūkė.

Praėjo metai kiti. Babutė - mes 
taip visi ją vadindavome - pastebė
jo, kad mėgstu skaityti knygas, 
deklamuoti • ypatingai Adomą 
Mickevičių, Konopnickos, Kon
dratavičiaus eilėraščius. Buvau sa
vo vaikystėje lenkų kalba lankiu
si mokyklą Krokuvoje, tai ir toji 
lenkų poezija man buvo artima.

Pasišaukia mane kartą Babutė 
j savo kambariuką Griežionėliuo- 
se. Jinai tada jau buvo sunkus li
gonis, turėjo „angina pectoris”, 
kuriose pasėkoje progresavo „van
denligė”. - Halyte, tu mėgsti 
poeziją. Čia surasi labai gražių ei
lučių, nusirašyk sau. - Jinai įda
vė man pluoštą lapų, lapelių, dau
gel jau išblukusių, išgeltusių, bet

Gražina Tulauskaitė

PRIE SIDABRINIO TIL TO

Plaukia naktys, plaukia dianos, 
Tartum sieliai Nemune, 
Lieka vakaras tik vienas, 
Nepraplaukęs pro mane.

Tavo rankose dainavo 
Laivo vienišo irklai, 
Švelnus debesys apgavo, 
Audrą slėpdami ilgai.

Lūžę vakarą audringą 
Mum irklai nebedainuos. 
Sidabrinis tiltas dingo, 
Paskandintas sutemos. 

r irn— ■■■■■ „m—» ■■■—!■ I

ranka rašytų. Tai buvo jos jaunys 
tei skirtos dedikacijos, romanti 
kos pilni svajojimai, ilgesys, nusi
vylimas, vieni pasirašyti, kiti, tik 
su inicialais. — Visa jos jaunystės 
praeitis, kurią jinai išsaugojo per 
gyvenimo „kalvariją” keliaudama.

Aš juos pagarbiai priėmiau ir 
per visas atostogas nu rašinėjau j 
sęsiuvinj raudonu viršeliu. ■ Kur 
tie lapeliai, kur tas sasiuvinys? ? ? 
- Viskas liko „gimtoje pastogėje”, 
nebepakartojama, nebesugrąžina
ma.

Tačiau, mano Babutės širdies 
pulsavimas nenumirė su jos užge 
susia širdimi.

Babutės seniai jau nebėra, se 
kančiais metais sueis 50 metų 
nuo mirties Liudvikos Didžiulie
nės - Žmonos. Bet mano atminty 
je jinai vis dar tebėra gyva, savo 
nuostabia šypsena, švelnumu i. 
gyvenimu, kuriame jos idealas 
buvo: „Nušluostyti ašara bent vie
no našlaičio...” - Jinai pirmoji su
tvirtino many meilę poezijai ir vi 
sam kas yra gera ir gražu.,-

Taigi, nevien tėvai motinos ta
lentus išugdo. Čia gali būti ir mo
čiutės - bobutės, ar tėvuko - sene
lio nuopelnas, nežymia, bet nepa 
laužiama paskata.

Močiutės - babytės vaidmuo 
vaikų šeimose, turėtų būti taikos 
ir meilės sparnų šlamėjimas, kuris 
apramina jkaitusias nuotaikas, ne 
rimą, skriauda.

Šia tema duosime visą eilę pa
vienių straipsnelių šiame „Moters 
pasaulio” skyreliuje Kas turėtu 
naujų sugestijų, pažiūrų, pasisa
kykite. Rašykite, kaip galite. Re
daktorė mielai pataisys kalbą.Ben
dradarbiaukime kol dar protas ir 
jausmai gyvi, kol randame bendrą 
kalbą savo tarpe perši mūsų kuk
lų spausdintą žodj lietuviškai.

Rašykite savo praeities ir da
barties prisiminimus. Dalinkimės 
savo tarpe tuo kas rūpi, kas ne
duoda „širdelei pailsėti”. — Tuo 
pačiu praskaidrinsime savo „senat 
vės” dieneles, ir jos prailgins mū
sų gyvenimo-džiaugsmą. - Nes, 
kiekviena išgyventa diena turi sa
vo prasmę ir jinai niekada nebesu 
gris
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STASYS BARZ&UKAS

Sis Mano pasisakymas atsi 
randa. dg. Leono Kriaučeliūno 
iniciatyva kad jis pakvietė ma
ne tautinių šokių moky- 
toju ^xàãiavlm®, M ^artta. pa
siūlė ir temą “Tautinių šokių 
-eiktaė lietuvybei išeivijoje iš- 
laikyti’LjPimwis įspūdis buvo 
tas, 'kaitai didžiai dėkinga te
ma. pat atitinkanti ir ma
no “pasaukimą”: esu mokyto
jas, kurtai' nuo seno rūpi ir lie
tuvių tauta, ir jos išeivija. Pa
neliai galvojo ir kvietėjas: kas 
gi girdi, šiam uždaviniui 
geriau tiktų9 Tad be kokio pasi 
spyriavimo ir sutikau. Tačiau, 
pradėję» galvoti apie temos plė
tojimą, pamačiau, kad reikės 
kalbėti $pie savaime aiškų daly
ką: viri gi tą tautinių šokių 
reikšmę patys matom. Ir šokė
jai , ir žiūrovai Pats pirminin
kavau JAV LB kraštų valdybai- 
kuri nutarė rengti pirmąją JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių- šventę, įvykusią Chi
cago j. Wtai^‘ prasidėjo didelę 
reikšmę turinis vtaotinio po
būdžio judėjimas, apie kurį ir 
šia proga galfò. pasakyti tai, ką 
sakiau laisvoje pasaulio lietuvių 
IV tautinių tekių šventės leidi
ny 1972:

Pirmosios dvi šventės ribojosi tik 
JAV Ir Kanados lietuvių jaunimu, trr 
Čiojoj į šokėjų eiles įsijungė Urugva 
jaus lietuvių jaunimo grupė, ketvirtoj1 
jau yra laisvojo pasaulio lietuvių Tau 
tinių šokių šventė, deja, pačios Lietu 
vos jaunimas vis tebėra už okupaci 
nės uždangos. Renkasi Jūsų Santai ir 
net tūkstančiai.’Jus jungia bendro tau 
!nio darbo nuotaika bei prasmė 

Kiti tūkstančiai gėrisi ir didžiuojasi ii- 
darbo vaisiais,--rodančiais mūsų la-m 
no tautinj gyvastingumą bm 
gumą PLB Valdyba šia pni" • ■ .>■- 
taip pat reiškia padėką ir Enki tarpu 
savy artėti, bendrauti bei bendradar
biauti tolimesnei lietuvių, išeivijos,-tau
tos ir Lietuvos lietuviškai ateičiai. Tik
rai reikšmingas ir kilnus Jūsų šūkis 
‘Mūsų jaunystė — Tau, tėvyne Lita
vai’ Jo vykdymas nusipelno Jūsų idea 
lizmo ir entuziazmo!

Tai ir yra ta tautinių šokių 
reikšmė, apie kurią esu pa
kviestas dr. L. Kriaučeliūno kal
bėti. Pasakyta, daug, gal net ir 
viskas. Tad galėčiau čia ir baig
ti. Bet ne tiek iš manęs tenorė
ta. Mano paskaita turinti būti 
akademinė, jai taip pat turįs būti 

skiriamas ir akademinis 45 min.
laikas. Taigi leidžiuos į “plates- 
nus \andenis” Mėginsiu atsa
kyti į kelis “tautinės reikšmės” 
klausimus. Būtent kokie mūsų 
ryšiai su savo tauta ir kodėl ją 
laikom bendrąja savo motina? 
kas yra ta gyvoji lietuvybė, ku
rią vieni turim išlaikyti, o kiti 
pasisavinti? kokia vieta tauti
niam šokiui priklauso kultūri
niame tautos gyvenime ir tauti
nės sąmonės ugdjcme? pagaliau 
koks turi būti pats lietuvis, kad 
juo galėtų remtis jo tautos išli
kimas ir ateitis.

Vengiu teoretizuoti, nes ne 
teorija lemia, tautos ateitį ar li
kimą. Tačiau taip pat negaliu 
praeiti negirdom, pro tas mintis, 
kuriomis remiasi tautinio mūsų 
gyvenimo praktika. Tokių min
čių randame 1934 Kaune išleis
tame Antano Maceinos “Tauti
niame auklėjime”. 1961 išėju
sio j Juozo Girniaus knygoj 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
kai ką prisiminiau iš savo mo
kytojų Vinco Mykolaičio-Putino 
bei Stasio Šalkauskio, kai kas ir 
šiandien aktualu iš Mažosios 
Lietuvos pranašo Vydūno pali
kimo. Jau ilgoką kelio galą esu 
nuėjęs ir aš pats. Tėvynėj ir iš
eivijoj. Nesu praleidęs nė vienos
tautinių šokių šventės, kur kar-, X — A ____ .m-

- tu su tūkstančiais kitų plojau, 
šaukiau valio, graudinaus, žiū
rėdamas į žygiuojančias jauni
mo grupes, gėrėjomės besikei
čiančiais vaizdais, didžiavaus 
lietuvis esąs ir norėjau būti 
toks jaunas, kaip tas matomasis 

i grakštusis mūsų jaunimas. Nu
einu į tautinių šokių vaka
rus, mačiau šokant Grandinėlę 
ir Grandį, Gyvatarą ir Šilainę, 
New Yorką, Bostoną ir Mont
real!, kitas Amerikos, Kanados, 
Pietų Amerikos, net Europos 
tautinių šokių grupes. Tad apie 
reikšmę įgalina taip pat kalbėti 
ir pergyvenimas. Šitaip susida
ro mano pasisakymų visuma.

Gyvoji musų lietuvybė
Gyvoji lietuvybė — tai visa, 

kas iš savo tautos kyla ir į ją 
veda.

Tai ta žemė, kur lietuvių tau- 
, ta pastoviai amžiais gyvena.

««■p—... .. ........................... .. ..................

KRYŽIAŽODIS VISIEMS \R. 7
Paruošė Aleksas Gerys

SKERSAI

1. Blogas. 7. Siaubas. 8. Kastyčio 
.meilei. 9. Italijos upė. 10. lšei\ 
12. Išsilavinimas. 14. Šaunus. 16.
meninis įvardis. 18. Telefono išradė
jas. 20. Kanados didmiestis. 21. Xuka. 
22. S opulio.

ŽEMYN .
1. Mergaitės vardas (kilmininke). 2 .S ka
nu. 3. Tekinį. 4. Baldai. 5. Smūgis ■ 
6. Gardžia. 11. „Trys--------“-šventė.
12. Mišrios rasės ž m ogus. 13. J o š ve n - 
tė yra gruodžio 26 d. 15. Aruodai. 17 .

—- Dei“,Dievo Avinėli ' L Nojaus

< **

GALVOSŪKIS
N r. 30

Gulsčiai: 1. Aliejinis skystis. 6. Paukštis 
7. Važiavimo priemonė. 9. Matas. 10. Kri
tuliu rūšis. 11. Komiškas atvaizdas.

Statmenai: 2. Gyvulių parazitas. 3. Ran
kos dalis. 4. Aromatinis skystis. 5. Svaigi
nantis skystis. 8. Gražus oras. 10. Mūšis.

Aulas de Lituano

Para aqueles que desejam aprendera lín
gua lituana, poderão assistir às aulas aos 
domingos das 9 às 10 h, pouco antes de 
ter início o ensaio das danças, aqui na Móo 
ca, com os padres jesu ítas.

—Į ... ...... __________ __ _ _____
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i mažiams

- Baigė pamatus iškasti, 
Bokštams akmenis suvežti, 
Kai atjojo kunigaikštis 
Į pilies statybos aikštę. 
Susimąsčiusį ir tylų 
Jį lydėjo daug vaidilų,
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Lietuviu Operos
KAUKIU BALIUS

LIETUVOS GYVE.XTOJAI
(is „Europos Lietuvio”. Londonas)

(tąsa)

Chicagos Lietuvių opera 
šj sezoną pastatė Verdi ope
rą Kaukių Balius’, kuri su
silaukė didelio pasisekimo. 
Ją aplankė apie 4.000 žmo
nių. Ši opera savo muzikos 
grožiu prilygsta pirmaei
liams kūriniams. Ji yra 22-ji 
Verdi sukomponuota opera.

Operos libretas paimtas iš 
prancūzų dramaturgo Scri
be veikalo, kurį pats kom
pozitorius su libretistu dras- 
tiškai pakeitė. Tenka pripa
žinti kad šis kompozitoriaus 
darbas literatūriniai nevisai 
pasisekė: operos persona
žai liko nepilnai išryškinti ir 
neturi glaudesnio tarp savęs 
ryšio. Makabriškas libreto 
turinys su velniais, raga
nom ir iš ano pasaulio 
dvasiomis, kurių pagalbos 
šaukiasi apgaulinga, pusiau 
pamišusi burtininkė Ulrica 
(Stempužienė ir Mastienė) 
ir kurios kerėjimams ir pra
našystėms patiki kaikurie 
operos pesonažai, mūsų am
žiuje iššaukia tik šypseną 
kaipo praeities dienų žmonių 
naivus tikėjimas į burtus. 
Tik nepaprastai graži, dra
matiniai nuspalvinta muzika 
ir patraukli Stempužienės 
vaidyba bei jos rungty
niavimas su žemų gaidų 
tessitura, šis operos veiks
mas praslinko patraukliai ir 
įdomiai. Kitame spektakly
je Ulricos raganišką prigim
tį gerai pavaizdavo vokali
niai ir vaidybiniai R. Mastie
nė.

Operos veiksmas perne
lyg skubiai slenka. Prie to 
dar prisidėjo operos partitū
roje padarytos kupiūros, 
kurios tačiau nemanau, kad 
būtų pakenkusios operai, 
nes ji tęsėsi ir taip nepilnas 

• 3 valandas. Tačiau nežiūrint 
libreto trūkumų, visą operą 
vainikuoja jos muzikos gro- 

< zis. Netik gražios arijos, ku
rių yra nedaug, bet patys 
muzikiniai tekstai glaudžiai 
pinasi ir rišasi su žodiniais 
tekstais ir ilgesniuose reči
tatyvuose prasmingai susi
lieja su operos eiga, apgaub
dami visą jos turinį išradin
ga ir turtinga muzika.

Pagrindiniai personažai, 
apie kuriuos koncentruojasi 
operos veiksmas: Renato, ka 
raliaus draugas (Brazis), 
Riccardo -- Gustavas III (Wi- 
cick), Amelija - karaliaus 
mylimoji (Stankaitytė) ir du 
konspiratoriai, besiruošian
tieji nužudyti karalių -- Sa
muelis ir Tomaso (Vaznelis 
ir Nakas).

S. Wicikas yra geras ak
torius, turintis malonaus 
tembro tenoro balsą. Vaidy
biniai ir vokaliniai sugeba 
pabrėžti ir išreikšti drama
tinius operos eigos momen
tus. Išimtinai gerai mokė
damas savo rolę, nors bū
damas svetimšalis, lengvai 
nugalėjo visus lietuviško 
teksto sunkumus. Tiek daug 
pasiaukoti ir tai tik keliems 
vaidinimams, kurie vargiai 
ar kada nors galės būti pa-

Šiauliai Ketvirtas Lietuvos miestas. Gy
ventom 103.2U(' Miesto plitimą kiek 
stabdo vandens parūpinimo sunkumai.
Panevėžys — pramonės ir kultūros centras.
Gyventojų skaičius jau pasiekė 84.000. Di
delės augimo perspektyvos, tik jam, kaip 
ir Šiauliams, gali iškilti vandens trūkumo
problema.
Druskininkai — didžiausias Lietuvos ku
rortas, nuo seno pagarsėjęs savo gydyklo
mis. Gyventojų — 12.900.
Palanga — pats populiariausias ir gražiau
sias Lietuvos pajūrio miestas. Gyventojų 
skaičius nuo 1939 m. patrigubėjo ir pasie
kė 10.800.
Birštonas — jauniausias respublikinės pri
klausomybės miestas, žinomas kaip kuror
tas — gydykla. Gyventojų' — 2,400.
Neringa — savotiškai įdomus kurortas, su
darytas iš trijų gyvenviečių. Jos plotas 
pralenkia visus Lietuvos miestus, išskyrus 
Vilnių. Tačiau gyventojų turi tik 2,100.

Taip vadinamo rajoninio pavaldumo 
miestų Lietuvoje yra 83. Jie yra rajonų 
pramonės ir administracijos centrai. Iš jų 
reikšmingiausi ir greičiausiai augą yra 
Alytus (36,9 tūkst. gyv.). Kapsukas 
(31,700), Ukmergė (22.800), Telšiai 
(21,400). Kėdainiai (22,400), Tauragė 
(20,800), Radviliškis (17,700), Jonava
(20.100) , Plungė (13,600), Mažeikiai
(17.100) , Utena (16,500). Kretinga
(13.100) , Šilutė (12,400), Kuršėnai
(11,500), Biržai (12.200), Naujoji Akmenė
(12.100) , Trakai (5,500), Anykščiai
(8,300), Ignalina (3.500), Zarasai (6,600).

Miesto tipo gyvenvietės — tai mažiausi 
ir naujausi Lietuvos miestai. Jų esama 23. 
Daugiausia juose vyrauja smulki vietinė 
pramonė, su nuosavom mokyklom, parduo
tuvėm ir ligoninėm. Žymesni jų yra Elek
trėnai, Garliava,- Grikiškės, Kačerginė, Ku
lautuva ir kt.

3. Kaimo gyventojai

Lietuvos kaimo padėtis yra visiškai pa
sikeitus. Viensėdžia's nusėtas krašto vaiz
das, koki daugelis iš mūsų atsimename.

baigia išnykti Sumažėjo ir Kaimo gyvento
jų skaičius.

1939 m. Lietuvoje kaime gyveno 2.221.000 
gyventojų arba apie 77%. 1973 metų pi u 
džioje, kaip minėta, kaime liko tiktai 46'.

Vidutinis kaimo gyventojų tankumas <i,. 
bar yra 24 žmonės viename kv. km t 19"K 
m. — 37 žm. kv. km..).

Kaip jau minėta, visas kraštas yia j 
skirstytas į 44 rajonus. Vieno rajono vidų: 
dydis — 1.450-1.500 kv. km Viduti tiška 
viename rajone gyvena apie 35.000 gvven 
tojų.

Daugumoj kaimų rajonų gyventojų skai
čius mažėja. Tik radonuose, esanči-i >se”bri 
didelių miestų, kaimo gyventojų skaičių.- 
didėja — į juos keliasi miestuose butų ne 
gauną darbininkai.

Iš viso Lietuvoje yra 24.229 gyveni u‘es 
Daugumoje jų gyvena nuo 26 ik <_ ve 
tojų. Beveik tiek pat gyvenviečių ir u 50 
100 gyventojų. Gyvenv ečij. kurios u n ik 
2.090 gyventojų yra 28. o iki 3.000 liktai 
7. Būdingas mažųjų gyvenviecų, iki 5 gy
ventojų skaičius. Jų dar esama 2.526. To
kių gyvenviečių skaičius per paskutinius 
11 metų nesumažėjo, bet pad;dėjo. Nors 
bendras gyvenviečių skaičius per tą pat, 
laiką sumažėjo 912 vienetu.

Šiuo metu kaime jaučiamas kvalifikuotos 
darbo jėgos trūkumas, t. y žmonių, suge 
bančių atlikti mechanizuotus ir elektr.i 
kuotus ūkio darbus. Iš visų kaime gyve, 
nančių tik apie 60% dirba žemės ūkyje Li 
kusieji dirba administracijoje, švietimo n 
sveikatos srityse arba vyksta dirbti į mies 
tus.

Naujos kaimo gyvenvietės dažniausiai 
kuriamos senųjų kaimų ar miestelių vieto 
vėse. Jos yra tinkamai suplanuotos, tur 
elektrą ir dujas, o taip pat ir kultūri.nam- 
reikalams skirtus įrengimus. Deja, tas kai
mo kūrimas vyksta gana lėtai. Iki 1970 m 
buvo pastatyta apie 110,000 gyv. namų, kas 
sudarė tik 30% visų kaimo vietovių gy- 
namų. Likusieji žmonės tebegy veno senuo
se. apleistuose namuose. Iš viso Lietuvoje 
planuojama 4.700 . naujų gyvenviečių Jų

(tąsa 8 psl.) 
—1 niĮll lllljwi IWrmiiTWIOMQMBWMMHBMBR

Dail. A. Valeškos eskyzas operos ‘Kaukių balius’ scenai.
E. Būtėno nuotrauka

kartoti, gali tik žmogus, ku
riam menas yra viskas. Kal
bėti apie balso grožį galima 
tik tada, kada jis nėra 
izoliuotas. Balsas tampa gra
žus tik tuo atveju, kai jis ne
atskiriamai susilieja minties 
ir jausmo antplūdyje su tam 
tikra vaidybine situacija, ku
rioje reikia išreikšti subty- 
lius išgyvenimus. Taigi rei
kia kalbėti ne apie gražų bal
są, bet apie gražų dainavi
mą. Šias savybes turi Wi
cikas. Mūsų operos valdyba 
jį turbūt jau adoptavo, o 
mums palieka tik tuo džiaug
tis ir mokėti jį įvertinti.

Brazis savo vaidmenį 2-. 
me ir 3-me spektaklyje atli
ko geriau kaip premjeroje. 
Laisva vaidyba ir graži kan- ■ 
tilėna plaukė be .ypatingo 
forsavimo, skambiai ir nuo
taikingai. Vykusiai išryški-

NIDOS VIETOVARDIS

Nidos vietovardžio raida mažai ištirta ir 
nėra aiški. Kalbininkas Kazimieras Būga ma
nė, kad „Nida” yra kuršiškas žodis, gimi
ningas prūsiškam „Neida” (tėkmė, srovė), 
ir panašus j sanskritų „nedati” (teka, srove
na).

Nida pirmą kartą minima 1437 kryžiuo
čiu ordino dokumente.

Kiti mano, kad vietovardis gali būti prū 
siškos kilmės, nes dokumente užrašytas 
„Noyden" gali liudyti, kad pirminė Nidos 
vardo forma buvo „Neidai” arba „Naidai”, 
naudojama čia peitinėje Kuršių nerijos daly
je gyvenančių prūsų.
~Ablem atvejais, žodžio kilmė būtų hidro- 
niminė - surišta su vandenių.

Bet kuršišką kilmą galima būtu nurody
ti todėl, kad dar neseniai Liepojos latviai 
žvejai vartoję žodj „nidas”, kuris reiškia 
„ilgai jūros bangų skalautus ir apgadintus 
akmenis”, kurių šioje apylinkėje labai daug.
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KAUKIU BALIUS (iš psi > mos jam kėlė susirūpinimo.

pavydo ir keršto nuotai- 
K.is Tą pati galima pasaky 
■ .r apie Stankaitytę Ameli
jos roleje. Pirmas spektaklis 
nebuvo pilnai apvaldytas Ki 
tuose dvejuose spektakliuo 
se ji išvystė geresnę vaidy 
hą. jautresnę kantileną taip 
kaip pridera mūsų pirmaei 
iei solistei..

Hezlit tvirtina, kad akto 
i iai vra vieninteliai pasauly 
je garbingi vaidmainiai. Prie 
iu galima priskirti du kon- 
spiratorius, kurie taikėsi nu 
žudyti karalių Samuelį ir 
Tomaso - J Vazneli ir V. 
Naką. Jų vokalinė partija 
pasižymi rečit alyviniais - 
staccato įtarpais. Be to, jie 
stipriai pasireiškė ansamb
liuose. ypač su vyrų chorais.

Oscaro karaliaus pažo 
partija premjeroje dainavo

Adolfas Valeška

Džiaugiamės jaunojo diri 
gento V. Vasaičio debiutu. 
Jis labai rūpestingai ir 
kruopščiai buvo išstudijavęs 
operos partitūrą, dėlto jo di
rigavimas buvo laisvas. 
Svarbiausiai jam pasisekė 
uždegti’ orkestrą ir visą an
samblį pakilia dvasia. Or
kestro, solistų ir viso an
samblio balsai skambėjo 
sodriai ir pakiliai, sudary 
darni šventišką nuotaiką ir 
veikdami klausytojus, kurie 
nepagailėjo jaunam dirigen
tui plojimų. Tenka pasaky
ti, kad tretysis spektaklis bu 
vo pats sėkmingiausias. Di
desnė patirtis, kurios diri
gentas dar neturi, dar ge
riau padės jam vadovauti 

" ansambliui ir išmokins kaip 
paukčiui plasnoti ir sklandy
ti sparnais dangaus mėlynė
je ir sugebėti pasakyti žmo-

HENRIKAS
RADAUSKAS

VERGUOS KRTŽKELIUOSE
(Tąsa is praeito Nr-I

Stefanija Ruksene

nėms, kurie klausosi muzi
kos, kad grožis gyvena tarp 
musų, kad tai nėra vien 
pažadas, kurio reikia sulauk
ti ir pasivyti. Jaunas diri
gentas galėtų tik tėvynėje 
realizuoti savo talentą bei 
svajones, bet ne čia.

Jaunojo režisieriaus T. 
Cowan darbas ir sumanu
mas buvo jaučiamas visuose 
spektakliuose. Bandymas 
realizuoti .muzikos ir dra
mos sintezę dalinai pasi 
sekė. Pas mus operos pasta
tymuose bereikalo iškyla 
perdidelis nuomonių skirtu 
mas tarp meno vadovo ir re 
žisieriaus. Dėl to niekas ne

Birželis

- Pametę viskę, bėkim gaudyt 

Pavasarį moters plaukuos. 

Kai saulė eina nusimaudyt 

Ir paukštis gieda ant šakos, 

Kada birželio žydras rojus 

Linguoja spindinčius lapus, 

Kada keleivio lengvos kojos 
Linksmai žygiuoja pro kapus

Vakaro lietus

švelnų, liūdnų lietų 

Vakaras paliejo. 

Tūkstantis poetų 

Laukė ir tylėjo 

Ir bijojo: lietūs
Skleidę liūdesį paliaus, 

Eilėse neradę vietos 

Vėl į dangų nukeliaus.

Pūga

Žiema atrišo savo maišę 

Ir beria sniego iš dangaus. 

Ir pūga viskę taip sumaišo. 

Kad negali atskirti žmogaus 

Nuo arklio. Ir nereik atskirti 

Geriau iš viso, nematyt, 

Kaip bėga juokdamies į mirtį 
ir žmonės ir arkliai mergyt

vi Momkienė, o kituose 
spektakliuose D. Mongirdai 
tė. Nerūpestingą, žaismingą 
pažo charakterį abi darni 
ninkės nuotaikingai išryški 
no.

Kitas roles rūpestingai at 
liko J. Savnmas V Lioren 
tas ir J. Aieksiunas. 

i
Beveik visur spektaklių 

premjeros net ir dideliuose 
teatruose, kurių materiali
niai ištekliai leidžia turėti 
daugiau repeticijų su an 
sambnu pasižymi vienu ki- 

u rukumu Mūsų sąlygos 
neleidžia meno vadovams 
patenkinti jų norų, tad ir 
šios operos premjeroje buvo 
jaučiamas solistų, choro ir 
orkestro netikslumų, kurių, 
turbūt, negali paneigti ir pa
tys meno vadovai. Vėles
niuose spektakliuose šie trū
kumai mažėjo. Kalbėti apie 
tobulą spektakli galima po 
daugelio pastatymų.

Pirmuosius du spektak
lius dirigavo prityręs ope
rų dirigentas V. Marijošius, 
kuris šią operą dirigavo pir
mą kartą ir dėlto supranta
ma, kad dirigavimo proble-

Alvydas Vasaitis 

sutinka režisuoti mūsų ope
rų pastatymų.

Abu chormeisteriai A. 
Stephens ir A. Gečas gali gi
liai atsidūsti. Abu jie atli
ko vieną iš vertingiausių 
visame operos pastatyme 
darbų -- puikiai paruošė cho
rus, kurių klausomės su pa
sigėrėjimu. Patys choro da
lyviai verti nemažesnės pa
garbos. Jų vienetas kaip' • 
brangakmuo žėri lietuvių 
operos mozaikinėje veikloje. 
Finalinė mišraus choro par- .......— . . . ........ ......

tija savo skambėjimo gro
žiu, pakilimu ir sceniniu vaiz 
du prilygsta-puošniam, dide
liam gėlių buketui, kuriuo 
grožėjosi apie 4.000 asme
nų atsilankiusių pasiklausy
ti šios operos. Jie visi, artė
jant pavasariui prisiminė pa
tarlę: “jeigu turi tu porą 
centų, už vieną duonos nu
sipirk, už kitą sielai hiacin
tų”...

Išradingos dailininko A. 
Valeškos dekoracijos puo
šė kaikuriuos scenovaizdžius 
Gaila tik, kad dėl lėšų stokos 
negalėjo būti realizuoti pla
tesni dailininko užsimojimai. 
Meniškai pavykęs j)rogra- 
mos viršelis. (A. Nakas,Dirva) 
U..... II iw.ll ■■■■ liw—vtwwh tumu nriimmiiiwé

Is’ vieno ker<> 
prišokama pusė kibiro bulviu Sibire auga 
lams daug reikšmes tu n saulė, kuri vasarą 
duoda daug šviesos ir šilumos. Naktys vasarą 
būna labai trumpos ir vakaro pažarėliai su* 
silieja su ryto aušra.

Bulvienojus prieš kasant nuplauna pjau
tuvu ir išsidžiovina karvytės pašarui. Bulva- 
kasis prasideda rugsėjo pirmoje pusėje ir iki 
rugsėjo 20 d. derlių reikia nuimti. Gale rug
sėjo prasdeda šaltos liūtys, tuojau pradeda 
snigti ir greitai užšąla. Visose gryčiose po 
grindimis yra iškasti rūsiai. Jų sienų niekas 
nemūrija ir neparamsto lentomis, taip ir sto 
vi iškasta duobė. Nukasę bulves supilta j tas 
duobes. Ten jos apdžiūsta ir visą žiemą gerai 
laikosi.

Sibire bulves matuoja kibirais. Kibirais jas 
ir turguje pardavinėja. Sakoma, prikasiau 
penkis ar aštuonis šimtus kibirų bulvių. Šei 
ma, tiek turėdama bulvių, jau yra gerai apsi 
rūpinusi maistu ir drąsiai laukia šaltos ir ii 
gos žiemos.

Kartais ir mes pasvajojame apie savo dar 
Žiūką, kuriame būtų galima išsiauginti bul 
vių. Kaip greitai sumažėja žmogaus reikala
vimai, kaip staiga atsitinka, kad nieko dau 
giau nereikia ir nieko nėra skanesnio, kaip 
iškepta ar su marškiniu kais išvirta bulvytė.

Bulvė yra gražiausia Sibiro gėlė.

BULVIAKASIS

Bulvėms sodinti skirtas dirvas kolchozas 
rudenį suaria traktoriais. Pavasari suakėja, 
laikoma, kad žemė bulvėms sodinti jau pa 
ruošta. Nors ir labai dideli bulvėms skirti 
laukai, bet jas sodina kastuvais, tik kiek re 
teliau, negu kaimiečiai savo sklypeliuose 
Brigadininkai reikalauja, kad bulvės būtų re 
tai sodinamos, nes būna didesnis derlius. 
Darbininkai dar paretina, kad greičiau lau 
ką užsodintų ir sumažėtų darbas. Bulvės so 
dinama eilėmis, bet jau taip tiesiai kaip va 
gose neišeina. Kartais prižiūrėtojai barasi 
kam per retai sodinama, o darbininkai tei 
sinaši ir įtikinėja, kad jie nori kolchozu1 
išauginti didesnį bulvių derlių, kai varova> 
pasišalina, visi pilvus susiėmę juokiasi ir sa 
ko:

- Naduli pravlenija - apmulkinom vai 
dybą.

Bulviakasis būna trumpas, nes Sibiro va 
sara labai greita ir visus priverčia su laukų 
darbais sparčiai suktįs. O šio krašto žiema 
yra beširdė. Ji nepalauks, nepasigailės, bet 
šuoliais atskubės.

LIETUVOS GYVENTOJAI (tąsa iš 7 psl.)

pagrindini./ tipas dar nėra galutinai išaiš
kintas ir nusistovėjęs. Pavyzdinės gyven
vietės esančios pastatytos Dainavoje (buv. 
Leonpolis), Želsvelėje, Dotnuvoje. Skaist
giryje.

Pačios didžiausios kaimo gyvenvietės 
1970 m. buvo: Venta (2.539 gyv.), Švėkšna 
(2.252 gyv.). Baisogala (2,232 gyv.), Gruz
džiai (2.057 gyv.). Juodšiliai (1.971 gyv.). 
Rudamina (1.963 gyv. L Merkinė (1.939 
gyv.). Raudondvaris (1.607 gyv.).

4 Tautinė gyventojų sudėtis
Skaičiuojant procentais. Lietuvos g?ven 

tojai 1970 m. taip atrodė, lietuv.a 8n 
rusai — 8.6. lenkai — 7.7. naltarusiin 
1.5. žydai — 0.8. ukrainiečiai i).8 ta
viai — 0.1. totoriai — 0.1. čigoną. - n 
kiti — 0.2.

Lyginant dabartinio Lietuvos ploto g 
ventojus su prieškariniais, lietuvių skai
čius yra padidėjęs apie 12G. Rusų Skaičių.- 
yra padidėjęs apie 4C<. bet lenkų ir žyd 
skaičius yra sumažėjęs. Gyventojų sūdė- 
Lietuvoje nėra pastovi ir kiekvienas -.r 
žymas parodo kitokius rlaw.iu.- ( b.d.)
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' Ui šiame skyriuje dedamų laiškų mintis, žodžius ir faktus 
atsakomingi yra jų rašytojai. Red.

s Paulo. 1974 m. gegužės mėn. 25 d.

Didžiai Gerbiamam „Mūsų Lietuvos” 
Kvdaktonui

Ml Vi 20 ir Nr 21 patalpinti kunigu 
saleziečių pasiteisinimai per kreiva veidrodi 
rodo 1 R. K. Šv.Juozapo Bendruomenės egzis- 
teru iją. u save apsivainikuoja nuopelnais ne
ini vėliais

Saleziečiu veikla prieš Liet. RK Šv.Juoza- 
pu Bendruomene prasidėjo nuo 1971 -10- 01 
kai jiems, nei jų advokatui, nepavyko suvilio
ti lietuviu pasirašyti jų paruostą „statutą”, 
kuriuo lietuviai būtų buvę įkinkyti svetimu

lankys (Tite r i orą
Per ateinančius mėnesius šv. Ka

zimiero parapijos kunigai numato 
lankyti M. Lietuvos skaitytojus ir 
kitus lietuvius,gyvenančius S. Pau
lo valstybės gilumoje, neskaitant 
aplankytuosius kalėdojimo metu. 
Kadangi kai kuriose vietovėse yra 
žinomos tik pašto dėžutės ar ku
rios firmas adresas, bet ne gyvena
mu namu, tai kreipsimės j šeimas 
prašydami namų adresu. Prašysim 
supažindinti ir su kitais tose apy
linkėse gyvenančiais lietuviais.

Ta proga lietuviai galės įsigyti 
lietuvišku plokšteliu knygų ir ki
tu dalykėliu bei atnaujinti M. Lie
tuvos prenumerata, jei dar nebū
tu atnaujinę.

M Lietuvos ir a.a. T.Bružikosu* 
dap/ta adresu kartoteka rodo, jog 
tarp šimto ir šešių šimtu kilomet
ru nuotolyje nuo S.Paulo miesto 
lietuviu gyvenama 55-iuose mies
tuose ir miesteliuose.

VIEŠNIA IŠ KLEVELANDO
Ką tik baigusi magistrės laips

niu universitetą mokytoja Dalia 
Orentaitė, mokytojaujanti Kle- 
velando ptadžios mokykloje,žada 
lankytis Brazilijoje siu metų vidu- 
•yie Ji yra veikli skaučių ir aka
demijų skaučių organizacijose.

RAŠO APIE MUS
Tėvų Pranciškonų leidžiamas 

laikraštis Darbininkas (Brooklyn) 
balandžio 19 numeryje. įdėjo pla
tų pranešimą ,,lš Brazilijos lietu
vių gyvenimo ir veiklos" su 18 at
skirų žinučių ir šešiomis nuotrau
komis. Prieš dvi savaiti Čikagos 
dienraštis ,,Draugas" įsidėjo ilgą 
straipsni apie Porto Alegre lietu
vius

TARĖSI SU PL BENDRUOMENE

Brazilijos Liet. Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas Algirdas 
Sliesoraitis pereitą savaitę susiti
ko su Pasaulio Liet.Bendruome-’ 
nes pirmininku Broniu Nainiu,su 
vicepirmininku jaunimo reikalam 
Romu Kasparu, dešimtį metų gy
venusiu Brazilijoje; su Pas. Lietu--

jų neturtėliu rėmimo darbams, kad aniem» 
būtų palengvintos sąlygos tapti naudingais 
šiam kraštui. Apie lietuvių reikalus tame sa- 
lezietiškame „statu te”nėra nė vieno žodžio.

To „statuto” skyrius 1 Bendruomenės 
būstine buvo numatyta Zelinos aikštė.

Skyrius III - Bendruomenė turėjo būti 
valdoma Valdybos, kurios pirmininkas visa
da butų Zelinos parapijos klebonas, pristaty
tas Saleziečių Inspektorijos Vyresniojo, ir pa
tvirtintas Arkidijoceaijos Vyskupo. (Tuo me
tu Zelinos klebonu buvo saleziejis lenkas, 
aiškiai nepakenčiąs lietuvių)

Apie valdybos išrinkimą narių susirinki
me - nė žodžio.

vių Jaunimo Sąjungos Ryšių cent
ro vedėja J. Jasaityte;su Liet. Fon
do valdybos nariais ir-kitais asme
nimis.

Aptarė su jais įvairius reikalus: 
busimąjį IHJaunimo kongresą,Bra
zilijos lietuvių veiklą ir pastangas, 
glaudesnius ryšius su Brazilija, li
tuanistinį švietimą ir k. A. Slieso- 
raitis grįžo į S.Paulj gegužės 29, 
pabuvojęs Š. Amerikoje vieną sa
vaitę.

ATVYKS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Birželio 24—28 dienomis S.Pau- 
lyje bus erdvių tyrinėtojų konfe
rencija. Joje dalyvaus Arvydas 
Kliorė iš Kalifornijos. Jis nuo 19- 
62 metų dirba garsiojoje Jet Pro
pulsion Laboratorijoje prie Mar
sui ir Venerai tyrinėti rakietų. 
BLB Akademinis sambūris ruošia 
jam priėmimą, ypatingai dėl to, 
kad mokslininkas.laišku pranešė 
norįs susipažinti su Brazilijos lie
tuviais.

Norintieji dalyvauti priėmime- 
susipažinime su žymiu lietuviu 
mokslininku, dėl datos, vietos ir 
kainos prašomi kreiptis j Algirdą 
Sliesoraitj telefonu 247-8206 ar j 
Alfonsą D. Petraitį, tel. 65-32-86.

PAGYRĖ MOKYTOJĄ
šv. Mykolo Arkangelo mokyklos ve-

deja Sesuo Bernarda tautiniu Šokiu mo
kytojui Jonui Lukoševičiui padėkojo 
už mikliai ir gerai išmokytus tautinius 
šokius IX mokykliniu olimpiadų proga 
gegužės 26. Mokinių sudaryta grupė lai
mėjo pirmą varžybų vietą:

„Mūsų mokyklos vadovybė dėkoja 
už darbą, Jūsų išvystytą su mūsų moki
niais. Tikimės ir kitomis progomis rem
tis Jūsų bendradarbiavimu.”

ATVYKS DAINININKĖS
A.SIiesoraitis per pasitarimus 

Amerikoje sužinojo, jog rugpjū
čio mėnesį šešios lietuvaitės daini 
ninkės iš Kanados koncertuos P. 
Amerikoje. į S.Paulj bei Rio de 
Janeiro atskris apie rugpjūčio vi
durį ar galą.

■s~~r- 
i »

Skyrių v 4 § 2. Revizijos komisiją pas 
kirtų pati valdyba, (kas yra juridinė nesą
monė!

1971 m. spalio 01 dieną, kada buvo nanu 
susirinkimui pristatytas čia minimas statuto 
projektas”, salezietis kunigas St.Šileika įspė
jo žmones nepasitikėti komunistais ir pasau
liečiais kunigais, o atiduoti Bendruomenės 
turtą saleziečiams, nes tada ...” iŠ saleziečių 
rankų to turto tikrai niekas ir niekados nebe- 
atims." ... O dabar jie dievažinasi, jog niekad 
tokių norų'ir minčių neturėjo ir nebeturi ... 
kaip ta laputė prie žalių vynuogių ...

Bet jeigu anuo metu bent dvidešimt lietu
vių būtų pasirašę po tuo jų projektu, kurį jų 
advokatas jau buvo net i Knygą įrašęs,L. R. K. 
Šv.Juozapo Bendruomenė būtų, tapusi (ant 
visados) žuvis saleziečių tinkle. Salezietiškai 
perorganizuota Bendruomenė būtų likusi jų 
Inspektorijos pilnoj diktatūroj.

Dabar,po trejų metų, gal tikėdamiesi, 
jog visa tai jau liko užmiršta, saleziečiai jau 
skelbiasi Bendruomenės nuosavybių „gelbė
tojais" nuo priverstinio dovanojimo.

Visi, kurie godžiai drįsta ir trokšta kriti
kuoti dabartinius LRK Šv.Juozapo Bendruo
menės statutus, turėtų palyginti juos su sale- 
zietišku „projektu",ir tada paaiškės,kad tik 
apsisaugojimo labui taip turėjo būti kaip bu
vo padaryta. Nariai tai puikiai suprato, ir au
dringais plojimais priėmė dabartinius statu
tus ir naująją Valdybą.

Per 40 metų lietuvių parapija Zelinoje tai
kos ir karo metais buvo laikoma tiek kurijoj, 
tiek visuomenėje aukštoje pagarboje. Salezie
čių veikla ir kreiva informacija apsčiai pasi
darbavo suteršti gerą lietuvių vardą. Tokios 
„talkos”, žinoma,niekas čia nelaukė ir nesiti- 
kėjo.Keistas ir nesuprantamas saleziečių pro
tavimas, kad talkon atvykusieji turi gauti įsi
kūrimo sutartį, pav., komodato formoje ar
ba pilną tos nuosavybės administraciją?

Kas dar iki šiol rausiasi po mūsų Orga
nizacijos pagrindais, primen^kurmių darbą. 
Ir nereikia klausti, nekaltybe pridengus, ar 
Bendruomenės Valdyba nesusirūpino tuo 
priverstiniu padovanojimo pavojumi. Tas rei
kalavimas buvo svarstytas antrajame visuo
tiniame narių susirinkime 1973 m.kovo 25 d 
ir vienbalsiai tapo atmestas, kas labai geraiy- 
ra žinoma ir saleziečiams.

Niekas iki šiol negirdėjo apie tai, kad net 
saleziečiai ėję kurijon atmesti aną „padova
nojimo" reikalavimą... Kodėl iki šiol tuo žy
giu jie nepasigyrė, nei Valdybai nieko nepra
nešė?

Pastaruoju metu uolūs mūsų „talkininkai” 
grąsino palikti viską, jei jų geidavimai liktų 
neišpildyti: pirmasis pasitraukimo terminas 
buvo duotas: iki 1973.VI.27; antrąkart - 
1974.II. 11. Valdyba gavo saleziečių rašto ko
piją, kuriuo jie prašo patį Eminentíssimo Ar
cebispo, kad juos atleistų nuo darbo Zelinos 
parapijoje.

Iki Šiol neturime tikrų žinių, kada jiems 
turėtume suruošti dėkingas išleistuves...j eigų 
tie jų raštai iš viso yra rimtų žmonių darbas? 
Tiek pat sveria ir jų su tiesa prasilenkia pasi
gyrimai spaudoje. ..

L.R.K.Šv.Juozapo Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas

Msgr A. V Arminas
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manot ir ko jums daugiau reikia 
Juridiniai reikalai susitvarkys po 
maželi

Taip ne vienas išmmtingesniųjų lietu* m 
yra saleziečiams pataręs, taip išsireiškęs pat* 
prel. Pijus, kai kurie šv. J. Bendruomenes 
valdybos nariai ir net bičiuliai iš kitu kraštu

„Pamažėli susitvarkys” Deja, tas „pa 
maželi” ne tik eina perdaug pamažėli. bei 
atrodo labiau linkęs i „niekada.”

įsivaizduokim firmą, kuri kviečia kito 
krašto bendrovę Įkurti pas save įmonę. At 
vyksta bendrovės atstovai ir išgirsta toki pa 
siūlymą: -Mes jums duodam žemės sklypą, 
buveinę, net pirmuosius įtaisymus: jūs gy 
venkit, dirbkit, gaminkit kaip jums geriau 
atrodo, o sutartį padarysim su laiku.

Jeigu tie atstovai sutiktu dirbti tokiose 
sąlygose, argi nebūtų beprotystė9 Kokios 
būtų jų garantijos, saugumas ir ką jiems be 
pasakytų bendrovė? Akloj padėty niekas 
nieko negali pasiimti.

Kunigams saleziečiams V. Zelinoj taip 
pat reikia kuo greičiausiai susitarti su Šv I 
Bendruomene, pirmiausiai ant kiek laike nu 
matomas jų įsipareigojimas, paskui kokiu ti 
tulu jiems pavedama bažnyčia ir kitos pa 
talpos, kokia jų padėtis administracijos ai 
žvilgiu, vienu žodžiu, kokios vienų ir kitu 
teisės, pareigos bei tarpusavio santykiai

Sutartis pirmiausiai neštu naudos pačiai 
Bendruomenei, nes karta nustačiusi, kaip iu 
ridinė savininke, ka ji duoda ir ko neduoda, 
ko reikalauja ir ko ne. bei viską legaliai už 
tvirtinusi, jai neliktu nieko kita, kaip daboti, 
kad sutartis būtu vykdoma, pildyti savo ista 
tus ir neeikvoti jėgų slopinimui kažkokiu ta* 
įsivaizduojamu saleziečiu kėslų, glemžimu ji 
slaptų užmačių, tuo mažiau skelbti jiem* 
karą, nereikalingai įsikišinėti. rašyti i iaikra* 
čius ir net šauktis viso pasaulio lietuvijos k<- 
von prieš juos..

Sutartis taip pat būtina saleziečiams, ne* 
žinodami tiksliai ką jie tu n ir įco neturi, k j 
gali ir ko negali, koks yra jų veikimo term> 
nas bei plotmė, galės aiškiai užįsibrežti savo 
planus, nusistatyti iniciatyvas ir nesijausi* 
kaip svetimi ar svečiai, bet kaip i normalia- 
vėžes įstatyti darbininkai. Saleziečiu ’’iršinm 
kai irgi, turėdami rankoj tvarkingai išvardm 
tas savo pavaldiniu teises bei pareigas, gale- 
tinkamai juos patvirtinti, sekti, pagelbėt) ix 
ko tiek religinis kunigu gyvenimas, tiek m 
veikla yra sunkūs ar neįmanomi.

Kodėl tad bijoti sutarties'’ Kodėl taip > 
gai delsti? Surašyti dokumentą juk yra leng
vas ir paprastas dalykas. Kam tada per ilgu- 
metus skriausti pačia Parapija, laikant sal< 
ziečius surištom rankom, lyg bandymo .< 
nepasitikėjimo stovy, ir paskui dar skun 
ūžiantis, kad jie to ar kita nėra nuveikę

Saleziečiai

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

Šiais gerb. LRK Šv.Juozapo Bend 
ruomenės pirmininko ir saleziečių latš 
kais M.Lietuvos redakcija uždaro toli 
rnesnes tuo reikalu diskusijas savo pus 
lapiuose. Iki šiol atspaustus laiškus per 
skaitę, M. Lietuvos skaitytojai gali patys 
spręsti, ar išaiškėjo, ar neišaiškėjo, kiek 
katroje pusėje yra, ar nėra tiesos Sav< 
pačios nuomonę dėl tų laiškų rėdakc

KODĖL BŪTINA SUTARTIS7 Ia Paakys kitame numeryje
........................................ - - —- ... - _ ■■■■ ■_

,,Jums duota bažnyčia, klebo Palaiminti įnikdama 
nija, jaunimo namai: gyvenkit, jo vadinami Imn <> vaihu,' 
dirbkit, verskitės kaip geriau iš \h i.'i

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E 

CRIANCAS. MINI-S0.M8RINHAS. TIPO JALIANO t ALEMÃO

Vicente Vitor Vamis <£tda.
ÍDSCL Estadual: 104.519.517 C. G. C. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 Fones: 274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo

I

9



NR 23'1349) XXVI. 1974.Vi. 6

MŪSŲ ŽIBIOS Šio Musu Lietuvos nu •’neriu

GARBĖS LEIDĖJAI

JAUNŲJŲ KURSAI

Ši sekmadieni šv Juozapo parapi
joje Zelinoje vyksta kurs® besiruo
šiantiems moterystes šakramentui.

KRISTAUS KŪNO ŠVENTĖ

Hnželio i < i ' 00 vai. São Paulo 
Kjiedioje kaid Paulo Evansto Arns 
MHicelehruos Mišias su arkivyskupijos 
k.nugaiš Misiąs seks procesija iš ka- 
•edros iki Pátio do Colégio, kur bus pa- 
dinunimas su Švč Sakramentu.

\ įsi tikintieji kviečiami dalyvauti.

ŠVENTKELIONĖ IPIRAPORA

Sekmadienį, birželio 30, šv. Juoza
po Vyrų Brolija ruošia šventkelionę į 
Bom Jesus de Pirapora.

Autobusai išeis iš Zelinos ir iš Casa 
Verde Bilietus galima gauti pas Vyrų 
Brolijos valdybos narius. Išvažiavimo 
valanda nurodyta bilietuose

Rengėjai

I XRÉS1 APIE PLJK
Pereitą sekmadierų Mookoje 35 as

mens .atstovaudami aštuonias organiza 
cijas. keletą bairų ir Jaunimo kongreso 
ruošoje jau dalyvaujančius, išklausė iš
samaus pranešimo apie 1975-1976 m. 
įvykstančio kongreso reikalus.

Posėdžiui pirmininkavo Arūnas Ste
ponaitis, Apie JK numatytą eigą ir pro
gramas bei kongreso ruošą Argentinoje 
ir Urugvajuje pranešė Jonas Lukoševi 
čius. Būstinės veiklą ir jau įvykusias še 
šias jaunimo studijų dienas atpasakojo 
Elena Bareišytė. Algirdas Sliesoraitis 
ką tik grįžęs iš JAV .informavo apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy 
bos pageidavimus.

Dalyviai nutarė visas organizacijas 
vėl kviesti raštu, prašydami, kad sekan 
čiame posėdyje (VI 21) dalyvautų po 
du atstovus. Susirinkime bus sudarytas 
Brazilijos jaunimo kongreso komitetas, 
kuris vadovaus JK mošai šiame krašte

ŠVENTĖ PRUDENTÉJE
Birželio 16, 9 vai. V.Prudente, 

S.P įvyks šventė, kurioje daly
vaus ir lietuviai — jaunimas tauti 
niais rūbais pasipuošęs, Ramovės 
paruostas gyvas paveikslas. Žada 
dalyvauti ir S.P. gubernatorius;

SURUOŠĖ GIMTADIENI

L K. B. choras Zelinoje šeštadieni 
atšventė savo nario ir talkininko kun. 
St. Šileikos gimtadienį, tuo pačiu ir pa
sveikindami kun. A. Saulaitį. Vaišių 
metu atidarytas krupniko butelis, kurį 
chorui iš Rio de Janeiro atsiuntė Jonas 
Žaidys.

Nemuno šokėjai pasinaudojo Jauni
mo kongreso posėdžiu sekmadienį ir po 
susirinkimo vaišino visus pyragu ir už
kandžiais, paruoštais kun. A. Saulaičio 
artėjančios senatvės proga.

NEMUNAS PASIRODYS

Jono Lukoševičiaus vadovaujamas 
Nemuno ansamblis birželio 8 šoka lab 
daros pietuose, kuriuos mosią Clubt 
Solar dos Amigos de Taboão.

Kaip pranešta pereitame ML nume-. 
ryje Vila Zelina kioskas, kuriame gali
ma įsigyti „Mūsų Lietuvą’', keliasi i 
knygyną • kioską, “Agência de Jornais 
e Revistas”. Avenida Zeiina

JAUNIMO IŠVYKA

Birželio 13 16 ruošima stovyklėlė 
jaunimui Ubatuvoje Kreiptis i kun H 
Šulcą Zėlinoie.

...........Ill i i.CTrT—inHi-lMi-mmuB-»n , i ą

ESTIJA

LATVIJA

i
PENKI KANKLININKAI 

pradėjo ruoštis koncertui pek metinę pa- 
baltiečių parodą miesto centre, liepos 
mėnesio viduryje. Reikalingi dar trys 
mokiniai.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML.

A. Gogelis, Ona Sablevičienė po 40 
kr.; Vaclovas Kontautas, J. Buragas, 
Ona Serbentaitė po 50 kr.; Karolė Pa
žėraitė 81,60, Algirdas Sliesoraitis 200 
kr.

PUPIENÉ VARGONAMS
Zelinos bažnyčios vargonai sta

tyti prieš 30 metų ir tik vieną kar
tę pertaisyti. Dabar reikia juos tai
syti iš pagrindų. Tai rūpi ne tik L. 
K.Bendruomenės chorui, bet ir vi
siems parapieciams.

Birželio 16, 12,30 vai. LKB. 
choras kviečia visus) vargonų nau
dai rengiamę „pupienę"-feižoadę. tiečių draugai brazilai. Lietaus atveju 
Kvietimus galima gauti per choris
tus ir Zelinos klebonijoje.

SANPAULIETÉS SUTUOKTU
VĖS ČIKAGOJE

Daugeliui sanpauliečių pažįsta
ma ponia Faustina SIiesoraitienė 
Š.Amerikoje ištekėjo už Antano J. 
Vasaičio. Sutuoktuvės įvyko Čika
goje,Marquette Parko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje geg.26 dienę. 
Jungtuves palaimino parapijos kle
bonas kun. Antanas Zakarauskas. 
Giedojo gražiabalsė solistė Dalia 
Kučėnienė (koncertavusi prieš 2 
metus ir S.Paulyje) ir viešėjusi p. 
Faustinos namuose.

Sutuoktuvėse dalyvavo Fausti
nos sūnus Algirdas Sliesoraitis, ir 
p. Vasaičio trys vaikai. Vestuvi
ninkus priėmė ir vaišino Vasaičio 
duktė Aldona Sehgalienė savo na
muose. Dalyvavo SIiesoraitienės- 
Vasaitienės pažįstamieji ir Čikago-
je gyvenantieji Brazilijos lietuviai.

Po vestuvių p. Faustina gyvens 
Amerikos sostinėje Washingtone 
kur jos vyras p. Vasaitis turi savo 
darbę ir namus.

MŪSŲ LIETUVA

ML DABAR KNYGYNE

LIETUVA

PABALTIEČIŲ DIENA

FAUSTINA IR ANTANAS

Jiems nuoširdžiausia padėka

M.L. Administracija

PABALTIEČIŲ DIENA
SEMANA- DOS P C VOS BALTIC 0S

CENTRO MUNICIPAL DECAMPISMs.
VIA RAPOSO TAVARES KM 2.1

BIRĮELĮO-]UNHO0
Autobusai i Pabaltiečių diena - iš

vyka išvažiuoja iš Vila Zelinos sekma
dienį, birželio 9, 9:00 vai. ryto, ir tuo 
pačiu laiku iš Largo Paissandu, šalia 
bažnyčios.Bilietų kaina - tik penki kru- 
zeirai, vaikams iki 10 metų nemoka
mai. Bilietus reikia įsigyti iš anksto Ze
linos ar šv. Kazimiero klebonijose. Iš
vykstama iš Centro Municipal de Cam
pismo, Rodovia Raposo Tavares, 25 
kilometras, 17 vai. Vykstantieji savais 
automobiliais nieko nemoka. Išvykoje 
galima bus įsigyti tipiškų lietuviškų, 
latviškų ir estiškų valgių bei gėrimų.

Programoje; 10 vai. vėliavų pakėli
mas, ekumeninės pamaldos (Mišių ne
bus) sporto varžybos žaidimai vaikams 
ir jaunimui,tautinių šokių pasirodymai, 
dainos. Dalyvauti kviečiami ir pabal- 

yra erdvios atdaros ir uždaros patalpos.
Surasti stovyklų centra nėra sunku. 

Važiuojant per Cotia yra aiškūs užra
šai. rodą kairėn, ties 25-tu kilometru

KVIEČIAMOS DRAUGIJOS
Trečiojo Pasaulio lietuvių jaunimo 9 

kongreso reikalais birželio 21. penkta
dienį, 19:45 vai.. Vila Zelinos jaunimo s 
namuose kviečiami dalyvauti visu orga- | 
nizacijų atstovai. BLB bairu atstovai, g 
jaunimo jau suorganizuotų komisijų na- | 
riai ir kiti asmens, kurie norėtu prisidė- | 
ti prie kongreso ruošos. f
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BAIGĖ PASKAITŲ CIKLĄ

Dr Rosa A Petraitiene pabaigė tri
jų paskaitų ciklą apie italų taikomąjį 
meną Italų kultūros institute (Institu
to Italiano de Cultura), Universidade 
de São Paulo profesorė gegužės 9 
apibūdino italu taikomąjį mena nuo 
priešistorinių laikų ir sūpažindimo klau 
sytojussu keramika: gegužės 16 d. pas
kaita, taip pat paįvairinta skaidrėmis 
skirta audiniams; paskutinioji geguže'- 
23 d. buvo apie metalo išdirbinius 
Klausytojus ypatingai domino kruopš
čiai ir išsamiai paruoštos temos, ilius 
truotos'puikiomis fotografijomis

įsa

VEIKLOS KALENDORIUS - 1974 
Birželio 9, sekmadienų nuo 10 iki P vai. 

Centro Municipal de Campismo. 
Via Raposo T avares. 25 km. Pa
baltijo tautu draugystes diena

Birželio 13-16, Jaunimo išvyka i Ubatu 
ba.

Birželio 16. sekmadieni, metines pamal
dos už žuvusius už Lietuvos laisve 
ir tremtinius. Bužeuo įvykiu ir 
Tautos išsklaidymo dienos proga, 
lietuviu, latviu ir estu parapijose.

Birželio 16. 11 vai.. Princesa Isabel ko 
plyčiose. Rio de Janeiro.

1 pamaldos.
Birelio 16. 12:30 vai. Liet. Kai BendnuH 

menės .h >ro pietų- feijoada į
Birželio 16. 9:00 vai \ ila I cudentes šventei 

dalyvaujant SP gubernatoriui. ■ į
Birželio 21. 19:45 vai. Jaunimo kongreso p’ 

suartinas. su organizacija ir bairu atsiuvai 
Vila Zelinos Jaunimo namuose

Birželio 30. šventkelionc i Bom Jesus de Piru 
pora. Ruošia \yru bromą.
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