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braziluos prezidentas

valdyti tvarkos nesilaiKancius vai- 
tuotojus ir sumažinti gatvių u ž - 
kimšimus.
NAUJĄ MODELO 19 be pabau
dos dar galima įsigyti iki spalio mė 
nėšio. Paskui teks mokėti 10 kruz. 
pabaudos už kiekvieną pavėluotą 
dieną. Kam reikalinga — pasiskūbin- 
kite tuojau paduoti reikalingą pra
šymą su dokumetnais.Kreiptis įJDe- 
legacia dos estrangeiros",Parque D. 
Pedro II, nuo 8 iki 16 valandos.

PASAULYJE
Kipro s a 8 a

Krašto milicija nuvertė prezi
dentą arkivyskupą Makarijos.Jis 
valdė tą salą 14 metų. Yra pavo
jus pilietinio karo. Salos gyvento
jų didelis nuošimtis nori susijung- 
tisu Graikija,nes jie yra graikai.Bet 
krašte yra stipri turkų mažuma ir 
taip pat gan daug graikų, kurie to 
susijungimo nenori. Nori būt visai 
nepriklausomi. Nuvertusiai prezi
dentą milicijai vadovauja graikas

Ernesto Geisei dalyvavo Campi- 
las miesto dviejų šimtų metų įkū- 
įmosukakties minėjime, praėjusį 

ikemadienį.lš Romos atskrido J E, generolas ir didžiuma karininkų y- 
kard. Rossi pamaldas atlaikyti.Jis 
yra gimęs Campinas mieste ir pri
pažintas jo garbinguoju piliečiu.

Minėjimo programoje buvo nau
jos moderniausios ligoninės atida
rymas, Brazilijos mokyklinio jau 
nimo sporto šventė, kuri tęsiasi vi
są savaitę.ir joje dalyvauja 5000 
sportininkų iš viso krašto.

São Paulo
Vietos spauda praneša,jog rug - 

piūčio mėnesį požminis trauki - 
nys (toliau vis_vadinsim tik vie
nu žodžiu POŽEMINIS) sujungs 
S.Paulo šiaurę su pietine dalimi. 
Šiuo metu stotyse jau jrengiami 
/entiliatoriai tuneliams išvėdinti. 
Sustodami traukiniai paleidžia la
jai daug karščio ir jį reikia išpūs- 
'i laukan.

Griežtos b a o s
Draudžiamose vietose pastatę 

lutomobilius bus labai griežtai 
^audžiami. Policija nuims prieša- 
cinę plokštelę su numeriu, o prie 
/airuotojo lango, per visą stiklą, 
iri klijuos plastikinį nepermato- 
ną lapą su užrašyta nusikaltimo 
iiena, valanda, ir tt. Vairuotojas 
lebegalės važiuoti. Policija nuveš 
našiną į DETRAN kur reiks ją at- 
iimti,užsimokėjus didelę pabau - 
lą. Policija tikisi taip.pagaliau.su-

ra graikai.Prezidentas Makarijos ne 
rėjo apie 600 jų atleisti iš tarnybos 
ir pakeisti savo krašto vyrais.
Arge n t â sí a

Nespėjo argentiniečiai atsikvo - 
sėti po Perono mirties smūgio, iš - 
tiko juos kiti smūgiai. Staiga mi - 
ré darbininkų sindikatų išrinkta
sis pirmininkas Adelino Romero. 
Vėl sukrėtė milijonus darbininki
jos.

Negana to, keturi teroristai nu
žudė šią savaitę buvusį prezidento 
Lanusse vidaus reikalų ministrą A. 
Amor Roig, kurį rėmė ir tebere - 
mia nemaža krašto gyventojų.Tas 
nužudymas vėl sukrėtė gyventojus 
ir įvarė daug baimės, kas bus toliau.

Vatikanas
Artritas buvo taip labai suė*. 

męs Popiežių Paulių VI, kad turė
jo atsakyti visus žmonių, priėmi - 
mus. šios savaitės pradžioje j a u 
tiek pagerėjo, ar palengvėjo skaus
mai, kad galėjo vėl grįžti prie sa - 
vo darbo.
Mas kva * * • 

„Pravda"ė- 
mė vanoti krašto įmones, kad jos 
nepagaminančios pakankamai ge
rybių žmonių vartojimui.

Sekmadienis. Liepos 7 diena.
Per visas misiąs kunigai skelbė:
„Zelina gali netekti savo bažnyčios, 

larapijos ir kunigų . Keletas elementų 
'aro akciją-. Saleziečiai nebegali pasi
sekti šioje parapijoje, ir tt.”

Žinia sujaudino daugeli žmonių.

Antradienio vakaras. Liepos 9 diena, 
Susirinko apie 60 žmonių. Jaunimo na
muose. Senosios, vidurinės ir jauniau - 
sios kartos.

Kun.St.Šileika čia plačiau išdėstė 
bažnyčioje paskelbtą žinią.

Saleziečiai nebegali toliau Zelinoje 
darbuotis, nes:

Šv.Juozapo Bendruomenėj/ neduoda 
jiems kontrakto, kaip ilgai, kokiomis 
teisėmis,kokiomis pareigomis jie čia tu
rėtų darbuotis.Be tokio kontrakto vie
nuolynas negali kurtis ir veikti.

Antra: apšaukė saleziečius (ir kuriją), 
kad jie norį pasiglemžti lietuvių turtą ir 
atiduoti italams,kad patys jie nesą lietu
viai, ir tt, ir tt.

h Jau pristatė kurijai Bendruomenės 
kandidatą j klebonus - gerb.prelatą 
P. Ragažinską.

„ Spaudoje paskelbė su džiaugsiu iš
kalsią saleziečiams išleistuves ...

,< Šitokioje atmosferoje čia toliau 
pasilikti ir dirbti neįmanoma.

„Saleziečių provinciolas susitarė su J. 
Em.Kardinolu, kad saležiečiai išvyks iš 
Zelinos liepos gale.

Jei parapiečiai nori turėt saleziečius, 
ir toliau, tai patys turi ką nors daryti.8

-Ü-
Po kun. Šileikos kalbėjo eilė dalyvių: 

advokatai Vincas Tūbelis, Pijus Butri - 
mavičius, plė Sėjimai té, Petras Bareišis, 
V.Tumas, fotografe Maželis,seserys Ju
lija ir Joana, Emilija Bendoraitienė,kap 
J.Čiuvinskas ir kiti.

Neapsiėjo be pasikarščiavimų.
Susirinkimui baigiantis, sudaryta de

legacija vykti pas general vikarą Dom 
Benedito ir prašyti, kad paliktų Zelinai 
saleziečius.

Ketvirtadieni, liepos 11 dieną, dele
gacija pasimatė su Dom Benedito.

Adv,V.Tūbelis pasakė, jog Zelinos 
parapijoje yra nemaloni itempta padė
tis dėl kunigų saleziečių,ir mes nežinom 
kas iš tiesų dedasi. Prašome informaci
jų.

Dom Benedito labai maloniai paaiš
kino:

1. Kurijai nerupi atimti iš lietuvių jų 
su didele meile, pasiaukojimu ir net sa
vo rankomis statytą bažnyčią ir kitus 
pastatus, kaip skelbia šv. Juozapo Bend
ruomenės raštai M.Lietuvoje.

2, Kurijai rūpi užtikrinti,kad ta baž - 
nyčia ir ateityje tarnautų lietuviams ir 
kitiems katalikams, kaip ji tarnavo iki 
šiolei.«

3. Dabartiniai šv.Juozapo Bendruo 
menės statutai to nebeužtikrina. Pagal 
dabartinius statutus, lietuviai galėtų 
netekti savo bažnyčios.

4. Kad butų garantuota neribota baž
nyčios ir parapijos ateitis, reikalinga:

a. Kad lienoruomenes pinHininsas ga
lėtų būti kunigas.idealas būtų: pirminin
kas klebonas. Nesant tinkamų į pirmi
ninkus lietuvių kunigų,galėtų būti ir 
nekunigas, lietuvis katalikas pasaulietis, 
turintis vyskupo pasitikėjimą.Pav.Bend- 
ruomenė galėtų išrinkti ir pristatyt ku
rijai tris kandidatus,© kurija vieną jų 
patvirtintų, ar kaip kitaip būtų susitarta

b. Reikia garantuoti, kad nė bažny - 
čia, nė kitas jai priklausomas turtas ne
būt galimas parduoti ar kam atiduoti. 
Tai galima garantuoti tik pakeičiant da
bartinių statutų paragrafą,kurs nustato, 
jog Bendruomenei likviduojantis jos tur
te padalinimą nuspręs visuotinis narių 
paskutinis susirinkimas, tam tikslui su
šauktas.
Šitie kurijai yra svarbiausi punktai.

5. Vyskupija saleziečius neatstato.Ji 
yra patenkinta jų nuoširdžiu darbu, pa
gal vyskupijoje galiojančius parėdymus, 
yra dėkinga už jų bendradarbiavimą.

Savo kunigus atsiima saleziečių pro 
vinciolas, kadangi jie yra neteisingai ap
šaukti pasikesin tojais į svetimą turtą,ka
dangi neduoda jų darbui reikalingos su
tarties. Kurija sutiko patenkinti provin- 
ciolo nusistatymą.

Šitas saleziečių atleidimas iž Zelinos 
yra dar vienas kurijos geros valios įrody
mas ir pagaliau išspręsti ne
normalią Zelinos padėtį.

Dom Benedito užtikrino jog esąs pa
skirtas lietuviškai mokantis ir beturiu 
tradicijas ir papročius gerai pažįstantis 
klebonas. Jo vardas bus paskelbtas šią 
savaitę, apie 18 liepos. Iki atvyks nau
jasis klebonas, saleziečiai paprašyti pa 
silikti, darbuotis ir paskui jam perduot 
parapiją.

Kai delegacija dar kartą paprašė pa
likti Zelinai saleziečius. Dom Benedi
to atsakė, jog to prašyti turįs salezie
čių provinciolas

-0-
Kuo trumpiausiai aprašyti, tokie bu

vo praėjusią savaitę Zelinos krizės įvy
kiai. Prie jų teks kitą kartą sugrižti^et 
čia pat reikalinga pridurti:

1 .Ne arkivyskupas Kardinolas kaltas, 
kad Zelina neteko trijų lietuvių kunigų. 
Kurija visada buvo ir yra labai palanki 
lietuviams.Tai liudija riša Zelinos praei- 
tis.Tai liudija ir šv.Kazimiero parapijos 
įkūrimas. Tai liudija tų pačių saleziečių 
pakvietimas darbuotis S.Paulyje.

2.Kurija turėjo dvi ’auksines progas 
pasiimti savo žinion ir nuosavybėn Ze
linos bažnyčią. Bet ji to nedarė. Todėl 
skelbti susirinkimuoseibei rašyt spaudo
je,kad ji norinti pasiglemžti lietuviu

Užbaiga 3 pusi.gale

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1

darbuotis.Be
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ADUTIŠKIO KLEBONO 
gelis bažnyčių sunaikinta Baltaru 
sijoje), patys perka statybinę me 
džiagą, talkininkauja, remontuo 
ja.

Nepaisant, kad bažnyčia suvi 
suomeninta, parapijiečiai ir dabar 
jaučiasi jos šeimininkais, nes jų tė
veliai patys bažnyčią pastatė, ne-

Pareiškimą’fieligiję reikalų įgaliotiniui pasirašė tikintieji ir net ne katalikai rusai, bet 
vietos saugumas jį konfiskavo

VILNIAUS VYSKUPIJA

Mielagėnai

LTSR Religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniui K. Tu
mėnui Vilniaus Arkivys
kupijos Valdytojui kun. C. 
Krivaičiui

Ignalinos rajono Mielagėnų pa
rapijos tikinčiųjų

Pareiškimas

Musų parapijos klebonas kun. 
Vincentas Miškinis jau 80 metų 
ir dar varginamas daugelio ligų, 
todėl jis nebepajėgia mūsų aptar
nauti.

Prieš porą metų, gavėnioje, su
važiavo kaimynai kunigai mums 
patarnauti (išpažinčių klausyti, 
pamokslų pasakyti). Tada Igna
linos Vykdomojo komiteto pirmi
ninkė Gudukienė, išsikvietusi 
kun. Miškinį barė, kam kiti kuni- 
gaLMielagėnuose talkininkauja.

Pemąi vasarą mūsų klebonas 
buvo išvažiavęs gydytis. Tuo lai
ku bažnyčioje, beveik visais sek
madieniais, niekas jokių pamaldų 
nelaikė. Tada mes kreipėmės į 
arkivyskupijos kuriją, kad paskir
tų, mums kitą, pajėgų kunigą. 
Mės pasižadėjome abu kunigus 
išlaikyti, nes seniems ir nedarbin
giems kunigams ar zakristijo
nams valstybė pensijų neskiria 
(nors kulto tarnai turi mokėti 
valstybei didelius pajamų mokes
čius).

AtPTISKI® KLEBONO
# AR E S $ K i M AS
Tęsinys iŠ praėjusio numerio

Bažnyčios komitetas kreipėsi 
į rąjona, kad leistų nupirkti ce
mento. Prašantiems atsakė: „Pas 
mus cemente neužtenka svarbes
niems reikalams." Kartais skel
biama rajono laikrašty, kad sta
tybinės medžiagos parduodamos 
laisvai, o kai norima nupirkti, at
sako: „Bažnyčiai neparduodama." 
Taip atsakė siu metu sausio mėn. 
Švenčionių rajono statybinių me
džiagų bazės vedėjas.

Tikintieji, supratę, kad bažny
čia nusavinta tik tam, kad grei- 
čiaJisunyktų ir sugriūtų (taip dau-

Šiemet mūsų klebonas jau ant
ras mėnuo sunkiai serga ir iš lo
vos nesikelia. Tuo tarpu iš kai
myninių parapijų kunigai atva
žiuoja pas mus sekmadieniais at
laikyti pamaldų ir vėl skuba na
mo, mat, kunigų visur trūksta. 
Didžiulėje Adutiškio parapijoje 
visada būdavo du kunigai, o da
bar tenai tėra vienas. Kačergiš- 
kėje, prie įgaliotinio Rugienio 
1961 m. uždarius bažnyčią, ne
bėra jokio kunigo. Kai kurie ku
nigai, pvz. Ignalinos, net po dvi 
bažnyčias turi aptarnauti. Aišku, 
kad jie negali aptarnauti ir mū
sų parapijos, mūsų ligonių aprū
pinti ir pan.

Atrodo, kad arkivyskupijos val
dytojas kun. Č. Krivaitis tik todėl 
neskiria mums naujo kunigo, kad 
jų trūksta. Bet mes girdime, kad 
yra kunigų, kurie galėtų tikintie
siems patarnauti, bet jiems val
džia neleidžia eiti kunigiškų pa
reigų, pvz. Vilniuje, medelyne, 
jau keliolika metų dirba kun. Vy
tautas Merkys. Bet jei tokiems 
kunigams leidžiama dirbti val
džios įstaigose, kodėl gi jiems ne
leidžiama mums, tikintiesiems, 

Ši nuotrauka daryta Lietuvoje praėjusio birželio 20 dieną. Rodo tik dalį Dievo Kūno procesijos viename miestelyje. 
Kas krenta joje į akįyra taijdidelis būrys vaikų, berniukų ir mergaičių. Ir tai nepaisant visų bedievių persekiojimu, ir griež* 
tų draudimų vaikams ir mokiniams dalyvauti pamaldose, procesijose ir tarnauti mišioms.Šitos parapijos tėvai drąsiai, už- 

įsispyrę,priešinasi savo vaikų subedievinimui, išbara mokytojus,kurie kamuoja vaikus už ėjimą bažnyčion.Ir bent s'iuo me- 
bolšė&vikai nebedrįsta ištremti juos Sibiran. Šita procesija buvo ne sekmadienį,kaip paprastai būdavo/r ne Dievo Kūno 
šventės dieną, o jos oktavoje, iriai darbo dieną.Ir kiek žmonių susirinko! Nuotraukoje nematome nei procesijos priešaky
je nešamo kryžiaus, nei altorėlių, nei vėliavų. Procesija neišėjo iš šventoriaus. Taip rodo savo tikėjimą persekiojamieji.

patarnauti? Už ką mes esame 
baudžiami, jeigu mums Konsti
tucija garantuoja sąžinės lais' p

Nežinia, už ką pašalintas mū
sų vyskupas Steponavičius, ne
žinia, kodėl mūsų Mielagėnų baž
nyčioje jau 35 metai niekas nė 
karto neteikė Sutvirtinimo sakra
mento. Mums labai skaudu, kad 
savo bažnyčioje mes neturime re
guliarių pamaldų, kad mūsų ligo
niai kartais miršta be paskutinių 
sakramentų, kad neturime pas ką 
savo bažnyčioje užsiprašyti šv.1 
Mišių.

Mums, tikintiesiems, nebūtų 
taip sunku, jei nežinotume, kad 
yra kunigų ir vyskupų, kuriems 
neleidžiama eiti savo pareigų. 
Jūs esate paskirtas mūsų įgalioti
niu rūpintis mūsų tikinčiųjų rei
kalais. Todėl prašome įdarbinti 
pašalintus vyskupus ir kunigus; 
prašome leisti, kad valdytojas ga
lėtų aptarnauti visus tikinčiuo
sius, kaip reikalauja humanišku
mas ir Konstitucija.

Mielagėnai, 1973 m. spalio 15 
d.

(Bus daugiau)

gaudami is’ kitur jokios paramos.
4. Jūs, sužinoję, kad šių metų 

liepos 15 Adutiškio bažnyčioje 
buvo atlaidai, padarėte man pa
stabą: /Nesilaikote tarybinių Įsta
tymų. Be rajono leidimo i atlai
dus pasikvietėte kunigų."

Neprašiau leidimo, nes romiau
si sutartimi, kurią bažnyčios ko
mitetas pasirašė su Švenčionių rą^ 
jono Vykdomuoju komitetu. Mi
nėtos sutarties antrajame straips
nyje aiškai pasakyta: „Taipgi.su
teikiant galimybę naudotis visiems 
kitiems tos tikybos asmenims, iš
imtinai religinio kulto reikalui ir 
nedaleisti atlikinėti religinių apei
gų kulto tarnautojams, kurie nėra 
užregistruoti religinių kultų reika
lų tarybos įgaliotinio ’Lietuvos. 
TSRespublikai." Taigi, kunigus 
pakviečiau teisėtai.

Tada Jūs paklausėte Lietuvos 
TSR Įgaliotini ir rajono Vykdo
mojo komiteto pirmininke: „Ar 
taip sutarty gali būti? " Jie atsakę 
kaip ir Jūs, kad negali. Labai gai
la, kad nei Jūs, nei Jūsų palydo
vai,kuriems pavesta Bažnyčią tvar
kyti, nežino, kas mums leidžiama. 
Patariau Jums atsivežti bažnyčios 
komiteto sekretorių.Galėjome vie
toje išsiaiškinti ir įsitikinti kieno 
teisybė, bet Jūs patyliukais atsa
kėte: „Gaila, kad visa, daroma 
vienašališkai. Kas pagal stEtarti lei
džiama, dabar jau draudžiama.

2
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Mfisę kova,

ŽYDAI, ARABAI IR LIETIMAI
Nėra lengva žydams pasi

traukti nei iš šio, nei iš anksty
vesnio karo metu arabų .užimtų 
kraštų, bet jie traukiasi. Ir 
galima suprasti, koks tas atsi
traukimas yra stiukus, kai tie 
plotai aplaistyti tūkstančių Iz
raelio armijos vyrų krauju. Bet 
žydai traukiasi, neš jie mato, 
kad' jiems vėliau bus nau
dingiau, kad kova yra sunki ir 
gali būti ateityje nepalanki, žy
dai mato, kad, nepaisant didelio 
atsitraukimo skausmo, jiems tai 
apsimoka. Jeigu jie kariauja, tai 
jie mato, kad šioje vietoje ka
riauti yra naudingiau. Nors da
linis taikos pasiekimas rodo, 
kad Izraelis nori taikytis, lygiai, 
kaip taikydamiesi arabai taip 
pat atsižada ambicijų ir dekla
racijų, pasakytų anksčiau, jog 
jie Izraelį sustums į jūras.

Iš viso to matyti, kad ambici
jos nepastatomos aukščiau už 
krašto reikalavimus, kad, nežiū
rima tuščios garbėse, bet žiūri
ma, kiek kraštui iš to bus nau
dos. Egiptui prez. Nixonas pra
šo pagalbos ir šiame krašte, kur 
žydai daug lemia. Atrodo, tokia 
pagalba arabams bus suteikta, 
nesimatyti tam ir žydai nesi
priešina. Ir visa tai liudija, kad 
virš visko, virš visų pareiškmų, 
deklaracijų, ambicijų, yra svar
biausia tik viena — nauda savo 
kraštams. Ir tai pamokos, iš ku
rių gali pasimokyti daug kas pa
saulyje, bet pirmoje eilėje mes, 
karingųjų (bočių giminės, lietu
viai.

♦
Rodos, kas geriau galėtų su

prasti vienybės reikalą, kaip lie
tuviai, buvę naikinti įvairių sa
vo kaimynų, įvairių perėjūnų, 
“laisvinti” ir ^perlaisvinti” vie
nas po kito ateinančių okupan
tų, varyti carę žandarų į Sibirą 
pėsčioųys, vežtų gyvuliniais var 
genais j-Sibirą arba į Vokietiją 
darbams ar jos koncentracijos 
stovyklas. Rodos, kas geriau ga
lėtų ' 'suprasti vienybės reikalą, 
kaip lietuviai, kentėję spaudos 
draudimo metus, ėję už lietuviš
ką žodį 4 kalėjimus, kentėję nuo 
jvairių^ėąrinių ar kitokių perbė
gėlių'Ataudų. ir, rodos, kas ge
riau galėtų suprasti vienybės! 
reikalą, kaip lietuviai, atsidūrę 
išeivijoje, iš tėvynės išbėgę 
bomboms krintant, praradę sa-i 
vo daiktus ir artimus žmones,! 
kinesę'mažą ryšulėlį. Bet atro
do, kad, viską praradę, šiame niai nepadeda- Lietuvos laisvini- 
mažamę. ryšulėlyje išsinėrė savo _ mo reikalams ■ •

ambicijas, kad, užmiršę, jog 
šiandien tarpusavio kova yra 
didelis liuksusas, Tai liudi
ja, kad mes nemokame pakilti 
vii'š emigrantinio-lygio ir daro
me taip, kad kuo" greičiau įvyk
dytųjų© kitų pranašavimus, kad 
emigrantai patys susiėda, jų ne
reikią naikinti.

*
Kaltininką sunku surasti. Nie

kas ir išsiskyrusioj šeimoj nebe- 
klausinėja, kas kaltas, nes nie
kas to negali išaiškinti. Vienas 
teigia vienaip, kitas kitaip. Kon
statuojama paprastai — šeimai 
išsiskyrusi. Bendruomenei ar 
Baliui skaldantis ar išsiskiriant, 
svetimieji nesidomės smulkme
nomis, bet jie konstatuos patį! 
faktą: nevieningi, piktai tarp 
savęs kovoj ą, teismuose besiby- 
linėją lietuviai. Ir -galima su
prasti, kaip tai nuostolinga.

Turkai sako, kad žmogų gali
ma pavadinti ir velniu, bet jis 
taip nebus įžeistas, kaip pava
dintas rusu. Todėl ir mūsuose 
suprantama, kad asmenį pava
dinti raudonu yra tikrai didelis, 
gal pats didžiausias, įžeidimas. 
Suprantama, kad nieko nėra 
blogiau už įtarinėjimus, bet, kai 
prisimeni čia pat gyvenusius 
šnipus, poetą Juozą Mikuckį, 
kuris buvo įtarinėjamas ir dau
gelio ginamas, arba žurn. Al
seiką, toks įtarinėjimas gal ir 
galimas suprasti, bet laisvėje 
geriau tegu išlieka nepaliestas 
vienas kaltas, .negu kaltinimais 
sutepti šimtą nekaltųjų. Tik ko
munistai sušaudo šimtus nekal
tų, jei žino, kad tarp jų yra vie
nas kaltas. Dar niekada taip ne
reikėjo 'Vienas kitam atlaidumo, 
kaip šiandien, dar niekada taip 
negaliojo šūkis — suteikime vie
nas kitam amnestiją, kaip šian
dien mes norime iš turkų am
nestijos, kad jie paleistų tra
giškai bėgusius Bražinskus, bet 
mes nenorime patys vienas ki
tam suteikti amnestijos, nors 
kovose ir nebuvo kraujo pralie
jimo.

♦
Netikime, kad šie žodžiai ką 

padarys susitaikymo prasme, 
bet norime bent iškelti iš viso 
savaime suprantamą nuomonę, 
kad ginčai yra «beprasmiški, kad 
jais niekas nieko neįtikino, kad 
kad kiekvienas liko prie savo 
nuomonės, kad iš viso jokie bar

Nuo atsakomybės neskaidyti nė
ra atpalaiduotas ne tik nė vie
nas lietuvis, bet net ir tie, kurie 
yra aukštesniuose postuose, žy
dai ir arabai taikosi ir po krau
jo praliejimo, argi mes esame 
žemesni už juos? Al. B.

Davėme ši tą Čikagos lietuvių dienraš
čio „Draugas” straipsnio ištrauką, many
dami, jog jo mintys labai ir labai tinka ir 
mums. Ypač dabar, Zelinos ginčo metu.

Nei dabartiniai, nei seniau buvę gin
tai dėl jėzuitų iškrapštymo iš dr.V.Ku
dirkos namų nedavė ir neduos nieko ge
ro lietuviškajam S.Paulo lie tunų gyveni
mui, nei jų kultūrai, nei veiklai. Priešin - 
gai jabai ir labai tam kenkė ir kenkia. De
ja,turim savo kolonijoje nuo seno laiko 
nepasitikėjimo, įtarinėjimų manijos ap
sėstą vieną kitą asmenį. Jie,skaidė ir te
beskaldo ir taip jau silpnas mūsų patri
otines ir kultūrines jėgas. Bent per pas
kutinį dešimtmetį patys nevarydami jo
kios reikšmingesnės visuomeninio dar
bo vagos, jie betgi tuojau griebiasi mai
šyti košę, kitiems ėmus ką nors pozity
vaus veikti.Yra psichologinė tiesa, kad 
neturintieji parodyti žymesnių savo 
gerų darbų, neretai pradeda didžiuotis 
net savo nusikaltimais, kad tik žmones

KOMUNISTU IŠTREMTAS RAŠYTOJAS
APIE LIETUVIUS

Rusų rašytojas Dimitras Paninas, 
kuris yra kartu su rašytoju A. Solženi- 
cinu iškentėjęs baisias kančias komunis
tinės prievartos darbų stovyklose, da
bar parašė knygą apie stovyklų gyveni
mą. Joje rašo apie lenkus ir sutiktus 
lietuvius ir apie savo tapimą kataliku. 
Rašytojas nuo 1972 m. gyvena Pary
žiuje. įdomi jo knygos ištrauka, versta 
iš prancūzų kalbos, atspausdintą „Tė
viškės Žiburių” balandžio 18 d. laidoje.

Nuo 1945 m. Sibiran buvo ištremta 
daug lietuvių ir jų sutiko Dimitras. A- 
pie juos jis rašo: „Aš mačiau, kaip jie 
buvo solidarūs. Jie glaustė glaudino sa
vo eiles. Jų nuotaika buvo gana kovin
ga - nesidavė stumdomi. Paprastai lie
tuviai telkėsi apie kunigą arba kataliką 
inteligentą. Ši maža tauta kovojo prieš 
hitlerininkus ir savo atkaklumu bei drą
sa labai mažai atsilieka nuo lenkų rezis
tencijos kovotojų. Mes tai sužinojom 
iš gausių karo belaisvių. Iš Vlasovo ka
rių ir išvietintų asmenų. Pasak jų, tie 
partizanai, tie lietuviai kovojo ištisus 
penkerius metus prieš milžinišką, des
potišką imperiją, apsiginklavusią iki 
dantų. Jų nuostoliai žmonėmis toje la
bai nelygioje kovoje, žinoma, buvo ne
maži.i

Istorijos nutylėjo didvyrių skaičių. 
Per ilgą metų eilę aš mačiau Vorkutoje 
dešimtis lietuvių, bet neturėjau su jais 
ryšių: aš dirbau įmonėje, o jie kasyklo
se. Juos iš arti pažinau tiktai 1950 m.; 
kai mudu su Solženicinu atvykome į 
koncentracijos stovyklą.Lietuviai mums 
imponavo savo solidarumu, drąsa ir 
gana daug prisidėjo prie mūsų vedamos 
kovos prieš stalininę vergiją. Jų pavyz
dys padėjo suprasti kaip yra reikalin
gos draugijos ir sambūriai, pagrįsti reli
giniu principu.

apie juos kalbėtų ir spauda rašytų. Argi 
tuo pasitarnaujama mūsų tautos labui9

Red

— Nebandyk žmonai plėšti 
plaukų nuo galvos, kada ji grįž
ta iš grožio saliono. Gali sužino
ti, ar jos plaukai savi, ar sveti
mi, švelniais būdais.

— Kada žmona pasidažo tru
putį lūpas, nenešk jai šlapio sku
duro nusišluoėfytiy nes tau pa
tinka. nusidažiusios svetimos mo-

Nuostabusis raudonojo rojaus darbininkas 
Piešinys Berez nieko

Vakaruose tai seniai žinoma, bet So
vietų Sąjungoje, kur tam tikrose srityse 
ugdoma organizuota ignorancija, tai 
buvo svetima, ir mums teko mokytis 
iš gyvenimo knygos”.

» Lietuviai moka kentėti, būti pavyz
dingi ir kitus patraukti, Kada juos už
klumpa didelės nelaimės ir kada, reikia 
sutelkti jėgas sunkioms kančioms ben
drai kęsti. Tai yra ankščiau apraše y-' 
pač vokiečių buvę belaisviai, gyvenę 
kartu su lietuviais. Malonu kad šis ra
šytojas apie lietuvius taip pat susidarė 
gražų įspūdį, kuris jį vedė net į krikščio 
niško tikėjimo išgyvenimą. Vilniuje jam 
esant išniekintose bažnyčiose, atėjo net 
tokių minčių: „Ateis, ateis rūsčio Die 
vas bausti. Tuo momentu jaučiau svih 
nantį dykumų vėją. Taip, viskam >ra 
riba. Už viską reikės atlyginti. Ateis die 
na, kai tikėjimas nebebus išjuokiamas 
Ir viskas įvyks per žmones. Dievo valios 
nešėjus, ir per tikinčiųjų pulkus. Kai 
pamačiau, kad katalikiškoji armija yra 
išmintingiausia bei lyžtingiausia, su
pratau kur yra mano rietą”.

(Draugas)

ZELINOS &S3IZÍE,

Iš 1 pusi.

turtą, yra labai apgailėtinas kurijos ap
šmeižimas ir gąsdinimas lietuvių baubu

3. Saleziečių išvykimas yra iš dalies 
ir jų pačių padarytų3nelaimingų, lietu
viams labai skaudžių klaidų vaisius- o 
labiausiai kaikurių asmenų pavydo, užsi
spyrimo bei ambicijų laimėjimas. Tikė
kimės ir melskimės,kad tas pavydas ir 
ambicijos nepadarytų gulo ir busimojo 
klebono darbui Zelinoje.

Jonas Kidykas, S.J.
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SVEIKATAKAULŲ AUGIMAS
Medicinos mokslo tyrinėtojai

— Švamias ir Šleideris buvo 
patyrę, kad žmogaus kūnas 
slepia mažiausius narvelius (ce
les) turinčius ’formą kūnelių, 
kurie atsiranda iš kūno skysčių 
ir kurie jame auga ir plaukio
ja.

Žymiai vėliau vokiečiui moks
lininkui Rudolfui Birchovui kilo 
didelė mintis: jei taip, tai visas • 
žmogaus kūnas turi, susidaryti 
iš narvelių; kūnas yra narvelių 
valstybė, neišskiriant ir kaulų, 
nes ir kaulai nėra negyvas kal
kių sandėlis, bet taip pat gyvas, 
kaip ir kitos kūno dalys, auga,' 
gydosi, kerojasi.

R. Birchovas daug laiko pra
leisdavo sėdėdamas prie mikros-' 
kopo. Tačiau jis buvo visiškai’ 
ramus, kad jam pavyks dau
giau ir smulkiau ištirti tuos kū
no naivėlius, negu jo pirmata- 
kams. Bet jis buvo kraštutinis
— norėjo kauluose narvelius 
pamatyti.

Jis įdėjo ploną kaulą į lėkštę 
su druskos rakštimi, norėdamas 
rūkštimi nuėdinti. visą, kalkinę 
kaulo • dalį.. Tas i jam pavyko- Be
pasiliko kaulų klijai,. gelsva 
lanksti masė. Jis . pamatė pro 
mikroskopą, kad ta masė tik-; 
r ai susidėjo iš daugybės celių 
(narvelių), apskritai pailgų kū
nelių, taip sakant, .. iš gyvų pa- 
darėliųkurie maitinasi j.: atma
tas pašalina, medžiagų apykai
tą dar o.. Tai yra gyvi pradme
nys, įmūryti į kalkių, poras ir 
tuo būdu palaiką kaulų gyvy
bę! Jie ne iš kalkių susidaro, 
bet, priešinga^ jie patys sau 
kalėjimą pasidarą tačiau neuž
miršdami pasilikti mažytį lan
gelį, vamzdelį j į kaimyninį .nar
velį. Pro t< langelį yra .toliau 
tiekiamas. maistas, . .gaunamas 
iš lauko, pro kaulų odą. Ir., nors 
kaulo vidūs neturi betarpįnio 
ryšio su .kraujo apytaka, vis- 
tiek narveliai (celės) gauha 
maistą per tvirtą kalkinį sluoks
nį.

Birchovas nukreipia akis nuo 
mikroskopo. Jis puikiai supra
to, ką tos tyrimo valandos reiš
kia. Vadinasi, nfet standžiausios 
žmogaus kūho dalys, kaulai, yra 

i iš mažyčių narvelių sudaryti. 
Tai, va, nuo jo pasidarė atviras 

i kelias narvelių mokslui — pa
tologijai.

Augfmo tyrimas
♦ • *

“Žmogus pradeda gyventi 

kaip želatininė būtybė ir baigia
si sukalkėjimo būklėje”, yra 
pasakęs vienas prancūzas gim
dytojas. O vokietis mokslinin
kai dar paprasčiau pasakęs: 
“Mes gimėme kaip akalefas1 
(tam tikri minkštakūniai jūros 
gyvūnėliai), kad kaip koralai 
numirtume”. Iš tikrųjų, per 
žmogaus amžių žyhiiai pasikei
čia santykis tarp “kaulų klijų”. 
Narveliai vis daugiau apšišarvo- 
ja kalkėmis.- Jos praranda savo 
elastingumą, nors kaip ir pir
ma pasilieka jų vidujinė sąran
ga techniškai tikroje tvarkoje: 
perpjovus kaulą ir į jį pro mi-
kroskopą pažiūrėjus, iš pra
džios jis atrodo kaip kempinė, 
sudaryta iš - gausaus skaičiaus 
lazdelių ir lakelių, tarp kurių 
yra tarpai; geriau įsižiūrėjus, 
pastebima, kad jie yra sudaryti 
tikslingai, kaip kurio statinio 
plieniniai griaučiai, pritaikyti 
tikslui, lenkto stulpo formos, 
žodžiu, kaip ir iš kurios į tą vie
tą slėgimas nukreiptas. Žinoma 
ši sąranga ir senatvėje pasilie
ka, ir vis dėlto kaulai nebėra 
lankstūs, kaip sena geležis; se
nas kaulas lengvai lūžta. Senus 
kaulus ir sugydyti sunkiau; jie 
nebeduoda klijų. Nes kaulo gi
jimas, pagal medicinos nustaty
tus tyrimus, vykstą tuo būdu, 
kad kaulo paviršius ir nuolatos 
gamybai pasirengę kaulo sme
genys tiekia narvelius, kurie 
skuba į sužeistą kaulo vietą. 
Susidaro klijinis audinys, kuris 
pirmiausia . sujungia lūžusio 
kaulo galus. Tas klijinis audi
nys pamažu pasidarė kauliniu 
audiniu. Taip. pat panašus kliji
nis audinys susidaro ir aplink 
lūžusio. kaulo, vietą. Lūžimo vie
toje' kaulas pastorėja, lyg ko
kia nuiJto, ant abiejų galų už
traukiama. Ta inufta labai ilgai 
laikosi f ir tiktoi tada, kai abu 
lūžio ; galai . vi^skâi šųgyįaVir 
savo paskirčiai yra kaulas iš
bandytas. bfėt ir tadaį kada lū
žusis kaulas būna netaisyklin
gai sudėtos, jis vistiek sugyja, 
nors ir ne taip, kaip reikėtų. 
Tas aiškiai matoma iš lūžusių 
kaulų liekanų tų žmonių, kurie 
negalėjo ar nenorėjo eiti pas 
gydytoją, ir: įš senovės laikų 
žmonių griaučių. J. MBShs

KAIP PALAIKYTI
SVEIKATA

1. Kur bebūtum, ką bedarytum, 
kas tave beistiktų - palaikyk ra - 
mią savo širdį. Visi gyvenimo šalti
niai priklauso Dievui

2. Remkis griežtai atliekamomis 
pareigomis.Nėra kūno lygsvarosjoir 
nėra dvasios damos.

3. Puoselėk-ugdyk įprotį melstis. 
Malda yra šviesa kūnui ir sielai ap
ginti.

4. Laisvą laiką panaudok naudin
gai užsiimdamas.Bet nepamiršk nė 
būtino poilsio jėgoms atgauti.

5. Nuolatos ko nors mokykis.!- 
dejų atnaujinimas padeda atnaujin
ti kūno ląsteles.

6. Venk nepadorumo. Maišomas 
purvas aptaško maišytoją.

7. Venk pykčio. Pasiduodamas 
piktumui susigyvulini ir įpuoli į di
delį dvasios tamsumą-aptemimą.

8. Kai tik galima^iepraleisk pro - 
gos ramiai,giliai pakvėpuoti ir kas
dien išsimaudyti. Grynas oras yra 
kaip ir geras maistas, o švara,paprasta 
pareiga.

9. Mažai tevalgyk. Išmintingas žmo
gus valgo tik kad galėtų gyventi.Neiš- 
mintingas gyvena tik valgyti.

10. Nepailsdamas naudokis kantru
mu ir atlaidumu .Mus visus Dievo ge
rumas pakenčia. Pakenčia milijonus kar
tų. Kas laiko savo širdį pamerkęs neapy
kantoj sultyse, tas varo save be laiko į 
grabą.L____ =___ j . ,.-l

“Kalba visiems patiko, todėl 
padėkota gausiai plojimais ir 
net irisais’. A, Urbonai

Stasys Vancevičius

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
TILTAS

Nevisi žino, kad didžiausias pa
saulyje tiltas dabar yra Brazilijoje. 
Sis tiltas, kurio oficialus pavadini
mas yra „Ponte Presidente Costa 
e Silva”, jungia Rio de Janeiro 
miestą su Estado do Rio sostine 
Niterói. Tiltas oficialiai buvo ati
darytas šių metų kovo 4 dieną. 
Jo pastatymas užtruko beveik 5 
metus.

Tiltas tarp Rio de Janeiro ir 
Niterói miestų yra didžiausias pa
saulyje savo konstrukcijos didu
mu, bet ne ilgiu. Sis tiltas turi iš 
viso apie 14 kilometrų ilgio, iš ku
rių beveik 8 su pus^kilometrų yra 
virš juros (Guanabaros įlankos) pa
viršiaus. Siaurės Amerikoje yra 
trys tiltai ilgesnį už Rio-Niteroi 
tiltą. Du iš jų virš ežero Pontchar- 
train turi 38.500 metrų ir trečias, 
virš Chesapaako įlankos,turi 22. 
500 metrų ilgio. Tarp šešių di
džiausių pasaulyje tiltų skaitomi 
šie: Venezueloje esantis tiltas virš 
Maracaibo ežero, turintis 8.678 
metrus, Costercheld tiltas Olandi
joje turintis 5.022 metrus irSala- 

u zar tiltas Portugalijoje, turintis 
3.223 metrus ilgio.

Rio-Niteroi tilto statybai su
naudota 440.130 kubinių metrų 
konkreto, 310.292 kubinių met-

Jei skaitaisi pat rijo tas, 
Tai nebūki idijotas.
Negailėki kruzeiriuko 
Įsigyti laikraštuko.

Jei sutiktumei Daratą— 
Paklausk apie prenumeratą.
Kad nelauktą metą galo, 
Nes redaktoriaus plaukai prabalo.

Popietis brangiai kainuoja, 
Daug tautiečių pavėluoja.
Daugelis lietuvių susipranta, 
Užsimoka,& klausia, ar pakanka?

Lai „Mūsą Lietuva”gyvuoja, 
Prenumeratoriai nevėluoju, i
Jei nori lietuviškai skaityti, 
Neužmiršk laikraštį užsisakyti.'

PAGUODA MOTINAI

Lietuvių šeimoj S.Paulyje naujagi - 
mis berniukas iki vienerių metų nie
kaip nemiega naktį. Vis verkia ir verkia. 
Motina negauna miego nė 4-ių valandų. 
Eina pas gydytoją vaistų. Gydytojas 
vaistų neduoda, nes esąs miego vais
tams per mažas. Pagaliau jis mama pa
guodžia: „Nenusimink, ponia. Kai vai
kas verkia, vagys nelįs i namus- žino 
kad namiškiai nemiega"...

N.

NUOŠIRDUMO SULTYS

“Su Leonardu Žitkevičium, 
Aloyzu Baronu ir kitais drauge 
augom ir maždaug kartu pradė
jom gerti gerą biržėnų naminį 
alų Tai buvo tikros mūsų kraš
to žemės ir nuoširdumo sultys."

VL Būtėnas

rų maltoakmens, 185.735 kubi 
nių metrų žvyro, 220.065 tonų o 
mento ir 42.162.453 tonų plieno. 
Iš tilto statybai sunaudotos me 
džiagos galima būtų pastatyti 347 
dangoraižius 20-ties aukštų, po 
500 kvadratinių metrų statybos 
kiekvienam aukštui. Tuose dan
goraižiuose galima būtų apgyven
dinti apie 100.000 žmonių.

Šio milžiniško tilto statybai 
išleista 1.700 milijonų kruzeirų.

Apskaičiuojama, kad ši suma 
bus atgauta per pirmuosius dešim
tį metų iš mokesčio, vadinamo 
„pedagio”, imamo už pravažiavi
mą automobilių, sunkvežimių, mo 
tociklų ir kt. Šiuo metu automo
biliai moka 10,00 kr., o sunkveži
miai iki 70,00 žiūrint jų tonelažo.

Prie tilto statybos beveik visą 
laiką dirbo daugybė darbininkų. 
Jų skaičius siekdavo net iki 1C. 
000. Be milžiniškos sumos pini
gų, tiltas pareikalavo ir žmonių 
aukų. Per ketverius statybos me
tus žuvę 72 darbininkai, jų tarpe 
keletas inžinierių, neskaitant ke
lių šimtų sunkiau ar lengviau su
žeistų.

Sakoma, kad tilto Rio-Niteroi 
statyba pagreitino Guanabaros ir 
Estado do Rio sujungimę j vienę 
estadę (valstiją), kurio projektas 
dabar jau patvirtintas Brazilijos 
parlamente.
(São Paulo, 23,VI.1974).
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Gulsčiai: 1. Miško medis. 6. Lietuvos 
miestas. 7. Degimo produktas 9. Medžio da
lis. 10. Duonos paviršius. 11. Lietuvos dai
lininkas.

Statmenai: 2. Mažas, sultingas vaisius 3 
Gyvatės kailis. 4. Daržovė. 5. Indas. 8 
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Žmonių minios tvino aikštėj, 
Apsiniaukė kunigaikštis. 
Išmintis kalbėjo lūpom 
Šio jaunuolio tvirtaūgio.

Kunigaikštis patylėjo,

Rast merginą žydraakę, 
Jauną, skaisčią, tarsi rasą, 
Ir karžygę kilniadvasę.

Ir paleido jaunikaitį 
į namus laimingai eiti.

Gal dievai, jo nepažinę, 
Davė atsaką nevertą? 
Nuo senų laikų seniausių, 
Kaip tėvai dar mena, 
Visuomet dievų jie klausė, 
Su jais santaikoj gyveno. 
Ręsdami pilis tvirtąsias, 
Ir aukas dievams jie skyrė — 
Tai merginą gyvą kasė 
Po kertės uola, tai vyrą. 
Jei dievai jaunuoliui leido 
Tos didžios aukos išvengti. 
Mergina nekalto veido 
Po uola turės nužengti. 
Ir žynys šalin nuėjo.

Kunigaikštis apsiniaukęs 
Vėl žyniams Įsakė klausti, 
Ko dievai senieji trokštų, 
Kokią auką dėt po bokštu, 
Kad pilis tvirta stovėtų 
Čia, aukščiausioj kalno vietoj 
Kriviai tarės, ilgai mąstė, 
Kaip geriau galėtų rasti 
Tikrą ženklą dievų valios, 
Ir surasti nebegali. 
Seną paprotį atminę, 
Kreipės vėl j Gediminą: 
— Lietuvos didus valdove! 
Te dievai tau saugo šlovę, 
Tu nerūstauki ant žynio, 
Kad jisai suklydo kartą.

Neilgai žyniai ieškojo.
Lietuvos laukais klajojo.
Lietuvaičių tarsi rūtų
Daug gražių tais metais butą — 
Žydraakę geltonkasę 
Kiekvienoj sodyboj ras;.
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Baltija Napoleono 
Vinco Trumpos veikalą "Napoleonas, Baltija, 

J. JAKŠTASGyvas buvo Lietuvoje iki pas
kutinių laikų vadinamo prancūz- 
mečio prisiminimas. Kalbėta 
apie Napoleoną, jo kariuome
nės žygį per Lietuvą, apie pran
cūzų užkastus turtus šen bei ten 
Lietuvoje. Iš prancūzmečio lai
kų dar buvo užsilikęs ir vienas 
žinomas keiksmažodis, kurio 
prasmę ir kilmę nedaugelis ži
nojo. Nenuostabu, kad gyvas 
mūsuose Napoleono prisimini
mas pažadino ir vieną kitą stu- 
dijozą istoriką, patekusį į Pary
žių ar aplamai į Prancūziją, gi
lintis į napoleoniškus Lietuvos 
laikus. Visuotinis reiškinys isto
riniame vyksme, kur dabartis 
siejasi su praeitimi, išeina ir 
šiuo atveju aikštėn.

Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą du Vytauto D. universite
to absolventai istorikai — B. 
Dundulis ir V. Trumpa gavo 
jrogos studijuoti Paryžiaus Sor-

bonoje. Pirmasis jų parsivežė di
sertaciją “Napoleonas ir Lietu
va”, antrasis — pradėtą rinkti 
medžiagą apie Napoleoną ry
šium su jo organizuota kontinen
tine blokada, kiek ji lietė Bal
tiją ir prie jos besišliejančias 
galybes. V. Trumpa tęsė savo 
darbą ir išeivijoje — atvykęs į 
JAV rado ilgai puoselėtai temai 
šaltinių valstybiniame archyve, 
kongreso bibliotekos rankraš
tyne ir pagaliau vainikavo ilga
metį triūsą kūriniu “Napoleo
nas, Baltija, Amerika” (Čikaga, 
1973).

Vedamoji veikalo mintis
Kiekvienam mokslo darbui es

minę vertę metodiniu požiūriu 
teikia pagrindinė arba vedamoji 
mintis. Kalbamajame veikale ji 
yra ši: Baltijos jūra Napoleono 
prieš Angliją nukreiptoje bloka
doje. Ji dėstoma devyniuose 
knygos skyriuose.

Studijos centre yra Baltijos 
jūra ir apie ją daugiausia kalba
ma. Pirmoji grupė yra lyg įžan
ga į antrąją. Ji ir dėstoma dis
kursyviai • (“paviršutiniškai”). 
Pradedama nuo garsaus Napo
leono ir Aleksandro susitikimo 
Tilžėje, ant Nemuno .plausto, 
kur buvo sutarta vadinama Til
žės taika (1807. VII. 29). Jau 
pats dviejų imperatorių susitiki
mo skyriaus pavadinimas “Tilžė 

laimingiausias momentas” 
pasako, kaip dalykas vaizduoja
mas. Autoriui nerūpėjo papasa
koti, kaip atsirado - Napoleonas 
prie Nemuno ir kaip susitiko su 
Rusijos autokratu. Nepaminėta 
Jena, kur buvo sumušta Prūsija, 
nei Friedlandas, kur nugalėta 
Rusija. Pagaliau ir pati Tilžės 
sutartis nėra detaliai išnagrinė
ta, neparodytas jos turinys, kuo 
Napoleonui Tilžė buvo “laimin
giausias momentas”. Autoriaus 
tai daroma, atrodo, sąmoningai, 
duodant veikalui “istorinės sin
tezės bandymo” pobūdį, kaip 
paantraštėje pasisakoma. Kaip 
šis skyrius, taip sintetiškai pa
rašytas ir visas veikalas. Tai yra 
naujovė mūsų istoriografijoje.

Sintezė ir analizė istorijos 
moksle

Garsus prancūzų istorikas 
Fustel de Coulanges yra pasa
kęs: “Analizės būdu jieškoma 
istorinės liesos, sintetiniu būdu 
ji išdėstoma.” Tais žodžiais pa
sakyta. kad istorikai kūrėjai var
toja abu metodus: analitinį ir 
sintetinį. Mūsų autoriaus dėsty
mas yra daugiau statiškas. Jis 
kalba apie susidariusias situaci
jas ir neaiškina, kaip jos susida
rė. Paimkime pvz. jo trečią sky
rių, vieną trijų, skirtų kontinen
tinei blokadai. Čia autorius 
grybštelėja Berlyno dekretą, 
paskelbtą 1806 m. lapkričio 21 
d., kuriuo Napoleonas įvedė vad. 

: kontinentinę sistemą. Toliau, ro- 
jdos, turėjo sekti tos blokados 
veikimo dėstymas. Užuot tai da
ręs, autorius čia pat paberia dau
gybę su blokada susijusių fak
tų ir faktelių. Mes čia skaitome 
ir E. Burkes (jo fonetiškai trans
kribuoto Berko) pareiškimą apie 
prekybos įstatymų dieviškumą, 
ir Aleksandro I žodžius Napo
leonui apie galimą sosto prara
dimą, ir Švedijos karaliaus Gus
tavo III kažkokį pareiškimą net 
1790 m., ir Adomo Smitho net 
prieš ketvirtį šimtmečio pasiro
džiusio veikalo “Wealth of Na 
tions” paminėjimą, ir kitų da 
lykų, daugiau ar mažiau pašali 
nių pagrindinei temai — konti 
nentinei blokadai. Pasirinkę; 
sintetinį dėstymo būdą, V 

{Trumpa nesiėmė kiek arčiau pa
nagrinėti ir Aleksandro I gar^ 
saus 1810 m. įsakymo, kuris bu
vo bene svarbiausia 1812 m. 
karo priežastis. Nors jis pakar
totinai minimas, tačiau neanali- 

.zuojamas — pateikiamas tik 
įvertinimas bendrais žodžiais. 
Vertinimas būdingas sintetinio 
dėstymo būdui ir todėl pacituo- 
tinas:

Gruodžio ąikazas buvo savotiškas i 
kompromisas tarp ekonominio libe-j

karų metu
Amerika" apžvelgiant

ralizmo ir protekcionizmo. Iš vienos 
pusės juo buvo atleisti varžtai nuo 
neutraliųjų prekybos. Tai ypač tu
rėjo išeiti Į naudą Amerikos preky
bai su Rusija. Iš antros — visiškai -J 
nutraukimas prekybos su Anglija ir ; 
suvaržymas importo sausuma turėjo
prisidėti prie pačios Rusijos pra
monės pakėlimo.

V. Trumpos veikalo 
sintetiškumas

Kaip jau pažymėta kalbant 
apie Tilžės taiką, V. Trumpa ne
siima dėstyti dalykų genetiškai, 
t.y. vaizduoti jų pradžią, vysty
mąsi iki momento, kur jie galu-. 
tinai susidaro. Jis ima dalykus: 
jau įvykusius ir juos plačiau ar i 
siauriau vaizduoja. Kaip V. • 
Trumpa įžangoje pasisako, jo į 
vaizduojamoji “drama” yra Bal- i 
tijos prekybos paskutinis XVIII j 
a. ketvirtis ir pirmasis XIX a. 
dešimtmetis (maždaug Amen-' 
kos revoliucija 1776 ir Napo- į 
leono žygis į Rusiją 1812 m.).: 
Tai gan siauri laiko rėmai .

Baltija kontinentinėje 
Napoleono blokadoje

Minimo veikalo originalumas į 
’yra Napoleono įvesta kontinen- ■ 
tinė blokada ryšium su preky
ba Baltijos jūroje. Galima sa-5 
kyti, kad pats veikalo pagrin- - 
das yra ne tiek pati blokada, Į 
kiek jos poveikis Baltijos jūrosi 
prekybiniams santykiams. To-: 
dėl ir pačiam kūriniui autorius ■ 
būtų’ galėjęs duoti pavadinimą : 
pvz. kontinentinė Napoleono! 
blokada Baltijoje. Beveik pačio-! 
je IV skyriaus pradžioje, kur į 
pradedama kalbėti apie Baltiją, 
randame ženklią frazę:

Ir nors formaliai Napoleonas pra-! 
laimėjo Maskvoje, bet jo pralaimė-: 
jimo šaknys Baltijoje. Jeigu jis būtų | 
laimėjęs Baltijoje, jam greičiausiai Į 
nebūtų reikėję žygiuoti Į Maskvą, I 
nes Britanija, tikroji Napoleono Ne- 
mezis, vargu būtų galėjusi atlaikyti i 
tokį smūgi (53 p.)

Su trumpa pakartojama Til- i 
žės sutarties užuomina einama ; 
prie Baltijos jūros vaidmens; 
dėstymo. Europos istorija. Isto-} 
rikas V. Trumpa šiuo atveju už
simena tik Baltijos gintarą, trau- i 
kusį romėnus, ir ima dėstyti apie * 
Prancūzijos santykius su Balti- į 
ja maždaug nuo XVI a. pabai- j 
gos. Istorikui sinfctikui įprastu.;

Tęsinys 8 psl.

ILIUSTRACIJOS: 7 pusi.:
Briedė „Taika”, 8 puslapyje: 
Romas Viesulas liaudies dainų te
momis:

Šile gege kukavo. 
Gražiai gaivą šukavo

"DARŽOVIŲ
GEGUŽINĖ"

Vaikų darželyje, mokykloje 
ar namuose mūsų mažyliai ne
kartą klausėsi Birutės Pūkele- 
vičiūtės “Daržovių gegužinės” 
Žirginėlių plokštelėje. Dabar šią 
eiliuotą pasaką autorė išleido 
atskira knygute (36 psl.) ir pati 
šiai pasakai sukūrė iliustracijas.

Humoristinėje pasakoje ridi
kėlis kviečia visas daržoves į 
puotą. Šoka jos suktinį, šoka ir 
klumpakojį.
šok, bulvyte, bulvytėle! 
šok, linksma tetule, — 
Būsi blynas — skanumynas, 
Būsi ir kukulis. (17 psL)

Linksmas šokis nutrūksta, 
kai į puikybę pasikėlusi aguona 
užgauna morką:
Aš gražuolė! Aš puikuolė! 
Garbinat kažkokią žolę...

Aguonos nuoširdžiu atsipra
šymu susigraudina visos daržo
vės ir atleidžia našlaitei, nepri
tampančiai nei prie gėlių, nei 
Drie daržovių, poilsiui.

Vertas dėmesio originalus ir 
pamokymu svarus knygutės už
baigimas. 33 psl. atspausdintas 
Mindaugo atvirukas iš Montrea- 
lio, kuriame jis klausia, kodėl 
Birutė rašo apie daržoves, kurių 
jis nemėgsta valgyti, o tėvelis 
už tai jį bara. Jis prašo, kad pa
rašytų apie saldainius ir ledus. 
Sekančiame puslapyje autorė at
sako Mindaugėliui, kad barda
mas tėvelis nori tik gero, žino 
kas skanu ir kartu paskatina vi
sus vaikučius, prisiminus dar
žovių gegužinę, valgyti “sriubą, 
bulves ir mėsytę, morkeles ir 
agurkus, ir pupas ir žirniukus”, 
ir užaugti daug greičiau.

“Daržovių gegužine” vra
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BALTIJA, is 7 psl.

būdu jis tik kloja skaitytojui 
paskirus vaizdus, nelabai laiky
damasis chronologiškos tvarkos. 
Kaikurie vaizdai gan patrauklūs 
ir įdomūs iškeltomis detalėmis. 
Pvz. kalbama apie Henriko Va
lois išrinkimą Lenkijos karaliu
mi (1573), paminimas mažai ži
nomas faktas, kad jis įrašė į 
lenkams duotus “pacta conven- 
ta" pažadą pastatyti laivyną. 
Taip vaizdais perbėgama Pran
cūzijos ryšių su Baltiją istorija 
ir grįžtama prie Napoleono 
laiku.

Napoleoniškos Prancūzijos ir 
Baltijos ryšiai dėstomi dviejuo
se skyriuose (V ir VI). Pirma
me rodoma, kaip Anglija atkak
liai, net žiauriai, prancūzų truk’- • 
doftia, brovėsi su savo prekėmis 
i Baltijos uostus. Čia užsimena
mas ir tas tiesiog piratiškas ang
lų užpuolis (1807), istorijoje 
gavęs Kopenhageno vardą, at
seit, Danijos Kopenhageno uos
te stovėjusio laivyno sunaikini
mas. (Tikras XX a. pradžios 

i Pearl Harbor). Rodoma, kaip 
kova vesta daugiau diplomatinė
mis priemonėmis ir kaip anglai 
išėjo laimėtojais. Vėl autorius 
paberia skaitytojui paskirų di
plomatinės kovos vaizdų, pridur
damas dažnai prasmingus sam
protavimas. Jis parodo, kaip 
Anglijos laivai prasiverždavo 
pro Baltijos blokadą ir pasiek
davo uostus.

Paskutiniam'(VI) vien. Baltijai 
taikytam skyriui duota itin išra
dinga antraštė: “Maršalas prieš 
imperatorių”. Iš antraštės var-

DARŽOVIŲ GEGUŽINĖ iš 7 ps.
.augšto meninio lygio, pasižymi 
sklandžiu eiliavimu, aiškumu, 
gyvumu, vaizdingumu, turi pa
žintinę ir auklėjamąją vertę. Ji 
tinka inscenizavimui vaikų dar
želyje ar mokykloje. Sklandus 
eiliavimas padės vaikams leng
vai pasisavinti net atskiras pa
sakos dalis ar posmelius. Si ver
tinga knygutė turėtų rastis 
kiekvienoje šeimoje. Nuotai
kinga puota ne tik lavins vaikų 
kalbą, supažindins su daržovė
mis, bet ir žadins teigiamus 
jausmus, tikrą vaikišką džiaugs
mą.

B. Pūkelevičiūtės iliustracijos 
humoristinės, grakščios ir įdo
mios, lengvai atpažįstamos, har
moningai rišasi su tekstu. Jose 
daug gyvumo ir išraiškos. Nau
doja dvi spalvas — raudoną ir 
žalią.

Rašytoja Birutė Pūkelevičiū- 
tė atkreipė visų dėmesį savo 
produktyvumu — ne tik kieky
be, bet ir kokybe. Būdama 

. “Draugo” romano (“Naujųjų 
Metų istorija”) konkurso lau
reate, tais pačiais metais, t. y. 
1973, praturtino ir vaikų pa
saulį, islęisdama net tris vertin
gas knygutes — eiliuotas pasa
kas: “Peliukai ir plaštakės” 
“Kalėdų dovana” ir “Daržovių 
gegužinė”. Tai tikrai džiuginan
ti naujiena ir dideliem ir ma
žiem. Tos įdomios knygutės lau
kia mažųjų skaitytojų4 draugys
tės.

giai kas atspėtų apie ką čia au-| 
torius kalbės. O pasirodo kalbai 
eina apie Prancūzijos maršalo 
Bernadotte išrinkimą Švedijos 
sosto įpėdiniu. Mūsų autoriui 
sintetikų! neatrodė reikalinga iš 
pagrindų išaiškinti, kaip ta di
nastinė sąjunga tarp Prancūzijos 
ir Švedijos užsimezgė. Jis tik 
trumpai pamini Bernadottes iš
rinkimą ir toliau kalba per vi
są skyrių, kaip naujas Švedijos 
karalius, davęs pradžią ligšioli
nei Švedijos dinastijai, nusigrį
žo nuo savos senos tėvynės ir 
imperatoriaus. Ryšium su kalba
ma Bernadottes “išdavyste” pri
einama prie JAV įsikišimo į 
Baltijos santykius.

Amerikos vaidmuo Baltijoje
Amerikos dalyvavimui Balti

jos prekyboje apžvelgti skirta 
beveik trečia knygos dalis (VII, 
VIII, IX skyriai). Pirmas jų su 
reikšminga antrašte — “Ameri
ka sugrįžta į Baltiją”. Pasak au-' 
toriaus, antraštė turi reikšti 
amerikiečių, senų Europos ko
lonistų, grįžimą i savo seną tė
vynę., Nepraeinama betgi 
nepastebėjus, jog tarp Amerikos 
plano ir Kotrynos II ginkluoto 
neutralumo deklaracijos buvo 
daug bendro
Mūsų istorikas, užuot aiškinęs 
dalykus pagal dokumentus, pa
kyla į augštas svarstybas, kalba 
apie prancūzų enciklopedistų 
įtaką Rusijos intelektualams ir 
pačiai Kotrynai II, apie rusų 
simpatijas Amerikos indėnams 
ir negrams, apie prancūzo Rei- 
nalio knygą, apie garsiuosius 
rusų autorius V. Karžaviną ir A. 
Radiščeva. Tuo būdu praskleis

tais rusų intelektualinės buities i 
bruožais parodoma, kaip užsi-: 
mezgė draugystė tarp Amerikos; 
ir Rusijos. Paskirais faktais pa-, 
ryškinama prekyba tarp Ameri
kos ir Rusijos, kur vyravo rusiš
kos kanàpés — labai pageidau
jama amerikiečiams prekė.

Su plačiu užmoju ir didele 
erudicija istorikas pasakoja 
apie išaugusią Amerikos laivi
ninkystę ir pasaulinę jos preky
bą. Amerika nuslopino Europos! 
valstybes ir pačią Angliją. “Peri 
pirmuosius tris savo egzistenci
jos dešimtmečius JAV nepasira-j 
šė nė vienos sutarties, kurios! 
pagrinde nebūtų prekyba arba 
naujų žemių įsigijimas” — rašo 
mūsų autorius (121 p.). Pasako-j 
jama vaizdais, kaip . Amerika’ 
tvirtinosi Baltijos uostuose per 
savo steigiamus konsulatus ir 
kaip konsulai skynė keĮią diplo-i 
matams. Konsulų ir diplomatų 
veikla privedė prie “Amerikos-j 
Rusijos ašies”, išlikusios iki isto
riniu 1812 metu.

Kaip prie tų metų prieita, 
dėstoma X skyriuje, pavadinta
me “Baltija tarp integracijos irs 
jėgų pusiausvyros”. Jame Ame-, 
rika Baltijoje jau vaizduojama; 
ryšium su Napoleono santykiais 
su Rusija prieš pat 1812 m. V. 
Trumpa pasakoja, kaip tam ka-i 
rui kilti šiek tiek padėjo ir 
Amerikos politika Baltijoje.; 
“Kaip begalvotume, tarp 1812 į 
n. Anglijos — JAV karo vakari-i 
nėję hemisferoje ir tų pat metų 
Napoleono žygio į Rusiją buvo 
tam tikras ryšys, ir tas ryšys su
simezgė kaip tik Baltijos jūro
je” — daro išvadą istorikas V. 
Trumpa.

Veikalo turinio dėstymas bai 
giamas skyriumi apie Rygos 
pirmavimą Baltijos prekyboje 
ryšium ypač su Amerikos kon
sulato veikla. Skyrius nepropor
cingai ištęstas ir laikytinas lyg 
atskiru epizodu visame knygos 
turinyje.

Prologas ir epilogas
Įvado vietoje skaitytojui pa

teikiamas Napoleono asmens 
apibūdinimas.

Trumpos nupieštas Napoleo
no asmenybės vaizdas yra ryš
kus, precizuotas sintetinės isto
rijos (mokslo prasme) pavyzdys. 
Mūsų istoriografijoje tai buvo 
pritrenkianti naujovė, nes mū
suose visą laiką vyravo analiti
nis istorijos rašymo būdas

Baigiamasis skyrius antrašte 
“Napoleonas ir Lietuva” yra 
epilogas tik iš formalinės pusės., 
kadangi yra knygos gale. Iš tik
rųjų jis yra priedėlis, skirias 
lietuviams patraukliai temai — 
Lietuvos problematiką Napoleo
no karų *metu pagvildenti. Iš 
plačios istorinės perspektyvos 
žvelgiant, paberiama kiek pasta
bų ir padaroma išvada, kad Na
poleonui atskira lieutvių tauta 
ir jos valstybingumas buvo sve
timi dalykai.
Formaliai naujoviškas veikalas

Apie Napoleono rungtynes su 
Anglija, kontinentinę blokadą 
ir tame sąryšyje apie Baltijos 
jūrą nemaža prirašyta, ir mūsų 
autorius šiais klausimais su me
džiaga neturėjo vargo. Greičiau 
jos perdaug turėjo (“embarras 
de richesse”). Panaudotos nje- 
džiagos atžvilgiu autoriui nebu
vo vietos pasirodyti originaliu. 
Bet autoriai dažnai parodo ori
ginalumą naujais aspektais, 
remdamiesi ir žinomais veika
lais bei šaltiniais. Naujas V. 
Trumpos - aspektas Baltijos 
jūros vaidmuo Amerikos ir Eu
ropos santykiuose XVIII-XIX a. 
sąvartoje. Kadangi Europą tada 
tarsi personifikavo Napoleonas, 
tai knygai ir duotas tinkamas 
titulinis triptikas: Napoleonas- 
Baltija-Amerika.

Lietuviškos istoriografijos po- 
požiūriu veikalo originalumas 
glūdi autoriaus pasirinktame 
dėstymo būde—sintezėje. Trum
pa išsijungė iš mūsuose įprastos 
analitinės istoriografijos ir da
vė pirmą iškilų sintetinį kūrinį. 
Sintetinius veikalus yra sukūrę 
ir žymūs istorikai. Jų veikalai 
dažnai būna vaizdingi, nusagsty
ti svarstymais bei refleksijomis,; 
atremtomis į tikrovinį pagrindą. 
Istorikas V. Trumpa kalba dau
giau paskirais vaizdais, nejun
giamais nuoseklia priežastingu
mo grandine. Jo vaizdai įspū
dingi, vietomis tiesiog senten
cijos, išreikštos padailinta, baro
kiška kalba. Rafinuotas stilius 
ir palaidi vaizdai daro veikalą, 
nelengvą suprasti mėgėjiškiems 
skaitytojams, nedaug testudija- 
vusiems istorijos mokslo.

Nepaisant . paskelbtos kri
tikos ir kitų nepaskelbtų, V. 
Trumpos darbas pasilieka ver
tingas įnašas į lietuvišką istorio
grafiją. Jis įeis į Lietuvos istori
jos mokslą kaip iškilus ir pir-; 
mas sintetinės istoriografijos pa
vyzdys.
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Mūšy ŽINIOS
ATVYKSTA KKSCERTLM 8Š

NADOS KVÂCTETM:

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pastangomis yra pakviestas 
iš Kanados, Windsoro miesto mer
gaičių kvartetas „Aušra". Kvarte
tas yra koncertavęs įvairiuose pa
rengimuose Kanadoje ir Šiaurės 
Amerikoje. Jis atsiveža pilną va
landos ir pusės ilgumo programą. 
Programa įvairi, įdomi ir linksma, 
ir visada patenkina klausytojus.

Kvarteto vadovė yra Valė Taut- 
kevičienė, gimusi Lietuvoje. Ji
nai daugiau kaip 10 metų vado
vauja Windsoro jaunimui, paruoš
dama tautinius šokius, vaidini
mus, chorus ir t.t. Prieš 4 metus, 
kai kvartetas daugiau pagarsėjo, 
jinai visą laikę paskyrė tik jam, 
Paskutiniųjų 3 1/2 metų bėgyje 
jis su. koncertais aplankė visus 
didžiuosius JAV ir Kanados lietu
vių centrus, pradedant nuo Atlan
to baigiant Ramiuoju vandenynu. 
P. Tautkevičienė nuo 1970 metų 
vadovavo apie 40 koncertų.

Pirmasis sopranas, Nijolė Gie- 
driūnaitė, yra gimusi Kanadoje. 
6 metus mokėsi muzikos konser
vatorijoje pianino. Vėliau, studi
juodama mokytojų seminarijoje, 
ir toliau gilinosi muzikoje. Dabar 
yra pradžios mokyklos mokytoja.

Antrasis supranas yra Aldona 
Tautkevičiūtė, taip pat gimusi Ka-

TA8P WtCSTA
MŪSU JAUNIMO STOVYKLA

SANTA ISABEL:

Pirmadienį liepos 8 d. susirin
ko būrys jaunimo prie parapijos 
Vila Zelinoje pradėti kelionę į sto
vyklą. Atsisveikino su tėveliais ir 
su dideliu entuziazmu sulipo į 
Kun, Saulaičio ir kitų vežikų au
tomobilius. Atrodė lyg ir karava
nas, kai lagaminų ir išdykaujan
čių vaikų prikrautos mašinos su 
lietuviškom vytukėm ant langų 
pradėjo slinkti iš São Paulo mies
to dulkių per laukus į stovyklą 
Santa Isabel,p. J. Valavičių vasar
vietėje. Tenai juos pasitiko gry
nas oras, sauiė ir kelios karvutės 
pakelėj.

Suvažiavo apie 30 vaikų tarp 
8 ir 14 metų amžiaus, o vadovų 
8. Stovyklos vyriausias vadovas 
— Kun. Antanas Saulaitis, SJ.Z o 
stovyklos slaugė ir „mama" p. 
Eugenija Bacevičienė.

Pirmą stovyklos dieną vaikai 
suskirstyti j 6 būrelius ir turėjo 
išsirinkti savo vardą ir pasigamin
ti savo grupės vėliavėles. Vardų 

nadoje. Ji baigusi Kanados Kara
liškos Konservatorijos 8 metų pia
nino kursg. Dabar studijuoja Wind- 
soro Universitete gailestingųjų se
serų fakultete ir yra Windsoro Šv. 
Kazimiero parapijos vargonininkė.

Pirmasis altas - Rūta Čerškutė.
Rūta gimusi Kanadoje ir baigė 6 
metų muzikos klasę akordeono 
specialybe. Šoka tautinių šokių 
grupėje „šilainė" ir yra Windso
ro Universiteto studentė.

Antras altas - Dana Kozulytė 
gimusi Vokietijoje. Baigusi Wind
soro universitetą ir dabar mokyto
jauja. Jinai plačiai reiškiasi lietu
viškoje veikloje, o ypač dainavi
me.

Akordeonistė - Kristina Puidai- 
tė yra.pati jauniausia kvarteto na
rė, gimusi Kanadoje. Šiais metais 
pradės studijas Windsoro Univer
sitete. Ji jau baigusi akordeono 
mokyklą su aukso medalio įverti
nimu.

Kvartetas rugpjūčio mėnesio vi
duryje pradės savo kelionę po Pie
tų Ameriką pirmu koncertu Bue
nos Aires, Argentinoje, ir tada at
vyks į São Paulį. Mums teks jį iš
girsti rugpjūčio mėnesio 31 dieną,' 
šeštadienį, Colégio São Miguel sa
lėje. Raginame visus tautiečius, 
jaunus ir senus, koncertu dalyvau
ti, susipažinti su jaunimu iš Kana
dos ir pasigėrėti gražių lietuviškų 
dainų programa.

...... ........  BLB Valdyba

buvo įvairiausių: Cibuliukai, Gele
žinis Vilkas, Šypsenos, Balti Ere
liai ir kiti. Prie vėliavų būreliai 
padirbo iš akmenukų ir įvairių la
pelių savo grupės vėliavėles. Vardų 
buvo įvairiausių: Cibuliukai, Gele
žinis Vilkas, Šypsenos, Balti Ere
liai ir kiti. Prie vėliavų būreliai 
padirbo iš akmenukų ir įvairių la
pelių savo ženklus - simbolius. Ry
tą p. Bacevičienė pravedė pamoką 
apie pirmąją pagalbą. Po pietų vi
si išėjo maudytis arba meškerioti, 
o grįžus prasidėjo sportas ir žaidi
mai. Vakare buvo laužas, kurį va
dovai pravedė su įvairiom dainom, 
šūkiais ir žaidimais.

Sekančią dieną paskelbė sto
vykloje „Draugystės Dieną". Tą 
dieną kiekvienam buvo paskirtas 
draugas ar draugė. Jam, jai turėjo 
padaryti ką nors gero. Taip tą ry
tą vaikai ir praleido sugalvodami 
ir dirbdami savo draugui dovanė
lę: tai laivukus su būrėm iš paga
liukų, tai nudažant akmenuką ir 
t.t. Po pietų kiekvienas tą dova
nelę įteikė savo draugui. Buvo 
proga padaryti savo aitvarą ir iš
bandyti. Orui neleidžiant,nebuvo 

maudymosi. Vaikai laiką praleido 
lenktyniaudami žaidimuose. Sto
vykloje buvo ir tarptautinis vaka
ras per kurį būreliai atvaizdavo, 
kaip jie įsivaizduoja kitus pasau
lio kraštus. Taip pat buvo rodo
mos skaidrės iš kitų stovyklų Ka
nadoje ir Amerikoje, ir taip pat 
pereitos vasaros Brazilijoje, kur 
daugelis galėjo save ir savo drau
gus atpažinti.

Susidraugavę ir kartu pagyve- 
nę?vaikai pasiruošė gerai praleisti 
laiką gamtoje dar 5 dienas.

Gabija.
Išvyko L i s t v o n.

Aplankyti giminių ir pažįsta
mų, gyvenančių senoje tėvynėje, 
birželio mėn. 26 d., išskrido Lie
tuvon sąjungiečiai Alfonsas ir Ele
na Pupeliai ir Monika Baranaus
kienė. Išvykusiems linkime laimin
gos kelionės ir malonaus pasivie- 
šėjimo pas savuosius!

Sąjungoje atostogos.
Sąjungos-Alianęa Valdyba, bir

želio mėn. 26 d. posėdyje, nuta
rė liepos mėnesį laikyti atostogų 
mėnesiu ir Valdybos posėdžių ne
daryti. Tik, žinoma, jei atsirastų 
labai svarbus reikalas, Pirminin
kas, tuo atveju, sušauks Valdybos 
narius posėdžio. Poatostoginis Val
dybos ir patarėjų posėdis įvyks 
rugpjūčio mėn. 7 dieną.

Atstovai Jaunimo 
Kongresui.

Sąjungos-Alianęa Valdyba, pa
tenkindama Jaunimo Kongreso 
rengėjų kvietimą, paskyrė savo 
atstovus dalyvauti paruošiamuo
se Kongresui ruošti posėdžiuose 
Joną Antanaitį ir Norbertą Stasiu- 
lionį. DA

DU JAUNI LIETUVIAI KU
NIGAI ĮŠVENTINTI ČIKAGO
JE, GEGUŽĖS M. 10 DIENĄ.

Kun. Ričardas B. Bartasevi
čius.

Kum Dennis J. Simonaitis.

Čikagos 11 lietuvių parapijų 
“ davė Bažnyčiai labai daug kuni 

gų ir vienuolių vaikinų ir mer
gaičių.

DVI IŠTRAUKOS iŠ ARKIVYSKUPIJOS GENERALINIO 
VIKARO LAIŠKU KUNIGAMS SALEZIEČIAMS.

Pirmasis laiškas rašytas birželio 12 dieną Saleziečių Provinci
jos Inspektoriui. Jame yra ši karakteringa vieta:

„Dom Paulo Evaristo (o Cardeal) faz questão, mais uma vez, 
de frizar que os Padres que serviram àquela Paróquia, sempre fo
ram dignos, prestativos, dedicados e unidos à Autoridade Eclesi
ástica. A saida deles, portanto, não tem nenhuma nota pejorati
va, mas é apenas uma tentativa a mais de solucionar a posição 
difficil da Sociedade dos Lituanos, como é do conhecimento 
dessa Inspectoria e dos proprios Padres."

Antrasis laiškas, rašytas liepos 12 dieną kunigui Pranui Gavė
nui. Iš jo imame šitą ištrauką:

„Hoje o Sr. Cardeal manda comunicar aos Padres Salesianos 
que, c\omo tem um Sacerdote para os primeiros dias de agosto, 
agradece muitíssimo a dedicação que tem tido e lhes pede pas
sarem a Paróquia ao Sacerdote que vai ser designado nestes 
proximos dias pela Curia.

O que senhores sofreram, sobretudo as campanhas no jor
nal lituano, sò Deus pode recompensar. O trabalho que realiza
ram, o povo religioso de Vila Zelina soube e sabe avaliar."

Nėr kas bepridéti, kaip Kardinolas vertino Saleziečių darbą, 
ir kodėl juos atleidžia. Red.
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MOŠŲ

ONŲ PAGERBTUVĖS
Šv. Onos draugijos liepos 28 d. 

Zelinos bažnyčioje 11 vai. bus mi
šios už Onas ir 16 vai. arbatėlė 
su programa. Kviečia visus daly
vauti.

LIETUVIU SĄJUNGOS - 
- ALIANÇA PASTOGĖJE

loji gatvė — Lietuva vadinasi.
Statant Mokoje Lietuvių Są- 

jungos-Alianęa namus, toji gatvė 
turėjo indionišką pavadinimą-„Ca- 
xipó". Tik daug vėliau, kada toje 
gatvėje išaugo tarp mažų pirkelių 
imponuojantis lietuvių mokyklos 
rūmas, kada čia pradėjo spiestis 
lietuvių visuomeninis, organizaci
nis ir kultūrinis gyvenimas, São 
Paulo miesto Valdyba, atžymėda
ma lietuvių įnašą j šios šalies kul
tūrinį vystimasi, davė tai gatvei 
„Lietuvos" vardą, įtraukdama Lie
tuvą j miesto Vaidybos nutarimų 
įrašus ir j miesto plietimosi istori
ją. . .

Daug metų nuslinko užmarštin, būdais, palaikyti lietuvišką dvasią 
Mokos rajonas jau nebėra skur
džiomis lūšnelėmis nusėtas, toli
mas priemiestis, o tirštai apgyven
tas ir dangoraižiais apstatyta São 
Paulo miesto dalis. Anais senais 
laikais lietuvių pastatyti rūmai bu
vo didingi, dėmesį traukė praei
vių. Šiandieną jau liko nebežy- 
môs savo struktūra ir dydžiu pa
statas, duodąs šiokią tokią užuo
vėją nuo svetimų vėjų, labai ne 
dideliam lietuvių skaičiui. Tik nos
talgijos slegiami apsilanko čia mū
sų tautiečiai j susirinkimus, minė
jimus, pobūvius, susitikti pažįsta
mą, paklausyti lietuviškos dainos, 
kurt yra labai reta viešnia mūsų 
kolonijoje, išgirsti muzikos bei 
lietuviškos kalbos. Bet ir tokių

.jau mažai beliko.
Kaip ir mes visi, paseno tas lie

tuvių pastatas. Sumažėjo ir jo 
reikšmė lietuvių viešame gyveni
me. Nebėra čia lietuviškos mo
kyklos, šimtų ir šimtų ją lankan
čių vaikų, nebėra jau tų organiza
cijų,' chorų, orkestrų, įvairių susi
būrimų, turėjusių šiuose rūmuo
se savo pastogę. Išliko tik vienin
telis lietuvių susibūrimas - Lietu
vių Sąjunga Brazilijoj, jungianti 
apie pusantro šimto lietuvių, ir 
besistengiasi dar, visais galimais

ir nuotaiką šiuose namuose. Lietu
vos vardą nešiojusi gatvė praran
da savo reikšmę, nes ji nebesutel- 
kia jau tiek lietuvių savo namuose 
kaip praeityje.

Seneliai jau tie mūsų narnai? 
Per ilgą metų eilę jie ir nusidėvė
jo, nebeprilygsta šių dienų reika
lavimams. O kad dar ilgiau jie ga
lėtų tarnauti nors ir mažai lietuvių 
saujelei, namų šeimininkai - Lie
tuvių Sąjunga-Aliança — stengia - 
si pašalinti didesnius trūkumus, 
kai ką pakeisti, o kai ką ir naujo 
pridėti. Pereito mėnesio gale baig
ti gana svarbūs namų remento 
darbai, kainavę virš 20 tūkstančių 
kruzeirų. Pastatytas 7 tūkstančių 
litrų vandens rezervuaras, pakeis
ti visi vandentiekio vamzdžiai, 
elektros laidai, įtaisyta automati
nė pompa, pakeisti sanitariniai 
indai, kranai, registrai. Tik sienos 
liko nepajudintos, kurios, iš lauko 
taip pat prašosi gero meistro ran
kos. Be abejo, Sąjungos-Alianęa 
Valdyba nepaliks nesutvarkiusi ir 
šio reikalo, tik jai reikia padėti 
patarimais, naujais sumanymais 
įvairiais projektais, kad Lietuvių 
Namai, bent savo išvaizda ir išori
ne priežiūra gerai atrodytų ir kad 
mes nesidrovėdami ir be mažiau
sio komplekso, galėtume primin
ti, jog jie randasi gatvėj, kurios 
vardas yra Lietuva.

ŠĮ PENKTADIENI LIEPOS 19 
DIENĄ, 19 VALANDĄ PRAÇA 
ROOSEVELT, PRIE CONSOLA
ÇÃO BAŽNYCIO&PORTINARI 
SALĖJE.

Atidaryme dalyvaus dūdų or 
kestras, Zelinos ir Aušros chorų 
junginys, Valdžios atstovai.

PARODA BUS ATI DARA KAS- 
DIEN NUO 16 IKI 22 VALAN 
DOS.

SEKMADIENI IR ŠEŠTA- 
dienį nuo 14 iki 22 valandos.

Kas vakarą 20 valandą bus spe 
dalios programos.

VISUS KVIEČIAME PARODĄ 
APLANKYTI.

RENGĖJAI

Trys gražus paminė 
j i m a i

L. R. K. BENDRUOMENES CHORAS

maloniai 
kviečia Jus 

su visa seimą 
l gardžią,

linksmą

F E IŽO ADĄ
Ji bus sekmadienj, rugpjūčio 4 d. 

po 11 vai. mišių. 
Pelnas skiriamas vargonams pataisyti.

Labai dc^g žmonių sutraukė 
a.a. Kazimiero Triubo 30-os die
nos po mirties paminėjimas Ze- 
linoje,liepos 9 d. Nuostabu,kaip 
daugelio tas ramus tylus žmo - 
gus ir choristas buvo gerbiamas. 
Mookóje liepos 14 paminėta 

a.a. Onos Stankevičienės ketve
rtų mirties metimų, ir a.a. An
tano Ralicko 30 d. sukaktis.Gie- 
dojo Aušros choras talkinamas 
Zelinos choro.

Kun. H. Sulcas J A V-b é s e
Kun. H. Šulcas išvyko į JAV 

bes. Išvyko ne savo iniciatyva, o 
DAINAVOS Jaunimo Stovyklos 
vadovybės kviečiamas.

Buvo asmeniai pakviestas kun. 
Pr. Gavėnas „nors vieną vasarą pa
buvoti DAINAVOJE ir ten iš arti 
pažinti darbo sąlygas". Tačiau jis 
atsisakė dėl turimų pareigų čia, 
Sanpaule. Todėl ten išvyko kun. 
Šulcas ,,bandymo principu".

DAINAVOJE vasarą, nuo bir
želio 16 iki rugsėjo 2 dienos,tęsis, 
pakaitomis, net septynios stovyk- 
.los: vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų, jaunučių ateitininkų moks 
leivių, Putnamo seselių vadovau 
jama mergaičių stovykla, ateiti 
ninku sendraugių, Lietuvių Fron
to Bičiulių, akademikų skautų są
jūdžio stovyklos ir Lituanistinių 
studijų savaitė. Kun. Hermanas 
ten bus kapelionas-dvasios vadas 
nors keturioms stovykloms. Ir ke
lionės išlaidas turės padengti sa 
vo darbu stovyklose.

Liepos 4 d. mirė a.a.
NASTAZIJA KEITEflYTĖ, 
virš 50 m. amžiaus. Liko du 
broliai ir kiti giminės. Palaido
ta Quarta Parada kapuose.

taMtsaãê^íSSiSEiWl

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS, PARA HOMENS, SENHORAS E 
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