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SUNKUS LIETUVIU GYVENIMAS
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

Pasakaja rusų komunistų kankinys Janas Kreivėnas

*Plačiaiame
Pasauiyie

Portugalija
Praėjusį šeštadienį preziden

tas Spinola paskelbė,jog Portu
galijos vyriausybė pripažjstanti 
teise i oilna nepriklausomybę 
«pietą šimtų metų savo valdytom 
kolonijom: Mozambikui, Gvinė - 

c Angolai. Tos kolonijos esan- 
sr jau pakankamai subrendusios 
udaryt savas vyriausybes ir tvar

kytis. kaip nori pačios.
Liovėsi kovos

Po Spinolos kalbos greit liovė
si kovos partizanų su Portugalijos 
kariuomenės daliniais. Buvę prie 
šai pradėjo bičiuliautis ir drauge 
išrankioti pasietas minas keliuose 
ir kitose strateginėse vietose. Tiktai 
vienoje kitoje vietovėje dar būta su
sišaudymų praėjusi pirmadieni 
Džiaugsmo eisenos

Lisabonoje ir kitur įvyko dide
lės eisenos-demonstracijos parodyt 
žmonių pritarimą valdžios politi
kai duoti kolonijoms nepriklau-- 
>omybę ir tuo būdu baigti 11 me
rų užsitęsusį karą su kolonijų su
oleliais.

i/uv.
Atstovų rūmų Teisingumo ko- 

msija nuo 1972 metų tyrinėjo 
irezidento elgesj taip vadinamoje 
Watergate (Vandens vartų->byloj. 
’agaliau praėjusį šeštadienį ir pir- 
nadienj ji nubalsavo, jog prezi- 
tentas Niksonas yra nusikaltęs ir 
odei reikia užvesti jo iš preziden- 
jros atstatymo bylą, amerikoniš- 
ąi tariantį,impyčmentą". Baisa - 
j. tiž impyčmentą ne tik visi 

temokratų,Niksonui priešingos 
r^tijos nariai, bet ir 6 respubli- 
\G^ai,t.y. prezidento partijos at- 
tc vai.

rūpintis,kad krašte butų1 vydomi 
įstatymai ir tesingumas.

Antras kaltinimas:Niksonas pik- 
naudojęs (abusou) konstitucijos 
jam duotas galias.Jis kartkartėm 
pažeidęs piliečių konstitucines tei
ses,ėjo prieš įstatymus,nustatan
čius vykdomosios valdžios įstaigų 
darbąjis pats,ar per savo tarnauto
jus išnaudojo savo naudai mokes
čių valdininkus ir nesumokėjo di 
dėlių sumų valstybei. Jis nedo 
rai pasinaudojo slaptosios polici- 
jos(FBI) tarnyba savo reikalams, 
ir, pažeisdamas kitų piliečių teises, 
leisdamas policijai elektroniniais 
aparatais klausytis piliečių pasikal
bėjimų telefonais. Prezidentūroje 
pačioje jis sudarė šnipinėjimo bū
rį savo valdininkams sekti ir juos 
apmokėjo rinkimų kampanijai pri 
klausančiais pinigais.Prezidentas 
elgęsis visai priešingai,negu tauta 
tikisi iš savo prezidentų. Jis griovė 
konstitucinę valdžios santvarką ža
lodamas įstatymus ir teisingumą , 
aiškiai nesiskaitydamas su Ameri
kos piliečiais.

„Už visą savo tokį elgesj Nikso
nas yra vertas būt apkaltintas,tei - 
Siamas ir atstatomas iš savo parei
gu"
Kas balsavo?

Už tokį nutarimą balsavo 27 
demokratai ir 6 iš 17 respubliko
nų. Laikraštininkai pranešė, kad 
po nu balsavimo keletas atstovų 
verkę.Tai yra tik antras atsitiki • 
mas Amerikos istorijoje per kone 
200 metų,kad butų užvedama 
byla prezidentui pašalinti.Be abe
jo tai sudaro rimtą politinę ir 
konšitucinę krašto krizę.
Kas toliau?

Teisingumo komisija paruoš kal
tinamuosius punktus ir juos įteiks 
atstovų rūmams.Čia bus diskusijos 
ir balsavimai. Pakaks vieno balso 
persvaros priimti ar atmesti tą ko-

Jonas Kreivėnas, Sibiro tremtinys, neseniai atvykęs į 
Ameriką ir apie kurio per gyvenimus plačiai rašė ameri
kiečių spauda, yra sustojęs Clevelande' pas savo seserį 
Albiną Smelstorienę. Š.m. gegužės 14 d., lydimas Albinos 
Smelstorienės ir Angelės Staškuvienės apsilankė 
Dirvos redakcijoje, susipažino su tarnautojais ir į svečių 
knygą įrašė linkėjimus Dirvai stiprėti. Nuotraukoje 
iš kairės: A. Smelstorienė, J. Kreivėnas ir A. Staškuvie- 
nė.

K u o jis kaltas?
Pirmas kaltinimas’.Prezidentas 

Niksonas kliudęs teismo organam 
atlikti savo darbą surasti tikruo
sius Watergate kaltininkus.Jis den- 
qęs.slėp.ęs nusikaltėlius ir juos gy- 
>ęs O juk preizidentas priesiekia

misijos rekomendaciją.
Jei kongresas-atstovų rūmai ko

misijos sprendimą priims, tai tadą 
visa byla bus atiduota Amerikos 
senatu i. J is tuo atveju bus aukš - 
čiausas teisėjas. Reikia trijų ketvir 
tadalių balsų Niksonui iš preziden 
to kėdės išmęsti.

Kada visa tai, ką pats 
išgyvenau, paliko toli praei
tyje, kalbėjo J. Kreivėnas, 
kažkaip negaliu įsivaizduoti, 
jog tai buvo tikrenybė, 
kad šiandien esu su jumis, 
likęs vienui vienas iš galbūt 
daugiau nei du ar trys tūks
tančiai mano likimo drau
gų. Ką aš ir mes iškentėjo- 
me, neįmanoma nei aprašyti 
nei apsakyti. Per šešiolika 
metų nesutikau nė vieno lie 
tuvio rusiškajame pragare 
Negirdėjau ir negalėjau pats 
prakalbėti lietuviškai, ne
bent melsdamasis ar savo 
kankintojus keikdamas. Bet 
iš daugybės sutiktų kitatau
čių girdėjau, kad milžiniš
kuose plotuose, nusidrie 
kiančiuose nuo europinės 
šiaurės, kur žiauriausiose 
klimatinėse sąlygose išver 
gavau aštuoneris metus, iki 
tolimųjų Sibiro rytų, vi 
sur kentėjo, vargo, laisvės 
viltimi gyveno ir jos nesu 
laukę mirė mūsų žmonės 
- be kaltės ir reismo nu 
bausti ir be pasigailėjimo 
negrįžtamai iš savo krašto 
ištremti lietuviai.

Judrus, 
sąmojingas, bent pora de 
šimčių metų atrodąs jaunes 
niu negu iš tikrųjų, sklan 
džiai mintį vesdamas, vaiz 
džiai perduodamas savo 
išgyvenimų ir paskutinius 
okup. Lietuvos gyvenimo 
fragmentus, lygiai tiksliai 
prisimindamas jau čia sutik

tų žmonių pavardes, J. Krei 
venas pasidžiaugė laime, pa 
tirta pasiekus savo šeimą, 
gimines ir apskritai laisva 
jame krašte įsikūrusius bei 
gražiai susiorganizavusius 
lietuvius. Perduodu jums te 
vynėje pasilikusiųjų nuošir 
dų troškimą, kalbojo jis su 
sirinkusiems: būkite vienm 
gi ir darykite visa, kas leng 
vina jų dalią ir artina Lietu 
vai laisvę. Ne tiek svarbu, 
kas tą ar kitą padarė, daug 
svarbiau kad jus, laisvai ga 
lėdami susižinoti su didžią
ją politiką lemiančiais žmo 
nėmis ar tarptautinėmis or 
ganizacijomis, visur ir visa 
da kalbėtumėte pavergtųjų 
lietuvių vardu, siektumėte 
jiems laisvės, kuri kitiems 
dalijama, bet mūsų žmo 
nėms atimta ir nesiruošia 
ma be stebuklo grąžinti

Atsakinėjo i klacsiaas
Kad nesusidarytų įspūdis 

jog jo pranešimas iš anksto 
ismoktâs ir kaip plokštelė 
kartojamas, J. Kreivėnas 
prašė klausti jį, kas pobu 
vio dalyvius domina, <» jis 
pasistengsiąs iš savo kalini 
mo, vėliau sekusios tremties 
ir pagaliau paskutinių aštuo 
nerių metų gyvenimo oku 
puotoje Lietuvoje patirties 
atsakyti. Čia pat pasipvle 
klausimai, pradedant pries 
d ve jis metus Kaune įvyko 
siomis laisvės demon st r ar >

Nukelta ' |»\l

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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jomis, kada tragiškai pasi
aukojo Romas Kalanta, bai
giant kasdienio gyvenimo 
rūpesčiais. Jo atsakymai 
buvo tiesūs ir aiškūs, didele 
dalimi patvirtindami, jog 
mūsų turimos informacijos 
apie nūdienę Lietuvą yra 
tikslios, gausios ir teisin
gos. Jos neatrodo tokios tik 
tiems, kurie tiesiogiai ar ne
tiesiogiai talkina okupantų 
pastangoms užgniaužti tie
są.

Porai valandų keičiantis 
klausimams ’ir atsakymams, 

‘iš J. Kreivėno sužinojome, 
jog dabar Lietuvoje laiko
ma, kad senesnioji karta 
priešinusis komunizmui kaip 
ją asmeniškai neteisėtai nu- 
skriaudusiai sistemai, esanti 
sunaikinta. Senelesnio am
žiaus žmnių tėra labai reta 
ir maža. Vyrauja jaunimas 
ir vidutinio amžiaus karta, 
augusi ir brendusi okupaci
jos sąlygose. Jai tenka at
laikyti naujasis etapas -- at
sispirti rusiniftiui, kuris skie • 
pijamas visais būdais ir vals
tybinio masto priemonė
mis. Rusų privilegijavimas 
ir lietuvių degradavimas 
praktiškame gyvenime jau
čiamas kiekviename žings
nyje ir kiekvienoje srityje. 
Kuriama nauja pramonė - at 
gabenami rusai kolonistai. 
Kariuomenės milžiniški kie
kiai Lietuvoje, tačiau po Ka
lantos susideginimo lietu
viai, mobilizuoti kariuome
nėn, išsiunčiami į Rusijos gi
lumą iki paskutinių. Lie
tuvoje karinę prievolę atlikę 
rusai ne tik negrįžta, iš kur 
atvykę, bet pasilieka Lietu- ■ 
voje ir čia atsigabena visą 
gausią savo giminę. Lietuvis 
turi įrodyti, jog jis išdirbo 
penkeris metus mieste, kad 
gautų teisę į buto leidimą. 
Tuo tarpu rusams tatai duo
dama be eilės ir iš pat 
pirmos dienos. Tautybių 
santykiavimas aštrėja. Jo 
negali sušvelninti nei visa
galė komunistų partija, nei 
komunistinė mokykla, nei 
pagaliau išsišakojusios ateis
tinės pastangos. Absoliuti
nė jaunimo dalis yra svei
ka, kūrybinga, tautiškai są
moninga ir atspari.

Kalaatai susidegiaas

Tokioje dvasioje buvo ne
išvengiamas ir Kalantos 
mirties bei laidotuvių metu 
išsiveržimas į gatves su šū
kiais, reikalaujančiais Lietu
vai laisvės. Kaunas tuo
met buvo apsuptas. Susisie
kimas ir susižinojimas, her
metiškai nutrauktas. Iš toli-

iWíWW héíuvíij
mų distancijų sugabenta ka
riuomenė su sunkiaisiais pa
būklais. Demonstrantai, ku
rie ir nesitikėjo pergalės 
buvo sugaudyti, sužaloti, įka 
linti, be teismo nubausti. 
Daugiau nei šimtas dingo be 
žinios. įtariamieji šimtais 
išmėtyti iš universitetinių 
bendrabučių - jiems užkirs
tas kelias į mokslą.

Lietuviams mokslas sten
giamasi ir kitais būdais su
trukdyti. Studijuoti teprj- 
imami stropiausiai atrinkti 
ir išbandyti komjaunuoliai. 
Mažiau patikimi, nors ir 
baigę aukštąsias mokyklas, 
darbui siunčiami arba į pro
vincijos užkampius arba į 
svetimus Rusijos kraštus. 
Komunistų partijoje esą pa
kankamai šviesuolių ar žmo
nių su aukštuoju mokslu. 
Pradėta akcija partijon su
traukti tamsųjį ir paklusnų
jį elementą, kuris lengviau 
palenkiamas rusinimo poli
tikai be atodairos vykdy
ti.

Pagerėjo ir trokšta

Paviršutinis gyvenimo 
vaizdas gerokai pakitęs nuo 
to, kuris buvo nepriklauso
mybės laikotarpio pabaigo
je. Išplėstas ir pagerintas 
kelių tinklas, sukurta daug 

-naujų pramonės įmonių. Bet 
tatai yra ne rusų, o lietuvių 
nuopelnas, kurie visomis iš
galėmis stengiasi savo kraš
tą, ne kažkokią tarybinę 
respubliką, turtinti, puošti 
ir gerinti, nors didžioji paga
mintų gėrybių dalis išgabe
nama iš Lietuvos, paliekant 
gal tik dešimtadalį gamy
bos vietoje, nors dirbantie
siems teišmokamas tik elge
tiškas atlyginimas, skati
nant ir jo dalį paaukoti di
džios tėvynėsz statybai. To
dėl nenuostabu, jog visko 
trūksta, kas reikalinga kas
dieniam gyvenimui, nebent 
būtumei tiek lamingas, kad 
nujaustumei, kada atsistoti į 
eilę prieš atgabentų prekių 
išpardavimą ir toliau stovin
tiems pranešama ateiti kitą 
kartą, bet nenurodant kada. 
Netrūksta tik degtinės, duo
nos ir iš dalies druskos.

Lankymasis Lietuvoje

Apsilankymo kelionės į 
okupuotą Lietuvą ir iš jos 
tvarkomos taip, kaip rusams 
naudingiau. Išvykti pas gi
mines ar pažįstamus Ameri-, 
kon teleidžia tik tuos, kurie 
yra • stropiai;- atrinkti, atitin
kamai anmokyti ir pasiža

da atlikti tam tikrus patar
navimus. Atvykusieji tegali 
Lietuvoje praleisti tik pen
kias dienas, bet ir jų me
tu'trukdoma susitikti su ar
timaisiais Lietuvoje, nes 
pvz. iš kolchozų niekas neiš
leidžiamas darbo dienų me
tu, gi savaitgaliais, kada kol- 
chozininkai gali atvykti Vil
niun, ekskursantai išgabena
mi į Druskininkus ar kur ki
tur, Rusams svarbu ne 
patarnąvimas atvykusioms, 
bet iš jų pasipinigavimas. 
Dolerius vilioja visais bū 
dais, tai kursą nuvertinda
mi, tai reikalaudami bran
giai mokėti už patarnavi
mus ir p. Prieš tai protes
tuodami, turėtų mūsų žmo
nės susilaikyti nuo bet ko
kių kelionių į okup. Lietuvą, 
kol būtų priversta pakeisti 
viešėjimo tvàrka. Dabarti
nėmis sąlygomis gal būtų 
pateisinama kelionė tik mirš 
tančios motinos paskutinį 
kartą pamatyti.

Religiois gyvenimas

nr Šeimynos

Religinis gyvenimas gy
vas, nors miestuose dau
gelis bažnyčių uždaryta, la
bai dažnai neva remonto 
pateisinimui. Senesnioji kar
ta lanko bažnyčias nesivar
žydama. Jaunimas baidomas 
ir susilaukia sankcijų. Nere
tai būna baudžiami ir per
sekiojami kunigai. Žinios 
apie tai ir kitus okupantų 
sauvaliavimus bei jų patai
kūnų siautėjimus neskelbia
mos nei laikraščiuose nei per 
kitas informacijos priemo
nes. Tačiau jos žmonėse 
skliste sklinda nors ir pa
vėluotai.

Mišrių šeimų sudarymas 
yra neišvengiamas, tačiau 
ligi šiolei jis buvo ir tebė
ra, palyginti, retas dalykas. 
Gal kiek daugiau skyrybų 
šeimose, bet tatai yra visuo
tinis reiškinys visuose kraš
tuose šiuo metu.

Pobūvio pabaigoje dau
gelis galėjo privačiai su p. 
J. Kreivėnu išsikalbėti, ne 
vienas suradęs kalbą apie 
bendrus pažįstamus ar savo 
gimines Lietuvoje. Atsisvei
kindamas jis palinkėjo vi
siems geriausios sėkmės, 
išlaikant gyvą viltį sulaukti 
laisvės grįžimo lietuviams 
ir Lietuvai. To paties linkė
jome ir jam būdami dėkin
gi p. Smelstoriams už suve
dimą su juo. (ai)

BOL&E VI KG JOS

VERGAI PRABILO

Sulaužant visas žmonių tei
ses, rusų kalba yra primetama 
kaip valstybinė kalba visoms ir 
nerusiškoms respublikoms.Tai 
pastatė rusų tautą privilegijuo- 
ton padėti n.

Rusų kalba primesta palaiky 
ti dvasiniams, kultūriniams ir 
ekonominiams santykiams ir 
tarp atskirų respublikų ir su už 
sieniu. Rusų kalba turi dvasiš
ko bankininko teises ir pasisa
vina visai ne jos sukurtas kultū
rines tautų brangenybes. Tuo 
pačiu, rusų kalba virsta lyg filt
ru, kurs praleidžia j sąjungos 
respublikų tautų dvasinj gyve 
venimą tiktai, kas sutampa su Ru 
sijos interesais.

Skiepai
Dabartinė Sov. Rusijos auklė 

jamoji sistema skiepija priaugan 
čiam jaunimui perdėtą pagar 
bą Rusijai, šlovinant visa, kas 
yra rusiška. Mokyklose dėsto 
moji istorija yra tik Rusijos im 
perijos istorija. Joje svarbiausia 
rolė priskiriama Rusijai ir rusų 
tautai,o kitos tautos toje istori 
joje tiek teparodomos, kiek jos 
pasitarnauja rusiškajam valsty 
bingumui.

Neseniai leista dėstyti Sov. 
mokyklose labai trumpas są
junginių respublikų istorijos kur 
sas.Tačiau tų tautų istoriniai fak 
tai ir žygiai,perduodami labai ne 
teisingai, vienašališkai. Kitų vai 
stybių nukariavimas ir prijungi
mas prie Rusijos imperijos pa
vaizduojamas kaip labai geras 
dalykas, rusų joms padarytas. 
Bet ne rusų tautų nacionaliniai 
karai ir sukilimai už laisvę prieš 
Rusijos imperiją yra arba visai 
nutylimi, arba vadinami reakci 
nių ir konservatyvinių sąjūdžių 
darbas. Ir bendrai, komunistų 
propaganda vaizduoja kiekvie
ną sąjung.respublikų tautų ju
dėjimą už nepriklausomybę, 
kaip buržuazinį nacionalizmą, 
kurį labai griežtai baudžia SSR. 
įstatymai.

Nėr rusų kalšnių...
Ar ne charakteringa, kad nė

ra nė vieno SSSR nuteisto ru
so, nei vieno ruso kalinio,kuris 
būtų bandęs kovoti už Rusijos 
atskyrimą nuo kitų sovietinių 
respublikų, bet čia, koncentra
cijos stovyklose yra didelis skai
čius nerusiškų respublikų tau
tų atstovų, kurie organizavo 
akciją savo tautoms atskirti 
nuo Rusijos.

Protestuoja
Esame giliai įsitikinę, kad 

žmogaus dvasiniam vystymuisi 
natūralūs ir tinkamiausias lau
kas yra sava tauta, lygi tarp ly- 
__________________ Tęsinys 3 psl.
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SALEZIEČIŲ SUDIEV

Ateinantį sekmadienį, 4 rugpjūčio,d.,9 valandą ryto, S. 
Paulo bažnytinės Rytų Apygardos generalinis vikaras kun. 
Francisco Vieira įves naująjį Vilos Zelinos kleboną kunigą 
JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ į jo pareigas.

Jis yra visiems gerai pažįstamas klebonijos, Jaunimo 
namų ir „Instituto Rural Agnelo Rossfstatytojas, ilgą laiką 
anksčiau darbavęsis šitoje parapijoje.

Saleziečiai linki jam sėkmės ir geriausios Dievo palai - 
mos, o patys laikinai pasitraukia į S.Paulo saleziečių cent
rą S. Coração, netoli „Rodoviaria” stoties.

Palikdami parapiją, i kur darbavosi virš trejų metų jš 
širdies jie dėkoja visiems bičiuliams ir bendradarbiams, ku
rie jiems padėjo, palaikė, guodė ir drąsino,ir už juos meldė
si.

Krikščioniškai atleidžia visiems, kurie buvo jiems 
priešiškai nusistatę, ar įskaudino.

Linki parapijai ramybės, sėkmės, darnaus sugyvenimo, 
vienybės ir gausių Dievo malonių.

Atsiprašo už trukumus ir klaidas,ir pasiveda visų mal
doms bei užtarimui pas Viešpatį Dievą.

Saleziečiai.

Religinių reikalų tarybos tvarkytojai Sovietinėje Lietu
voje K. Tumėnas ir Murnikovas įspėja, kad į juos (K. Tu
mėną ir Murnikovą) privalu kreiptis bet kuriuo kulto rei 
kalu atlaidų, procesijos, komunijos, išpažinčių klausimo, 
krikštynų, religinių vestuvių ar laidotuvių, arba panorus 
persižegnoti. Reikia reportuoti, kais tose teliginėse aferose 
dalyvauja: vardas, pavardė, adresas, giminės užsieniuose? 
Kaip vykdoma religinė afera: su karūnomis, su pazvanais? 
Murnikovas ir Tumėnas. Pagrindas: TSRS konstitucijos 
paragrafai, garantuoją religinę laisvę.

BOL&EViKUOS VERGAI PRABILO

ATVYKSTA KONCERTUI IŠ KA
NADOS KVARTETAS:

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pastangomis yra pakviestas 
iš Kanados, Windsoro miesto mer
gaičių kvartetas „Aušra”. Kvarte
tas yra koncertavęs jvairiuose 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 laiką 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 nūo 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 
Tautkevičįutė, taip pat gimusi Ka
nadoje. Ji baigusi Kanados Kara
liškos Konservatorijos 8 metų pia
nino kursą. 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 j São Paul). Mums teks jį iš
girsti rugpjūčio mėnesio 31 dieną,' 
šeštadieni, Colégio São Miguel sa
lėje. Raginame visus tautiečius, 
jaunus ir senus, koncerte dalyvau
ti, susipažinti su jaunimu iš Kana
dos ir pasigėrėti gražių lietuviškų 
dainų programa.

BLB Valdyba

Gražina Tulauskaitė

MŪSŲ ŽODIS

Mūsų žodis neranda sau vietos, 
Mūsų žodis - našlaitis.
O jisai juk ir speigą ir ugnį, 
Ir gyvybę mūsų išlaikė.

Nevadinki manęs lašu
Begaliniame vandenyne, - 
Savo širdį kaip gėlę nešu, 
Kurią tu sau vainikan. įpynei.

Kodėl žodis šioj žemėj be vietos? 
Kodėl žodis - našlaitis?
Del dainos tik gyventi norėtus, 
su daina t£į mirtį išeiti.

--------- 1------.---------- U .

nes, esančias įų teritorijose ir 
taip pat visas įmones išnaudojau 
čias tautinių respublikų terito
rijose esančius žemės lobius.

Mes reikalaujame, kad eko
nominių organizacija tarp res
publikų būtų pagrįsta lygiu tei
sių pagrindu.

6. Mes reikalaujam atstatyt 
pilną darbininkų deputatų ga
lią. Reikalaujame griežtai atskir
ti valstybės ir valdžios galias 
nuo partijos įtakos ir pavesti val
stybei kontroliuoti komunistų 
partijos veiklą.

7. Mes reikalai ;ame kad są- * 
junginių ir autonominių respub
likų vyriausybių politika tikrai 
tarnautų tų tautų interesams. 
Kiekvienos tautos pilietis turi 
galėt naudotis savo teise, garan
tuojama SSSR konstitucijos, 
125 straipsnio savo tautiniams 
interesams apginti.

Kadangi yra nepaisomos kon
stitucijos no~mor ir dėsniai, ga
rantuojantieji sąjungos respubli
kų suverenumą ir teisių lygybę, 
kadangi,nieko nepaisant,parti
jos politika griauna pačius mū
sų tautų egzistencijos pagrindus, 
tai savaime duoda mums mora
lišką pagrindą pasinaudoti SSR 
konstitucine teise (strJ7) pra
vesti propagandą už mūsų res
publikų pasitraukimą iš Sovie
tų Socialistinių Respublikų Są
jungos tarpo.Negali būti bau
džiama veikla, kuri atliekama 
krašto Konstitucijos duodamu 
teisiu”

Pasirašė:
Iš Pabaltijo:

Žiemelis Jūris 
Žilinskas Jonas, 
Astrauskas Anta
nas,
Astra Gunar.

Iš Ukrainos:
Vladimir Besuglyj
Apolonii Berniičuk 
Vladimir Glyva 
Ivan llčuk
Lovko Lukejenko
Dmitrii Pylinjak 
Ivan Pokrovskk, 
Alesii Stepaniak, 
Andrėj Turik.

Iš Kaukazo:
Vasilin Ovi, 
Tagaev Mogamed 
Ekimen Gevorg 
Velikja Valmer.

gių. Todėl mes protestuojame 
prieš komunistų daromus ban
dymus kurti naujo tipo žmones, 
nepaisant jų tautinio priklauso
mumo ir naikinant tautinius vi
suomenės pagrindus, jų vieton 
dedant grynai socialinius pagrin
dus.

Negalima pateisinti
Tokio komunistų darbo ne

gali pateisinti jokie ekonomi
niai pasiekimai, nei valstybinės, 
galybės i interesai, kadangi tau
tos dvasinės kultūros tęstinumą 
ar vystymąsi tegarantuoja jos 
tautinis čielumas (integralumas) 
gimtoji kalba ir tradicijos.

Komunistų išgalvoti pasikė
sinimai prieš tuos natūralius 
tautų ramsčius-institucijas, jų 
užsimojimas „pakeisti juos abs
traktiniais ir išfantazijos paim
tais išmistais, neabejotinai turės 
tragiškų pasekmių.

Kaliniai reikalauja
Nepaprastai susirūpinę savo 

tautų ne vien fiziniu išsaugoji
mu ir ekonominiu gerbūviu, 
bet ir jų tolimesniu kultūriniu 
progresu ir išsilaikymu, MES 
REIKALAUJAME, kad SSSR 
laikytųsi savo pačios konstitu
cijos nuostatų, kurie garantuo
ja mūsų tautų ateitį. YPAČ 
REIKALAUJAME:

1. kad valstybė garantuotų 
tautinių kalbų vartojimą visose 
valdžios įstaigose, tautinių ir au 
tonominių respublikų teritori
jose.

2. Reikalaujame pripažinti ir 
vykdyt kultūrinę autonomiją ' 
visoms tautinėms mažumoms

gyvenančioms ir už sa
vo administracinės; teritorijos 
ribų; arba panaikinti dabar tik 
rusų turimą privilegiją, kuri lei
džia tik jiems vieniems naudo
tis savo kalba ir kultūrinėmis 
įstaigomis kitose tautinėse, są
junginėse ir autonominėse res
publikose.

3. Reikalaujame praplėsti są
junginių respublikų suverenines 
teises jų kultūriniuose, politi
niuose ir ekonominiuose santy
kiuose su užsieniu.

4. Reikalaujame sudaryti res
publikinius karinius dalinius,pa- 
gaJ SSSR konstitucijos 18-o pa
ragrafo „b” straipsnį.

5. Reikalaujame atiduot są
junginėms ir autonominėms res
publikoms visas pramonės įmo

3
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Garsus Lietuvoje Meškuičių pi
liakalnis, vadinamas Kryžių kalnu. 
Ten stovėjo daugelio lietuvių pa
statyti kryžiai, bet ateistai šią šven
tą vietą daug kartų išniekino, kry
žius išvertė ir sudegino. 0 žmonės 
vis iš naujo vežė, nešė ir statė kry
žius ir kryželius toje lietuvio šir
džiai brangioje kalvoje.

Kryžių kalnas jau buvo kone 
užsigydys savo žaizdas po 1961 
metų nusiaubimo. Deja, 1973 ba
landžio pabaigoje vėl buvo skau
džiai nuteriotas — neliko nė ženk
lo, kad čia būta kryžių. Liūdnas 
ir apiplėštas kalnas dairėsi aplink 
laukdamas, kada tikinčios rankos 
ir mylinčios širdys vėl apvainikuos 
jo išniekintą galvą išganymo ženk
lu- Kryžiumi.

Žygiuoja jaunimas
1973 gegužės 19 naktj 24 valan

dą Šiaulių miesto pakraščiu pasiro
dė nepaprasta eisena. Žmonių bū
rais, kurį sudarė vaikinai ir mer
ginos, rimti ir susikaupę, nešė kry
žių. Ėjo tyliai, susitelkę, kalbėda
mi rožančių. Laikas nuo laiko tri
jų metrų kryžių, sveriantį 45 kg., 
perimdavo ant pečių kitas. Kry
žius buvo papuoštas simboliškais 
ornamentais: širdis perverta dviem 
kalavijais, ant kurių vieno koto - 
svastika, o ant kito —penkiakam
pė žvaigždė.

Lietuvos jaunimas nešė kryžių 
nesveikatos prašydamas, bet kaip 
permaldavimą už kryžiaus panie
kinimą, už mūsų Tautos nuode- 
mes Išganytojui. Nešė kryžių kaip 1 
pergalės ženklą. Gegužės 19 nak-1 
tį daugelis žinojo apie šį kryžiaus | 
nešimą ir vieną valandą paskyrė | 
maldai ir kryžiaus adoracijai. Tą 
valandą sudėtomis rankomis dau- Í

is

«Sisi??Šį
LžJ_ &.3B
gelis savo dvasioje nešė Kristaus ] 
Kryžių. Visi Kryžiaus nešėjai iš va-1 j 
karo priėmė šv. Komuniją.

Atsirado išdavikas Į®
Rengiantis nešti kryžių sužino- |j| 

ta, kad vienas pilietis saugumui 
pranešė apie šią kelionę. Sau.qu: M 
miečiai visą naktį važinėjo maršru- 
tu: Šiauliai—Kryžių kalnas. Kry-1|| 
žiaus nešėjams pasisekusi kelionė Q 
atrodė kaip stebuklas. 1973 gegu- ft 
žės 20,2:30 vai. Kryžių kalnas pa- K 
sipuošė nauju gražiu kryžiumi. 
Aplink jį pasodinta gėlių ir uždeg- K 
ta žvakė. Visi suklaupę meldėsi: 
„Kristau Karaliau, teateinie Tavo||| 
karalystė į mūsų šalį." §

6 vai.- 45 min. pasigirsta maši
nos burzgimas. Saugumiečiai tri 
naši akis—visą naktį gaudė kryžių 
ir štai jis stovi! Piktos rankos kry
žių išrovė ir nusivežė' Tačiau vi
durdienį jau stovėjo kitas kryžius. 
Ateistai vis naikino, o kryžiai tar
si iš žemės augo.

1973.V.20 vyko tardymai dėl 
kryžiaus nešimo į Kryžių kalną 
1973 gegužės mėn. Vakare saugu
miečiai atvyko pas Šiaulių miesto 
gyventoją Mečislovą Jurevičių, gi
musį 1927 m., ir nusivežė j saugu
mo bustiną. Čia Mečislovas buvo 
tardomas: ar nešęs kryžių, kokiu 
keliu ėją, kiek žmonių nešą kry
žių, kas organizavęs kryžiaus neši
mą, kas padirbęs kryžių, kokie ku
nigai paskatinę nešti kryžių... Ju
revičius atsakęs, kad kryžių daręs 
ir nešęs jis vienas. Jurevičius dar 
buvo klausinėjamas, už ką anks
čiau buvo teistas.

— Už Stalino klaidas.
— Baik šmeižęs Staliną, - šaukė 

saugumietis.— Oi, jums dabar rei
kalingas Stalinas!

Toliau Jurevičius buvo klausi
nėjamas, kokius kunigus pažjstąs, 
kas bažnyčioje patarnaująs Mi
šioms, su kokiais žmonėmis turįs 
reikalų ir 1.1. Jurevičius pareiškė, 
kad daugiau j klausimus neatsaki
nėsiąs. Tardytojai Jurevičių vadino 
fanatiku, gąsdino, kad gausiąs ka
lėjimo daugiau negu pirmą kartą, 
kad nuvesią j daboklę, suleisią vais- 

- tų ir 1.1. Pagaliau liepė stovėti prie 
sienos. Nepabūgęs gąsdinimų, Ju
revičius buvo pasodintas. Taip 
praėjo visa naktis

k ■ >
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gutę su religinio turinio mintimis. 
ĖSfįj Išryškinę filmą sugrąžino, o kny
gai gutés negrąžino.

Sugrįžus į saugumo komitetą, 
pi® tardymas.Zenonas buvo.klau- 
Msinėjamas kiek žmonių nešė kry- 

žiu,kuriuo keliu nešę,kokią valan- 
dą pastatę kryžių irt.t.Neišpešę 
n*e^° rimto geruoju,saugumiečiai 
pradėjo bauginti. Keturi tardyto- 

*^Hjai apstojo Zenoną iš visų pusių, 
^įgrąsė su kumštimis, rodė kokios 

„dešros" liksiančios ant nugaros, 
kai gausiąs bananų.Tris kartus ėjo 
atsinešti banano. Išeidami sakyda- 

•w^vo: „Dabar atsinešime bananą ir, 
numovę kelnes, kai įkrėsime, tai 

v. viską pasakysi." Tardytojai prikal-

Rytą vėl tardymas: kas mokęs 
vaikus Mišioms patarnauti? Su 
kokiais kunigais daugiausia kalbie
si? Kas Mišioms patarnauja? Po 
pietų atėjęs prokuroras paklausė, 
kodėl jis tyli? „Visviena, duosit 
dešimt metų", paaiškino Jurevi
čius.

Vakare Jurevičiui leido pareiti 
namo ir prisistatyti gegužės 23.Tą 
dieną vėl buvo tardomas ir gąsdi
namas, tačiau Mečislovas tylėjo. 
Jam vėl buvo įsakyta ateiti j sau
gumą gegužės 29 d. Saugumietis 
reikalavo viską surašyti, o paskui 
apie religijos laisvę, kad kunigai 
žmones apgaudinėja ir 1.1. Jurevi
čius pareiškęs: „Jei esu kaltas, 
teiskit".

— Nuteisti yra lengviausia, bet 
žmogų reikia pastatyti ant gero ke
lio,—aiškino tardytojas. Paleisda
mas namo, tardytojas pareiškė:

Mums yra žinoma, kad kryžių 
nešėte Kalantos garbei.'»

Tardymai, tardymai 
1973.V.20 vidurdienį pas Ze

noną Mišfautą, Šiaulių politechni
kumo IV kurso moksleivį, atėję 
saugumiečiai išsivežė jį savo būsti
nėm Saugumiečiai kamantinėjo, 
ką veikęs praėjusią naktį, ar patar
nauja Mišioms, j kurią bažnyčią ei
nąs, kas daugiau tarnaująs Mi
šioms, kas dalyvauja adoracijose, 
ką kunigai saką per pamokslus?

Apie 16 vai. saugumiečiai par
vežė Zenoną namo ir be prokuro
ro leidimo padarė kratą. Saugu
miečiai pervertė visas knygas, są
siuvinius. Kratos metu paėmė .iš
fotografuotą filmą ir užrašų kny-

bėjo visokių nesąmonių ap^ - 
žiu kalną, nėpašykštėdam 
cenzūrinių žodžių. Baigda< 
dymą,saugumiečiai Zenoną 
gėsi įbauginti, kad daugiau • 
tų kryžiaus į Meškuičių piim^ 
Zenonui buvo įsakyta ateiti 
saugumą gegužės 25 dieną. «>. 
buvo kamantinėjamas apie ki , 
žiaus nešimą ir tarnavimą Mišiorr- 
Kai nieko nepasisekė išpešti, pe- 
pykęs saugumietis pasakė, ka<. 
pranešiąs viską mokyklai ir būsiąs 
iš jos pašalintas.Išleisdamas namo 
tardytojas davė savo telefono nu 
merį ir įsakė gegužės 28 paskam 
binti. Zenonas skambinti atsisa 
kė.

Prasidėjus mokslo metams, Ze 
noną „auklėjo" mokykla, grąsm 
dama, jei ir toliau taip užsispyru 
šiai laikysiąsis savo įsitik mu h 
siąs pašalintas iš mokyklos.

Spalio 3 auklėtoja įsakė Zene 
nui nuvykti į saugumą, o šis pa 
reikalavo raštiško kvietimo. Zenu 
nui priminta , jog būsiąs paša 
lintas iš mokyklos, jei neisiąs į sau 
gumą.. Nėjo.

Spalio 10 saugumiečiai Zenonu 
nusivežė) savo būstinę. Tardymas 
užtruko tris valandas. Tardomas- 
daugiausia tylėjo.

Iki šiol Z. Mištautas iš Šiaulių 
politechnikumo dar nepašalintas

****,s. Pabaiga kitame numeryje

Labai mėgiamos giesmės Lietuvoje

GLOBOK
. Globok,Marija, musu kraštą, 

Mažytę Lietuvą Tėvynę,

Globoki kalbą, giesmę, raštą, 
Padangių aukštaja žydrynę, 
Ir gintarini marių kraštą.
Globok laukus, miškus ir pievas^ 
Gilias juodų arimų juostas, 
Kelius ir kryžkelius, 
Kur Dievas Rūpintojėliais 

eina guosti.
Ir mūsų ašaras nušluostyk!

MARIJOS AŠAROS

Visus žemes žiedus su perlais 
rasos

Nulenkti po kojų Marijai 
per maža dar būtų už ašaras jos, 
už didžiąją meilę žmonijai.

Kai prislegia skausmas beviltis 
klaikus, 

leisk glaustis prie kojųTavųjų, 
pažvelk, o Marija, i savo vaikus 
Tu ašaras liejai del jųjų.

Bent vienas'lašelis iš tavo akių 
i Šaltas mūs širdis lai krenta, 
o mes,nepabūgę verpetų smarkių, 
pasieksime Tėviškės krantą.
i ________

Jr***................. I II r,.B'll|.| M .......... Tl'1..................UI Į
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COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES DA 
STOVYKLA "ŽALIA GIRELĖ"

PERGUNTAS

1. O que mais lhe agradou nesse acampamento?
2. Qual foi sua maior emoção?
3. Você conseguiu fazer novas amizades?
4. Aprendeu alguma coisa nova?
5. Como você se sente participando dost® acampa

mento?
6. Quais os conselheiros que mais se destacaram ® 

atenderam às suas necessidades?
7. Quando foi que você sentiu maior falta d® 

(saudades).
8. Qual sua sugestão para o próximo acampamento?

3

Flávio Bacevičius - 11 anos
() ar livre, os passeios, a fogueira e o 
baile
Rever os amigos e conhecer outros. 
Sim eu fiz amizade com o Fábio, Zé- 
zinho, alguns dos conselheiros e ou
tras pessoas.

4. Sim, a cantar, a fazer fogueira e tra
balhos manuais.

5. Eu sinto mais confortável por causa 
do ar puro.

6. Foram a Janete porque ela é boa, a- 
tenciosa, etc. Zizas porque êle é brin 
calhão e muito bravo, o Grandão por 
que êle é um bom amigo.

7 Na hora do almoço porque davam 
pouca comida e à noite dormíamos 
tarde e acordavamos cedo.

1

8. Fazer mais excurções fora do acam
pamento, ter mais comida e acor
dar mais tarde.

Senhor, obrigado pelo acampamen
to bom sem nenhum problema com as 
pessoas e também pela viagem de todos 
para cá e também pelo kunigėlis que 
foi muito bom buscando recadose coi
sas das famílias que estão a nossa espe
ra emicasa e também de ir e buscar a- 
té Santa Isabel o leite e o pão para nós 
comermos.

Fábio Caleffi 14 anos
1. A vida de doente
2. Entrar no rio
3. Consegui
4-l?°
5. Otimo ’S
6. Nenhum *
7. Na hora do almoço. Adivinhem por

que?
8. Mais comida e mais açúcar.

Agradeço pelos dias que passei no a- 
Acampamento e que não tenha aconteci- 
jdo nada de grave.

Irute Petraitis - 12 anos

1. A bagunça da noite que eu aprontei.
2. bailinho
3. Não
4. Sim, coisas sôbre enfermagem, a pas

sar fome e frio.
5. Legal, só às vezes chato.
6. Nenhum em particular, pois todos 

foram mais ou menos.
7. Na hora das refeições, por causa da

; comida.
|8. Trazerem mais comida, e não nos 

forçarem a andar muito.

Danute SilicKas - io anos

1. O que mais me agradou na stovykla, 
foi a gente pelo menos treinar algo 
sôbre o que aprendemos dos esco
teiros.

2. A maior emoção na stovykla foi to
rnar chá sem açúcar (o suco, café, 
etc.)

3. Consegui fazer muitas amizades e 
principalmente com meninas novas.

4. Aprendí a dar apelidos - Margarida
5. Sinto-me uma verdadeira escoteira 

porque ajudei os outros.
6. À Margarida... Kodėl... conversou co

migo.
7. Na hora do almoço. Porque não tin

ha açúcar, comida nem bebida.
8. Que não venha tantas pessoas que 

causam problemas e deixarem es
colhermos os próprios grupos.

Obrigado Senhor pelo que passou- 
até agora e que nada de mal nos acon
teceu e que nossos doentes recupera
ram-se logo. Se passamos maus momen
tos êles logo serão esquecidos e toma
rão lugar as alegrias.

José Reis Rieli - 15 anos

1. A paisagem
2. a comida de todos
3. com os conselheiros
4. aprender a obedecer 

pelas verdes paisagens e o ar.
Vandu, porque nos ajudava na hora 
do almoço e o grandão Tupa que 
nos dava muita atenção. Audra por 

»r legal e Baltas na brincadeira.
Na hora do almoço, por falta de açú
car e de repetição de comida.
Mais comida e mais liberdade nas 
brincadeiras.
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Quero agradecer pela saúde que tive 
aqui pelas horas boas de brincadeira e 
pelas amizades que fiz aqui.

Ricardo Bendoraitis • 13 anos
1. Dormir na barraca
2 Dormir na barraca
3. A da Gizele e do Zézinho.
4. Não
5. Feliz
6. Vandinhá, Audra e Márcia.
7. Na hora de comer
8. Pôr mais comida na mesa e mais açú

car.

. Obrigado por termos este acampa
mento com dias maravilhosos podendo 
se divertir a vontade.

Obrigado por tudo que pudemos ter, 
mesmo se foi aquele pouco.

Obrigado meu Deus por dar-nos paz. 
saúde, amor entre nós enfim todas as 
coisas necessárias em um acampame^

\ a?

Heitor Lipsly - 13 anos
1. Camaradagem e bagunça
2. Foi quando por várias vêzes, o> 

selheiros (alguns apenas) tentai - 
nos deixar participar da sua ale> 
e camaradagem.

3. Sim, várias com meninos e men 
do acampamento (todos) pois 
conhecia mnguem.

4. Um pouco sôbre como acampa 
aprender como fupamaro(G 
dão) andar pelo mato.

5. Às vêzes tédio, mas na maiorin -i* 
vêzes muito bem, todos são lega- 
embora alguns conselheiros
io azedos conosco.

5. Grandão. Dalta, Waltinho, Oleg , 
la sua espontâniedade e dispose 
0 Zizas e a Janete são muito b<> 
só que às vêzes são meio azedos 
mas...excelentes.

7. Na hora do almoço, na cama, e < 
momentos em que pude pensar • 
família.

8. Ordem, programa vanado, momei 
tos de reflexão, (tempo livre), e n 
hora em que nos servirem bebida 
ponham açúcar.

Obrigado por aqueles que me pro 
oorcionaram, ter essa semana maravil 

pela paciência dos conselheiros e 
Kunigėlis conosco, pela sua atenção et. 
todos os momentos. Pelos amigos que 
formei nesta semana.

Marinei Bareišis - 13 anos

1. Tudo; sabem em um acampamento 
tudo é agradável.

2. Chá sem açúcar, limonada sem açu 
car e etc... sem açúcar.

3. Nossa, e quantas
4. Bastante (socorro e outras coisas) 

aprendí pois prestei atenção.
5. Amor e fraternidade uns pelos ouó
6. Zizas, Janete, Audra, Vanda, Tupa- 

maro, Nanci, Dna.Eugênia. Valter 
Silvia, Márcia, e enfim todos que sa 
biam entender os meus problemas

7. Na hora do almoço pois a comida A 
minha mãe é deliciosa e o refresco e 
com açúcar.

8. Que não venham pessoas que causar.- 
problemas e deixar-nos escolher os 
grupos; apesar que o método usado 
foi muito bom para fazermos amige.
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■.A III PASAUUO UiTOViy
JAUNIMO KONÔ»

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA -JUVENTUDE
LITU AN A Rua das Giestas, 927-9 - W Bate - @3147 S&> Pauto, S?

- Tsl (Ô11} 63-5723, 274W4

INFORMATIVO DO CONGRESSO 
(D

Este informativo terá por finalidade 
tornar público tudo o que está sendo 
realizado em relação ao III Congresso 
Mundial da Juventude Lituana, o que 
já foi feito,os problemas pelos quais es
tamos passando, etc. Será uma sequên
cia de artigos, cada qual abrangendo 
um aspecto sobre o Congresso.

Há mais de 6 meses, jovens e adul
tos vêm-se reunindo nos mais diversos 
lugares de São Paulo com uma única fi
nalidade: o planejamento do III PLJK, 
que será realizado no fim de 75 e iní
cio de 76, aqui na América do Sul.

Apesar do número de participantes 
ser razoavelmente grande, gostaríamos 
de contar com a colaboração de mais 
pessoas, não importando sejam elas jo
vens ou adultas.É sempre melhor,quan
do se organiza algo, como por exemplo 
uma festa, haver um grande número de 
colaboradores,pois assim, diminui o en
cargo que cada um exercería, ficando o 
trabalho muito mais fácil para todos. E 

é disso que precisamos :COOPERAÇÃO. 
Queremos tomar claro que esta coope
ração não é MONETÁRIA. Para o tra
balho que estamos desenvolvendo, pre
cisamos de pessoas com boa disposição, 
um pouco de idéia e vontade de traba
lhar, desde que tenham um tempo dis
ponível.

Este Congresso tem por objetivo1 
a) preservação dos nossos costumes; b) 
sermos úteis para uma causa nobre; c) 
retribuirmos tudo aquilo que recebe
mos dos outros por ocasião do II PLJK 
nos EUA e Canadá; d) termos um con
tato maior com Iituanos de outros paí
ses e assim, ficarmos sabendo o que a- 
contece nestas colonias; e) fazer com 
que os Iituanos não só aqui radicados, 
como os de outros países, unam-se ain
da mais; f) divulgar, acima de tudo, o 
LITUANO pelo Brasil e mundo afora; 
g) incrementar a colaboração mútua en
tre os Iituanos sul-americanos; h) atra
vés do programa acadêmico do Congres
so, conhecer a situação atual da Lituâ
nia; i) através de tudo isto,manter cons
tante o movimento lituano.

No último dia de estudos, realizado 
de 5 a 7 de julho, em Sta. Isabel, o te-

STOVYKLA "ŽALIA GIRELĖ"

Reunião de todos os participantes e conselheiros na Ramovó 
sábado, dia 3 de agosto, às 16 horas. Fotografias, slides. Os pa 
também são convidados.

REUNIÃO DO CONGRESSO

Dia 9, sexta-feira, às 20 hs. na Ramovė, a reunião dos repres 
tantes de sociedades, bairros e das comissões do congresso, para 
tratar do planejamento do mesmo.

AULA DE LITUANO

Antes do ensaio do Nemunas, recomeça dia 4, domingo às 9 
hs. na rua Juatindiba, 20 - Moóca. Método audio-visual.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Dia 10 de agosto, sábado, às 10 hs. encontro em frente Musev 
do Ipiranga - Almoço de Confraternização da juventude báltica 
- estoniana, leta, lituana - no Restaurante Estoril, Rio Grande.

CONCERTO JOVEM

Dia 31, às 20 hs. no salão nobre do Colégio S. Miguel Arcanjo 
um concerto de canções lituanas, brasileiras e outras, do grupo 
"Aušra" de Windsor, Canadá. São cinco moças jovens, acompan 
hados de instrumentos musicais.

ma principal foíde como fazer*para que 
este Congresso seja conhecido por to
dos os Iituanos e que estes o ajudem no 
seu planejamento.

Através disto, ficou estabelecido um 
intenso trabalho com a finalidade de di
vulgar o Congresso e de obter a colabo
ração de mais pessoas para a execução 
do mesmo. O grupo Nemunas, partici
pante assíduo das reuniões, foi dividido 
em vários grupos. Cada um desses gru
pos ficou encarregado de uma ativida
de. As atividades que daí por diante se
rão desenvolvidas são: imprensa (spau
da), cartas (laislcai), propaganda e visi

kas.
Para que este trabalho seja bem su 

cedido e o êxito do Congresso assegu 
rado,é necessário esquecer que existem 
rivalidades, que certos grupos ou socie 
dades não se compatibilizam,etc. Fei 
to isso, o passo seguinte é unirmo-no. 
como se fossemos uma só família, e as 
sim, juntos, trabalharmos para que < 
mesma progrida e alcance o seu tão al
mejado objetivo.

Esperamos contar com a participa
ção de todos os Iituanos e não Iituanos 
que tenham vontade de nos ajudar

Silvânia Aradzenka

Skaistumu veideliai dega, 
Vainikėlį prisisegus, 
Su lankos žolynų puokšte 
Duobėje kertinio bokšto 
Ji balta, rami stovėjo, 
Lyg mirtim nepatikėjus, 
O viršuj akmuo didžiulis 
Ant galvos grėsmingai gulė, 
Bet dievų didžiųjų valiai 
Nepaklusti nieks negali. 
Jie tų rūsčių lemtį lėmė — 
Ja auka savąja ėmė, 
Tai tegu vardan tėvynės 
Glaus jų karstas akmeninis. 
Taip nusprendė kunigaikštis 
ir dvariškiai kalno aikštėj.
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Stefanija Rükiené

VERSIJOS
KRYf KELIUOSE
VYRU IEŠKOJIMAS

Ulan-Ude stovykloje kalėjo daug lietuvių 
vyrų. Smulkiau apie tą stovyklą aš atsitikti
nai sužinojau iš vienos rusės prokurorės ir 
NKVD tardytojos. Su ja sutikau ligoninėje. 
Jai nesisekiau, kad esu lietuvė ir tremtinė, 
bet vaidinau rusę. Taip ir atsivėrė Tamaros 
„ruskaja dušą".

| ligoninę Tamara atvažiavo iš Ulan-Ude 
stovyklų. Ji man papasakojo kai ką iš savo 
tardymų praktikos. Kartą stovyklos gydyto
jau įvažiavęs tarnybos reikalais j tas vietas, 
kuriose darniausia dirbo lietuvių kalinių. Iš
važiavo ir daužau negrjžo. Visos pastangos 
surasti jo lavoną neruwyko. Radę tik jo ma
šiną <uria jis bnkywrçs atskirus stovyklos' 
taškus.

Buvęs jtarimas, kad jį nugaigojo lietuviai. 
Jai tekę įtariamus lietuvius kalinius tardyti. 
Ilgai dįrbusi. bet nieko neišgavusi. Kalėji
muose sėdėjusių ir stovyklose gyvenusių ka
linių patarimas yra:

- Per tardymus neprisipažinkJei išlaiky
si ir neišsiduosi, tai papildomos bausmės ne-

MUZIKOS INSTRUMENTAI

PRIEŠ 400 METU

Rytų Prūsijos lietuvių rašytojas, giesmy- 
» ) sudarytojas ir pirmasis šv. Rašto vertėjas 
_>onas Bretkūnas /1536 - 1609/ paskutinia
me biblijos rankraščio puslapyje jraše XVI 
amžiaus Lietuvoje naudojamus muzikos ins
trumentus lietuviškai ir vokiškai. Kai kurie 
lietuviški instrumentų vardai randami ir jo 
verstose psalmėse. Bretkūnas sąraše jraše 
šiuos muzikos instrumentus /jo rašyba/f 
Harfa liūdna, Kabsa, Jurana, Wargonai, Bub- 
ans, Skripka, Surma, Truba, Kankles, Wams- 
dis, Tutukles, Dudaragine, Murenka.

Vargonai ir arfa j Lietuva atkbiiavo apie 
XIV-XV a., pirmoji vargonų dirbtuvė pa
gal turimas žinias veike 1585 m. Liaudies 
muzikos instrumentai, minimi Bretkūno kny
goje, išliko maždaug iki šių laikų: kankles, 
triuba, bugans, vamzdis, tutukles, skripka.

Tutukles - lietuviškos dūdelės, greičiausia 
buvo skudučiai. „Jurana" galėjo būtį ratuki
nė arba daugiastygė lyra, kuri išnykusi ir neap
tinkama rašytuosešaltiniūose. Murenka - tai 
Labanoro dūda arba kūline su ūku. „Dūda 
raginė", pažįstama ir kituose kraštuose, tu
rėjo dūdelę, maiša, ir gyvulio ragą pūtiklio 
gale. Kabza galėjo būti panaši j vengtrų van- 
durą - linines tipo styginį instrumentą su 
daugiau išpūstu rezonatoriumi ir trumpu, 
stipriai atlenktu kakleliu. Spėjama, kad kab
za j Lietuva atkeliavo XIV amžiuje su Vy
tauto totoriais.

Surma vienų tapatinama su lietuviška bir
byne, o kitų kildinima iš slavų. Tai medinis 
27 cm ilgio instrumentas viengubu liežuvė
liu, turįs penkias skylutes, pasižymįs stipriu 
garsu. Gali būti, kad Bretkūno laikais toks 
instrumentas buvo naudojamas kariniuose 
orkestruose.

Bretkūno sarašas parodo, kiek daug skir
tingų instrumentų buvo Lietuvoje naudoja
mi prieš 400 metų.

gausi.
Tamara man tvirtino, kad tardant kali

nius, ypač politinius, reikia būti tiems vel
nio vaikams žiauriu ir neatlaidžiu. Nesigai
lėjusi ji ir lietuvių:

— Pasodinu j specialiai paruoštą elektri
nę sofą, paspaudžiu mygtuką, srovė tardo
mąjį gerokai papurto, bet jis neprisipažįs
ta...

Čia pasakotoja sodriai rusiškai nusikeikia.
— Pastatau „stoikon" — reikia stovėti su 

geroku krovinių ant pečių. Prieš kalinį oas- 
tatytas gausiai maistu ir gėrimais apkrautas 
stalas. Tardomasis jau kelios dienos neval
gęs. Ilgiau pastovėjęs ir stipriausias vyras 
neišlaiko ir išgriūna. Ir vis dėlto lietuviai ne
prisipažino ir neišdavė,kas nužudė stovyklos 
gydytoją.ir kur nukišo jo lavoną.

Baigdama pasakojima, ta rusė susirauku
si pabrėžė, kad tie kalės vaikai lietuviai esą 
labai „zakajanyj."

Turiu pasakyti, kad Sibire tokių nužudy
mų pasitaikydavo. Kai vergas jau pristinga 
kantrybės,tai kartais savo kankintoju ir atsi-

Mergaite
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jų šešėlių propaguotoju. 
Paukštienės peizažuose, ku
rių buvo keliolika, kurių te
ma buvo susijusi su jūros“ 
motyvais, vaizdo visumą dai 
lininkė bazavo savo įspūdžio 
dažais. Tai buvo aitriai me
lancholiška balsvo ir pilkš
vo dažų gama. Tktai viena 
akvarelė su mėlynu tūriu 
ryškiai išsiskyrė iš parodos 
visumos. Beveik visuose pei
zažuose ir natiurmortuose 
išliko platūs vertikaliniai po
tėpiai, kurie vaizdui teikia 
kažin kokį dinamišką atkak
lumą, atsiribodami tuo nuo 
dažno mūsų parodose pei
zažinio lyrizmo.

Peizažo išjungimu iš bet 
kurio artėjimo realybei ir sa
vų dažų peizažui vaizduoti 
atradimu, Paukštienė neiš
davė objekto vaizdavimo 
manieros formalistikai. Ji 
įdvasina temą savo aštriu jai 
dėmesiu, suvokia esminę, .. 
astralinę gamtovaizdžio pri- 
ginttį. Kūrinys tampa įspū
džio esencija. Peizažo ir spal- '—*• • t

vos problematikoje prisime
na John Ruskin, kuris skyrė' 
peizažo ir spalvos temai be
maž enciklopedinio dydžio 
traktatus. Gal būt dabar tas 
autorius atrodo atitrūkęs 
nuo dinamizmo» nuo subjek
tyvistinių tendencijų dailėj? 
Jo essay ‘Of Truth of Colour’ 
ir dabar verta minėti, nes tei 
giniai išlieka kaip to žanro 
vaizdavimo evoliucijos baze.

Paukštienės savitumą for
muoja jos jautriai išvysty
tas ne apšvietimo, bet pa
čios spalvos švytesio pajau
timas. Šioje parodoje išsta
tytas aliejus ‘Chrizantemos’ 
įrodo absoliutų dailininkės 
savarankumą tvarkyti tas 
vaizdinės rampos šviesas, 
kurios užlieja kūrinį.

Dažna akvarelėse, reta 
aliejuose įvairiai bekintanti 
linija - lūžtinė, vitražinė - 
kartais atrodo kaip tam tik
ras veikalo fasadas, provo
kuojąs įžvalgą į interjerą. 
Tai dailininkės ieškojimų ir 
atradimų pasaulis...

Parodos lankytojo ir žiū
rovo teisėmis dėstydamas 
savo įspūdžius, gal būt at
randu tiktai parodos aptari
mo variantą? Manding - 
Paukštienės spalvų stichija 
ir linijos įsiveržimas į pieš •

Krato. Ar aną gydytoją lie • nugaigojo, 
sunku pasakyti.Greičiausai, ta ve kalinių 
teismo sprendimas.O kam krito . .rtas įvyk 
dyti bausmę, tai jau didžiausia paslaptis. 
Mirs kaliniai, bet vykdytojo neišduos. Maty 
ti, kad tas maskolis jau buvo geras diegas. 
Už tokių mirtį dangus tikrai nerūstauja.

Tamara man išsiplepėjo, r°.d jai tekę sé 
dėti kalėjime ir šnipinėti tardomuosius kali 
nius. Sėdėdama vienoje kameroje, per ilges 
nj laiką įgauni pasitikėjimą ir šį tą sužinai. 
Tokį tardymo metodą naudojant,reikia kan
trybės. Jos balsas buvo nenormaliai storas 
ir priminė daugiau vyrą, o ne moterį Ji aE 
kino, kad balsas pasidaręs storas nuo vate* 
kuriuos tekę vartoti tarp kalinių vaidinai 
vyrą. Jai tekę sekti ir enkavedistus, kurie 
lankė įtartinas landynes. Ji tada vyriškai ap 
sirengusi ir vaidinusi girtą vyrą. Paskum pri
sitaikiusi ir aukščiau atsistojusi, sekamus as 
menis pro langą nufotografavusi. Ji tvirtino, 
Kad niekada nemeluojančios.

Prokurovės Tamaros tėvas buvęs professo 
rius, o motina gydytoja - vienos ligoninės 
direktorė. Tuo jos teigimu galima tikėti, 
bet su daugeliu klaustukų.

Tėvai gal ir padorūs žmonės, bet duktė 
jau buvo nuėjusi slidžiais keliais. Ji buvo ai 
koholikė ir iš stovyklos atsiųsta į ligoninę 
gydytis. Čia ji gydėsi, bet kartu ir kažką se 
kė. Ypatingą dėmesį ji kreipė j vieną moterj, 
kuri pamišusi nužudė savo vyrą. Tamara su 
ja pradėjo draugauti, dažnai išeidavo j sve 
čių kambarį ir ilgai kalbėdavosi. Ligoniai jta 
rė, kad ji čia atsiųsta šnipinėti.

Vyro žudikė visada protingai šnekėdavo, 
bet, matyt, pajutusi, kad sekama, staiga suk 
vailėjo, išdaužė ligoninės virtuvėje indus ir 
langus. Kadangi ji čia buvo atsiųsta iš be 
pročių namų pasigydyti, tai tuojau ir vėl ją 
grąžino atgal.

mo struktūrą Kazin kaip su 
formuoja jos meninį credo, 
jos meninę filosofiją. Amži 
nas linijos ir spalvos kon 
fliktas ar nėra didžiulio 
erdvaus ir skausmingo gyv 
veūimo amžinosios alegon 
jos? Šis kontrastų leit-moty 
vas neišvengiamai prasiver 
žia kūryboje, kada į kūrybini 
procesą ateina atvirai, nuo 
širdžiai, išpažinties ženkle

Tokia yra šios parodos 
prigimtis. Temų ir-iliuzijų pa 
gava glūdi stebėtojo valdo 
je. Vienur aptarimo vade 
mecum yra erudicija, kitur 
liguistumas, vienur skonis, 
kitur gi dienos nuotaika Ir 
meno paroda bei jos lan ? 
mas yra tam tikra ekskur 
sija į estetinio jausmo išgy 
venimą. Ignas Šlapelis, itin 
pastabus ir žodingas mūsų 
estetas, tvirtina, kad este 
tinis jausmas esąs psichikos 
poilsis ir artėjimas į gro
žio sampratą (Metraštis ‘Li 
teratūra’, 1950 mt.).

Dailininkės Jadvygos 
Paukštienės paroda mus 
tenkina estetinio jausme 
atgijimu mūsų psichikoje. 
Tai yra parodos lankytojo 
reakcija į dailininkės, pašau 
lio, jos meninio credo, atsi 
skleidimą iš parodos stendų.^
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JADVYGOS RAUK
MENO PARODA

APUOLĖS PILIAKALNIS

mm

savaip transform u-..-; , v r* 1 
lybės, jos asmeniška • ne 
pakartojamą įvaizd - k h 
rinio traktavimas, gal but 
yra išlikęs iš pirmųjų jos <m 
presionistinių ieškojimų po
linkis, radikaliai pakeisti 
tikroviškumą sava interpre
tacija, savaip įžvelgtu turi
niu, tiršta individualybe ir 
tai buvo itin raišku šioje pa
rodoje.

Palyginus jos spalvinę eks 
presiją su fejerverko sprogs 
mu, toli gražu netenka su
stoti ties pointilistiniu meto
du. Spalvine ekspresija čia 
tenka vadinti jos sukurtą

ma tradicinis šviesos šalti- 
' t d ėjimas dingo. Ba- 
reljefiška grupė gavo švy
tintį foną, bet išliko švytin
ti iš savęs.

Pavadinus Paukštienės 
spalvinių potėpių fejerver 
kus artėjimu į pointilistiką, 
negalima tačiau jos parodos 
kūrinių pavadinti neoimpre- 
sinistų palikimu. Šiame dar 
bo metode ji yra absoliu
čiai savita. Jos teptukas vy
riškai drąsus. Jame nėra abe 
jonės. Dažą jis deda tikrą 
ir tirštą.

Kiekvienas sutiks, kad 
spalvinės dėmės, stebint

Apuolės pilį 853 metais apsupo ir h 
s’vedų karaliaus Olafo kariuomenė. Í?.: 
stambiausių srities piliakalnių, apim<į, 
kv. metrų plotą, ir įrengtas Luobos " B- 
upelių santakoje. Jo maždaug ketusk^.- 
aikštelė yra 80 m ilgio ir 55 m pločio D* 
si dar saugo pylimas. Senoji gyvenvietė 
mė 3 hektarų plotą.

1931 - 1932 metais Apuolę iškasinėju 
tuviai, latviai ir švedai archeologai, kūne 
tyrė, kad žmonės čia gyveno prieš 2000 ... 
tų, o pylimas buvo nuolat aukštinamas, su' 
virtinamas rąstais ir akmenimis. Apie 50

! '»s X n geles mieste šv. Ka- 
uiiero parapijos salėje lie- 

' 'o tai gavo pasidžiaugti dai
lininkės Jadvygos Paukštie
nės kuriniais

Įdomų parodos atidarymo 
žodi tarė rašytoja Alė Rūta.

Buvo išstatyti 35 darbai. 
Akvarelėms dominuojant, 
dvidešimt vienas darbas, 
dvylika aliejų, vienas akri- 
lis ir vienas anglies etiu
das.

Spalvų stichijoje dailinin
kė pastatė tvirtą savo ieš
kojimų ir atradimų bazę. 
Spalva tampa kūrinio domi
nantu. Spalva tampa patiki
ma priemone interpretuoti 
idėją ir temą. Paukštienė 
ima spalvas atsidavusiai, 
mąsliai, rafinuotai, niekad 
aklai. Tame dėmesyje spal
vai jaučiamas dailininkės po
linkis tiktai tam tikroms 
spalvinėms gamoms. Ir bū
das, kuriuo ji naudoja spal
vas yra originalus, efektin-

drąsių ir postambių potė
pių pointilistišką iliuziją 
aliejuose. Paukštienė noriai 
ir virtuoziškai valdo spalvi
nių taškų subėgimo meto
dą. Parodoje išstatyti alieji
niai darbai visi turi, mažiau 
ar gausiau, įnoringą žaismą 
su teptuko sparnuotais mos
tais, kas priverčia foną vib
ruoti ir transformuoja temos 
tikroviškumą į vizijos di
mensiją. Itin įspūdingai ir įti i 
kinančiai šiuo metodu pri
statytas vienas iš šios paro
dos darbų, “Šeima”, kur žan
rinės temos traktavimas įga
vo vizualinę prigimtį ir nep 
prarado bareljefinio apčiuo
piamumo.

Dailininkė ignoruoja tra
dicinį šviesos šaltinio prin
cipą, leisdama kūrinio objek
tui tapti absoliutu savo rė
muose. Tuo maksimaliai pa
brėžiama temos esmė, išgau
namas pristatymo dramatiz 
mas, nes nušalinamas bet

Paukštienės kūrinį iš ato
kesnio punkto, susijaukia ir 
su pointilistų tikslais- gyva 
vibracija fone pulsuoja gy
vybe, akcentuoja linijos ka
tegoriškumą, kuria kontras
tų sandūrą. Paukštienė iš
radingai modifikavo tą ma
nierą, pritaikė ją savo pa
sauliui rodyti ir jo proble
mas interpretuoti. Nuo tos 
manieros, dalinai ji neatsi
sako ir akvarelėje, kur ima 
dominuoti linija. Dailininkė 
mėgsta ją. Įnešdama griež
tą, spalvas kontrastuojan
čią liniją, dailininkė priver
tė spalvas ieškoti sugyve
nimo su ryškia vertikale. 
Kai kuriose akvarelėse pa
naudotos lietuviškos tauto
dailės metaforos gana 
dailės metaforos gana ryž
tingai sugrąžina kūrinin rea
lybes akcentus.

Spalvų stichijoje Paukš
tienė santūresnė su mėly 
nn ir žalia. Kiekvienas akva

gas. Savo spalvų fejerver
kuose ji jaučiasi arba išsa
kiusi, arba priartėjusi prie

kuris kūrinio objekto kon 
tekstas su fonu ir aplinka. 
Paminėto -paveikslo 'Šei-

relminkas peisažistas dažnai 
tampa klusniu šių spalvų ir

Tęsinys 8 psl. Dail. Jadvygos Paukštienės autoportretas.

Trys dail. Jadvygos Paukštienės paveikslai išstatyti parodoje. L. Kanto nuotrauka

metų po Kr., puolimo metu ji buvo sudegm 
ta, bet greitai vėl kuršių atstatyta. Švedų už 
pultąjį buvo priversta mokėti duoklę, nors 
priešai jos ir nepaėmė. Po XI11 amžiaus pilis 
nustojo reikšmes ir apie XV - XVI a. čia bu
vo įrengtos kapinės.

Archeologinių tyrimų metu rasta daug gin
klų, papuošalų, statinių liekanų, grūdų, ap
tiktas ir 2 m gylio šulinys. Netoli piliakalnio 
rąstas VII - XIII amžių kapinynas.
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VISIEMS MUMS LABAI MIELĄ, TAIP NUOŠIRDŽIAI 
Į&J MÚSU TARPE PASIDARBAVUSI KUNIGĄ TĖVĄ 

F % 
.Ą • JONĄ G bE D R į S J

SIDABRINES KUNIGYSTES SUKAKTIES PROGA, 
NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINA Šv: KAZIMIERO PARA 

SJ RIJOS KUNIGAI IR ŽMONES 
M. ^.7

5‘f 
4:

Jo Eminencija Kardinolas liepos 25-os dienos raštu Šv.Juozapo b 
parapijai paskyrė kleboną KUNIGĄ JUOZĄ p-

Parapiją jis perims sekmadienį, rugpiūčio 4 dieną, prieš 9 valan- 
dos mišias

(WSWUiQBUZUXJmM

Kun.Juozas Šeškevičius tebėra 
zeliniečiams ir kitiems S.Paulo lie
tuviams taip gerai pažįstamas, kad 
nereikalinga jį pristatyti. Kas neat
simena jo veiklos su jaunimu? Jo 
dideliu darbu pastytas Jaunimo 
centras ir klebonija. O kiek jauni
mo ir senimo sutraukdavo i to jau
nimo šventes, ir tt, ir tt. Kas neat
simena, kaip labai apgailestavo jį 
seni ir jauni, jam išvykus kitur dar. 
buotis? Ir kai tik pasklido gandas 
kad jis paskirtas klebonu, tai taip
ir girdėjosi:,,Ačiū Dievui". Dievui dėkojo ir Jo Em. Kardinolas Agnelo Rossi 
per „Instituto Rural" inauguracijos iškilmes, kai didelei miniai žmonių savo 
pamoksle pasakė:,,Kunigą Juozą mums pati Dievo Apvaizda atsiuntė. Neži - 
nau, kas kitas tokį milžinišką darbą čia būtų galėjęs nudirbti su tokiu nesava
naudišku pasišventimu".

Musų visų nuoširdžiausi linkėjimai ir malda tebūnie, kad ir čia pasitvirtin
tu tas Kardinolo žodis „Kun. Juozą atsiuntė pati Dievo Apvaizda". Jis ir čia 
atliks didelį darbą Dievo garbei ir mūsų tautos labui, jei tik mes sugebėsim , 
užmiršę visus buvusius nesklandumus,taip nuoširdžiai su juo bendradarbiaut, 
kaip nuOširdžiai jis yra pasiryžęs pašvęst savo širdį ir jėgas .

taiUI

PASIBAIGĖ PARODA

Ketvirtąja metinę pabaltiečių paroda 
S.Paulyje lankė bent po tūkstantį asme
nų per diena. Dešimti dienų užsitęsusi 
paroda baigėsi praėjusio sekmadienio 
vakarų. Uždarymo taut.šokių ir dainų 
koncerte dalyvavo virs 2000 žmonių.

Šeštadienio vakarinę programa atli
ko kanklininkės Sofija ir Maristela Žū- 
tautaitės su Silvana Banyte. T.J.Kidy
ko pramokytos,paskambino keturių 
liaudies dainų muz.A.Mikulskio varija- 
cijas ir „Lėlytės šokį”. Prieš tai Kidy
kas portugališkai paaiškino kanklių is
toriją ir jų didelį išpopuliarėjimą tiek 
Lietuvoje, tiek laisvojo pasaulio lietu
vių kolonijose.

„Nemuno"šokėjai lauko platformoj 
šauniai sušoko septynis šokius,Jono Lu
koševičiaus vadovaujami,ir gavo daug 
katučių iš praeinančių ir pasižiūrėt.su- 
stojusių brazilų. į akis krito ir labai gra
žūs mergaičių ir vaikinų drabužiai.

Sekmadienį, 8 vai. Nemunas 
sugrįžo scenon ir dar gyviau ir grakš
čiai! šoko taut, šokius ir žiūrovai vėl ne
šykštėjo plojimų

Scenon išėjo LK Bendruomenės cho- 
. ras. Jo dainas publikai pristatė J.Šer- 

mukšnis. V.Tatarūno diriguojamas,cho- 
ras paskutinę dainą skyrė žiūrovams ir 
parodos lankytojams, kurie jam už 
tai audringai paplojo.

Parodos uždarymo apeigų metu cho
ras sugiedojo visų trijų Pabalčio tautų 
himnus. (Plačiau apie parodą bus kita
me ML numeryje.).

Sugrįžo is pasitarimo
Pereitos savaitės pabaigoje iš Jauni

mo kongrese pasitarimu B. Airėse su
grįžo Teresė Jočytė,Elena Bareišytė ir 
kun. A. Saulaitis. Jis aplankė ir Monte
video lietuviškąjį jaunimą, ir su juo ta
rėsi Kongreso reikalais, du kartu kalbė
jo per radijo valandėlę, tik dėl įsipar
eigojimu S.Paulyje nebegalėjo pasilikti 
F.Giedrio kunigystės 25 metu paminė
jime. Keliom dienom ankščiau is’ B Ai
res pasitarimo parskrido ir Jonas Luko
ševičius. Visi kelionės išlaidas apmokė
jo iš savo kišenių. O tu išlaidu buvo 
virš 3000 kruzeirų.

Kitas trijų kraštą jaunimo pasitari
mas Kongreso reikalais bus spalio 1 2- 
13 dienomis Porto Alegre, o ketvirta
sis - Montevidėjuje. sausio 4-12 dd.

Sekmadienis. Liepos 28 diena. 
Linksmai gaudžia varpai.Zuja jau
nimas po erdvu šventorių,po klebo
niją. Traukia bažnyčion linksmai 
nusiteikę vyrai ir moterys. Šian • 
die daug daugiau žmonių bažnyčio
je,negu paprastais sekmadieniais. At
rodo, jug Montevideo visi katali - 
kai lietuviai nori pasirodyt, kad jie 
labai gerbia ir myli savo kleboną 
kunigą JONĄ GIEDRYS.J. Tam 
yra graži proga. Juk 1949 metais 
liepos 30 buvo {šventintas kunigu. 
Taigi jau 25 metai.ir didžiausia ju 
dalis teko kaip tik Montevideo lie ■ 
tuviams.Visi regėjo ir regi,kaip jis 
mielai, linksmai darbuojasi ju pa
rapijoje. Kada tik jis reikalingas , 
dieną ar naktj, bėga, lekia visiems 
padėti, nuvežti, sušelpti; jaunimą 
burti, senesnius paguosti, lietuviš • 
ką gyvybę kolonijoje palaikyti. 
Neatstumia jis nė raudonųjų Mas
kvos garbintoju ir ne vienas ju me- 
tėpavergėju garbintoju būrelį, ne 
vienas susitaikė su Dievu,nors mir- 

. ties valandą.Jo sumanumu ir dar
bu kiek jau metu išlaikoma para
pijos radijo valandėlė kas sekma - 
dienojo pastangomis išleistos lietu
višku dainų plokštelės skamba dau
gelio tautiečių, namuose ir per U- 
rugvajaus radiją.Taip, taip, T. Gied- 
ryssmarkiai sukasi ir įsuka kitus . 
Kaip gailėjosi jo, kai porai metu 
buvo iškeltas S.Paulin,ir kaip la
bai džiaugėsi jam čia sugrįžus. Vi
sa tai atsimena Šiandien montevi- 
diečiai ir eina bažnyčion su jubi
liatu drauge padėkot Dievui už jo

• šventą pašaukimą,už ištvermę ir 
vargą, ir už visada giedrią links
mą nuotaiką, aiškiausiai liudijan-

čia jo be rezervų gerą mylinė -, 
si rd j.

o-
Iškilmingos mišios. Gieda ui • 

ras.Skamba kagklės (kurias jis 
bai mėgsta).prie Dievo stalo a> 
na jo Dievo meile uždegti parai 
jiečiai. Veidai žmonių, liudijai s* 
sitelkimą ir ramu džiaugsmą.

-o-
Popietė.Parapijos salė pilnu 

lė. Valgiu gausybė [lenkė stalus 
apsėstus T.Giedrio dėkingu ger 
bėju.

Programoje dalyvauja visos pa 
rapijos meninės jėgosa'r jauniausi 
šokėjai.Rintukai, ir„Ąžuolynas, n 
choras,ir kanklių orkestras,specia 
liais išmokęs groti „Ilgiausiu me 
tu”.

Sveikintojai džiaugėsi jubiliate 
kunigiškais darbais, linkėjo dar ii 
giausi ų,darbi ogiausių metuku lauk 
ti ir auksinio kunigystės jubiliejau 
Montevidejuje. Linkėjimus lydėję 
karšti gausūs plojimai.

Pagaliau, giliai susijaudinęs,T J 
Giedrys tarė savo žodelį. Kaip vi 
sada,dėkojo savo parapiečiams už 
toki malonu jo pagerbimą,kurio 
nesijaučiąs esąs vertas. Dėkojo 
chorui, jaunimui, šeimininkėms 
visiems dalyviams už malonų dai 
bą ir paramą parapijai, kuri nėra 
dižiausia lietuviu išeivijoje, bet y 
ra gyva ir judri.

Po oficialios dalies toliau skarų 
bėjo dainos,malonus visų bendra , 

- vimas, kiek tik kas turėjo laiko ir 
norėjo čia pabūti. Namo besisku 
binančių buvo nedaug.

„Nematęs-negirdėjęs 
korespondentas

PABALTIEČ1U JAUNIMO PIETUS

N u o š i r d z

valandą

ią užuojautą reiškia

Lietuviu, latvių ir estu jaunimas ren
kasi priešais Ipirangos muziejų ir vyks
ta i Estoril restoraną (Rio Grande) me
tiniams pietums, rugpiūčio 10, 10 vai. 
ryto.
STOVYKLAUTOJU POPIETĖ

Šeštadienį, rugpiūčio 3, 16 vai. Ra
movėje kviečiami susirinkti šių metu 
žiemos stovyklos „Žalioji girelė" daly
viai, tėveliai, vadovai pasižiūrėti skaid
riu ir fotografijų iš stovyklos gyvenimo- 
Stovyklos vadovai skirs dali laiko buvu
siai stovyklai įvertinti ir ruoštis sekan
čiąja!.

Birutei ir Jonui B a g d zi a m s ,

mirus motinai uošvei

liūdesio
Švento Juozapo Kataliku Bendruomenės Valdyba.
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ŠITAIP PAGERBTOS ONOS UUUlElI

Po .gražios procesijos ir šv.mišių 11 v. 
Onos ir jų draugės bei bičiuliai 14 valan
dą susirinko Jaunimo namuose arbatė
lėm Varduvininkes Onas pirmiausia pa
gerbė LKBendr.choras, pagiedodamas 
Tėve Musų, o paskui sudainavęs trejetą 
dainų.Choro solistės irgi padainavo 3 
dainas. Poetišku žodžiu Onas pasveiki
no p. Halina Mošinskienė. Šv. Kazimie
ro parap. vardu klebonas T.Petras Dau
gintis, Vyrų šv.Juozapo Brolijos vardu 
p.Bacevičius, LKB choro vardu P.Šimo
nis, o šv.Juozapo parapijos vardu kun. 
St.Šileika.

Amžiumi vyriausiai Onai PRANS- 
KEVIČIENEI jteikta gėlių puokštė ir 
tada prasidėjo arbatėlė, kuriai moterys 
sunešė daug gardžių užkandžių.

Pagerbtuves rengė Liet. KatMote
rų Draugija. Jos valdyba dėkoja visoms

gra tik
menas

paitam 

mgleti.

SIU KETURIŲ GRAŽIU KANADOS LIETUVAIČIU GRAŽUS

■

BUS ŠEŠTADIENI, RUGPJŪČIO 31 D.,SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ GIMNAZIJOS 
SALĖJE'.lš dešinės: Nijolė Giedriunaitė,Aldona Tautkevičiūtė,Ruta Šerškutė ir Da
na Kozulytė. Nepamirškim dalyvauti ir išgirsti naujų linksmų, dainų.

v? ' j

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ir visiems prisidėjusiems.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ

Po 36 kr.: Bolis,Jonas ir Leonas Ado
mavičiai, Vera Liucija Montėiro-Gutpa- 
rakis.

Po 50 kr.: Elzė Vaičaitienė, Sr.Banai- 
tis, Ant.Sasnauskas, Kazys Kairys.

180 kr. Petronėlė Katinienė, garb, 
leidėja.
VEIKLOS KALENDORIUS

Rugpjūčio 3,šeštad., 16 va.,Žalios girelės 
stovyklautojų, vadovų ir tėvų pobūvis su 
skaidrėmis.

Rugp.3.šešt. šv.Kazimiero lituanistinės 
mokyklos antrojo pusmečio pradžia.

Rugp.4, sekmadienj 9 vai. naujojo Zelinos 
klebono kun. Juozo Šeškevičiaus jvedimas j 
pareigas.

Rugp.4,sekm.9 vai. lietuvių kalbos pamo
ka prieš Nemuno taut, šokių repeticiją pas T. 
Jėzuitus.

Rugp.4,sekm. 12,30 val.Jaunimo namuos 
Liet.Kat.Bendr.Choro pietūs-feižoada-pupie- 
nė. Pelnas vargonams pataisyti.

Rugp.9,penktad.Jaunimo namuose III 
Jaunimo kongreso rengėjų posėdis. Dalyvau
ja organizacijų atstovai; JK komisijų nariai ir 
bairų atstovai.

Rugp.lO,šeštadJietuviųJatvių, estų jauni
mo metiniai pietūs Estoril restorane.Išvyksta 
nuo Ipirangos muziejaus 10 vai.

Rugp.l 1, sekmad. Jaunimo kongreso stu
dijų diena Jaunimo namuose nuo 14 iki 19 v.

Rugp.24, šeštad. 19,30 val.Literatūros bū
relio mėnesinis pobūvis pas pp. Ąžuolus, Rua 
Franėisca Emilia,nr.74, Alto do Ipiranga.

Rugj).31, šest.20 vai. kanadiečių lietuvai
čių „Austos” kvarteto koncertas Seserų Pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje 20 valandą.

Rugsėjo 1 dieną to paties kvarteto kon
certas Rio de Janeiro lietuviams.

Kas savaitę antradienį, ketvirtadienį 14 v.
kanklininkų pamokos šv.Kazimiero parapijos 
salėje. Kitos pamokos pagal susitarimą.

Dar priimami mokiniai kankliuoti, __

Liepos 23 a.a.
POVILAS ALEKNAVIČIUS

Turistu ’’teisės” sovietu
lėktuvuose

Jiems draudžiama gerti 
alkoholinius gėrimus, foto
grafuoti, filmuoti, klausytis 
radijo arba žiūrėti per žiū
ronus.

I7. Zalatorius 
Vienybė. Nr. 3

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

CR1ANCAS. M1N1-SOMBRINHAS. TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

60 m. amžiaus. Kilęs iš Petro- 
niškių kaimo,Pašvitinio vise. 
Šiaulių apskr., Brazilijon atvy
ko 1926 m. ir gyveno S.Pauly- 
je,Zelinoje. Buvo siuvėjas.

Liko 3 seserys Eugenija Mik- 
Šukienė, Elena Kraujelienė, O- 
na Kilčiauskienė, brolis Juozas 
Aleknavičius su šeimomis ir ki
ti giminės. Jis buvo ML skaity
tojas nuo pat jos įsteigimo.

Mirė po ilgesnės ligos ir pa
laidotas S.Pedro kapuose. Lai
dotuvių mišias atlaikė kun.St 
Šileika Aleknavičių namuose.

Liepos 26 d. aute nelaimėj 
žuvo a.a.

MARCIA SPAKAUSKAJTÉ

Buvo tik 19 m. amžiaus.
Gyveno Vila Anastácio.

Vicente Vitor fBanys £tdà.
W. Estadoafc IMIlIjy ? G. 8. í. «&882.2W/801

R. Coelho Barrados, 1Ô4 Fones :274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo

Liepos 27 mirė a.a.

MOCKIENĖ

68 metų. Palaidota V.AIpinos 
kapuose, palydėta didelio bū
rio tautiečių ir Kat.Bendr.cho-
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doti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūti
nai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalba ir tursų redakci
ja neatsako. Laikraštis spausdinamas antradieni. T odei vietines žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai iteiktim nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
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