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PREZIDENTAS FORDAS
AMNESTAVO NIKSONĄ

Sekmadieni,rugs.8,S. Amerikos 
prezidentas Fordas suteikė pilną, 
jokiomis sąlygomis neapribotą am 
nestiją buvusiam prezidentui Ri
čardui Niksonui„,už visus jo pa
darytus nusikaltimus Watergate 
skandalo aferoje"

Kalbėdamas per TV ir radiją j 
visus Amerikos piliečius, tarp kit
ko prezidentas pasakė.

„Niksonas ir jo seimą jau gana 
kentėjo ir toliau kentės, nepaisant, 
ką aš bedaryčiau."Jis amnestuojąs 
Niksoną, kadangi nenorįs, kad 
, tolimesnės diskusijos,bylos,skal
dytų tautą,..ir kadangi dideli kal
tinimai ir įtarimai kabo tartum 
kardas . . .grėsdami jo sveikatai, 
kai jis Kalifornijoje stengiasi pra
dėti“ iš naujo gyventi

„Ričardas Niksonas ir jo šeima 
kentės toliau,nepaisant, ką aš, ar 
ką mes,visa gera ir didinga tauta 
drauge galim padaryti jo taikos 
•roškirnui įgyvendinti.Ir ta tra- 
gedii? gali amžinai tęstis, jei nie
kas nepadarys jai galo. Tik aš ga- 
uu tą galą padaryti. O kai galiu, 
tai ir privalau."
..Po keleto metų visos tautos dis

kusijų,mane įspėjo,ir esu verčia - 
mas manyti, jog užsitęstų mėne
sius, o gal ir kelis metus,iki R.Nik 
sonas galėtų sulaukti teisingo by- 
os išsprendimo bet kuriame JAV 

«eisme
„Lūkuriuoti,agonizuoti, tike - 

is palankesnių sąlygų,kurios gali 
uekada nepasitaikyti, jau yra sa- 
otiškas apsisprendimas ir galimai 

silpnybės kelias, kuriuo eiti pre
zidentas negali sau pavelyti".
Reakcija

Spausdinant šį ML numerį dar 
lespėta patirti, kaip tą prez. For
to žingsni vertina Amerikos pilie
čiai Tik buvęs kandidatas į prezi - 
Jentus McGovern tuojau šoko kri
tikuoti. Girdi;„Pagrindinė Water • 
gate pamoka buvusita,kad niekas 
nė aukščiausia vietą valstybėje už
imąs pilietis negali statyt savęs 
aukščiau už krašto įstatymus. Rei
kia klausti,kaip galima atleisti bu
vusiam prezidentui, kai jo buvę 
valdiniai uždaromi į kalėjimus. 
Sunku suderinti tokius skirtingus 
teisingumo matus. Atvirai sakau, 

toks prezidento pasielgimas mane 
priglušino.

Kaip reagavo Niksonąsi?
Niksonas,dėkodamas prez. For

dui už amnestiją,pasakė: Žinau, 
jog daug gerų žmonių yra įsitiki- 
rėjau blogus kėslus ir blogai elgiau 
si savo paties naudai. Dabar sup
rantu, kaip mano apsirikimai i r 
klaidos toje byloje prisidėjo to
kią pažiūrą sudaryti ir ją sutvir
tinti. Iš visų naštų šitoji yra sun
kiausiai nešama...Dabar supran - 
tu, jog apsigavau neryžtingai ir 
neteisingai elgdamasis Watergate 
by loję,ypač kai ta atsidūrė teisme 
ir pasidarė politiniu skandalu bei 
tautos tragedija.Nėr gana žodžių 
išsakyt mano liūdesiui dėl viso to 
skausmo ir negerovių,kilusių iš to 
skandalo žmonėms, ir visai tautai 
kurią giliai myliu, ir prezidentu - 
rai, kurią labai gerbiu." Taip Nik
sonas kalbėjo nė dešimčiai minu
čių nepraėjus po prez. Fordo pa - 
skelbimo, jog amnestuoja Nikso
ną. Pagaliau Niksonas rado drą-' 
sos prisipažinti viešai, kad sukly
dęs ir negerai pasielgęs. 0 tai vi
sada yra garbinga.

Mozambikas
Portugalijos vyriausybė ir Mo

zambiko partizanų vadovybė pa
sirašė sutartį,pagal kurią'tas kraš
tas gaus pilną nepriklausomybę 
ateinančiais metais, o jau da - 
bar Frelimo partizanai įeis val
džion ir pasirengs perimti visą 
atsakomybę 1975 metais.

Deja, tai labai nepatiko Mozam
biko baltiesiems kolonizatoriams, 
Jie sukilo, Saukiasi net Pietų Afri
kos baltųjų rasistų-pagalbos, ir pa
skelbė Mozambiką jau dabar nepri
klausomą nuo Portugalijos ir visų 
jos sutarčių. Portugalijos valdžia 
to negali prileisti. Ir jei sukilėliai 
nenusileis, tai tikrai kils aršus pilie
tinis karas ir didelis kraujo pralie
jimas.

* Kanados lieutviai susekė ei
lę asmenų, kurie yra okupantų 
užverbuoti agentais ir stengiasi 
išeivijos lietuvius skaldyti ir kir
šinti. Jie pranešinėja okupantų 
įstaigoms apie išeivių lietuvių vei 
klą ir reikią žinias apie Įvairias 
Kanados institucijas.

T 6 ® ® ® - J e J ® ®jMaujieji bėgliai
Dabartiniai pavergtosios Lietuvos propagandistai, sėdėda»” 

maskvinės prievartos vežime, pokarinę išeiviją pravardžiuoji 
fašistiniais pabėgėliais, buržuaziniais nacionalistais, karo nusikal 
tėliais, pabūgusiais atsakomybės. Faktas betgi lieka faktu, kad 
Šioje byloje kalčiausi yra patys kaltintojai. Jeigu ne jų teroras, ne 
sibiriniai trėmimai ir ne masinis tautos naikinimas, šiandieną nau
josios išeivijos nebūtų. Ji atsirado tik dėlto, kad iš Maskvos atūžian
čio siaubingo teroro buvo išginta klaikion nežiniom Tautiečiai to
kiose sąlygose pasitraukė iš savo gimtojo krašto, bet nepabėgo iš 
savo tautos. Tai galima drąsiai tvirtinti apie didžiąją daugumą 
naujųjų išeivių. Iš savo tautos pasitraukė tiktai vienas kitas, suvi
liotas naujų sąlygų —4 kapitalo, karjeros. Jie nusisuko nuo lietuvių 
tautos, nepadarydami garbės nei sau, nei savo buvusiai tėvynei. 
Tai ligi šiol negausus, bet apgailėtinas elementas. Bet ar tokio 
elemento nėra dabartinėje Lietuvoje? Ar rusų pataikūnai nenu
eina iki tos ribos, kuri skiria lietuvius nuo kitų? Jau iš tolo 
stebint matyti, kad tokių yra. Karjeros ar partinės ideologijos 
skatinami, jie nejučiomis išėjo iš lietuvių tautos gyvendami pačia
me jos centre. Tuo būdu jie pabėgo iš savo tautos gyvendami 
josios žemėje. Tai naujieji bėgliai, kurių ta linkme nestūmė joks 
teroras, jokia prievarta, o tik masinanti ateitis “plačiojoj tėvynėj”

★ ★ ★
Amerikinės platumos ir panašūs motyvai suviliojo nevieną 

išeivį tapti savosios tautos bėgliu. Per ištisus 30 metų tokių nebuvo 
daug, bet dabar jų skaičius jau ima daugėti, ypač antrojoj kartoj 
Tai pirmiausia tie, kurie iš pirmosios kartos mažai tegavo tautinių 
vertybių. Jie patys dar jaučiasi esą lietuviai, bet jų vaikai jau da
rosi tautos tremtiniai arba priverstiniai bėgliai, nes tėvai stumte 
stumia juos lauk iš savo tautos. Sakome stumte stumia, nes nebe
duoda vaikams nieko lietuviško — nei kalbos, nei lakraščio, nei 
mokyklos, nei vadovėlio, nei organizacijos, nei parapijos. Tuo būdu 
visa šeima tampa bėgliais, galėtume sakyti, net dezertyrais. Juk ar 
ne klaiku sutikti lietuvių šeimą, kurios vaikai visai nekalba lietu
viškai, net nesupranta? Dar skaudžiau, kai rąndi pirmosios kartos 
šeimą, kurios suaugę vaikai nebekalba lietuviškai. Pasiteiravus 
paaiški, kad kaltė glūdi tėvų pusėje. Gana dažnais atvejais tokie 
tėvai būna Įsikalę klaidingą pažiūrą, esą lietuvių kalba gadina 
vaiko akcentą, be to, ji esanti nereikalinga užsienyje; kam tad vai
ką* apsunkinti “nereikalingu" mokslu! Ir taip tėvai, patys būdami 
“dypukai", menkai moką anglų kalbą, su vaikais rezgia angliškai 
ar kuria kita gyvenamo krašto kalba. Tuo tarpu anglų kalbos 
mokytojai maldauja tėvus to nedaryti, nes gadina vaikų kalbą.

★ ★ ★
Dėl minėtų ir kitų priežasčių naujųjų tautos bėglįų skaičius 

palengva gausėja. Atsispyrimas prieš tą atkeliaujančią bangą pri
klauso nuo tautinio bei kultūrinio išeivijos sąmoningumo. Kadangi 
naujieji bėgliai pradeda augti šeimose, reikia sustiprinti vaikų 
siuntimą Į šeštadienines lietuvių mokyklas. To uždavinio pirmoje 
eilėje turėtų imtis mokyklų vadovybės — tarybos, komitetai, vedė
jai. Iki šiol tos vadovybės pasitenkindavo lėšų telkimu. Dabar to 
jau permaža. Atėjo laikas pakalbinti kiekvieną lietuvišką šeimą, 
išsiuntinėti joms kvietimus bei iliustruotą informaciją apie mokyk
los darbą, programą, naudą, mokytojus ir t.t. Gyvename laisvės 
kraštuose, kur įsakymais operuoja tiktai teisminės įstaigos, poli
cija ir pan. šiapjau gyvenime viskas organizuojama laisvo apsi
sprendimo metodais. Dėlto ir lietuviško švietimo srityje nieko 
nepadės įsakinėjimai, graudenimai, jei mokyklos vadovybė nepa
jėgs gerai sutvarkyti mokyklos ir įtikinti šeimas jų būtinumu. 
Svarbiausia — laimėti tėvų palankumą mokyklai. Jei vaikai neiną 
lietuviškon mokyklon, atsakingi yra tėvai, o ne vaikai. Nelau
kime. kad vaikai patys pradėtų veržtis i mokyklas. Tai ne teatras 
Rimtam darbui reikia rimto pasiruošimo. Pr. G.

Po šio labai svarbaus Kanados savaitraščio „Tėviškės Žiburiai" redaktoriaus 
straipsnio reikia klausti — O kaip su tais bėgliais yra Brazilijoje, ir ypač S.Pau- 
lyje? Po 11 metų darbo čia.mano yra tokia patirtis: jokiame kitame krašte ne
teko matyti tokio masinio pasitraukimo iš lietuviškojo gyvenimo, kaip S.Pauly 
je.Bėga iš lietuviškų pamaldų, iš koncertų-parengimų, bėga nuo lietuviškos dai
nos ir vadinimų, bėga nuo lietuviškos mokyklos1. Juk iš bene 20 tūkstančių lie
tuvių S.Paulyje tikrai galėtų būt apie 200 mokinių, kai jų nėr nė 30.Kaipgi jų 
bus, kai patys tėvai sako:„O kam čia lietuvių kalba reikalinga? ’’ Labai liūdni 
f a k t a it Jei netiesą parašiau, malonėkit įrodyti kitais faktais. J.K.

Lietuvos nacionali 
M.Mažvydo bibliot

1
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Lietuvių kalba ir 
lietuvių drama 
Illinojaus 
universitete

Illinois universitete, Chicago 
Circle, šį rudenį vėl bus dėstomi 
lietuvių kalbos kursai — 101 ir 
104, o taip pat lietuvių drama — 
223. Dėsto prof. J. Reklaitienė. 
Visi studentai kviečiami užsire
gistruoti.

Judam, kratam
JAV Lietuvių jaunimo sąjun

gos valdyba: Vytas Maciūnas — 
pirmininkas, 247 E. Albanus Str., 
Philadelphia, PA 19111, telef. 
215 - 324 - 2947. Jonas Vainius
— ^cepdrmdininkas organizaci
niams reikalams, Algis Norvilą— 
vicepirmininkas kultūriniams rei
kalams, Antanas Dambriūnas — 
vicepirmininkas visuomeniniams 
reikalams, Gintaras Buivys — 
vice - pirmininkas, Kazimieras 
Romanauskas — renginių vado
vas, Marytė Dambriūnaitė — -m-* 
formacijos vadove, Ramunė Bul
vytė — narė kultūriniams, reika
lams, Rusnė Vaitkutė — narė vi
suomeniniams reikalams, Isabelė 
Laučkaitė ir Romas Sakadolskis
— nariai organizaciniams reika
lams, Arūnas V ašy s — iždinin- 
kasp Joana Vaičiulaitytė — sekre
torė.
i «

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOJE tradicinis 

sąskrydis šiemet įvyko gegužės 25-26 
d. d. Pamaldas po atviru dangumi lai
kė kun. J. Sakevičius, MIC, o apaš
talų laiškus skaitė dr. A. Stepanas, 
Britanijoje mokslines žinias gilinan
tis Australijos lietuvis. Per dvi die
nas buvo surengti smagūs šokiai su 
gaivinančiais bufetais, B. Snabaitie- 
nės rūgštynių sriuba bei kitais lie
tuviškais patiekalais. V. Jurienės ir 
F. Senkuvienės paruošta 20 jaunuo
lių grupė pašoko tautinių*Jšokių. Vy
rai išbandė jėgas virvės traukime ir 
.inklinio varžybose su jaunimu. 
‘ LONDONE LANKĖSI pernai iš 
“Žalgirio” laivo Kiel uoste pabėgęs 
jaunas jūrininkas Eugenijus Miež- 
laiškis, šiuo metu gyvenantis V. Vo
kietijoje, bet norintis atvykti Ka- 
nadon ir čia Įsijungti Į lietuvių jau
nimo veiklą. Jo teigimu, Lietuvos 
jaunimas stengiasi išsaugoti lietuvių 
kalbą, kultūrą ir tradicijas. E. Miež- 
laiškis nusiskundė, kad emigracijos 
reikalais kreipėsi Į “Amerikos Bal
so” lietuviškąjį skyrių, bet negavo 
jokio atsakymo.

DAIL. NIJOLĖS PALUBINSKIE- 
NÉS grafikos darbų ir S. Eilioto au
dinių paroda liepos 3-6 d.d. įvyko 
Cleveland Heights, Cain Park teatro 
galerijoje. Ji taipgi dalyvauja visą 
vasarą truksiančioje Klevelando gra
fikų grupinėje parodoje, kuri atida
ryta Nova galerijoje, Klevelando 
.miesto centre.

SYDNÈJAUS MENO GALERIJO
JE sėkmingą parodą turėjo melbur- 
metis skulptorius Vincas Jomantai 
Jis yra susilaukęs ne tik lietuvių, bet 
ir Australijos žymiųjų meno kritikų 
plataus pripažinimo. 1961 m. V. Jo 
mantas atstovavo Australijai tarp
tautinėje skulptūros parodoje Pary 
žiuje. V. Jomantas, gimęs 1922 m. 
dėsto dailę Melburno karališkajame 
technologijos institute

AMERIKIEČIO KOMPOZ. J. BA- 
VICCHI “Sonatą nr 4” išleido “Ox
ford University Press” leidykla Niu
jorke. Siam savo kūriniui J. Bavic- 
chi panaudojo melodijas lietuvių 
liaudies dainų — “Oi tu berneli”, 
“Tutu, kas būtų”, “Tėvelį čestavojo”, 
“Oi tu sakai”, “šiūravo rasa”. 
“Trinku trinku tilteliai”, “Tu lapu
te”, “Žalia girelė” ir “Mergelė ma
no”. Dainų pavadinimai atspausdinti 
lietuviškai. Sonata yra dedikuota ją 
pirmą kartą Niujorko Carnegie Hall 
atlikusiam smuikininkui Izidoriui 
Vasy liūnui.

BIOCHEMIKŲ IR BIOFIZIKŲ SU
VAŽIAVIME Minneapolyje, Minn., 
pranešimus skaitė trys lietuviai — 
dr. Austė Vygantienė, dr. Vitas E. 
Užgiris ir dr. Egidijus Užgiris.

PkEL. JONO Kučingio vadovau
jama Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapija surengė XXI Lietuvių Dieną, 
pradėtą iškilmingomis koncelebraci- 
nėmis vysk. V. Brizgi©, kun. B. Mar- 
kaičio ir kun. Palubinsko pamaldo
mis, giedant kompoz. Br. Budriūno 
vadovaujama^ chorui. Po to parapi
jos mokykioš ‘patalpose buvo atidary
ta saviveiklinė vietinių menininkų 
paroda ir Marshall mokyklos audi
torijoje surengtas koncertas, kuria
me dalyvavo solistai Janina Čeką- 
nauskienė, Kazys Takutis ir pianistė 
Raimonda Apeikytė. Šaulių centro 
valdyba prel. J. KuČingį apdovanojo 
šaulių Žvaigždės ordinu, kurį jam 
prisegė Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. Bielskis.

Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios vidus
Londone, Anglijoje, minint jos 60 metų sukaktį. 
Vaizdas sukaktuvinių pamaldų metu.

1A15YAMÍ TflSftVh'Ui
LENKIJOJE

— Rašyt Adomo Mickevi
čiaus anūkė iš jo jauniausio 
sūnaus — Žermena Mickevičiū
tė — Kšižak mirė 1972 metais. 
Pagal jos valią poeto palikuo
nys Luiza Mickevič ir jos žen
tas Ksižakas perdavė Varšuvos 
literatūros muziejui asmeninį 
archyvą ir kai kiniuos išsaugo
tus poeto daiktus: albumą, dė
žutę brangenybėms laikyti, fut
liarą, 300 nuotraukų, daugybę 
laiškų ir dokumentų ‘surinktų 
poeto, asmens sekretoriaus A. 
Levio. Kai kurie dokumentai A. 
Mickevičiaus biografams ir lite
ratūros tyrinėtojams nebuvo ži
nomi. Buvo perduoti ir poeto 
sūnaus Vladislovo (miręs 1938 
m.) laiškai, dokumentinė me
džiaga. Buvo ir retų autogra
fuotų knygų, kurias- savo laiku 
poetui dedikavo jo amžininkai.

— Varšuvoje, Mozūrijos kul
tūros dr-jos meno galerijoje, 
buvo suruošta dailininko Kario 
Svainausko meno darbų paroda, 
penkioliktoji iš eilės. Šiuo kar
tu mūsų tautietis eksponavo sa
vo grafikos darbus, kurių tema 
Varšuvos miestas. K. švainaus- 
kas yra gimęs 1916 m. Panevė
žio apskrityje. 1936-1939 m. 
studijavo Meno mokykloje Kau
ne, vėliau Dailės institute Vil
niuje. Pokario metais persikėlė 
į Lenkiją, kur baigė Krokuvos 
dailės akademiją.

Nuotrauka J. Bulaičio

PASAULINĖS ANTTKOMUNISTf 
NĖS SĄJUNGOS konferencijoje Tai 
pei mieste, laisvosios Kinijos Taiva 
no saloje, dalyvavo ALTos pirm, dr 
K. Bobelis, oficialioje JAV delegaci 
joje atstovavęs šio krašto ateiviams 
iš komunistų pavergtų valstybių. Grį
žęs surengė spaudos konferenciją Či
kagoje. Antikomunistinės kovos prob
lemas konferencijoje nušvietė jauni
mo ir politinis simpoziumai, iš komu
nistinės Kinijos pabėgusių intelektu 
alų pranešimai. Liepos 18 buvo pa
skelbta pasauline. Laisvės Diena, ku
rios metu teko tarti žodį ir dr. K Bo
beliui. Jis pabrėžė, kad Rytų ir Vi
durio Europoje sovietai yra pavergę 
daugiau kaip 100 milijonų žmonių. 
Sovietinis komunizmas Sandien.yieš- 
patauja Baltijos kraštuose, Vengri
joje, Čekoslovakijoje bei kitose Eu
ropos valstybėse, o komunistinės Ki
nijos kariuomenė yra okupavusi Ti
betą. Dr. K. Bobelis įspėjo konfe
rencijos dalyvius, kad nei su Sovietų 
Sąjunga, nei su komunistine Kinija 
nepatartina sudaryti sutarčių, nes 
šie kraštai jų nesilaiko. Dr. K. Bobe
lio minčių santrauką ir jo nuotrauką 
liepos 19 d. paskelbė Taipei mieste 
anglų kalba leidžiamas dienraštis 
“China Post” bei kinietiški vietiniai 

; laikraščiai. Spaudos konferencijoj dr. 
| K. Bobelis taipgi pranešė, kad ALTa 
‘ Įsijungia Į Pasaulinę Antikomunisti

nę Sąjungą, šis pranešimas kaikurių 
dalyvių buvo sutiktas skeptiškai. Jų 
nuomone, pirmiausia reikėtų susipa
žinti su tos pasaulinės organizacijos 
apimtimi, jos laikysena ne tik Sovie
tų Sąjungos, bet ir komunistinės Ki
nijos atžvilgiu, išsiaiškinti lietuvių 
politiką šiuo reikalu.

JAV SENATO užsienio reikalų ko
mitetas nubtísaw paskirti prašomą 
sumą “Liberty” radijo lietuviškoms 

-4oid<»ns. Nei latvių, nfilj&stų laidos 
nebuvo suminėtos. Lietuvių kalbos 
Įvedimą į. šio radijo programas 
labiausiai rėmė sen. Cb. Percy, o jam 
labiausiai priešinosi komiteto pirm, 
sen. W. Fullbright. Galutinį sprendi
mą dabar turės padaryti lėšų skirs
tymo komitetas, vadovaujamas pirm 
sen. John Pastore, demokrato iš Rho 
de Island. Senatoriaus Ch. Pere* 
įstaiga pataria lietuviam, ypač iš R. 
Island, rašyti laiškus senatoriui J 
Pastore, prašančius neatmesti užsie 
nio reikalų komiteto nutarimo.

, DAIL. MARIJA BARAS dalyvav 
Londono Ealing Town Hall surene 
toje šios savivaldybės metinėje XXII 
parodoje. Britanijoje gyvenanti ir 
kurianti dailinikė buvo išstačiusi du 
portretinius paveikslus, kurie abu, 
jai laimėjo premijas. Portretų sky
riuje I premija buvo Įvertintas pa
veikslas “Mary”. Labai augšto. įver
tinimo susilaukė ir jos “Adomas su 
Jieva”.

JAV 200 METŲ SUKAKTIES MI
NĖJIMU 1976 m. rūpinasi speciali 
komisija sostinėje Vašingtone. JAV 
LB visuoriieninių reikalų taryba, at
stovaujama A. Mačiulaitytės-Zerr ir 
J. česonio, išsikovojo, kad šia proga 
nebūtų užmiršti ir šio krašto lietu
viai. Komisija jau pakvietė dr. A. 
Kučą parašyti JAV lietuvių istoriją, 
kuri bus išleista komisijos lėšomis ir 
liks jos nuosavybe.
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LAIKAS IR PASIGIRTI

Jeigu patys nedrįstame prisipa- 
'inti, kad mėgstame būti giriami 
h pagerbiami tai nors apie kitus 
kalbame, jog jie nori būti iškelia
mi, is’giriami, pagerbiami. Ateina 
laikas lietuvių visuomenei Brazili
joje pačiai save atžymėti ir girtis. 
Galime būti tikri, kad kiti tuo ne
sirūpins.

Brazilijos paštas išleido šiais me
tais penkis pašto ženklus, skirtus 
imigrantams pagerbti: Brazilijos 
rasės (indėnai, afrikiečiai, euro
piečiai), Imigrantų srovės (su pa
grindiniu kelių žemėlapiu), Japo
nų imigracija, italų imigracija (100 
metų sekančiais metais), Vokie
čių imigracija (150 metų šiemet). 
Jei dabartinis šio krašto preziden
tas ir nebūtų vokiečių kilmės, vis 
vien, ypatingai pietuose, vokiečių 
imigracija būtų buvusi taip plačiai 
paminėta, švęsta. Ištisus mėnesius 
•spaudoje rašyta, vokiečių kilmės

MUSŲ LIETUVA 
........................... ....

istorikai ruošė imigracijos apžval
gas, surašinėjo teigiamybes, ku
rias ši imigrantų srovė jnešė Brazi
lijai.

Lietuvoje gimęs ir Lietuvos val
džios Gedimino ordinu apdova
notas Arnoldas Felmanas savo 
naujoje knygoje „Sua Excelência... 
meio-cidadão", cituoja sakinį „Ra
šyti imigrantų istoriją Brazilijoje 
yra rašyti Brazilijos istoriją".

Vienas šios didingos istorijos 
lapas dar neparašytas, o jj reikia 
užpiidyti per pusantrų metų: 1976 
metais švęsime lietuvių didžiosios 
imigracijos Brazilijon penkiasde
šimtmetį. Ir kas tą sukaktį švęs? 
Ar tiktai jaunimas, Lietuvoje gi
musių vaikaičiai, pradėdami me
tus trečiuoju Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresu 1976 metų 
sausio mėnesį?

Mūsų Lietuvos skiltyse jau bu
vo rašyta apie sumanymą statyti 
Aparecidoje lietuvišką kryžių, kaip 
Kanados lietuviai pastatė prieš ke
liolika metų Midlando šventovėje

4 K

Jaunimas kalba, kad reikėtų Lie
tuvos vardu pavadintos aikštės 
São Paule, kiti užsiminė ir pamink 
lą, pavyzdžiui, M.K. Čiurlionio, 
žymaus dailininko ir muziko. Juk 
ukrainiečiai Porto Alegre ir Curi- 
tiboje turi „Praça Ucrânia" sū sa
vo didžio poeto statula ãr biustu.

Kol dar gyvi liudininkai, būtų 
lengviau mūsų imigracijos istoriją 
parašyti. Bet kada mūsų istorijos 
rašytojai užbaigs paruošti Brazili
jos lietuvių istoriją, kurios ligi šiol 
daugiausia randama tik K. Jūros 
knygoje „Tėvynės vaidila”, apie 
kun. B. Sugintą? 1940 metų Bra
zilijos lietuvių kalendorius paskel
bė, kad viena tokia istorija jau e- 
santi paruošta spaudai. Bet ji ir 
1974 metais dar nepasirodė. Laiks 
nuo laiko tenka išgirsti apie ruo
šiamus rankraščius ir medžiagą. 
Bet ir to kruopštaus darbo van 
šių dar nėra, o 1976 metai artėja. 
Atvyks daugelio kraštų lietuviai 
su jaunimu Brazilijos lietuvių imi
gracijos sukakties pagerbti, o kg

mes jiems parodysime7
Vokiečiai suruošė ne tik ta. 

nių šokių šventes ir balius bei 
nepaprastai įdomias parodas N 
va Hamburgo ir kitur. Fotografė 
jos, senoviniai dokumentai, darbo 
įrankiai ir kiti daiktai vaizdžiai it 
įdomiai atpasakojo tos imigrac' 
jos kelią nuo 1824 metų Kas su 
rinks tokią medžiagą apie lietu 
vius, ne tik iš 1926-29 metų a< 
pokarinės 1947-8 imigracijos, bet 
ir apie lietuvius atvykusius per 
Japoniją iš Sibiro po 1863 metų 
sukilimo, ir gal net ankstyvesnius 
lietuvius Brazilijos gyventojus?

Lietuvių organizacijos, pasida 
linusios darbais, galėtų visa tar 
laiku ir tinkamai padaryti, arba 
lietuvių visuomenė turės tylėti 
kai koks nors savanoris ar entu 
ziastų būrelis visus šiuos darbus 
atliks „ne taip gerai, kaip mes bū 
tume padarę," ar ne taip gera* 
kaip tie, kurie daug metų žada >r 
nieko neištęsi. ne

SIMO KUDIRKOS LAISVĖ ĮDOMUS GRAUDUS LAIŠKAS

Labai apsidžiaugė mūsų Kolonija, pa
tyrusį, jog Simas Kudirka jau esąs pa
leistas iš sunkiųjų darbų kalėjimo lais
vėn. Tai yra didelis laimėjimas. Laimė
jimas pirmiausiai paties Kudirkos, pas
kui pavergtosios Lietuvos ir pagaliau vi
so pasaulio laisvųjų lietuvių. Simo lais
vė nenukrito kaip mana iš dangaus. Ji 
yra organizuoto darbo vaisius. Žvilgte- 

' rėkim, kaip tai dėjosi.

Kudirkos išdavimo audra
Vos tik pasiekė žinia Bostono lietu

vius, kad iš sovietinio žvejų laive įšo-
kęs lietuvis jūrininkas radijistas buvo 
prievarta atiduotas rusams, tuojau bu- 
Ivo užaliarmuotos atitinkamos Federali

nės valdžios įstaigos Bostone ir Washin
gtone. Pasipylė protestai, laiškai prezi
dentui, senato nariams, Kongreso atsto
vams, išėjo demonstrantai j gatves. Ame
rikos Kongresas (t.y. seimas,Rd.) atli
ko kruopščius tardymus. Pasienio sar- 

Igybos atsakomingieji pareigūnai buvo 
atleisti iš tarnybos.

Beveik tuo pačiu metu Sovietijoje 
Simas Kudirka buvo teisiamas ir pas
merktas kalėjimam

Iš naujo prasidėjo protesto demons
tracijos prieš rusus, reikalavimai JAV 

,, valdžiai gelbėti Kudirką.I
 Dėmesingo palankumo parodė JAV 

Kongresas, o jau ypatingai stengėsi pa
dėti Čikagos atstovas kongrese p. Ro
bert P. Hanrahan. Jis kartkartėmis lan
kėsi pas Sovietų ambasadorių Vašingto
ne, mėgino gauti vizą aplankyti Kudir
ką kalėjime, bet Kremlius jo neįsileido.
Specialus komitetas

Iš kitos pusės susikūrė specialus ko-

Liko dar vienas ir paskutinis žingsnis 
žengti — padėti Simui Kudirkai atke
liauti į savo motinos gimtąjį kraštą, į 
kurio jurisdikeiją buvo taip nelaimingai 
koją įkėlęs prieš trejetą metų. Galima 
dabar tikėtis, jog šis paskutinis žings
nis bus lengvesnis.

Kas i.š g e I b ė j o Kudirką?
Jį išgelbėjo mūsų pačių organizuo

tas, ištvermingas darbas ir JA Valstybių 
tiesioginė pagalba. Tai rodo:

1. kad yra galima paveikti ir Sovietų 
Sąjunga.

2. Kad organizuotas ir vieningas dar 
bas yra didelis veiksnys-jėga,
& 3. kad savo tikslams turime turėti 
draugų ir juos įtikinti mūsų siekimų 
rimtymu ir svarbumu, ir

4. kad nepasisekimui ištikus nereikia 
nuleisti rankų.

Tebūna šis laimėjimas nauju paskati
nimu visiems dalyvauti lietuviškuose 
darbuose.

A.J. Vasaitis

BE MALDOS, BE ATGAILOS, NEIŠGELBĖSIM LIETUVOS. AR MELDIESI UŽ LIETUVOS 
LAISVE? KAIP DAŽNAI? AR DALYVAUJLUŽ JĄ MIŠIŲ AUKOJE ? AR DAŽNAI?

....tetas Naujorke Simui Kudirkai gelbė
ti. Jo pastangomis surasti dokumentai, 
kurie parodė, jog Kudirkos motina gi
musi Brocktone, Massachusetts^. A.V. 
Jai tuojau išrūpintas Amerikos pasas.

Sekantis žingsnis buvo išgauti ir Si
mui, jos sūnui, Amerikos pilietybės pri
pažinimą. Rugpjūčio viduryje JAV imi
gracijos ir Natūralizacijos įstaiga paskel
bė Simą Kudirką Amerikos piliečiu. Ši
tai davė realios vilties išimti Simą iš Ka
lėjimo, irtai buvo laimėta.

Paskutinis žingsnis

IŠ LIETUVOS

Šiomis dienomis gautas laiškas iš Lietuvos. Duo 
dame svarbesnes jo vietas.

„Labai norėčiau Tave pamatyti, tačiau mažai 
vilties. Netikiu, kad mane išleistų. Mat tuos kurie 
buvo ,,rojuje"niekur neleidžia. Juos laiko pačiais 
blogiausiais žmonėmis, nors jie yra patys geriausi, 
sąžiningiausi, ir darbščiausi žmones. Tik tokie 
žmones veža visą'darbo vežimą. Nežiūrint tojuos 
plaka botagu ir laiko blogiausiais. Pas mus sąžinin 
gas ir darbštus žmogus — niekai, o tinginiai ir ku
rie moka malti liežuviu, melagiai, tie aukštumoje 
ir privilegijuoti.

Jei mane išleistų nors mėnesiui, to man užtek-
tų nors pamatyti Tave. Ilgiau būti negalėčiau,nes 
negaučiau atostogų daugiau.

Buvau pas k. Liną. Perdaviau Tavo linkėjimus. 
Labai džiaugėsi. Tačiau jo sveikata labai silpna. 
Per Velykas ilgai ir sunkiai sirgo. O dabar vos ga
li mišias laikyti, tarnautojų prilaikomas Patarnau 
tojai nuveda jį ir į klausyklą ir prie altoriaus. Žiū
rint į jj man ašaros riedėjo, kaip jis vargšas iš pas 
kutiniųjų stengiasi patarnauti savo parapiečiams 
kurių nedaug besusirenka. Bažnytėlė stovi vieni 
ša miške. Kadaise buvo bažnytkaimis, o dabar vi 
sų apylinkių kaimų sodybas iškėlė, tai ir liko vie 
niša. Jei jis mirs, nebus kam tos bažnytėlės aptar

NUOŠIRDUS LIETUVIU 
DRAt GAS

J.A.V. Kongre
so atstovas Ro 
bert P.Hanrahan 
visa širdimi vei
kia padėt Simui 
Kudirkai su žmo
na ir jo motinai 
at*5^ Ameri
kon.

Jam priklauso 
visų viso pasau
lio lietuvių pa
garba ir dėkin
gumas.

m n» Tilt

3



V AMŪS

Dail, V. Stančikaitės iliustracija

IŠLIKIMO MANIFESTAS

Tremtis
Mus budeliai tremia i žudantį kraštą.
Vagono kaitroj miršta mūsų vaikai.
Mes dūstam! Vandens! Kūno pajėgos mąžta!
Mes e^am išsekę gyvi palaikai!

Priegiesmis
Kankinio vaizdas spindės ateity — 
Gyvas mirty, nemarus pražūty!
Aukų nepaslėps po bevardžiais kapais — 
Jų aimanos aidi galingais varpais!

Už ką?
Už ką? Ar už tai, kad mylėjom tėvynę, 
Alsavusią gėriu, daina ir taika, 
Mums skirta vargų ir kančių sutartinė?
Pasauli, išgirsk mūsų šauksmą — Už ką?

Priegiesmis
Kankinio vaizdas spindės ateity — 
Gyvas mirty, nemarus pražūty!
Aukų nepaslėps po bevardžiais kapais — 
Jų aimanos aidi galingais varpais!

Ryžto!
Vorkutų žaizdre išlikimui apginti • 
Giedokime laisvę raudoj ir skausme — 
Aukštyn, lyg trispalves, ir širdį, ir mintį — 
Tepergali apmaudą ryžto giesmė!

Priegiesmis
Kankinio vaizdas spindės ateity — 
Gyvas mirty, nemarus pražūty!
Aukų nepaslėps po bevardžiais kapais — 
Jų aimanos aidi galingais varpais!

Tėvynei
Tėvyne! Mums tavo dangus tebešviečia 
Svajonėmis žėrinčia laimės spalva,
O laisvės kovų gaudesys dvasią liečia — 
Tremty nepalinks smurto siaubui galva’

s Priegiesmis
Kankinio vaizdas spindės ateity —
Gyvas mirty, nemarus pražūty!
Aukų nepaslėps po bevardžiais kapais — 
Jų aimanos aidi galingais varpais!

Laisviesiems
Visiems, kas išliks, kas išvengs pražuvimo.
Te mūsų retežiai pavirsta sparnais.
Vis nešančiai ateičiai žodį Likimo, 
Kad turim gyventi laisvi amžinai!..

■) * •

Priegiesmis
Kankinio vaizdas spindės ateity — 
Gyvas mirty, nemarus pražūty!
Aukų nepaslėps po bevardžiais kapais — 
Jų aimanos aidi galingais varpais!

JURGIS GIAÜDA

TIESA IR GYVENIMAS
KAIP YRA SU TA PONIA EVE- 
LiUCIJA IR TIKĖJIMU | DIEVĄ

Nepripažjstantieji Dievo ir jo 
vieton statantieji evoliuciją-išsivys- 
tymą užmiršta vieną pagrindinį da
lyką, būtent, jog nėra nė vieno 
fakto, nė vienos hipotezės, galin
čios išaiškinti, kaip užgimė gyvy
bė ir kaip prasidėjo natūralioji e- 
voliucija.

Norom nenorom privalome su
tikti, arba kad mes apie tą proble
mą nieko eeišmanome, išskiriant 
mažą skaičių mechanizmų, arba 
jog turėjo kas nors iš šalies įsikišti 
(transcendentinė intervencija.) Ir 
tą iš šalies įsikišusi, padėt gyvybei 
gimti ir evoliucijai prasidėti, net 
mokslininkai galėtų vadinti Dievu. 

ar anti-atsitiktinumu. Tai nėra ak
las tikėjimas. Tai yra nenuginčija
mas mokslo žodis. Ne tikintieji 
Dievą, o įsitikinęs materialistas ro
do savo tvirtą, nors ir neigiamą ti
kėjimą, kai jis, užsispyręs, be jo
kių mokslinių įrodymų tiki, jog 
kada nors bus galima visiškai išaiš
kinti ir gyvybės ir natūraliosios e- 
voliucijos-išsivystymo pradžią, ir 
žmogaus smegenis ir moralinių i- 
dėjų atsiradimą. Jis pamiršta, jog 
tam būtų reikalinga visiškai per- 
tvarkyti-reformuoti moderniškuo
sius mokslus. Todėl materialisto į- 
sitikinimas, jog gyvybė ir evoliuci
ja pačios savaime prasidėjo,remia
si ne mokslu, o grynai jausminė- 
linis nuotaikomis.

Šiandien; kaip ir šv. Pauliaus,ar 
šv. Jokūbo metu, tikėjimas į Die-

1 r 4- vą susideda iš labai maža. Gražiai 
Tai nusakė krikščionis rašytojas 
Miguel de Unamuno:"Tikėti Die
vą yra geisti, kad jis būtų-egzistuo- 
tų, ir dar daugiau — tai taip elgtis 
ir veikti, tartum jis tikrai būtų-eg- 
zistuotų."

Daugelis supratingų ir geros va
lios žmonių sakosi negali tikėti 
Dievo, kadangi negali Jo suprasti 
įsivaizduoti. Nuoširdžiam, moksli
nio smalsumo turinčiam žmogui 
neturėtų būt reikalinga Dievą įsi
vaizduoti, kaip mokslininkui fizi
kui nereikia regėti elektroną. Bet- 
koks stengimasis įsivaizduoti tiek 
elektroną, tiek Dievą,būtų labai 
grubus ar klaidinantis dalykas. Ir 
nors elektrono negalima medžia
giškai įsivaizduoti-perstatyti, bet 

Visada skubėki.... tas pats1 

jis savo efektais yra geriau žinomas .

negu paprasto medžio pliauska. 
Jei būtų galima žmogui kiaurai su
prasti Dievą, jis nebegalėtų jį tikė
ti, nes jam iškiltų aibė visokių abe
jonių...

Ne mūsų susikuriamas paveiks
las įrodo Dievą. Jį rodo mūsų pa 
stangos tą paveiksią susikurti.

Le Comte du Noūy,..
The Human Destiny, 134- 
135 p.

jei tau Širdį skauda
Jei tau širdį skauda, o žmogau pasaulio, 
Jeigu tu laimės šiais takais keliauji
Visada skubėki prie dangaus Marijos 

Jos tikrojoj meilėj vėl širdis atgyja. 
Eik suklupk ir guoskis Motinai Marijai, 
Motinai Marijai, Motinai Marijai

Jei visu apleistas žemėje keliauji, 
Jei erškėčiai skaudūs tavo kelia kloja

4
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KUKIAM NAUJA PASAULI
Didžiulė Beaumont skau

tų stovykla, esanti netoli 
Cleveland©, š.m. liepos mė
nesį nuo 13 iki 22, vienai 
savaitei priglaudė nedidelį 
būrelį lietuvių jaunimo, ku-

kime naują pasaulį”. Per tą 
savaitę, žinoma, nesiekėm 
kokių nors pasaulio reformų 
ar pakeitimų, bet ieškojom 
būdų, kaip tapti veiklesniais 
lietuviais ir geresniais savo

JAUNIMO KONGRESAS

SRftRHUS
W£tlAU

\ ienas kitatautis norėjo lietu
viams pasakyti, ką jis jaučia, 
susipažinęs su lietuvių tauta, jos 
kultūra ir istorija, sužinojęs, kad 
kraštas nelaisvėje. Galėjo skaityti 
ilgiausią paskaitą ar paruošti 
stambų straipsnį, bet parašė tik 
paprastą sakinį: “Mintis yra laisva 
kaip paukštis”.

Manau, kad kai kurie, išgirdę 
laisvę, surištą su paukščiu, prisi
mins Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
“Dainą apie arą”. Joje aukštų 
kalnų erelis blaškosi ir daužo savo 
sparnus į narvo kraštus, norėda
mas būti visados laisvas, nepa
siduodamas kaip žąsis, kuri. tik 
ryja šeimininko duodamą maistą. 
Ir taip visados lieka tas paukščio 
simbolis - kuris laisvai skraido pc 
erdves, ramiai plačiais sparnais 
plasnodamas, saulės tarp baltų 
debesų melsvo dangaus apšviestas, 
Ir mes sakome: “Paukščio sparnus 
kad turėčiau”.

Mūsų dainose ir pasakose gegutė 
praneša liūdną žinią, greitasis 
sakalas atneša naujienų, broliai 
pavirstą juodvarniais, “burkuoja 
balandis po langu”. Gražiosios 
gulbės ar taip mėgiami gandrai iš 
Lietuvos skrenda į tolimas šalis 
žiemai, o pavasarį sugrįžta, su
grįžta namo, kurdami savo šeimy
nas metami po metų tame pačiame 
lizde. Laisvė ir jiems ir mums, 
žmonėms, brangi. Dailininkas M 
K. Čiurlionis vaizduoja ir Vytį ne 
jojantį ant žemės, bet skrajojant; 
(ir koks gražus jo paveikslas iš 
ciklo “Pasaka” - paukštis ir mažas 
vaikas su piene).

Todėl ir Lietuvoje, valdomoje 
svetimųjų, lietuviai, kiek gali, 
leidžia savo mintims skrajoti ne tik 
savo širdyse, bet ir mene, lite
ratūroje, poezijoje, dainose, 
mintyse kiek tik jos pasiekia. 
Taip ir išeivijos lietuviai, ypač 
jaunieji, gali prisiminti tuos 
paukščius, skrendančius aukštai, 
aukštai, rodančius, kad žmogus 
siekia to, kas yra aukštai, dėl kc 
verta kovoti, viltis, svajoti, net, 
>ai reikia, kentėti.

URUGVAJUS

Rugsėjo 15 šaukiamas platus visuo
menės susirinkimas Jaunimo kongreso 
reikalams aptarti.

P. L. BENDRUOMENĖ

Jaunimo kongreso reikalais Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyboje rūpi
nasi vicepirmininkas jaunimo reikalams 
Romas Kasparas. Nors valdybai tenka 
daug laiko skirti kitiems reikalams, 
kaip švietimui arba Australijos bei N. 
Zelandijos Lietuvos okupacijos pripa
žinimo skundams, Jaunimo kongreso" 
ruošos darbai eina savo ruožtu.

PLB valdybos narė ir PL Jaunimo 
sąjungos Ryšių centro vedėja Jūratė 
Jasaitytė tikisi nuo 1975 vasario iki 
pat kongreso talkinti JK būstinei, at- 
vykdama astuoniems mėnesiams į São 
Paulį, palikdama savo darbą ir kitus rei
kalus.

RŪTELĖ EM SÃOJOSÉ

A Rūtelė e os escoteiros num total 
de 21 crianças participaram da Feira 
da Amizade nos dias 31 de agosto e 
Io de Setembro em São José dos 
Campos.

As apresentações das danças folcló
ricas foram no CTA (Centro Técnico 
da Aeronáutica) onde além de dança
rem sob a orientação de Roberto Bile- 
vičius explicaram também sôbre o sig
nificado de cada dança.

As crianças ficaram hospedadas num 
lindo colégio onde todos foram bem re

rie susirinko čia nepoilsiau
ti, bet mokytis.

Į šią Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunimo lituanistinę 
savaitę suvažiavo 26 jaunuo
liai -- jaunuolės, kurių tarpe 
turėjome vieną net iš toli
mos Brazilijos.
Liepos 13 d. vakare įvyko 

šios pirmą kartą vykstan
čios stovyklos atidarymas. 
Buvusi PLB valdybos vice
pirmininkė jaunimo reika
lams M. Lenkauskienė šia 
proga pasakė gražią į 
lituanistinę savaitę įvedamą 
kalbą, kuri mums tikrai su
teikė rimtą ir darbingą nuo
taiką. J. Kavaliūnas, PLB 
švietimo vicepirmininkas, 
taip pat nuoširdžiai pasvei
kino mus linkėdamas sėk
mingo darbo ir malonaus 
stovyklavimo. Stovyklos vir 
šininkė Jūratė Jasaitytė su
pažindinusi su stovyklos 
tvarka ir veikiančiom taisyk 
lėm paskelbė šiai savaitei 
ir skirtą šūkį: “Kur-

cebidos pelas Irmãs e pelo padre Clau
dio. Além das apresentações com as 
danças as crianças, tiveram vários pas
seios pela cidade, pelo CTA. parque de 
diversões e participaram da missa no 
sábado à tarde cantando músicas em li- 
tuano. į

A Rūtelė e os escoteiros agradecem * 
ao Sr. Algimantas Saldys, ao Sr. e Sra. í 
Banys e a Sra.Berbel pela colaboração
no transporte das crianças e também
por a]udar a manter a ordem.

Vv tautas ir Eugenia Bacevičiai.
1 _____ .■ i___
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krašto bei gimtosios kalbos 
mylėtojais. Pagrindinė min
tis šioje stovykloje buvo 
sukurti grynai lietuvišką ap
linką. Tad iŠ pirmos dienos 
ir pasižadėjome nevartoti 
nė vieno žodžio anglų kal
bos. Stovykloje buvo kal
bama tik lietuviškai. Šį pa
žadą mums pavyko išpildyti 
iki stovyklos uždarymo.

Gilinome žinias lietuvių 
kalbos ir literatūros, tačiau 
suradome laiko pramogai 
bei poilsiui, kur vakaro lai
ku aidėdavo lietuviškos dai
nos garsai.

Rimtą darbą pradėjome 
sekmadienį t.y. liepos 14 d., 
kada po pamaldų pradėjome 
pirmąsias pamokas.

o Vidutiniškai kasdiena tu
rėjome 6 pamokas, bet kar
tais su paskaitom atvykda
vo lektoriai svečiai, tai net 
po 9 valandas reikėdavo na
melyje išsėdėti. Nuolatiniai 
dėstytojai buvo šie:

Tėv. J. Vaišnys: pagrin
dinė gramatika ir sintaksė; 
St. Barzdukas: linksnių var
tosena bei žodynas; dr. R. 
Šilbajoris: Liet, literatūra; 
V. Kleiza: visuomenės moks
las; dr. T. Remeikis: Lietu
vos istorija; dr. V. Stankus: 
Lietuvos dabartinė padėtis; 
A. Rukšėnas: žurnalistika ir 
dr. A. Idzelįs: Lietuvos 
geografija.

Lektoriais svečiais buvo 
atvykę: estas dr. G. Kur- 
man, latvis Nollendorfs ir iš 
Kent universiteto dr. J. 
Cadzow. Stovyklos mergai
čių vadovė A. Zailskaitė 
stropiai ėjo pareigas, Ber
niukų vadovas buvo P. Alšė- 
nas.

Savaitė prabėgo kaip vie
na diena. Kiekviena pamoka 
buvo įdomi. Kas valanda vis 
labiau atmintin įstrigdavo 
lietuvių kalbos ir literatū
ros žinios. Pilnai išgyventas 
grožis žavėjo mus ir paliko 
gilų įspūdį. Paskutinę die
ną liūdnoka nuotaika apgau
bė mus, kai turėjome skir
tis su savo mielais lekto
riais ir draugais, tačiau visi 
išvykome iš stovyklos viena 
mintimi, kad kitais metais 
vėl susitiksime ir gal nevie
nai, o dviem savaitėm šir
džiai maloniam darbui ir jau
kiam bendravimui.

Į sekančią lituanistinę sa
vaitę aš manau tikrai atva
žiuosime vėl visi ir iš vi-

i, . Antanas Saulaitis, SJ M.K Čiurlionio paveikslas "Pasaka ° sur.
(Dirva) Ugnelė Stasaitė.
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literatūra - ^ailė ~ MoHag
LITERATŪROS ŠVENTĖ

IR KONCERTAS 
KENNEBUNKPORTE

Liepos 28 Kennebunkpor- 
te, pranciškonų vienuolyno 
vasarvietėje, buvo literatū
ros s’vente - Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premijos įtei
kimas. Premija įteikta rašy
tojui Juozui Kralikauskui 
už jo romaną Tautvilą.

Antroji šventės dalis pra
dėta skaitymu iŠ premijuo
to romano: Pačiam laurea
tui paprašius, ištrauką su ar
tistišku raiškumu ir vaizdin
gumu paskaitė Stasys Sant
varas.

Tolimesnė iškilmių dalis 
•eko solistei Ginai Čapkaus- 
klenei.

Pradžioje buvo Haende- 
lio trijų oratorijų ištraukos: 
Oh. kad I Jubal’s lyre iš o- 
ratorijos Joshua, toliau - 
Oh sleep, why dost thou le
ave me - iš Semeie ir Let 
the bright Seraphim - iš 
Samson. Oratorijų ištrau
kas dainavo iš originalo - 
angliškai.

Vokiškai dainavo ištrau
ką iš Mozarto operos Žaidė
- Ruhe sanft, mein holdes 
Lebčh.*

Vasarotojam skyrė tris 
meilės dainas: Budriūno - 
Mano meilė, Gudauskienės
- Meilės sapnas (daina be 
žodžių), Laumenskienės- 
Tyra meilė.

Toliau girdėjome: Bud
riūno - Dainos gimimas, 
dvi Gruodžio dainas - A- 
guonėlės, Rugiagėlės ir Gai
delio - Poetas. Šią paskuti
nę dainininkė skyrė poetui 
Leonardui Andriekui.

Pabaigoje - ištraukos iš 
dviejų Verdi operų' Caro no
me - iš Rigoletto ir Semp
re libera — iš La Traviata.

Publika labai šiltai suti
ko ir priėmė jos dainavimą. 
Daug kartų buvp kviečiama 
į sceną. Pabaigai bisui padai
navo dainą apie paukštelį, 
kuris nori dainuoti Lietuvo
je.

Solistei akomponavo Vy
tenis M. Vasyliūnas.

Koncertas praėjo pakiliai 
ir patraukliai. Solistė buvo 
labai puikioje formoje ir dai
navo su įkvėpimu ir su nuo
taika, kaip reta.

Antrąją dalį pravedė Pau
lius Jurkus. Sceną skonin
gai papuošė Beatričė Vasa- 
rė. Čia buvo išstatytas V.Ka- 
šubos Rūpintojėlis ir didelė 
lauko gėlių puokštė.

VILNIUS
ISTORIJOS VINGIUOSE

Vilnius pirmąjį kartą suminėtas 
Gedimino laiškuose 1323. Kas norė
tu šia 650 sukaktimi atžymėti V il- 
niaus Įkūrimą, atimtu jam didžią 
dali praeities. Vilniaus miesto pra
džia žymiai senesnė, ir jos neįma
noma susieti su kuria nors konkrečia 
data. Kai kurie rusų metraščiai už
simena Vilniui XI-.XII amžiuje; esą 
jis lm\ę> Įsteigtas iš Polocko kilu
sios kunigaikščių giminės. Tokią 
Vilniaus pradžią stipriai pabrėžia 
gudai, kurie apskritai rytinę Lietuvą 
(Aukštaitiją) laiko savo žeme. To
kios jų pasako neturi nė trupinė
lio pagrindo. Anie rusų metraščiai 
yra XVI amžiaus. Apie senesnius 
laikus jie prirašė nebūtų dalykų, 
kaip ir to paties laiko slaviškai rašy
ti Lietuvos metraščiai, kuriuos ran
dama Geležinio Vilko legenda, kil
dinanti Vilnių iš Gedimino sapno.

Legendos kartais susikuria apie 
tikrą istorini įvyki nudailintą ir ui- 
gvvintą. o kartais būna grvnos fa n ta- 
zijos kūrinys. Geležinio Vilko le
genda yra tos pačios rūšies, kaip ir 
lietuviui romėniškos kilmės sakmė. 
Abi jos sukurtos XVI amžiaus lie
tuvių patriotų, besididžiavusių prieš 
lenkus savo tautos garbinga praei
timi. Romos vilkė, neva maitinusi to 
Amžinojo miesto kūrėjus dvynukus, 
bus pakišusi mintį ir Vilniaus pra
džią pagražinti nepaprastu vilku, ai
džiai stūgavusiu Gediminui bemie
gant miške po savo medžionės. De
ja. jam nebuvo reikalo nei prasmės 
medžioti savo pilies kieme ir mig-_ 
dytis ant plikos žemės. Čia buvo jo 
rezidencija, jo valdoviškas karališ
kas miestas (cicitas nostra reditu. 
iš kur siuntė ne tiktai savo laiškus, 
bet kur taip pat tarėsi dėl taikom 
su Livonijos atstovais (1323). Kitai'* 
metais (1324) iš R\ gos atvv ke i \ ii- z v - 
nių popiežiaus pasiuntiniu įgalioti
niai. aiškinęsi krikšto reikalą, limo 
priimti pilyje Gedimino ir jo patarė
jų. Svečiai nakvindiriosi pranciško
nų namuose (hospitium) ir daly
vavo .pamaldose jų bažnyčioj» baigi 
anuo metu, kada turėjęs vaidentis 
Geležinis Vilkas, Vilniaus kalvoje ir 
aplink ją buvo jau išsistatęs mies
tas. turėjęs dargi katalikų bažnvtėlę 
ir kelis vienuolius. Vilko legenda 
suvėlina miesto pradžią gera krūva 
metui.

Seniausi liudininkai buvusių Vil
niaus apylinkės gyventojų yra tit
naginiai dirbiniai, rasti Neries krau

tuose; jie datuojami tarp 10 ir 8 tūks
tančių metų prieš Kristų. Vėlesnieni 
laikam. II ir I tūkstančiui, priski
riami dailiai glūdinti akmeniniai 
darbo ir kovos kirviai. Iš mūsų 
krikščioniškos eros V-V II amžiaus 
aptiktų radinių Gedimino kalno 
aikštelėje sprendžiama, kad jame tu
rėjęs jau būti sustiprintas piliakal
nis. Tie radiniai būdingi baltų (lie
tuvių, latvių) kultūrai, išplitusiai v i- 
soje rytinėje Lietuvoje. Paskutiniai 
kasinėjimai Gedimino kalne ir jo 
papėdėse atidengė stambias lieka 
nas medinių pastatų iš X1-XIII am 
žiu. Jie liudija, kad XIII-X1V amžių 
slenkstyje Vilnius jau buvęs nema
žas medinis miestas, atsišliejęs . 
valdovo pilį. Neseniai (1964‘ Gedi
mino kalno vakariniam šone atkarta 
dalis mūrinio statinio, Šviesiai gels
vos plytos išdegtos n sujungtos 
anksty vajai gotikai būdingu baltišku 
arba vendiniu būdu. Imta spėlioti, 
jog čia galėjusi būti, karaliaus Min
daugo statyta katedra. Tokiai prie
laidai stinga pagrindo ano meto iv v - 
kiuose. Pirmajam Lietuve vysku
pui Kristijonui buvo duota žemiu 
Žemaitijoje, tačiau jis daugiau laikė
si savo globėjų. Livonijos kalavijuo
čių ir Ry gos vy skupo, negu Lietu
vos, o Vokietijon išvv ko negrįžtinai 
1259. Mindaugą nužudžius (1263). 
sustojo ir krikštijimo veiksmai. Bet 
iškyla kitas klausimas: ar Vilnius dar 
Mindaugo laikais negalėjo būti Lie
tuvos sostinė?

Lietuva iš pradžių nebuvo viso 
krašto vardas, bet tiktai viena iš 
atskirų sričių, kurią aprėžė Neris. 
Merkys ir maždaug Nemuno vid
upio vaga. Čia formavosi Lietuvos 
valstybės branduoly s. prie kurio bu

vo jungiamos aphnkenes žeme » 
valdomos savarankiu kunigaikšti: 
Tokiu metu ne tik Lietuvoje, bet n 
kituose kraštuose valdovai pastoves
nių rezidencijų neturėjo. Kol Gedi
minas neapsiskardeno su savo laiš
kais iš Vilniaus, nieko nežinome, 
kur rezidavo jo pirmtakai. Nėra abe
jonės. kad jie rėmėsi sritinės Lietu
vos pilimis, kur vyko kovos ir var
žytinės dėl Lietuvos sosto nuo Min
daugo laikų. Septintais metais po 
Mindaugo nužudymo labiausia iš
kilęs Traidenis (1270-1282) savo pilį 
turėjo Kernavėje, nepertoliausiai 
nuo V ilniaus. Strijkovskio kronikoje 
rašoma, kad iš Kernavės į Trakus 
sostinę perkėlęs Gediminas. Nuro
domi 1321 metai prieš pat Gedi
mino laiškų siuntimą iš Vilniaus ke
lia abejonių ta žinia. Galima tačiau 
sutikti, kad Gediminas buvo Trakų 
kunigaikštis kaip rašo V y gando Mar- 
bugiečio kronika, bet tiktai tuo me
tu. kada valdė jo brolis Vytenis 
(1295-1316). Gediminas bus per
ėmęs savo brolio sostą ir politiką 
ne kur kitur, kaip V ilniuje, kur to
liau derėjosi dėl krikšto ir vienuo
li ų . apaštalavimo Lietuvoje, kaip 
buvo jau darę Vytenis, santykiau
damas su Rygos arkivyskupu. Vie
naip ar kitaip. Vilnius, nuo Vytenio 
ir Gedimino laikų susijo su visa 
Lietuvos istorija — didžia ir garbin
ga. skaudžia ir tragiška.

Politinis Vilniaus vaidmuo, aiš
kiai prasidėjęs su Gedimino dinasti
ja trunka iki mūsų laikų. Kas ir kada 
norėjo valdyti Lietuvą, laisvą ar pa
vergtą, turėjo užimti Vilnių. Jis tapo 
tuo miestu, kurio valdymas sutapo 
su vyriausia valdžia krašte. Jšsk rus 
trumpą nepriklausomos sietuvos 
laikotarpi (1920-39'. kai didžioji 
Lietuvos dalis buvo valdoma iš lai
kinosios sostinės Kaune. Bet tas lai
kinumas tiktai labiau pabrėžė. ka< 
kėsinimasis i Lietuvos laisvę ėu 
per Vilnių, ir jau nuo pirmojo są
junginio ryšio su Lenkija, vadina
mos Krėvos unijos ; 1385'. Jogai 
lai tapus Lenkijos karalium. Vil
niaus varžovu ėmė darytis Krokuva 
u vėliau Varšuva. Praėjo daugiau 
kaip 300 metų, kol rinktiniai Lie
tuvos ir Lenkijos valdovai Įsi
stiprino savo rezidenciją prie V islo^ 
Paskutinieji — du Augusta’. Saksai 
ir Stanislovas Poniatovskis — Vil
niuje pasirodydavo tik ypatingais at
vejais. Tačiau iki pat Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės galo 11795) ir vė
liau Vilnius nebuvo nustojęs savo 
pirmykštės reikšmės kaip politinis ir 
kultūrinis centras, ilgus amžių va
dovavęs m tiktai Lietuvos, bet ir vi-

Tęsinys 8 psl.
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VERGIJOS KRYŽKEUUOS!
f tè peâfiKo Nf.)

Gubos stovi iki pusės pasi nėrusi os 
sniege suteikia pastogę ir maistę mažoms 
aukų pelytėms. Snieguoti su mažais kaubu
rėliais laukai, atrodo, kaip pasakoje arba 
-gražiame žiemę vaizduojančiame paveikslė
lyje.

Reikia pamiršti romantikę, nes nėra laiko 
dairytis stovinti Sibiro žiemos vartuose.Tuo
jau išgirsti raginimę „skarej", o ir sultis ver
čia gyviau judėti.Mano pakulinio maišo švar
kas menkai šildė. Tik visa laimė, kad turėjau 
iš namų atsivežusi vyriškę megztu kę ir vyro 
šiltas viršutines kelnes. Niekada savo gyve- 
niem jokiais rūbais taip nesidžiaugiau, kaip - 
šiltais.

Po pietų jau pradėjo kulti. Aptvarkė per
nykštę rigę, pataisė stogę, išsėmė iš vidaus 
sniegę,švariai iššlavė aslę ir parengė grūdams 
pilti. Paleido masinę, kuri kaukdama ir dre
bėdama pradėjo per savo nasrus spjaudyti 
šlapius šiaudus. Grūdai labai drėgni ir supil
ti krūvosna degs. Tačiau viskas nesvarbu. 
Reikia, kad įsakymas būtų įvykdytas, tuo
jau turi būti iškultas vasarojus ir grūdai pris
tatyti vaiátybés sandėliuosna. Kada bus tai 
atlikta, tai kolchozo vadovybė galės pasigir
ti, kad kultame, skubame ir vasarojų jau bai
giame sudoroti.

Aš labai norėjau patekti prie kūlimo dar
bų. Atrodė, kad čia šilčiau ir lengviau dirbti. 
Mašinos diržui nutrūkus ir darbui sustojus, 
rigoję/galima rasti užuovėja. Bei nepaliko... 
Saviems visada geriau pataiko.

Traukėme iš sniego šlapias pėdus iki vė
laus vakaro. Tik jau gerai sutemus leido 
grįžti prie laužo vakarieniauti. Vos begalė
jau paeiti ir šiaip taip pasiekiau laužę. Bu
vau labai alkana, pavargusi ir peršlapusi. 
Nuo sunkaus darbo skaudėjo visus raume
nis, o kelių sęnarius labai gėlė, nes nuo drėg
mės paaštrėjo reumatinis uždegimas. Gydy
mo jokio, mūsų gyvybė komunistams ir kol
chozo vadovybei visai nerūpi. Nemielas jau 
darėsi šis pasaulis. Atrodė, kad kova už gy
vybę jau baigiasi.

Darbininkai, suėję prie laužo, susėdo pail
sėti,pasišildyti ir apdžiūti. Vakarienė dar bu
vo neišvirta.

Aš nuėjau prie didėles šiaudų krūvos, jo
je pasislėpiau ir graudžiai pravirkau. Dar nie
kada savo gyvenime taip gailiai nebuvau ver
kusi. Nesinorėjo gyventi ir būčiau labai dė
kinga juodajai našlei giltinei, jei mane dabar 
pasiimtų. Toks baisus vargas, badas, toks 
žmogaus paniekinimas ir išnaudojimas, kad 
nėra žodžių jam išsakyti, o laisvi žmonės 
negalės to suprasti.

Po kiek laiko atėjo manęs ieškoti brigadi
ninkas P. S. Barbašynas. Radęs mane ver- 
kiančię,nieko nepasakė ir surūgęs pasišalino.

Išsiverkusi atsipeikėjau ir pajutau,:kad esu 
labai peršalusi. Kojos buvo peršlapusios ir 
karninės vyžos vos ant jų laikėsi. Su purvi- 
niausia švarko rankove apsišluosčiau kruvi
nas ašaras ir nuėjau į kulistanę. Ten nusia
viau jau baigiančias plyšti vyžas, užsilipau 
ant narų ir nusigręžusi į sienę atsiguliau. Aš 
vis stengdavausi ant narų susitasti kampę, 
kad tik iš vienos pusės turėčiau kaimynę.

Visi jau buvo po vakarienės. Niekas man 
nepasiūlė sriubos, ir aš nėjau ieškoti virėjos. 
Buvau perkarusi, kaip alkanas bastūnas šu
nelis, bet valgyti nesinorėjo. Kančia žmogu
je viskę nustelbia.

Vieni jau miegojo ir knarkė, paaugliai, 
susisukę žolių bankrutkes, skaniai rūkė, o 
kiti dar kalbėjosi ir ginčijosi.

Rytę pasigirdo įprastas ir keiksmais pa
lydimas kėlimas, tariamieji pusryčiaijr vėl į 
laukus. Man vėl tenka tampyti neštuvus. 
Diena buvo gražesnė ir šiltesnė,vėjo nebuvo, 
o saulutė, lyg pasigailėdama vergaujančių, 
glostė savo spinduliais mūsų veidus. Mano 
vyžos jau visai suslavėjo. Prisivelia'purvo ir 
sniego, pasidaro labai sunkios ir apyvaros 
tuojau perpjauna ęseles. Tik pasitaisau ir 
tas pats. Tuojau liksiu visai basa, o naujų 
vyžų čia niekur negausi. Rengiuosi lemia
mam sprendimui.

Patarlės ir priežodžiai

Žino ir višta, kuomet ant laktų likti.

Vienuoliktas Dievo įsakymas — nežiop. 
šok.

Arklius išvogus, rakina tvartą.

BALYS AUGINĄS

SRAIGĖ

Mes buvome saulės vaikai 
Amžių sutemusiam toly — 
O tu — kaip Kainas — palikai 
Kraujo klane sukritusi 
Brolį — — —

Tiesiu tilta c
Tiesiai į tavo širdį — 
Per nevilties bangas.
Per neapykantos ugnį —

Sraigė guli dugne — 
(Egoizmo marių kiaute/ 
Ir negirdi —
O žemė sumišusi šaukia —
Kaip motina
Savo pirmagimio pėdas. 
Riedančias
Į bedugnę — —

Taikingas
Bičių vaškas 
Virsta geležim — 
Lyja karšiu švinu —

— Grįžk iš kalnų ir pilių. 
Kraujo broli —
Tu — upė ledo karste.
Kuri dūsta ir blaškos
Ir nu m (>t a i naktį
Tilta —
(Juo tamsoj pas tave 
Ateinu — —>

Apipynei
Savo gyvenimo karsta 
Atsiskyrimo vielom —
■: Ka i ra m y bes j ū n >n 
Plaukiotum kurčias! — —
Ir tūnai vanagu — 
įtūžęs ir patylom 
Miršti. bijodamas
Pažvelgti saulei 
Į akis nors viena 
Karta >•- — —

VILNIUS (Iš 7 psl)

sos Rytų Europos gyvenimui. Gele
žinio Miko legenda tai pavaizdavo 
toli aidėjusiu Vilniaus miesto garsu. 
Vilniuje, visą laiką veikė centrinės 
Lietuvos administracijos Įstaigos, 
posėdžiavo Ponų Taryba, rinkosi 
Lietuvos seimai ir Vyriausiojo Tri
bunolo sesijos. Lietuviškom apei
gom buvo vainikuojami didieji Lie
tuvos kunigaikščiai net 'T tada, kai 
jie buvo renkami Lenkijos karaliais. 
Paskutinės tokios iškilmės buvo su
rengtos Steponii Batorui (15761. Iš 
rinktinių karalių jis daugiausia dar 
rodė dėmesio Vilniui, pasirašęs ir 
Vilniaus akademijos, arba universi
teto, steigimo aktą. Bus daugiau

.Ves butonu saulė* vaikai 
Ir broliai
Žmogaus paskyrimo lemty 
Nūnai tu vienatvės kianti 
Drebi iv kenti.
Ir bežadi* iikai —
Tyli, ir tyli, ir tyli -- —

O maniau — tu žmogų* —•
1 Kad ir baugus
Mano kraujo pulsiu
Ir balsas- — —

Saulėlydžio uždangai 
Plazdant.
Tave randu
Be žiedų —
Lyg sausa medžio lazda.
Kaip virpančia sraigę 
Pajuodusiam
Baimės smėli/ — — —
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MŪSŲ ŽINIOS
PRANEŠIMAS

São Paulo Romos Katalikų sv. Juozapo BEN
DRUOMENĖS visuotinis nepaprastas narių susi
rinkimas įvyks 1974 m.rugsėjo 22 d 
rinkimas įvyks 1974 m. rugsėjo-setembro 22 d. 
15 valandą ir tęsis iki 18 valandos.

Valdybos rinkimams bus patiekti du sąrašai:

SĄRAŠAS NUMERIS 1 - žalias lapas:

1 VALDYBON
1. Pirmininkas - Prelatas Aleksandras Arminas.
2. Vicepirmininkas - Liudvikas Jarmalavičius.
3. Pirmas sekretorius- Jonas Antanaitis.
4. Antras sekretorius - Vincas Viktoras Banys.
5. Pirmas kasininkas - Renato Mendo.
6. Antras kasininkas - Vincas Banys (tėvas)
7. Turtų globėjas - Norbertas Stasiulionis.
8. Pirmas valdybos narys - Petras Bareišis.
9. Antras valdybos narys - Inž. Algirdas Idika.

REVIZIJOS KOMISIJON
1. Bronius Šukevičius
2. Juozas Krumzlys.
3 Monika Baranauskienė.

SĄRAŠAS NUMERIS 2 - baltas lapas: 
VALDYBON:

1. Pirmininkas - kun. Juozas Šeškevičius.
2. Vicepirmininkas - Albertas Magila.
3 Pirmas sekretorius - Angelina Dirsė-Tatarūnas'
4. Antras sekretorius - kun. Stasys Šileika.
5. Pirmas kasininkas - Stacis- Magialis.
6. Antras kasininkas - Aleksas Vinkšnaitis.
7. Turtų globėjas - Petras Šimonis.
8. Pirmas valdybos narys - Angelika Triubienė.
9. Antras valdybos narys - Pedro Vitor Bareišis.

REVIZIJOS KOMISIJON.
1. Kazimieras Rimkevičius.

SIMUI BAKŠIUI MIRUS

Būrelis a.a. Simo Bakšio draugų bei 
pažįstamų rugsėjo 2 palaidojo ji Curaçá 
kapinėse,Sto Andrė. Tai dar vienas seno
sios kartos inteligentas lietuvis atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Velionį Brazilijon atsiuntė DURL pa
stangos,kaip cenzuotą mokytoją darbuo
tis lietuviškose mokyklose jspektoriaus 
pareigose. Vasaros atostogų metu jis moo 
kė vaikus Rio de Janeiro ir Baretose, kur 
„Frigorífico Anglo” dirbo daug lietuvių 
šeimų. Buvo geras pedagogas, rašytojas, 
poetas. Straipsnius rašinėjo į vietos bei į 
užsienio Hetuvių spaudą. Drauge su Kle
mensu Jura paraše lietuvių kalbos vado
vėlį „TĖVŲ KALBA” Pietinei Amerikai. 
Parašė ir poezijos rinkinį.

Per daugelį paskutiniųjų metu dėl pa
šlijusios sveikatos retai besirodė lietuviš
koje veikloje. Pereitais metais turėjo du 
širdies priepuoliu, o dabar irgi mirė stai
ga, be abejo nuo širdies smūgio.

Lietuvoje liko žmona ir sūnus
Lietuvoje liko sūnus ir žmona, kurią 

jis viename savo eilėraštyje taip aprašo:
„Žinok ten rauda mylima, 
Lyg baltas beržas pakelėj;
Ir vysta tavęs laukdama, 
Kaip vysta be rasos gėlė.
Sugrįžta paukščiai, grįžk ir tu 
Su jais į tėviškės laukus.
Gražu ant Nemuno kranto, 
Tik be tavęs man liūdna bus.
Velionis Bakšys buvo geras lietuvis ir 

patriotas. Tai rodo jo įrašas įspūdžių k 
knygoje, atsilankius meno ir kultūros pa 
rodoje praėjusį liepos mėnesį:

Telaimina Dangus, 
Tegul per Amžius bus 
Jauna, graži, gyva 
Tėvynė Lietuva.”

2. Aldona Bareišis.
3. Emilia Bendoraitis.

Smulkesni rinkimų eigos ir tvarkos aprašymai 
tilps sekančiame „Musų Lietuvos” numeryje.

VALDYBA.
F A D É K A

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
VALDYBA širdingai dėkoja savo kvieslėms sve • 
čiams ir viešnioms, įsigijusiems garbės pakvieti - 
mus į KONCERTĄ - BALIU,įvykusį rugp.31 d. 
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje, gausiai pa- 
rėmusiems šį parengimą savo auka:

1. STASYS MELIONAS 1
1. STAYS MELIONAS 400.00
2. JUOZAS VASILIAUSKAS 300.00
3. AUGUSTAS DULINSKIS 300.00
4. JONAS RIMŠA 300.00
5. CONTAGET SERVIÇCOS CONTAB 
$ ’CONTAGET SERVIÇOS CONTAB 300.00

5. CONTAGET SERVIÇOS CANT.
6. DR.JONAS GORDON
7. ALBINAS UCKUS
8. VALERIJA SADAUSKAS
9. J.K. PALECKIS
10. VIVENDA IMÓVEIS

'11. GRAŽVYDAS BAČELIS
12. ARŪNAS STEPONAITIS
Í3. ARNOLDAS FELMANAS
14. ALEKSANDRAS BAGDONAS
15. JONAS BRATKAUSKAS
16. DAUMANTAS DIKIN1S
17. ANTANAS SERBENTAS
18. KAP.JUOZAS ČIUVINSKAS
19. JONAS ŠERMUKŠNIS
20. JOSÉ SIMBELIS
21. JUOZAS BENDŽIUS
22. PONIA JOKUBAITIENÉ
23. VANDA MEŠKAUSKIENĖ

300.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00
200.00 
150.00 
I90.Ü0 
100.00 
100.00
100.00 
100.00

70.00 
50.00 

,150100
50.00 
50.00 
50.00 
50.00

Apgailėdami jo staigią mirtį ir prisi
mindami Velionį, prašykim savo maldo
se, kad Aukščiausias būtų jam gailestin
gas ir kad būtų jam lengva antrosios tė
vynės - Brazilijos žemelė.

Kap. J. Čiuvinskas

DAR VIENA STUDIJŲ DIENA
Suarão pajūryje, H.ir J.Valavičių va

sarvietėje, Brazilijos Nepriklausomybės 
dieną, rugs.7.,virš 20 S.Paulo jaunimo 
aptarė Jaunimo kongreso ruošos reika
lus. Tai jau devinta tokiu st ūdiju pasita
rimų diena.

Programa buvo viena iš ilgiausiu iki 
šio turėtų.Pirmiausiai svarstyta, kaip tin 
kamiau priimti i kongresą iš kitų kraštų 
atvyksiantį jaunimą. Dalyviai čia prisi
minė įspūdžius iš II PUK ir kitu kraštų 
lie tuvius, viešėjusius Brazilijoje. Savo m 
mintimis prisidėjo ir Alfonsas D.Petrai- 
tis,ir Janina Valavičienė bei Algirdas SI 
Sliesoraitis. Svarstymų santrauka bus M 
L.penktame puslapyje ateinančiuose nu
meriuose.
Ç Po Pietų pertraukos studijų savaitės 
komisijos nariai Aleksandras Valavičius 
ir Antanas Aleknavičius išaiškino komi
sijos numatytą talką Brazilijos atstovam, 
dalyvausiantiems J.Kongreso studijų sa
vaitėje 1976 m.sausio 1-6 dd. Ligi šio 
mėnesio 29 dienos norintieji būti kandi
datais į atstovus, turi išpildyti asmens ži 
nių lapą ir jį įteikti studijų savaitės komi 
sijai, kuri ruošia lietuvių kalbos ir kultū
ros kursus bei kitus užsiėmimus būsimi 
miems atstovams.

Trečioji šios studijų dienos dalis bu
vo grynai praktiško pobūdžio.Per ML ir 
kitais būdais išplatinta virs 800 Jauni
mo kongreso anketų, kurių iki šiol dar 
nedaug tesugrižo į Būstinę J K komitetui 
Todėl stud.dienos dalyviai svarstė,kaip

būtų galima greičiau surinkti išsiuntinė
tas anketas prieš šio mėnesio galą.

Jūratė Jasaityté. PLB valdy
bos narė ir PL Jaunimo Ryšių centro ve
dėja Čikagoje, žda vasario mėnesi atvykt

į S.Paulj ir iki pat Kongreso galo tal
kinti jo paruošimo darbuose. Studijų 
dienai sekretoriavo Živilė Jūraitytė.

Baigiant dieną trumpai įvertinti Auš
ros” kvarteto koncerto paruošiamieji 
darbai, jų teigiamybės ir trūkumai.Pub
lika koncertu buvo labai patenkinta, o 
įplaukos paliko nemažą pelną JK ruošai.

Studijų diena baigta mišių auka, kur 
rių skaitymai ir maldos buvo parinktos 
„už taika”.

NEMUNAS TELEVICIJOJ

„NEMUNAS” TELEVIZIJOJE
Sekmadieni,rugs.8, „Nemuno” šokė- 

j jai portugalų kolonijos programą ketvir
tame S.P. kanale praturtino „Malūnu” ir 
trumpu vedėjų pokalbiu su Elena Bareišy 
te. Programa matoma iš 22 stočių Brazili
jos pietuose. „Nemunui” vadovauja J.Lu
koševičius. akordeonu lydi R.Putvinskis. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

24. IURGIS GARŠKA 50.00
25. ALBINA AMBROZEVIČIENĖ 50.00
26. ALEKSANDRAS BUMBL1S 50.00
27. JONAS ANTANAITIS 50.00
28. -.ČESLOVAS JAKIŪNAS 50.00
29. STASYS BUMBLIS 50.00
30. E. PAVILONIENÉ 25.00

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Seselėms Pran 
ciškietėms už salę, Vyrų Brolijos nariams už pa 
tuošimą parengimo, už darbą prie įėjimo ir prie 
bufeto, L.K. Moterų Draugijos narėms su pirmi 
ninke Angelika Triubiene už paruošimą užkan 
džių ir darbo prie bufeto. Poniai Iracė 
VanceviČienei už tortą kanadietėms lietuvaitėms 
pavaišinti,ir bendrai,visiems prieidėjusiems prie 
šio koncerto-vakaro parengimo pasisekimo, bei 
visiems atsilankiusiems į koncertą, kuris taip gra
žiai pasisekė.

Õ JAU YPATINGA PADĖKA TEBŪNIE ČIA 
PAREIKŠTA PASAULIO LIETUVIU BENDRUO
MENĖS VADOVYBEI, ATSIUNTUSIAI MUM 
TAS NEPAPRASTAS LIETUVAITES DAINĮ 
NINKES IŠ KANADOS, TAIP GRAŽIAI IŠPIL 
DŽIUSIAS KONCERTO PROGRAMĄ.

Didelis ačiū kvartetui „AUŠRA”, taut, šokių 
ansambliui „NEMUNUI” ir visiems vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems prie šio parengimo 
pasisekimo.

Valdybos vardu

ALGIRDAS SLIESORAITIS 
Pirmininkas

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Nauja knyga..
Nepriklausomos Lietuvos vyriausyb 

bes apdovanotas Gedimino ordenu už 
nuoširdų pasidarbavima ir pagalbą lietu
viams imigrantams Brazilijoje, ARNOL
DAS FELMANAS paraše portugališkai 
knygą, pavadintą :“SUA EXCELÊNCIA 
MEIO-CIDADÀO”arba „Jo Ekscelenci
ja - Puspilietis”. Labai gyvu ir idomiu
stilium aprašo lietuvių ir kitų tautų imi 
gracija Brazilijon ir imigrantu vargus J is 
taip pat nurodo, kad ir Brazilijos pilie
tybę gavusieji daugeliu požiūrių čia nėr 
pilni piliečiai, o tik „Puspiliečiai”. nors 
moka visus mokesčius, tarnauja kariuo- 
menje ir atlieka visas visiems piliečiams 
privalomas pareigas. Jo knyga susidomė 
jo Brazilijos advokatai, politikai, val
džios žmones.

Autorius Flemanas savo darbuštumu 
ir gabumais yra labai prasimušęs Brazi
lijos gyvenime.

Jo knyga galima gauti ir M. Lietuvos 
redakcijoje ir LIVRARIA TEIXEIRA. 
R.Marconi. Rekomenduojame visiems 
pasiskaityti. J K

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Iš 3 pusi.

bažnytėlės aptarnauti. įpėdinių 
nėra. Labai daug bažnyčių stovi 
uždarytu, nebėra kunigu. Nauju 
pamainos neužtenka. Valdžia lei 
džia tik šešiems ar aštuoniems js- 
tot seminarijon. Tai kurgi užteks 
kunigu?

AR JAU NUSIPIRKOTE NAUJĄJĮ
Ll ETUVI Ų-PORTUGALŲ KALBŲ

ŽODYNĄ
Jį paruošė Alfonsas D. Petraitis ir Liucija Jodelytė.

Išleido Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Akademinis
Sambūris, Spaudė „Mūsų Lietuvos” spaustuvė.

Pirmoji laida 1974 m.liepos 1 d. Tiražas 1000 egz.
Kaina - 15 kruzeiru.
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MŪSŲ
ŽINIOS

OVO POSĖDIS
Liet.R.Kat.Šv. Juozapo Bendruome

nės valdybos posėdis įvyko prel. A.Ar
mino klebonijoje, Mana, rugs.5 dieną.

Priimti kandidatuojančių pBendruo- 
menę narių sąrašai ir aptartos valdybos 
rinkimų taisyklės.

Rinkimai n.valdybos bus sekmadienį, 
rugsėjo 22 dieną. Pirm.prelatas posėdžio 
dalyvius pavaišino, padėkojo už praėju
sios kadencijos bendradarbiavimą. Nu
tarta naujai išrinktajai valdybai perduot 
pareigas trečiąjį ketvirtadienį po rinki
mų, bendrame abiejų valdybų posėdyje.

Naujųjų narių paduotiems įstojimo 
pareiškimams apsvarstyti bus dar vienas 
valdybos posėdis prieš rinkimus. Yra pa
duota arti Šimto naujų pareiškimų.

MŪSŲ LIETUVA
1 ....................... ....... I

SPAUBOS Blfca

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia jau tradicija virtusi Spaudos 
bičiulių balių. Jo pelnas yra skiriamas palaikyti mūsų vieninteli 
savaitraštį „Musų Lietuvą."

Šiemet balius bus sekmadieni,rugsėjo 15 dieną, 12,30 valandą, 
Zelinos Jaunimo namuose. Pakvietimus jau galima gauti pas Bro
lijos vyrus ir abiejose klebonijose. .

Rengėjai

Zelinos klebonijoje yra laiškų Šiems 
asmenimsrV.Šimonytei^Pavilonio „Me
tais e Plásticos”, D.M.Lutkui, A.Bumb- 
liui, J.Satkūnaitei, J.Valavičiui, /.Tijūnė
liui, E.Bacevičienei,Ladowsi, O.Prancke- 
vičienei,V.Čemiauskui, A.Baužienei,T.*j 
Labuckienei,A.Seliokui,J.Pilipavičiui, 
Povilaičiui, V.BileviČiui,L.JodeIytei,J 
Masini, A.MatelionyteiJ’rel.P.Ragažins- 
kui, A.Tylai,R.Sarmiento Jokubauskai- 
tei, Jurgelevičiūtei.

ORGANIZUOJAMAS VAIKU 
CHORAS

Zelinos parapijoje organizuojamas vai
ku choras. Norintieji priklausytrrenkasi 
šį šeštadienį į Jaunimo namus pirmajai 
repeticijai. Chorui vadovaus kun. Stasys 
Šileika. Bus proga norintiems pasimoky
ti kankliuoti.
-o-o-o-

Mūsų'tautos vargų ir kančių 
niekas neaprašys. Nueis viskas už
marštin. Po kelių šimtų metų, ra
šau: po kelių įimtų, po keliasde
šimtų metų niekas ir nežinos, kad 
čia gyveno taurus ir tylūs kanki
niai. Norėčiau tikėti, kad ašaros ir 
krauį 
niai. Norėčiau tikėti, kad ašarom 
ir krauju palaistyta mūsų žemelė, 
Dievui padedant, pražys naujai. 
Tačiau reikia visų pastangų 'ir mal
dų. Padėkime vieni kitiems.

Ten Jums niekas nedraudžia ra
šyti, kalbėti užstoti ką nors. Ir po 
to niekas už tai nebaudžia. &ia 
mes patys nieko negalim. Pamė
ginsi pagelbėti, pats atsisėsi.

Rašyk man tankiau. Kiek beli
ko to gyvenimo. Žiūrėk jau ir se
natvė. O Praeities tik akimirkos. 
Buvo ir nebėr.

Gal geriau nedaryk žygiu mane 
išsikviesti. Gali mane imti dardyti. 
Pavargau nuo viso to. Greičiausiai 
nieko neišeis, o tik vėl iš naujo vi
sokie tardymai.

Linkėjimai nuo Lino. Gyvuok. 
Tavo Alis.
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Du kartus šoko tautinius šokius CTA 
patalpose (Centro Técnico de Aeronáu
tica): Žiogeliai, Šustas, Lenciūgėlis, Gy- 
vataras, Blezdingėlė ir Rugučiai. Šokė
jus mokė ir jiems vadovavo Robertas 
Bilevičius. Kiekvieną šokį publikai pa
aiškino atskirai.

Vaikai valgė ir nakvojo seselių mo
kykloje, kur juos labai maloniai priė
mė vienuolės ir kun. Claudio.

Buvo laiko ekskursijoms po miestą, 
apžiurėjo CTA, pasilinksminimo parką 
ir dalyvavo Mišiose šeštadienio vakarą, 
kuriose giedojo lietuviškas giesmes, ly
dimi Beatriz Bacevičiūtės gitara. Šokius 
akordeonu grojo Klaudijus Butkus.

Rūtelė, skautai ir skautės dėkoja Al
gimantui Saldžiui, p. Baniams, poniai 
Berbel už nuvežimą ir kitą pagalbą.

Vytautas ir Eugenia Bacevičiai.

KUN. ŠULCAS STOVYKLOJE

Pereito mėnesio pabaigoje kun. Her
manas Šulcas išvyko iš Čikagos ir prie 
Washingtono dalyvavo jubiliejinėje A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio stovykloje. 
Čikagoje keletą kartų kalbėjo per radi
ją, o spaudoje informavo Š. Amerikos 
lietuvius apie Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės stipendijų fondą, kuriam ti
kisi surinkti iki 20 stipendijų.

Iš susitikimų susidarė įspūdį, kad 
Š. Amerikos lietuviai labai domisi P. 
Amerikoje ruošiamu Jaunimo kongre
su.

MÚSU l MIRUSIEJI
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS lí 9 psl.

Saulių suėmė. Būk tai jis daugi
nęs maldaknyges - prieštarybinę 
literatūrą. Nuo rudens vyksta kra
tymai,tardymai, suiminėjimai. Jo 
(Sauliaus) silpna sveikata neišlai
kys. Ten galėtumėt rašyti protes
tus, skundus už kankinamus žmo
nes, gal paleistų, arba mažiau teis
tų. Reikėtų gelbėti. Juk jis nieko . 
blogo nedarydavo. Visa tik kitu . 
gėriui, tik kitiems. Ir tokį žmogų, 
kuns gera daro, aukojasi kitų la
bui, dorina jaunimą, —suima, sodi 
na į kalėjimus. Tai šitokia yra mū
sų teisybė, 
i

Rugsėjo 7 d. mirė a.a.

JONAS PRIMUS
46 m. amžiaus, gyvenęs V.Per- 
dizes. Palaidotas Fomosos ka
pinėse. Liko žmona Olga Za- 
gorskaitė-Primus, motina ir 3 
seserys.

Musų užuojauta žmonai,gi
minėms ir prieteliams.

i

RŪTELĖ IR SKAUTAI PASIRODĖ

„Rūtelės” ir skautų vieneto 21 na
rys dalyvavo „Feira de Amizade” rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 São Jose dos 
Campos mieste.
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FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
- GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PASA HOMENS, SENHORAS E 

CRIANÇAS. MINI-8OMJRINHAS, TIPO ITALIANO E ALEMÀO.

POKALBIS SU NAUJUOJU ZE 
LINOS KLEBONU JUOZU ŠEŠ
KEVIČIŲ.

ML Bendradarbis St. Vancevičius 
užsuko pas Šv.Juozapo parapijos 
kleboną kun.J.Šeškevičių ir papra
šė atsakyti j keletą visiems parapie- 
čiams įdomių klausimų:

Ar šis paskyrimas jums,Gerb.Klebo- 
ne buvo staigmena, ar jau tikėjotės jo 
sulaukti'1

Pasiūlymas buvo staigmena.Ne
dariau jokių pastangų tą paskyri
mą gauti, nors žinojau,jog kitų as
menų labui tokios pastangos bu

vo daromos. Tačiau paskyrimas 
nebuvo staigmena,nes žinojau,jog 
būsiu paskirtas.

Kaip sutiko jūsų paskyrimą V.Želi 
nos lietuviai katalikai^

Manau,jog maloniai ir džiugiai. 
Jei ir buvo nepatenkintų, tai iki 
šiolei jie dar neturėjo progos savo 
nepasitenkinimą man pareikšti.

Kaip sutiko tą-.paskyrimą Šv. Juoza
po Bendruomenės Valdyba?

Didelė dalis valdybos narių su
tiko draugiškai. Likusieji mažiau
siai taktiškai ir tolerantiškai.

Kokie yra jūsų darbo planai?

Konkrečius planus parodys at
eities gyvenimas. Esu nusiteikęs 
organizuoti pastoracinį parapijos 
darbą ir talkinti lietuviškiems ko
lonijos darbams.

Kai ankščiau darbavotės šioje parapi
joje, daug triūso ir laiko pašvęsdavote 
lietuviškiems reikalams. Ar ir ateityje 
manote tiems reikalams taip pat pasi
švęsti?

Ir toli nuo lietuviškosios kolo
nijos darbuodamasis vis stengda- 
vaus rūpintis lietuviškais reikalais, 
ir prie jų prisidėti. Dabar jais rū
pintis yra viena ir tiesioginė ma
no pareigų. Todėl stengsiuos jas 
atlikti, kiek man leis jėgos.

Ko lauktumėte iš savo parapijos lie
tuviu?

Laukčiau, kad remtų savo jėgo-' 
mis ir darbu krikščioniškus ir lie
tuviškus reikalus, kad pasitikėtų 
vieni kitais, kad daugiau dėmesio 
kreiptų į tai kas mus jungia, o ne 
j tai, kas mus skiria, kad burtųsi a- 
pie savo bažnyčią ir ją uoliai lan
kytų.

Tuo baigė pasikalbėjimą'gerai 
nusiteikęs ir pilnus energijos nau
jasis Zelinos klebenąs kun Juozas 
Šeškevičius.

ZALJSLJ
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