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Popiežium būtų 
ne italas?

Viena. — Austrijos kardinolas 
Franz Koenig pranašauja, kad ki
tas popiežius po Pauliaus VI bus 
ne italas, nes 'kardinolų kolegijoje 
italų beliko tik 30, kai kitų tauty
bių kardinolų yra tris kartus dau
giau. Paklaustas, ar jis sutiktų bū
ti renkamas popiežium, atsakė, 
kad nei jis, nei kas kitas Šuo lai
ku nenorėtų imtis tokios naštos, 
bet kai visi bus užrakinti ir išleis
ti tik išrinkus popiežių, vienas 
turės juo būti, nori ar nenori.

ŠVENTŲJŲ METŲ EKSKURSI- 
JON i Romą yra pakviestas ir suti
ko dalyvauti Simas Kudirka. Vati
kane jam bus stengiamasi sudaryti 
progą susitikti su popiežium Pau
lium VI. Lankydamasis Šveicarijoje, 
S. Kudirka planuoja susitikimą su 
ištremtu rašytoju A. Solženicinu.

“HERKUS MANTAS”, lietuviškas 
istorinis filmas, debiutavo Japonijos 
kino teatrų ekranuose. Jo sėkme 
ypač džiaugiasi M. K. čiurloinio klu
bo vadovas Itaras Katas, japonų žur
nalistas ir menotyrininkas.

Pasaulis 
informuojamas 

apie ok; Lietuvą
Italų kalba “Samizdat”: **Cro- 

naca de una vita nuova nell’ US 
SR” pašventė Lietuvai 182—206 
puslapius su 12 fotografijų. 
Straipsnių poskyriai pavadinti: 
Lietuvos katalikai; Krikščionių 
solidarumas . Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios slaptoji kronika; Žmo 
nių sukilimas (Kalanta ir kt); 
Dvasiškiai; Ar mokyti tiesos yra 
nusikaltimas, (kun. Zdebskis); 
Klausykit Dievo, ne žmonių 
(kun. Šeškevičius); Ar gali Baž
nyčia būti statoma ant melo ir 
prievartos (arkivyskupas Matu
lionis); Memorandumas 17,054 
katalikų; 16,800 katalikų reika
lauja religinės spaudos laisvės; 
14,604 s. dudentų ir jaunimo pa
reiškimas dėl sąžinės laisvės. Ži
nios suteiktos prel. V. Mincevi
čiaus Romoje» , £E.£

Didesnes "detentes” labui buvo galvota padaryti ir 
didesnę dovaną Maskvai

‘Prieš trisdešimt penkerius me
tus Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
nepriklausomybė buvo sutrhtškin- 
ta sovietų tankų. Kokios buvo 
priežastys sovietų milžinui tas 
nedideles šalis sunaikinti? Buvo 
tik tos: kad jos, valstybės, buvo 
nedidelės, kad jos iš viso buvo, 
kad jų buvo ištroškęs Stalinas.

“Nepriklausomybė, kuri buvo 
sutriuškinta, nemirė. Faktinai'ji 
gyva, bujoja ir žydi širdyse dau
gelio šimtų ir tūkstančių atmini
muose ir troškimuose. Faktinai 
gyva 
pažinti sovietų užgrobimą.

“Tą faktą mūsų vyriausybė lyg 
ir buvo primiršusi, kai staiga tas 
reikalas buvo iškeltas. Panorėta 
didesnės ‘‘detentes” labui suteikti 
malonią dovaną Maskvai — pa
tenkinti jos prašymą, pripažinti

ir Amerikos atsisakyme pri-. 50 kolegų, remiančių rezoliuciją»

jų “nusikaltimas”, kad jos bejė- 
kad šios laisvę mylinčios šalys gės”, — rašo “Chicago Tribune”, 
yra tikros sovietų “respublikos”. ~ didžiausias Chięagos laikraš'ris.

kas Saukia, tas galingas
Lietuviai, paprastai, pabunda 

ir ima Šaukti vien tik tada, kai kas 
jiems stipriai ant kojos užmina. 
Kol prie šio veiksmo neprieita. Jie 
bendrai, pasižymi kantrybe ir ty
la, kuri tačiau ne visuomet yra 
krikščioniškos dorybės išraiška, o 
tik mūsų nerangumas. Gi už tai 
dažnai tenka nukentėti, ypač šiais 
šauksmo, reklamų, propagandos 
laikais. Kas garsinasi, tampa gar
sus, kas šaukia, tas rodosi galingas 
Ir su tokiais pasaulis skaitosi.

Iš tūlo "Tasmaniečio" sužino
me, kad kai Australijos spauda 
paskelbė, kad Whitlamo valdžia, 
pataikaudama Maskvai, pripažino 
Pabaltijo priklausomumą Sovietų 
Rusijai, lietuviai ėmė rėkti, de
monstruoti, rodytis, kad jų daug; 
o parlamentarai paprasčiausiai at
vožė: "Kodėl protestuojate staiga 
tik dabar? Kodėl lig šiol Pabaltijo 
problemų negarsinote? "

Vienas australietis pastebėjo, 
kad Australijos knygų rinkoje nė
ra nei vienos padorios knygos ang
lų kalba apie Lietuvą arba apie 
Pabaltijo valstybes. Knygų par
duotuvės turi tuzinus leidinių a- 
pie Čilę, Vietnamą, Bangladešą 
Pietų Afriką ir net Zambiją, o a- 
pie Estiją, Latviją ir Lietuvą — 
nieko.

Australijos užsienio reikalų mi
nisterija turi savo 6.000 tomų 
"reference library". O apie Pabal
tijį jie turi tik vieną knygą — 1970 
m. Rygoje išleistą komunistinį 
veikalą "Burgeois Diplomacy".

Tuo tarpu visos valdžios įstai

— paaukoti Pahdtijį
“Valstybės departastes^už- 

griuvo laiškų, telegramų įr tdefo- 
nų kalnai. Departament#*- pra
mokė ir sužinojo, kad nepriklau
somybė nemiršta po tankų ratais, 
bet pasilieka gyva tol, kol žmonių 
širdyse dega vilties kibirkštis. Pa- 
baltiečiai Amerikoj tą vūtj ištiki
mai nešioja. Illinojaus kongres- 
manas Edward Derwinsku nuo 
seniai žinomas didelis pavergtų
jų draugas, pareikalavo padaryti 
viešus apklausinėjimus apie Šią 
norimą prekybą ir įsijungė į kitų 

kad Kongresas pripažintų, jog 
tos šalys turi būti laisvos.

“Tikimės, kad Mr. Derwinskio 
pastangos bus sėkmingos. Ir šia- 
me jėgos politikos amžiuje mažo-, 
sioms šalims turi būti dovanotas"

gos knibždėte knibžda komunistų 
bei jiems prijaučiančių. Ir jie dir
ba, aišku, ne mūsų naudai. Austra
lijoj, pavyzdžiui, ilga (156 žodžių) 
telegrama, siųsta Whitlamui apie 
persekiojimus Lietuvoj, "dingo be 
žinios" ministério pirmininko įstai 
goję.

Lietuviai tyli, tyliai dirba, arba 
pešasi (nevisuomet tyliai). Anie 
tik ir tenori, kad mes peštumė- 
mės tarpusavy, arba tyliai vieni 
kitiems "lenciūgėlius" šoktume. 
Tuomet nebelieka laiko skelbti 
pasauliui apie sistemingą mūsų 
tautos naikinimą.

Patirtis rodo, kad politinė veik
la turi būti glaudžiai susijusi su 
kultūrine, ir atvirkščiai; kad dau
giausiai Lietuvai pasiekia tie, ku
rie mokslu, menu ar kitokiais bū
dais yra pasižymėję bei praturti
nę vietinį gyvenimą; kad efektin
ga veikla turi būti vieninga.

PJ Kongresas mus judina. Judi
na ir jaunimą. Kaip tik proga ryž
tis neužsidaryti savo kiaute, ir 
"vieni kitiems lenciūgėlius šokti", 
o išeiti vis platesnėn viešumon. 
Kongresas, parodos, minėjimai — 
tai vis progos išeiti viešumon. Rei
kia skelbti platesnei brazilų publi
kai, užmegzti glaudesnius santy
kius su įtakingesniais asmenimis 
bei institucijomis; paruošti ir kokį 
leidinį, kuris pasiliktų ilgesniam 
laikui.

Birželinių įvykių minėjimas — 
gera proga supažindinti brazilų 
visuomenę su dabartine politine 
Lietuvos padėtim
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Lietuvoje skatinama savikova
Atsirado bevardė grupė, tikinčiųjų vardu ginanti sovietinės valdžios žygius
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Berekait^e, duok kitam 1 
kiną nuo 1972 metų.
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L i e t u v o s

Katalikų

Bažnyčio s

KRONIKA

Blame numery;) e s
Ko nori anonimas? Pu atsakymai. 

Byla. NzU 30. N. Sadfeaaitoe areštas, 
g, lamonis psichiatrinėje. Žinios iė vysku
pijų. Gyva Marijos žemė. Ateistinis muzie
jų*.

Bietuva. . . • . . . . . . 1 9 7 ♦ m.

+++++++44-H-4++++++++++++++++++++++++++++++

Po ilgos pertraukos pasirodė 
jau dvyliktas numeris “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos”. Už ją daug asmenų buvo 
suimta, pasodinta kalėjimuose, 
tačiau “Kronika” eina ir toliau, 
skelbdama faktus, rodančius re
ligijos persekiojimą. Tarp jų 
vienas būdingiausių — Vilka
viškio vyskupijos kunigų grupės 
vardu įteiktas raštas vyskupui 
J. Matulaičiui - Labukui, tvar
kančiam Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos reika
lus. Nuorašai pasiustTTFTtrtíên^ 
vyskupam bei valdytojam. Laiš
kas būdingas tuo, kad jame pa
sisakoma prieš tuos kunigus, ku
rie drąsiai kovoja už krikščio
niškąjį tikėjimą bei laisvą jo iš
pažinimą Lietuvoje.

Nusilenkimo taktiką
Minėtoji vilkaviškiečių kuni

gų grupė, tikra ar fiktyvi, įrodi
nėja, kad geriausia taktika yra 
paklusti bei nusilenkti okupaci

Nr.l 2.

nei valdžiai, nes tuo būdu gali
ma daugiausia laimėti. Ji nuro
do pavyzdžius — kelių senų 
šventovių atnaujinimą ir kelių 
laikinių šventovių pastatymą. 
Valdžios priespaudą esą didina 
“reakcingieji” kunigai, nepaisą 
valdžios potvarkių. Dėlto jiems 
neišskiriama medžiaga švento
vių remontams, atimami leidi
mai remontuoti, varžomas važia- 
vimas į atlaidus. Anoniminio 
rašto autoriai sako: “Ar tai nėra 
teisinga tarybinės valdžios reak
cija prieš kaikurii^ kunigų - re
akcionierių vedamą šovinistinę 
propagandą? Kodėl i tai nerea
guoja mūsų kurijos vyskupai ir 
vyskupų pavaduotojai? Ar tokia 
laikysena naudinga Bažnyčiai?”

Rašto autoriai priekaištauja 
ir dėl slaptos kunigų seminari-' 
jos bei slaptų kunigų. 
Tie dalykai esą žalingi Bažny
čiai. Jie prašo vysk. J. Labuką 
perduoti Vatikanui “tiesos žo
di” apie Vilkayiškiir vyskupiją. 

nes jeigu jis tylės, “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronika” 
kalbės. Rašto data — 1974. 
XI. 1.

Drąsieji atsako
Į minėtąjį raštą, platinamą 

įvairiose Lietuvos vietovėse, at
sako drąsieji kunigai, kurie ma
no, kad sovietinės valdžios pa
taikūnai yra jos įrankiai skal
dyti tikinčiųjų vienybei ir griau
ti jų Bendrijai. Jie taip pat įtei
kė raštą vyskupui J. Labukui.

Pirmiausia jie suabejoja kola- 
borantinės kunigų grupės au
tentiškumu. Iš vartojamų sovie
tinių terminų, kaip “reakcingi 
kunigai”, “istorijos rato pasu
kimas atgal”, “teisinga tarybi
nės valdžios reakcija”, “kunigai 
podpolščikai”, jie sprendžia, 
kad anas raštas galėjo būti pa
rašytas ir nekunigų. Be to, ana 
vilkaviškiečių kunigų grupė 
esanti anoniminė, nenurodanti 
pavardžių. Pasak drąsiųjų ku
nigų rašto, pavardės po tokiu 
memorandumu būtų juos iš- 
augštinusios sovietinės valdžios 
akyse. Anksčiau po tokio pobū
džio raštais vilkaviškiečiai drįs- 
davę pasirašyti, nors už tai grė
sė ateistinės valdžios baudos. 
Taip esą įvyko su kun. V. De
gučiu ir kun. G. Dovydaičiu. 
Pirmasis buvęs nušalintas nuo 
Lazdijų dekano pareigų, o ant
rasis, jo vikaras, ir dabar val
džios nekenčiamas.

Anoniminio rašto autoriai esą 
susirūpinę kunigų vienybe, bet 
kuriam tikslui — “Bažnyčiai 
statyti ar griauti? O gal auto
riai susirūpinę, kad netolimoje 
praeityje Lietuvos kunigai vie
ningai nepasmerkė popiežiaus 
Pijaus XII veiklos, o atsirado 
vos keletas ‘prisiderinusių prie 
laiko sąlygų’ kunigų?”

Priekaištai kovotojams
Stipriai atmuša priekaištą drą

siųjų rašto autoriai dėl laikyse
nos tokių kunigų, kaip A. Šeš
kevičius, P. Bubnys, J. Zdebs- 
kis, kad jie savo atkaklumu no
rėję pagarsėti užsienio spaudo
je, tapti nevainikuotais kanki
niais. Atsakyme rašoma, esą 
anoniminė grupė, norėdama nu
kreipti dėmesį nuo religijos per
sekiojimo Lietuvoje, kalba apie 
šventovių remontus. Toliau pa
brėžiama: “Iš tikrųjų, Lietuvos 
kunigai, perėję Golgotos kelią 
Tėvynėje ir Sibire ir likę ištiki
mi Bažnyčiai daug dėmesio ski- 
ria bažnyčių remontams, neš vi
sos kitos veiklos sritys — dar
bas mokykloje, spaudos baruo
se, katekizacija ir 1.1. — suvar
žytos arba visiškai uždraustos.” 
Šios uždraustos sritys esančios 

svarbesnes už mūrinių švento
vių atnaujinimą, nes tai esanti 
gyvosios Bažnyčios statyba. Nė 
vienas kunigas, rizikuojąs savo 
laisve, nejieško garbės — jis tik 
vykdo savo pašaukimą,.

Anoniminio rašto autoriai kal
ba apie slaptą kunigų semina
riją bei slaptai ĮŠVėrrtintus kū- 
nigus. Antrojo rašto autoriai 
sako, kad tuo tarpu tai tik kal
bos, bet jei tokia seminarija 
būtų, nieko blogo. Pagaliau ne
būtų kalbų apie ją, jeigu val
džia leistų eiti į viešąją semina
riją visiem, kas nori.

Apie slaptus kunigus atsaky
me rašoma: “Metami akmenys į 
kunigus “podpolščikus”. Ar jų 
būtų, jei civilinė valdžia netruk
dytų tokiems dirbti? Kažin, ar 
šie kunigai ne pilniau atlieka 
savo pareigas, ar ne daugiau 
parodo idealizmo ir aukos Už 
daugelį tų, kurie dirba oficia
liai ir viešai? Ar toks neigia
mas nusistatymas prieš tuos 
konfratrus, kurie, nebodami pa
vojų, išeikvoję savo jėgas ir 
sveikatą 48 darbo valandų sa
vaitėje, suranda savyje energi
jos skirti savo mažytį laisvalaikį 
pastoracijai, neišduoda žemo 

| jausmo? Kas iš mūsų oficialiai 
dirbančiųjų parodo tiek idealiz
mo, pasišventimo ir meilės sie
loms, kaip šie ‘kunigai darbi
ninkai’?”

Ko siekiama?
Iš pateiktų “Kronikos” frag

mentų matyti, kad Lietuvos ti
kinčiųjų tarpe norima skleisti 
sankiršą. Iki šiol sovietinei val
džiai vis nepavykdavo nustatyti 
vieną tikinčiųjų dalį prieš kitą. 
Net ir anuomet, kai vyskupai, 
valdžios priversti, Įsakė kuni
gams perskaityti ganytojinį laiš
ką, smerkiantį parašų rinkimą 
memorandumui prieš tikėjimo 
persekiojimą, — nepavyko su
kiršinti plačiu mastu. Dabar 
bandoma įvesti Trojos arklį į 
kunigų eiles ir tuo būdu suskal
dyti vieningą tikinčiųjų frontą. 
Sovietiniai pareigūnai norėtų 
sudaryti sau palankių kunigų 
grupę, kuri pradėtų savikovą. 
Šis metodas, kaip ir kituose ko
munistų valdomuose, kraštuose, 
pasitarnautų religinio bei tauti
nio fronto silpninimui viduje ir 
viešosios opinijos klaidinimui 
užsienyje. Lietuvoje šis metodas 
iki šiol nepavyko, nes neatsira
do pakankama grupė kunigų ir 
pasauliečių, sutinkanti talkinti 
religijos persekiojimui. O ir da
bar prabilusieji nedrįso nė pa
vardžių nurodyti. Matyt, jos pa
jėgumas labai menkas, negalįs 
nė iš tolo atsilaikyti prieš vie
šąją Lietuvos tikinčiųjų opiniją. 
Galimas dalykas, ta grupė yra 
fiktyvi, surežisuota savikovai 
skatinti.

Ar Tamsta jau įsigijai 
LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKĄ?
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

TIK 6 ICT3W LIGI III PI JAUNIMO KONGRESO!

LIETUV KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE!

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas

Tel. 274-2295
ižd.Jonas Tatarūnas - tel.63-7344 !
ižd.Vincas Banys tel. 274-0677 
sekr. Halina Mošinskienė telef.

65-0907.

Bern ,aqui esamos novamente ten
tando informar àqueles que não sabem 
ler em lituano algo que acontece em 
nossa colônia. Queremos ainda dizer 
que não escrevemos esta coluna com 
a finalidade de nos promovermos ou 
promover alguém, mas sim com o in
tuito de que aqueles que tem dificulda
des de ler em lituano possam saber al
go sôbre nós os lituanos. E como já di
zia, o velho filósofo "Jonukas Pipiru- 
kas":quem não ss comunica se estrum- 
bica; então vamos lá.

§§§

Quero agradecer a carte da Adele, 
mas um adendo: Adele, gostaria de sa
ber a secção que você trabalha para po
der telefonar-lhe pois as suas sugestões 
são realmente muito boas, e gostaría
mos de bater um papo contigo, tam
bém a respeito do Congresso. Mande- •- 
nos seu endereço para que se possa 
comunicar com você.

§§§

parabéns pela sua matéria 
número dando explicações

Arūnas, 
no último 
sôbre o Congresso. Quem não enten
deu o que é o Congresso,com isto que 
você escreveu é bom ficar quieto e não 
falar nada,senão vai ganhar um diplo
ma de "ASILAS".

§§§

A família Steponaitis está botando 
pra quebrar. A Rimantė está dando 
provas, de como todos podemos aju
dar a preparar o Congresso, ela moran
do em Santos quase todas as semanas 
manda matérias ao jornal lituano. E 
tem gente que mora aqui mesmo e diz 
que não tem tempo para ajudar. Sigam 
este exemplo da moça.

§§§
O Joãozinho e a Šimonytė ficaram 

de ajudar a escrever esta coluna e até 
agora nada. Eles haviam prometido de 
colocar alguma coisa na semana passa
da e deram aquela mancada. Mas que 
papelão.'!/

§§§
Agradecemos também as palavras 

de incentivo do anônimo que escreveu 
algumas palavras sôbre nós no ultimo 
número do "Mūsų Lietuva". O mesmo 
recado que foi dado a Adele, X mande 
seu nome e endereço ou telefone para 
podermos entrar em contato com você. 
Estamos esperando.

§§§

MŪSŲ LIETUVA.,
' ... . -.--‘ii

Arėjas Vitkauskas

TALKA

o

Brolau, še ranką, - tau sunku; 
Abiem ir darbas palengvės. 
Gyvybės laimė sužydės 
Kur pirma buvo nejauku.

Paduosim ranką ir kitiems, 
Ir bus galinga mūs talka, - 
Tiktai suvienyta ranka 
Išganymą atneš visiems.

©ostaria de mandar uma palavra da 
louvor ao Pe. Daugintis, pois o trabalho 
que ele faz não é mole. Ele visita famí
lias de lituanos em bairros distantes, e 
normal mente são famílias pobres que 
precisam de ajuda, e ele sem fazer alar
de vai fazendo sau trabalho, ajudando 
de maneira que pode a todos que o pro
curam. Quem puder,telefone à redação 

e fale com ele, pois quem sabe e princi
palmente agora com a chegada do in
verno, tenha algumas famílias precisan
do exatamente daquele agasalho que 
você não usa mais. Vamos colaborar 
com alguns cruzeirinhos também que 
aquilo, que a nós parece pouco,a mui
tos outros tem grande valia. Vamos pois 
através do Pe. Daugintis ajudar os me
nos favorecidos.

§§§

Quem anda sumido são, os irmãos 
Žvingalą. O que teria acontecido? Wil
ma e Walter^estamos precisando de vo
cês, queremos vê-los nas próximas reu
niões. A não ser que aquele canadense 
não deixa mais a Wilma trabalhar conos
co.

§§§
Parabéns a Comissão da Semana 

de Estudos. O programa noturno da 
semana de estudos de 1 a 6 de Janeiro 
em Itaici será pelo visto espetacular, 
estamos vendo, que a comissão encar
regada com este trabalho está de man
gas arregaçadas levando avante as suas 
idéias, inventando divertimentos para i T' ~~ •’ “ias 22 a 31 de Agosto no mesmo lu-
os atstovai , que chegarao ao progra
ma cansados de palestras ė debates.

§§§

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA 

MŪS ŠIRDYJE VISADA!

TŪKSTANTINIS VAJUS

Šią savaitę prisidėjo dar šie mecena
tai rėmėjai:

34.Henrikas Valavičius - Cr$.1.000,00 
3 5. Aleksas Kalinauskas- CrS.1.000,00 
36.1

Oia 18 de Maio tivemos o dia de es
tudos na Moóca. Entre os presentes tin
ham algumas pessoas novas. Eram eles 
Sérgio e a Luciá Karašauskas mais a sua 
amiga Rosane; eles prometeram visitar 
as famílias da Vila Libaneza, fornecen
do informações sôbre o Congresso bem 
como convidando-os a contribuírem, e 
tentando arrumar mais jovens para tra
balhar conosco nos preparativos do 
Congresso. A visita do bairro do I mi
rim ficará a cargo do Sr. e Sra. Lisaus
kas; este simpático casal tem 6 filhos, 
os quais não puderam participar deste 
dia de estudos, porém esperamos con
tar com a presença dos 6 na próxima 
reunião. A Vila Anastácio se fêz repre
sentar deste dia de estudos pelos ir
mãos Ricardo e Alice Kupstaitis, os 
quais prometeram trabalhar com força 
total lá por aquelas bandas.

§§§
Por ocasião do 87° aniversário da A- 

bolição, todos os presentes à Assemblé
ia Legislativa ficaram entusiasmados 
com o formidável discurso e programa 
organizado pela nossa conhecida depu
tada Dulce Salles Cunha Braga, que 
fêz questão de destacar em meio ao seu 
discurso a situação da Estonia, Letô
nia e Lituania ainda sob o dominio alie
no. Estiveram presentes de nossa colô
nia entre outros a Kristina Valavičiūtė e 
a Silvania Aradzenka que estavam ves
tidas em traje nacional lituano, o que 
chamou a atenção de vários deputados, 
que foram conversar com as duas. Tam
bém com duas moças lindas daquelas e 
ainda vestidas a caráter não tem deputa
do que aguente.

§§§
Queremos parabenizar o Eng. Algir

das Mošinskis pela passagem de seu 70° 
aniversário ocorrido no dia 16 dêste. 
A Sra. Halina Mošinskienė estava toda 
radiante apresentando a todos os seus 
6 netinhos. Já tinham até algumas mães 
presentes à festa tratando de casar os 
netinhos, porém o Comitê Organizador 
do Congresso avisa que antes do Con
gresso é proibido casarem-se os filhos 
daqueles que estão ajudando a preparar 
o Congresso. A Da. Halina faz parte da 
Comissão de Finanças.

§§§
Podem marcar nos seus cademinhos 

de anotações: A quinta exposição anual 
dos países Bálticos vai realizar-se nos 

tikimės kad bus tūkstantinis.

.Kazimieras Skorupskis 1.000,00

įnešė
Henrikas Valavičius ■ 400,00

KITOS AUKOS
Andrė Mildašis - 50,00
Aldona M. Camargo - 20,00
Laimė Boggiani 20,00
Stasys Karalkevičius - 400,00,

Lietuvi, paremk III Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Tavo auka pa
dės išlaikyti lietuvybę jaunojoje karto
je. Kongreso pasisekimas tavo rankose.

GRAŽUS PAVYZDYS

Naujasis tūkstantininkas-dr. ALEK
SAS KALINAUSKAS praeitą sekma
dienį dalyvavo draug su kitais Liet. 
Katal. Bendruomenės suruoštame pik
nike. Nors advokatas, tačiau nepasidi
džiavo dalyvauti gegužinėje, bendrauti 
su eiliniais tautiečiais ir vos paprašytas 
prisidėjo prie tūkstantinio Jaunimo 
Kongreso vajaus.

Tai gražus pavyzdys ir kitiems mū
sų, lietuvių kolonijos aukštojo mokslo 
žmonėms, profesionalams.

Dr. Aleksas Kalinauskas turi savo 
raštinę São Paulo miesto centre, Rua 
15 de Novembro 244; 4-tas aukštas, 
conj. 19; telef. 37-8958; 37-0324 (15 
- 19 vai.). Jis gerai kalba lietuviškai, 
turi daug klientų lietuvių. Jei kas turi 
sunkumų su nuomininkais, invento - 
rium ir 1.1. - Kreipkitės pas šį mūsų 
tautieti advokatą. Jis gerai ir sąžinin
gai Jums patarnaus.

gar das anteriores ou seja na Praça Roo
sevelt - Salão Portinari.

(Continua na pag. 5)

PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Praeita sekmadieni birželio 1 d. 
įvyko Liet Kataliku, Bendruomenės su
ruošta gegužinė i Instituto Rural, prie 
Estrada M’Boy Mirim. Nuvažiavo tau
tiečiai 5 autobusais ir keliasdešimt sa
vo automobiliais, viso apie 300.

Buvo labai gražios lietuviškos pa 
maldos giedant Sv. Juozapo B-nės cho
rui ir prisidedant visiems žmonėms. 
Paskui prasidėjo churrasco. Visi kepė, 
gardžiavosi, vaišinosi, gausiai dalyvavo 
įvairiose loterijose (net paršiuko, bet 
iškepto dėl atsargos, kad nepabėgtų.)

Diena buvo labai graži, saulėta. Tai 
■ skambėjo juokas, kalbos, dainos. Grį- 
1 žo visi labai patenkinti. Gautas.geras 
! pelnas paskirtas Jaunimo Kongreso rei
kalams.
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MOTERS UŽDAVINYS yra 
kurstyti ir saugoti tę šventą - 
ją ugnelę, kuri rusena žmo - 
gaus sieloje — ABSOLIUTO, 
TOBULYBĖS, AMŽINYBĖS 
troškimą.

M. Pečkauskaitė

Šie metai paskelbti Moters Metais. Kuo mūsų gobio- Ka sako Genovaitė
t

Kudirkienė?
šio s, darbščiosios lietuvės pasižymės? 0 verta progos 
neprasnausti, kuo nors ryškiau kultūros baruose švys
telti. Ypač siektina to, kas yra ilgalaikės vertės, kas 
svarbu ne vien šios dienos įspūdžiui bei garsui.

Štai gera žinutė spaudoj, kad Giedrininkės (tos pa
čios, kur anąmet romano konkursą pajėgė įvyk
dyti) jau pasiskyrė 600 dol. vaikų pasakai išleisti. Tai 
maloni Moterų metų pradžia.. Tiktai neaišku, ar ta pasa
ka bus viešu bildu parinkta ar vien siaurai, šeimyniš
kai? Gaila, neturime jokio centrinio Knygos komite
to, kuris rinktų žinias, kiek ir kokių gerų rankraščių 
laukia leidėjų rankos, tuomet bepigu būtų savos kny
gos ugdymą tikslingai paremti, o ne taip o-pgraibom.

® Pvz. išėjo labai įdomūs E. Juciūtės atsiminimai 
iš Sibiro ir gyvenimo okupuotoje Lietuvoje. Parašytas 
toks didelis ir vertingas veikalas, tačiau autorė kurį 

laiką nežinojusi, kaip išleisdinti, kur kreiptis. Laimė, 
kad viena šaulių kuopa pasiryžo tą nelengvą uždavinį 
imtis sau ant pečių. Bet šioks partizaninis, atsitikti
nas būdas rodo mūsų kultūrinio organizuotumo stoką. 
Yra būtina turėti knygų ir rankraščių žinybos centrą, 
kuris visa tai planingiau, lengviau ir tikslingiau tvar
kytų. 0 dabar atrodo, lyg tik tai vienai šaulių kuopai 
rūpi panašūs istorinės vertės dokumentiniai raštai. 
Niekam sparčiau nesubruzdant, galėtų ir mūsų moterys 
savo garbės metais kokį savos knygos sambūrį suorga
nizuoti. Kiek iš praktikos žinome, kitose tautose 
kultūringos moterys net labai veiklios savai literatū
rai, poezijai, menui, autoriams paslaugą teikti. Jos ku
ria ar padeda ugdyti draugijas net atskiriems mėgia
miems autoriams gerbti, dažniau minėti, jų darbus na
grinėti. Kitos laiko tam tikrus saliomis’, kur renkasi 
kultūros kūrėjai, kur jų darbai garsinami. Tuo būdu 
keliamas ir savo? visuomenės kultūros lygis.

• Gal Moters Metais galėtų būti dar ir mūsų moterų 
kūrybai suteikta kokia premija arba garbės žymuo? 
Būtų tikrai įspūdingas įvykis. Kuri draugija apie tai pa
galvotų, gal ir keletui telkinių susidėjus draugėn? 
Gal verta įkurti pastovų žymenį (lyg Femina) - kasmet 
atžymėti mūsų kūrėjas, rašytojas, dailininkes, dainos 
muzikos, šokio atstoves? Galima būtų kasmet paei
liui vis kitą žanrą parinkti pagerbimui. Būtų žygis pras
mingas tautiniu ir visuotiniu požiūriu. Kūrybai augti 
ir tarpti svetimoj šaly - ypatingesnė globa net labai 
pravartu. 0 žymeniui teikti nėra būtini dideli pinigai, 
svarbiau iškelti rinktinius darbus, visuomenėje pagar
sinti, kūrėjui padėką pareikšti. Taip sukurstomos 
kūrybinės liepsnos, taip ugdoma tautos kultūra.

Yra ir daugiau darbo lysvių, kur galėtų šiemet s tip 
riau pasireikšti mūsų moterų jautri ranka. Vasario 16 
gimnazija laukia mūsų jaunimo. Vienintelis toks židinys, 
anot J. Valiūno - "negęstantis lietuvybės žiburėlis” 
(Moteris). 0 ir naudingas neapsakomai: lietuviškas 
mokslas ir tvarkingas auklėjimas, be didmiesčių palai
dumo pavojų bręstančiam jaunuoliui, o dar ir naujes
ni akipločiai, europinės kultūros skonis - visa tai la
vina, padeda išsiplėšti iš amerikonizmo kiauto, įsi- 
ragaujant įvairesnių dvasios šaltinių, susipažįstant su 
kitokiu mokslų klimatu ir kitokiom pažiūrom į žmo
gaus tapatybės prasmę, į tautų istorijų šaknis. Todėl 
galėtų kuri moterų draugija kiek stipresniu balsu ir 
nuoširdžiu atsidėjimu organizuoti Amerikoje mokinių 
telkimą tai gimnazijai, kuri taip naudinga mūsų atžaly
nui, taip pat ši vienintelė tokia įstaiga laisvame pa
saulyje - mūsų garbės švyturys. > ,a-

JAV leidžiamo „Draugo“ (Nr. 21) kul-| 
tūrinis priedas įsidėjo pasikalbėjimą su • 
Genovaite Kudirkiene. Čia paduodame da- i Bet 
lį jai pateiktų klausimų ir atsakymų.

— Ar žinojot apie jo norą pabėgti?
— Man jo pažiūros seniai buvo žinomos j 

ir jis atvirai su manimi kalbėdavo, bet dėl 
bėgimo nebuvom susitarę. Tik abu buvom 
apsvarstę, kad tai jo paskutinis išvykimas 
i jūrą.

— Ar buvote teisme ir girdėjote jo kai- ' 
bą ir ar ji perduota teisingai?

— Visas 4 dienas išsėdėjau teisme. Ne 
tik jo kalbą teisingai perduota nuo pra
džios iki galo, bet jis dar daug daugiau 
prikalbėjo. Stipriai. Jis buvo įsitikinęs, 
kad jį sušaudys, o geriausiu atveju užda
rys į beprotnamį. Jis laukė paties blogiau
sio — nelaukė švelninimo. Visą mūsų tur
telį dar prieš teismą konfiskavo. Atėmė 
viską, net jo drabužius. Paliko tik 2 lovas, 
stalą... Kas reikalingiausia...

— Du kartu teisme Simas prašėsi kuni
go ,— susimąsčiusi ramiai tęsė Genovai
tė, — manydamas, jog išgirsiąs mirties 
sprendimą. Jis sakė: Leiskit man pasinau
doti konfesine laisve (toks yra okupantų 
specialus terminas)!

— Ar jis visad buvo toks religingas? ’
— Visą gyvenimą protingai (pati pabrė

žė Genovaitė) religingas, ne koks fanati
kas.

- Ką toliau visa šeima manote daryti?
— Nežinau. Simas lyg galvojo į jūrą..

jei į Chicagą persikelsim, kur ta jūra? 
O čia daugiausia lietuvių. Dabar tik noriu
jam ramybės, kol parašys knygą.

— Knygą? Ar jau pradėjo?
— Dabar Simas tik įkalba į juostą. O 

vėliau vers Gražina (Paegle) ar Algis Ri
mas.

— Kas krito labiausiai į akį šiame kraš 
te?

— Supermarket. Tai tikra prekių kultū
ra. Koks patarnavimas, kas per įpakavi
mas — nėra jokio palyginimo. Ką reiškia 
sava nuosavybė. Juk tai tavo. Tai ir sten
giasi. Kaip prekybininkė — ypač esu su
žavėta apipavidalinimu, kokybe, kiekybe 
— fantastiška. Sakau, ką žinau. Esu juk 
prekių žinovė. Vilniuje baigiau maisto 
prekių technikumą.

— O kaip vaikučiai? Ar pritapo šiame 
krašte?

— Su mažuoju — 8 m. Evaldu visai ge
rai. 14 m. Lolitai sunkiau. Lietuvoje daug 
geriau patiko, kad buvo uniformos (ten 
buvo 8 kl. gimnazistė, o čia 9-toje klasėje) 
ir mergaitės nesidažė. Čia mokinukių 
dirbtinos blakstienos nukarusios, nagai 
lakuoti, lūpos raudonais dažais rėkia... O 
jau tos nublukusios mėlynos kelnės — vi
sai ne merginom..

C1A RAMU
Čia ramu - gyvena Dievas: 
Ant altoriaus toks tylus. 
Klaupkime, pakelkim širdis- 
Meilė joms suteiks sparnus. 
Pas Tave, Širdie, ateinam. 
Nešini savais vargais, 
Iš pasaulio nuodėmingo 
Gundymu kietais takais.

Dieviška širdie, viena Tu, 
Mums stiprybės duot gali. 
Tegaivina mūsų širdis. 
Tavo palaima tyli

Pašaukei Tu mus varguolius, 
Neatstumki, Jėzau mus: 
Dieviškas sūnau Marijos 
Glauski tvarinius silpnus. 
Mūsą skurdą Tu pažįsti, 
Bet širdis priklauso Tau. 
O širdie taikos ir meilės, 
Visuomet jai viešpatauk.

Dieviška širdie, viena Tu. 
Mums stiprybės duot gali, 
Tegaivina mūsą širdis 
Tavo palaima tyli.
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JAUNIMO KONGRESAS

Kongreso atstovai

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE
LITUANA Rga d® Ginta, 927-9 - Vila Bate - o3147 SSo Paulo. SP

- Tel (811) 53-5723, 274-0934
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Į pirmąjį lietuvių jaunimo 
kongresą važiavo visi, kas galė
jo, ir visi, kas dalyvavo studijų 
savaitėje bei stovykloje Daina
voje 1966 m., buvo laikomi jų 
gyvenamų vietų atstovais. “At
stovo” sąvokos, t.y. asmens, ku
ris yra Įgaliotas kalbėti už kitus, 
kaip ir nebuvo. Antrajam kon
gresui ruošiantis atstovo sąvo
ka pradėjo ryškėti, nes norinčių 
važiuoti i kongresą skaičius bu
vo labai didelis. Buvo reikalin
ga atranka. Be to. kongrese reiš
kiamos mintys liktų pabiros, jei 
nebūtų žmonių, kurie visa tai 
suformuluotų Į nutarimus. No
rėta rengti studijų dienas, ku
riose daug kas norėjo dalyvau
ti, o studijos programa Įmano
ma tik su ribotu skaičiumi žmo
nių. Taigi, ir dėlto buvo reika
linga atranka. II PLJK komite
tas nusprendė, kad kongresą su
darys: atstovai su sprendžia
muoju balsu, dalyviai be spren
džiamojo balso ir svečiai. Iš viso 
buvo 250 atstovų. Pusė jų buvo 
skirta šiaurės Amerikai, o kita 
pusė — kitiems kraštams. Šia
me kongrese manoma šį skaičių 
sumažinti per pusę, nes patirta, 
kad su tokiu skaičiumi sunku 
rengti atskiras studijas.

Veiklumas, išsilavinimas, 
organizacijos

Į klausimą, kokios atstovo sa
vybės — populiarumas ar veik
lumas, atsakyta sekančiai. Tu
rėtų būti daugiau dėmesio krei
piama į veiklumą ir pagal tai 
daryti kandidatų atranką. Iš at
stovų turėtų būti reikalaujama 
augštų kvalifikacijų. Jiems tu-

— Mano daktaras susirgo įsivaizdavi
mo liga.

— O kuo reiškiasi toji liga, dūšele?
- Nugi, jis mano, kad mano ligos y- 

ra įsivaizduotos, ir dabar neturėsiu ką 
kūmutėms pasakoti per Kongreso pie
tus.

Toronto lietuvių Gintaro ansamblio dainininkės, vadovaujamos 
D. Garbaliauskienės.

retų būti paruoštas vadovas — 
knygų bibliografija, savaitgali
niai kursai ir t.t., paruošiantys 
studijų savaitei. Atstovams svar
bu išmokti visuomeninės veik
los metodikos ir sugebėti reikš
ti savo mintis kongrese.

Svarstytas taip pat klausimas 
— kas svarbiau: amžius ar išsi
lavinimas? Patirta, kad II PLJK 
jauniausi atstovai buvo iš Kana
dos ir JAV, daugiausia I-III kur
so universiteto studentai. Kiti 
kraštai, ypač Australija, darė 
stiprią atranką, kad galėtų pa
siųsti veikliausius jaunuolius 
bei juos gerai paruošti. Buvo tik 
ką baigusių universitetus, jau
nų profesijonalų ir t.t. Amžiaus 
ribų 18-30 metų reikėtų laikytis.

Urugvajus
LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 

Montevidėjaus lietuviams vėl pradė
jo veikti po Velykų švenčių. Lietu
vių kalbą kiekvieno šeštadienio po
pietę dėsto kun. Jonas Sukackas, SJ.

Argentina
“AUŠROS” CHORAS Temperley • 

Adrogue savo tradicinius pietus pra
dėjo kun. A. Steigvilo, MIC, atnašau
tomis Mišiomis, kurias lietuviškomis 
giesmėmis papildė choristai su vado
vu Ignu Valantinavičium. Pietų me
tu buvo pagerbtos “Aušros” choro 
nuolatinės akompaniatorės — ponios
Haydee Liberti ir Aloyza Liberti - Ni- 
colet.

Parodoje
Lankydamas parodą, Juozai

tis sustoja prie Pautieniaus pa
veikslo. Kūrinys — “Pavasa
ris”. Atvaizduota mergina, ku
rios apsirėdymas — tik medžio 
šakutės ir lapai. Ilgokai jam be
stovint, žmona surinka:

— Ko tenai stoviniuoji, ar ko 
nors lauki?

— Taip, rudens.
Įrodymas

Dvi poros tėvų atėjo Į sve
čius, skundžiasi, kad dabartinėje 
amerikietiškoje aplinkoje ne
įmanoma vaikų išmokyti lietu
viškai. Šeimininkas pasiklausęs 
tų kalbų, šūktelėjo:

— Murziau, ateik čia! — Pro 
atviras duris iš kito kambario 
ateina šuo. “Murziau, atnešk du
beni!” Nubėga šuo į virtuvę ir 
grįžta su dubenėliu dantyse. Šei
mininkas paglosto šunį ir sako:

— Aš išmokiau lietuviškai sa
vo šunį, o jūs negalite išmokyti 
savo vaikų!

DIRBKIME KARTU!

TRABALHAMOS JUNTOS! 
□□□□□□□□□□a 
JAUNIMO ĮNAŠAS

(Tęsinys 3 psl.)

Outra anotação importante: Vem 
aí o famoso trio dos Estados Unidos, 
que fará apresentações aqui entre os 
dias 9 e 10 de Agosto, composta de 
dois homens e uma jovem que é a pia
nista do trio. E já nos avisaram que um 
dêles tem uma barba espetacular. Os na
morados daqui que se cuidem.

§§§

Esses grupos que vem ora dos Esta
dos Unidos ora do Canadá já estavam 
nos criando problemas: ano passado 
estiveram aqui 5 lindas mocinhas do 
Canadá. A torcida feminina daqui chi
ou e disse que exigia que a próxima 
apresentação fôsse o octeto de homens 
de Cleveland. Na impossibilidade de tra
zer êste octeto, tentando atender aos 
pedidos das moças daqui, ainda mais 
que este é o ano Internacional da Mul
her, e também para não entristecer os 
rapazes, vem este trio mixto. Desta ma
neira vamos agradar a gregos e troianos. 
Apesar de que eu pessoalmente preferia 
que viesse um eonai de 20 pessoas com
posto só de moças e se possível bonitas. 
O Joãozinho e o Antanas Valavičius 
também disseram que concordam co
migo.

§§§

A "būstinė" que é a nossa secreta
ria, é composta de 8 pessoas. Noutro 
dia fui visitá-la e elas estavam lá tra
balhando pra valer; até aquela data já 
haviam cadastrado 600 famílias de ori
gem lituana. Existem ainda 2.000 fichas 
para bater à máquina. Quem quiser e 
puder ajudar é só avisar a presidente 
desta comissão que é a Helena Barei- 
s'is.

§§§ 

Se você viaja ao interior ou outros 
estados, a negócios ou mesmo para des-

cançar,telefone ao Pe. Saulaitis e peça 
para que ele lhe forneça os endereços 
de algumas famílias daquela localidade. 
Não custa nada você fazer uma visita 
a algumas destas famílias e colocá-las 
ao par do Congresso. O Joãozinho 
outro dia foi viajar a negócios e apro
veitou para visitar algumas destas fa
mílias. Resultadottrouxe cr$. 1.000,00 
e ainda deixou alguns carnets que com 
certeza serão logo enviados com algu
ma colaboração do pessoal lá de Ponta 
Grossa. Falando em Ponta Grossa o 
Joãozinho foi lá recebido pela simpáti
ca familia do Sr. Alberto Peleckis e em 
Porto Alegre, como não podería dei
xar de ser na família dos embaixadores 
da colonia de lá, os Vasiliauskas?

§§§

Ouvimos dizer que o Pe. Saulaitis 
outro dia foi a 3 aniversários seguidos 
no mesmo dia e de tanto comer bolo 
acabou perdendo um dente; porém ele 
pede para avisar que não desistiu, está 
esperando nascer um novo dente e 
também o convite para algum novo ani
versário.

§§§

Um aviso para os eternos chorões 
que dizem não ter dinheiro e estão es
perando a mesa do Congresso sem que
rer levantar nem os talheres: Se você vê 
algum problema para arrecadar, poupar, 
ganhar ou arrumar de alguma maneira 
os 1.000,00 cruzeiros que serão necessá
rios para a viagem à Argentina e Urugu
ay para que se possa pagar as passagens 
de onibas, o acampamento, as entradas 
para os espetáculos em geral, então não 
fique aí parado e venha ajudar a comis
são de Finanças, ou o representante da 
Comunidade Lituana no seu bairro. O 
seu trabalho será o de fazer visitas às 
famílias, ajudando a vender rifas, distri
buir convites, vender programas para 
as festas programadas, ajudar a progra
mai as festas etcųdesta maneira você es
tará se auto financiando e poderá obter 
o dinheiro para todas as despesas.

Sudieu. Kitą kartą bus daugiau.
Algirdas

5



MR. 23 (1401) XXVII. 1975.VI.5 MŪSŲ LIETUVA

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

UŽDAVINYS

PAGALVO

J. Minelgos knygos viršelis, 
pieštas Vandos Aleknienės

Vienas žmogus turi savo sode vandens 
baseiną. Prie jo kampų visai arti auga me
džiai. šeimininkas nori baseiną padidinti 
dvigubai. Kaip jis gali tai padaryti nenu- 
kirsdamas medžių?

Atsakymas vertinamas 3 taškais.
Uždavinį sudarė Marina Gerodeckaitė iš 

Venecuelos.

(Žiūrėkite brėžinį). Šių rai
džių miške slepiasi tėvų gimti
nės mintis. Tai St. Džiugo eilė
raščio "Gimtinės žiburėliai” pir
mas posmas. Sekdami raides 
skersai, išilgai ir įžambiai, su
rasite šio eilėraščio žodžius

VU
i"***

_____ 6-
KODĖL AŠ EINU I 

LITUANISTINĘ MOKYKLĄ

Anksti šeštadienio rytą ke
liuosi eiti į mokyklą. Sunku, at
sikelti, bet žinau, kad yra mano 
pareiga, jeigu esu lietuvaitė. 
Jeigu būčiau nėjusi, tikriausiai, 
kad taip gražiai lietuviškai ne
kalbėčiau ir nerašyčiau.

Einu į lietuvišką mokyklą su
sitikti su draugais^ o svarbiau
sia, geriau pažinti savo tėvų 
gimtąjį kraštą.

Prancūzų mokykloj kartais 
papasakoju draugėms ką darau 
ir kaip įdomi. lietuvių mokykla.

Jau devynis metus einu į mo
kyklą. Tuoj pabaigsiu. Dabar 
labai laukiu, bet kai pabaigsiu, 
neturėsiu ką daryti ir vėl no
rėsiu mokytis lietuviškoj šešta
dieninėj mokykloj.

Mano mėgiamiausia pamoka 
Šaukštas kaukštas srebia sriubą yra lietuvių klb. pamoka. Aš 
(Gal išalkęs, kad taip skuba?) 
Ir sušunka: “Jau baigiau!
Lėkšte plėkšte, duok daugiau!”

MANO PIETŪS

Samtis Įžengė Į puodą. 
Sesė lėkštė man paduoda. 
Lėkšte plėkšte, tu daili, 
Šaukštui kaukštui būk meili!

Ir atėjo šaukštas kaukštas, 
Lyg koks viršininkas augštas: 
“Lėkšte plėkšte, duok sriubos! 
Srėbsiu tol, kol nusibos!”

O lėkštutė prašo samti: 
“Gal gali dar kiek pasemti? 
Samtis puodan pažiūrės — 
Duos visiems, jei dar turės.

joje labai gerai mokausi ir gau
nu gerus pažymius. Gal dėl to, 
kad turime labai gerą ir nuošir
džią mokytoją.

Kai užaugsiu ir turėsiu Vai
kų, juos taip pat leisiu j lietu
višką mokyklą.

Namuose stengsiuosi su jais 
kalbėti tik lietuviškai.

Kristina Kličiūtė, 
vm sk.

Montrealio lit. m-la Kanada

!ROTG ir- K£<>TUT/S £>© £45776
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Lietuviškos veiklos ateitis DRAUGĖ VYRESNIOJI POLITFORMA- 
TORĖ RAMUNĖ

R. šova

(Paskaita, skaityta DBLS Tarybos 
susirinkime L. Sodyboje)

Šiandien mes esame susirinkę svarstyti 
DBLS veiklą, kuri prasidėjo maždaug 
prieš 27 metus. Pažvelgę į tą veiklą, mes 
galime gėrėtis jos pasiekimais visuomeni
nėje bei materialinėje plotmėje. Anglų tar
pe pagarboje laikomas lietuvio vardas. 
Mūsų Sodyba, Sąjungos bei klubų namai 
liudija mūsų vadovų bei narių pasišventi
mą bei vieningumą lietuviškame darbe. 
Toji veikla yra pripažinta ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, kuri yra suteikusi 
teisę DBLS atstovauti DB lietuviams tos 
Bendruomenės veikloje.

Dėka mūsų veikėjų ryžto, lietuviškoji 
veikla vis dar tebėra tęsiama. Bet kiekvie
noje organizacijoje ji darosi vis sunkesnė. 
Viena tos sunkėjančios veiklos priežastis 
yra netekimas, palyginti, didelio skaičiaus 
narių, jiems išemigravus į Ameriką ir ki
tus kraštus. Kita priežastis yra tai, kad vis 
daugiau lietuvių atskyla ar pasitraukia 
nuo aktyvios veiklos. Žinoma, be panašių 
pasitraukimų neapsieina jokia organizaci
ja. Bet mūsų padėtis verta daugiau susi
rūpinimo, nes mes neturime rezervų, iš ku
rių galėtume savo eiles papildyti. Netekę 
narių, mes artinamės prie to kritiško taš
ko. kai dėl nepakankamo narių skaičiaus 
mūsų organizacinė veikla pradės nykti. 
Pirmutiniai šios krizės ženklai jau matosi 
mūsų mažesnių organizacijų veikloje.

Kyla klausimas, kaip ilgai dar galės išsi
laikyti mūsų visuomeninė veikla? Kaip il
gai išsilaikys mūsų laikraštis, mūsų spaus
tuvė? Kaip ilgai galės išsilaikyti DBLS? 
O jeigu ji sunyks, kaip ilgai begalės išsi
laikyti lietuvybė? Taip galvojant, labai 
lengva prieiti prie kai kurių pesimistiškų 
pranašavimų, pramatančių lietuviškos 
veiklos galą šiame krašte per 10 ar 15 me
tų.

Žiūrint į pasaulinės politikos vystymąsi 
per paskutinius metus, matyti, kad kova 
dėl Lietuvos laisvės gali užsitęsti daug il
giau. Toje kovoje lietuvybės išlaikymas 
yra mūsų galingiausias ginklas. Ir jeigu 
norime nors kiek prie tos kovos prisidėti, 
mes turime jau šiandien galvoti apie lie
tuvišką veiklą, kuri galėtų išsilaikyti ne 
10, bet, reikalui esant, 50 ar net 100 metų.

Norint to pasiekti, reikia tą veiklą dau
giau suderinti. Ji turėtų būti tokia, kad 
galėtų sugrąžinti į mūsų eiles tuos lietu
vius, kurie yra iš jų pasitraukę. Ji turėtų 
būti tokia, kuri įgalintų tėvus išauginti 
lietuvišką jaunimą, o tas jaunimas įstotų 
lietuvišką veiklą ir tęstų mūsų darbus.

Turint galvoj mūsų dabartinę padėtį, 
net ir optimistai suabejotų mūsų pajėgu
mu tokią lietuvišką veiklą išvystyti. Ta
čiau vis dėlto dauguma lietuvių, nors jie 
būtų ir iš visuomeninės veiklos pasitrau
kę, yra jautrūs Lietuvos likimui. Tik yra 
klausimas, kaip tą jautrumą išnaudoti ir 
įjungti į prasmingą visuomeninę veiklą?

Daugumas pasitraukusiųjų lietuvių ne
besupranta mūsų visuomeninės veiklos 
tikslų ir, nematydami aiškaus progreso, 
abejoja dėl jos naudingumo.

Ši pagrindinė kliūtis galėtų būti paša
lintą, išryškinant mūsų tikslus Lietuvos iš
laisvinimo kovoje, kad kiekvienas lietuvis 
matytų, kad yra tikslu tęsti mūsų veiklą.

Veiklos prasmės išryškinimas taip pat 
yra aktualus mūsų jaunimo klausimui.

apie kurį mes visi dažnai pakalbame. Kal
bėdami dažnai apkaltiname jaunimą, kad 
jis yra apsileidęs ir nesidomi lietuviška 
veikla. Bet jeigu jaunimas nesijungia į 
veiklą, ar yra tikslu jį už tai kaltinti9

Man atrodo, kad tie, kurie esame gimę 
ir augę Lietuvoje, bediskutuodami jauni
mo reikalus, kartais pamirštame, kad mes 
į šį kraštą atvažiavome kupini lietuviškos 
dvasios, kuri mus vertė jungtis į lietuviš
ką veiklą, ieškoti lietuviško žodžio, lietu
viško rašto.

Mes, gal būt, pasididžiuodami prisime
name tuos ankstyvus DBLS metus, tą lie
tuvišką susipratimą, kuris įgalino mus at
likti daugybę visuomeninių darbų ir padė
ti kultūrinius bei ekonominius pagrindus 
lietuviškai veiklai šiame krašte. Ta veikla 
buvo susipratusių lietuvių veikla. Lietu
vių, kurie neklausė, kodėl, bet ėjo ir dirbo 
lietuvišką darbą. '

Bet ar mes galime tikėtis tokios veiklos 
iš mūsų jaunimo, kuris nėra augintas lie
tuviškoje dvasioje, kurio supratimas apie 
Lietuvą, jos istoriją ir laisvės kovas yra 
mežesnis, negu daugumos mūsų suprati
mas apie kokią nors naują Afrikos taute
lę? Ne. mano manymu, kaltinti jaunimą ne 
tik nėra teisu, bet ir nenaudinga. Verčiau 
reikėtų atkreipti dėmesį į sunkumus, su 
kuriais jaunimas susiduria, bandydamas 
įsijungti į mūsų veiklą, kad tuos sunku
mus geriau suprasdami ir pasinaudodami 
savo patyrimu, galėtume jaunimui prak
tiškiau padėti.

Tur būt, visi esame laikas nuo laiko pa
stebėję vienokias ar kitokias jaunimo pa
stangas jungtis į visuomeninę veiklą. Pas
kutinis jų bandymas buvo ketinimas šį 
pavasarį įkurti Jaunimo Sąjungą Londo
ne. Buvo surengti vieni ar dveji disko — 
šokiai. Ar tie šokiai pasisekė — nežinau, 
bet veikla, kaip ir ankstyvesnieji bandy
mai, vos prasidėjusi užgęso. Dėl to nėra ko 
stebėtis, nes sujungti jaunimą lietuviškai 
veiklai, disko-šokių ar panašių užsiėmimų 
ir gerų norų neužtenka.

Jeigu norime, kad mūsų jaunimas būtų 
pakankamai stiprus organizuotis ir reikš
tis lietuviškoje veikloje, mes jiems turime 
duoti aiškius tikslus, vertus jų darbo ir 
siekimo. Mes jiems turime duoti viltį ir 
lietuvišką dvasią. Mūsų ateitis ir priklau
sys nuo mūsų sugebėjimo tą lietuviškąją 
dvasią perduoti ateinančioms kartoms.

Tos lietuviškos dvasios perdavimas atei
nančioms kartoms ir yra mūsų didžiausia 
problema. Jai turėtume nepasigailėti visų 
mūsų turimų ekonominių bei kultūrinių 
priemonių. Bet tos priemonės pačios darbo 
neatliks. Šiai problemai išspręsti taip pat* 
yra būtina vieninga lietuviškos visuome
nės pagalba.

Laikas bėga. Šiandien gal dar nėra per 
vėlu, gal mes dar galime pagalvoti apie 
lietuviškos veiklos išlaikymą ilgesnį laiką, 
sakysime, 50 ar net 100 metų. Bet praeis 
dar keli metai, ir galimybės tokiai veiklai 
išvystyti jau bus beveik dingusios. Tad 
telkimas lietuviškos visuomenės į talką 
šiai problemai išspręsti turėtų būti pradė
tas kuo anksčiausiai.

Šia proga norėčiau kreiptis į Centro Val
dybą ir Tarybą, kad jie pradėtų ruošti 
ateities veiklos planus, kad pradėtų ieško
ti visa to, kas yra kilniausia, kad iškeltų 
lietuvybės idėją ir sudarytų sąlygas tą 
idėją su visuomenės pagalba perduoti atei-

Neseniai pasirodė nauja JURGIO GLIAUDOS 
knyga P A G A I R É. Tai romanas, premijuotas 
dienraščio DRAUGO 1975 m. sausio 12d., išleis
tas Lietuviškos knygos klubo Čikagoje. Kaina 4,50 
dol.

Kaip rašoma knygos aplanke, autorius šiuo “ro
manu įžvalgiai nukelia skaitytoją į okupuotos Lie
tuvos gyvenimą. Nauja santvarka, naujas žmogus, 
naujos nuotaikos - tai pagrindinis vaizdas, kurį au
torius piešia drąsiais teptuko bruožais ir ryškiomis 
spalvomis”.

Jo romanas - tai jaunos Gintalų šeimos istorija 
naujoje sovietinėje Lietuvos santvarkoje. Tadas Gin- 
talas — kukįus savo darbu pašte patenkintas tar
nautojas. Jo žmona visai kitokia.

— Jis vaizdavosi savo žmoną, esančią mi
tinguose, kur ji viešai kalba, sulaukia aplo
dismentų, traukia į save žvilgsnius moterų, 
kurios jai pavydi jos kuklios elegancijos, vy
rų, kurie žavisi jos kuklumu.

Siuvėja modelininkė, plačios garbės, visų 
dėmesiu apdovanota, laimėjusi parodoje me
dalį ir iškili kultūros propagandininke — to
kia Ramūnės profesinė reputacija. Paskaiti
ninke, kurią brangino švietimo ir auklėjimo 
organizacijos. Ji imponuojanti, įtikinanti, ža
vi propagandininke, be kurios pasirodymo 
nebeišsiverčia visi siuvėjų cechai. Gal netru
kus ją pastebės respublikos sostinė, gal būt, 
kas žino, netrukus ją išgirs sąjunginių respub 
likų miestai. Ramūnė gerai kalba rusiškai.

Dail. A. Petrikonis prie vieno savo kūrinio.

ties 'kartoms dr tuo būdu užtikrinti lietu
viškos veiklos ateitį šiame krašte.

Lietuvybės išlaikymas per 100 metų pa
reikalautų daug ir sunkaus darbo. Tačiau 
mes turėtume prisiminti, kad Lietuva yra 
iškentėjusi sunkesnius laikus. Mes turėtu
me prisiminti, kad Lietuva atgavo nepri
klausomybę po 120 metų rusų caro prie
spaudos. Mes turėtume prisiminti, kad ta 
nepriklausomybė buvo atgauta todėl, kad 
ir po 120 metų priespaudos dar tebedegė 
lietuvybės liepsnelė, kuri, caro imperijai 
griūnant, pajėgė suliepsnoti į Tautinio At
gimimo ugnį.

Visos imperijos su laiku griūna. Grius ir 
dabartinė rusų imperija. Tik svarbu, kad 
šiai imperijai sugriuvus, lietuvbė dar ne
būti; užgesusi.
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VYTAUTAS LANDSBERGIS, me
notyros kandidatas, Maskvos “Žini
jos” ^draugijos centriniame lektoriu
me skaitė paskaitą apie M. K. Čiur
lionio muziką, dailę ir literatūrinę 
kūrybą. M. K. Čiurlionio. muzikos 
kūriniais paskaitą papildė pianistė 
A. Juozapėnaitė.

PAULIUI GALAUNEI sausio 25 
d. sukako 85 metai amžiaus. Sukak
tuvininkas yra vienas žymiausių mū
sų menotyrininkų, muzėiininkų, me
no istorikų. Dailę studijavo Petrapi
lyje, muzėjų sritį — Paryžiaus Louv- 
ro mokykloje. Suorganizavo M. K. 
Čiurlionio galeriją ir jai vadovavo 
ilgus metus. Kauno universitete dės
tė meno istoriją 1925-40 m., vado
vavo Vilniaus universiteto muzeolo- 
gijos katedrai 1940-51 m., dirbo dės
tytoju Vilniaus dailės institute 1945- 
50 m. Ypač daug yra nuveikęs savo 
gausiais raštais, užsienyje suorgani

zuotomis lietuvių liaudies meno pa
rodomis. Savo atsiminimuose prisi
pažįsta esąs plikbajorių kilmės — 
tėvas vadinosi Holovnia. šeima turė
jo savo herbą. Pradėdamas bendra
darbiauti lietuviškoje spaudoje, pa
sirašinėjo Povilu Golovnia. Paulium 
Galaune tapo grįžęs Lietuvon iš Pet
rapilio, patartas Balio Sruogos, ku
riam pasiskundė nei šiokia, nei to
kia savo pavarde. Dokumentus lietu
viška pavarde jam išdavė dail. K. 
Šklėrius, ėjęs tada Kauno apskrities 
viršininko pareigas.

DAIL. FELIKSAS DAUKANTAS, 
švęsdamas amžiaus šešiasdešimtme
tį, surengė apie 150 savo naujausių 
•darbų parodą Vilniuje. Kadangi jis 
yra taikomosios ir pramoninės dai
lės specialistas, ypač gausus buvo 
gintaro dirbinių skyrius, papildytas 
prekių apipavidalinimo pavyzdžiais, 
skulptūrų nuotraukomis. Parodoje 
taipgi buvo išstatytas iš gintaro, žal
vario ir raudonmedžio sukurtas 
skulptūrinis Lenino portretas.

PROF. K. RAGULSKIS, Kauno 
politechnikos instituto centrinės la
boratorijos vadovas, lankėsi R. Ber
lyne. Čia jis skaitė mokslinius pra
nešimus. vadovavo simpoziumui R. 
Vokietijos Mokslų Akademijoje pre

cizinių sistemų virpesių klausimais.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA su
rengė dainų ir operaų arijų rečitalį 
didžiojoje Leningrado filharmoni
jos salėje. Rečitalis buvo pradėtas 
rusų kompozitorių romansais, lietu
vių kompozitorių dainomis, užbaigtas 
— Vakarų kompozitorių romansais 
ir klasikinių operų arijomis. Solistui 
akompanavo jo žmoona pianistė Ža
neta Noreikienė.

POETO JONO KRIKŠČIŪNO -JO
VARO 95-tąsias gimimo metines 
šiauliečiai paminėjo literatūros va
karu bibliotekos salėje. Velionis bu
vo ne tik poetas, bet ir knygnešys, 
nuo 1928 m. gavęs mėnesinę 100 litų 
knygnešio pensiją. Su jo gyvenimu 
bei kūryba dalyvius supažindino vie
tinio laikraščio redakcijos darbuoto
jas A. Vaidila, vadovaujantis litera
tų sekcijai. Apie susitikimus su Jo
varu kalbėjo to paties laikraščio re
dakcijos atstovas J. Sabaliauskas ir 
K. Preikšo pedagoginio instituto vyr. 
dėstytojas J Sakalauskas. Velionies 
poeto eilėraščius deklamavo dramos 
teatro aktoriai T. Maliukevičiūtė ir 
V. Matuliokas, savo poeziją skaitė 
šiauliečiai literatai J. Jovaišaitė, S. 
Bulzgis, B. Puzinas. J. Krikščiūno - 

Jovaro atminimą šiauliečiai literai, 
pagerbė jo kapo aplankymu, gėb 
padėjimu.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME 
NO DRAUGIJA savo salone suren
gė argentiniečio Pedro Luiso Rao- 
tos 50 meninių nuotraukų parodą, 
atskleidžiančią Argentinos gamtą 
bei jos žmones. Bene labiausiai jis 
yra pamėgęs prerijas su jų lauki
niais žirgais. Pirmojo tarptautinio 
pripažinimo P. L. Raota susilaukė 
1968 m. “World Pressfoto” parodoje 
Olandijoje, o 1973 m. parodose lai
mėjo net 23 premijas. Pernai jis lai
mėjo I premiją “Pravdos” tarptau
tiniame fotokonkurse. Prie jos buvo 
prijungta ir kelionė po Sovietų Są
jungą, kurios dėka jis dabar turėjo 
progą apsilankyti Vilniuje, susipa
žinti su lietuviais fotografais bei jų 
darbais.

KIPRO PETRAUSKO MUZÈJUS 
bus įsteigtas Kaune, sename Žalia
kalnio name, kuriame ilgus metus gy
veno žymusis mūsų tenoras. Atre
montuotame pastate bus įrengta rū
diniais gausi nuolatinė paroda, at
skleidžianti jo gyvenimo bei kūry
bos kelią, su K. Petrausko įdainuo
tų įrašų fonoteka. V. Kst.

DRAUGĖ POLITFORMATORÉ
(is 7 psl.)

Gintalai beveik vienmečiai, todėl Ramū
nė ir vyras formavosi vienodoje, staigiomis 
vėtromis kintančioje aplinkoje. Tas skaus
mingas formavimasis atnešė skirtingus pada
rinius: Gintalas vis labiau šalinosi viešumos, 
Ramūnė vis smarkiau iškeliama ant žinomu
mo bangos keteros (15 ps.)

— -.Pora gerų metų uždėjo ant Ramūnės 
tikrą darbo jgūdj, Ji gebėjo atsilaikyti prieš 
beveik neišvengiamą propagandininkui po
veikį: neužsidėti ant savęs pamokslautojos 
kaukės. Vis plačiau garsėdama savo trumpo
mis paskaitomis, ji savaip moteriškėje. | pa- 
skaitininkės ritualą ji įtraukė dailų puoševeiš- 
kumą, nelyginant ideologiškai ateistinei pa
skaitai besiruošdama, ji ruošėsi demonstruo
ti naujus rūbų piešinius, modeliuoti, žavėti 
tais rūbais.

— Siuvimo cechas parūpindavo Ramūnei 
kai kurių mados naujovių. Kalbėdama apie 
partinius nurodymus, apie suvažiavimo nuta
rimus, apie komunistinio auklėjimo gilinimo 
problematiką, apie reakcinės dvasininkijos 
veiklą, Ramūnė demonstruodavo kuklią ma
dingų naujovių eleganciją, kartu stebinda
ma juvelyrine ekstravagancija. įvairių bro- 
šių, auskarų, karolių, apyrankių, stambiaa- 
kių žiedų ji prisipirko tikrai daug... Lengvu 
nerūpestingu rankos mostu, kalbėdama apie 
sujungtas visuomenines problemas, ji lietė 
karolius, ir karoliai dekoratyviniai slidinėjo 
ant suknios: tai matė moterys ir vyrai. Vi
siems tai buvo ateistinės paskaitos naujovė 
ir švelnus išgyvenimas. Tai kartu buvo jos 
tvirtinimų pamatavimas, jos tezių įtikinamu
mas (24 ps.)

Ramūnė - tai tipas, tai tas naujasis žmogus, su
stojęs pusiaukelėje tarp religijos ir ateizmo, tarp 
praeities užmiršimo ir ateities vizijų. Jis ieško nau
jų formų ištrinti religinius pėdsakus žmonėse ir j- 
diegti naują tikėjimą partijos skelbiamomis tieso
mis, nesiderinančiomis su gyvenimo tikrove” ...

— Ramūnei artimiausios veiklos gairė bu
vo įdomus bandymas grąžinti liaudžiai kaip 

naują poetą Antaną Strazdelj. T ai buvo rizi
kingas ir monumentalus projektas. ... Akci
jos vaidmuo buvo Strazdelio giesmės prie
gaidės parafrazė: "Nepuikiai ant kelių".

- Nepulkim ant kelių "projektas buvo tai
komas plačioms masėms. Tokia tema turėjo 
įvykti seminarai keliose vietose. Ceche turė
jo būti suorganizuota skrajojanti grandis te
mai skleisti gamyklose. Grandžių organizavi
mas buvo favorizuojamas. Propagandininkai, 
kaip savanoriai, skyrėsi nuo eilinių darbuo
tojų, kaip ir kūrybos žmonės, savo tempera
mentu ir žanrais. Juos galėjo siųsti, kur rei
kia, j žmones, bet jiems turėjo pasiūlyti te
mą, pasiūlyti ir vaidmenį. Tai buvo respek- 
tas.

Ateistinės veiklos kadrų turėjo kiekvienas 
darbo kolektyvas. Tad kiti patys galėtų reng
ti tą pat, bet paskaitininkas turėjo būti iš ki
tur pakviestas (33 ps.)

Simpatizuojąs Ramūnei propagandos sten
dų, lentų piešinių dailininkas.Timinskas nu
veža ją j vieną pakaunės kolūkį

— Švietimo ir auklėjimo paskaita turėjo 
intriguojantį titulą: "Nepulkim ant kelių". 
Kaskart paskaita turėjo būti kuo išradingiau
siai pristatyta, (vairūs paskaitininkai, ir ben
dro pavadinimo tema. Kiekvienas pagal savo 
stilių, pagal savo intuiciją.

Ramūnė kalbėjo apie visiems nepaprastai 
gerai žinomą desantininką ir heroję, Zarasų 
miškų partizanę Marytę Melnikaitę. Jaunuo
lė nuveikė nepaprastus žygdarbius: leido 
nuo bėgių fašistų traukinius, dėjo minas po 
vieškelių žvyru, iš tankių pušų glūdumos 
apšaudė hitlerininkų voras. Kada mirtis pa
žiūrėjo jai j akis, herojė drąsiai atlaikė šį 
žvilgsnį. Ji neprašė skara užrišti jai akis. Ji 
žiūrėjo mirčiai iššaukiančiai ir niekinančiai.

Reikia daug drąsos eiti j diversijos darbą. 
Pavojai gali sukelti žmogaus dvasioje mistiš
kus nusiteikimus su religinėmis dogmomis. 
Zarasų herojė įrodė, kad mistikos nėra. Ji 
nuneigė kitų reikalingumą. Dėl toji pati pa
liko nemari mūsų istorijoje ir mūsų ideologi
joje.

Žinomas mums ir kitos Marytės vardas 
Tai Marytė Užaavinytė, žuvus; Pirčiupio 

liepsnose. Kada hitleriniai budeliai apsupo 
Pirčiupo kaimą, jie suvarė žmones j pirkias, 
jas apšaudė iš automatų ir padegė. Marytė 
Uždavinytė kartu su kitais žuvo liepsnose. 
Bet ši mergaitė nežiūrėjo išdidžiai mirčiai j 
akis. Mergaitė galvojo apie mitų pasaulį, ku
rį jai įkalbėjo prietaringi žmonės. Marytė ti
kėjo mitologiniu pasauliu, ir dusdama degan
čioje pirkioje, liepsnos liežuviu svilinama ir 
iš siaubo ir sopulio alpdama, vis glaudė prie 
krūtinės... maldaknygę.

Su ta maldaknyge ji lankė maldos namus, 
skaitė iš tos maldaknygės tekstus, pilnus reli
ginės kabalos, meldėsi pakėlusi akutes į mal
dyklos lubas, kur buvo išpaišyti angeliukai 
ant debesų gaurų ....

Mergaitė žuvo, bet jos maldaknygė išliko. 
Dabar ta knygutė, apsvilusi, ištarškyta, kurį 
laikę slėpta nuo tarybinių tardytojų, padėta 

' ateistiniame Pirčiupio muziejuje. Maldakny
gė išliko liūdyti apie fašistų žiaurumą ir apie 
mergaitės pasitikėjimą religiniais mitais.

Pageltusių lapų, apdegusio viršelio knygu
tė dabar ateistiniame muziejuje.

Ar ši knygutė išgelbėjo Marytę Uždaviny- 
tę? Ne. Jokia maldaknygė neišgelbės nuo 
mirties, kad ir kaip aistringai besimelstų mir
ties akivaizdoje. Pasitikėjimui mitais vieta 
muziejuje. Kas susideda su mitais, pavirsta 
mitologijose detale...

Čia Ramūnė palietė naujo žmogaus esmės 
teoriją. Ji sudėjo kartu Majakovskio ir Mie
želaičio poetinius išvaizdus. Vienas giedojo 

" apie tarybinį pilietį, kitas — apie žmogų ko
munistą. Tarybinis žmogus tam tikra prasme 
yra antžmogis, nes jam priklauso ateitis. Ne
pulkime ant kelių prieš mitologinius alto
rius, bet perkelkime tuos altorius j ateisti
nius muziejus.

Auditorija priėmė Ramūnę palankiai. Vei
duose buvo šypsenos; ant delnų — katučiai.

— Gerai, drauge paskaitininke, išaiškinta - 
pasakė moteris. Sukau sau galvą, kam čia 
Melninkaitė. O taip gražiai palyginai. Viena 
puolė ant kelių, kita stovėjo (99-101 ps.)

(Bus daugiau)
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MŪSŲ ŽINIOS
TARPTAUTINĖ PABALTIJOS 
VALSTYBIŲ ATSTOVŲ KON
FERENCIJA S. AMERIKOJE

Pabaltijos Valstybių Komiteto 
Pirmininkas Kap. Juozas Ciuvins- 
kas yra gavęs pakvietimę iš Pabal
tijos Valstybių Vyriausiojo Ko
miteto, dalyvauti Pabaltijos Vals
tybių Atstovų Konferencijoje, ku
ri įvyks Siaurės Amerikoje: "UP- 
SALE COLLEGE, EAST ORAN
GE, NEW JERSEY, U.S.A." š.m. 
birželio mén. 6,7 ir 8 dienomis. 
Šioje konferencijoje dalyvauja vi
sų trejų Pabaltijos Valstybių dip
lomatiniai atstovai ir įvairių lais
vojo Pasaulio Valstybių organiza
cijų Pirmininkai. Iš viso šioje Kon
ferencijoje dalyvaus apie 60-70 
atstovų. Bus svarstoma labai svar
bus tų trijų Valstybių reikalai,pir
moje eilėje bus gvildenama prie
monės atsispirti prieš gręsiamę pa
vojų, kad S. Amerika ir kitos Vals
tybės, ateinančioje Saugumo Kon
ferencijoje, Ženevoje, gali pripa
žinti galutiną Pabaltijos Valstybių 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą.

Kaip jau buvo rašyta, Siaurės 
Amerikos Prezidentas H.Ford'as 
neseniai priėmė Pabaltijos Valsty
bių delegaciją ir pareiškė, kad Siau
rės Amerika nepripažins Pabalti
jos Valstybių "de jure" inkorpo
ravimą, bet politika yra sunkiai 
suprantamas dalykas, todėl reika
linga visuomet būti pasiruošusiems 
visokiems netikėtumams.’

Nesant galimybės Kap. J. Ciu- 
vinskui dalyvauti šioje Konferen
cijoje, Pabaltijos Valstybių Ko
mitetas įgaliojo latvių kolonijos 
atstovą Komitete, pastorių Dr.J. 
Mekss, kuris dabar randasi Siaurės 
Amerikoje, atstovauti Pabaltijos 
Valstybių Komitetą, šioje Kon
ferencijoje.

K.J.Č

"GEGUŽINĖ" KAUKAJOJ

Gegužės 25 d. didefė šventė 
Bagdžių "fazendoj" prie Kauka- 
jos. Tai naujų namų įkurtuvės ir 
kartu Jono su Birute 29-nerių lai
mingų vedybinio gyvenimo metų 
sukaktis. Dalyvavo daugiau nei 
200 sukviestų svečių.

Vos atvykus iš S. Paulo, buvo 
mišios, kurias namuose atlaikė 
kun. Fe. Jokubauskas. Jis pašven
tino ir naujus namus. Paskui.yy-
ko sveikinimai ir linksmoji dalis. 
Naujo ūkio šeimininkus LKB cho
ro vardu sveikino p-kas Petras Ši
monis, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
vardu Mot. Tarnai iūnas, o p. Ange
lika Trūbienė su raudonų rožių 
puokšte linkėjo solenizantams,kad 
"jų gyvenimas visuomet žydėtų
kaip rožės".

Vila Anastácio lietuvių mokyklos rėmėjų būrelis reiškia gi
lią užuojautą mirusio savo nario a.a. ANTANO LAURINAVI
ČIAUS šeimai, giminėms ir artimiesiems.

Valdyba ir nariai

MŪSŲ LIETUVA

Petras Pakalnis

KAS NAUJO KINIJOJE ?

Chorui sugiedojus jaudinančią 
"Alto som" ir "Ilgiausių metų", 
vyko užkandžiai, "churrasco",dai
nos ir šokiai, kurie būtų gal tęsė
si ligi gilios nakties, jei nebūtų rei
kėję grįžt į S. Paulą. Taip praėjo 
graži, linksma, lietuviška diena.

BIRŽELINIŲ ĮVYKIŲ MINĖJI 
MAS

bus Mokoje, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, birželio 15 dieną, 
sekmadienį, 16 vai., su pamaldom 
ir atitinkama programa.

GALIMA MOKYTIS PAŠTU
Kas negali lankyti lietuvių kal

bos pamokų V. Zelinoje arba gy
vena toli nuo São Paulo, gali lietu
vių kalbos mokytis koresponden- 
ciniu būdu, per paštą.

Išpildęs pratimą, mokinys savo 
darbą sugrąžina ir laukia sekan
čios pamokos.

Kreiptis j Alfonsą D. Petraitį: 
R. Nova York 28 - Apto 32, 
01259 São Paulo, SP. Kol kas nė
ra mokesčio.

MIRĖ

Gegužės 26 staiga mirė 55 m. 
amžiaus ANTANAS LAURINA
VIČIUS, gimęs Ukmergėje. Die
ną prieš tai Vila Anastacijos mo
kyklos rėmėjų susirinkime tarda
mas žodį pabrėžė, kad lietuviai 
turėtų savo tarpe sibkti didesnės 
vienybės ir skirti savo jėgas ben
driems lietuvių reikalams. Laido
tuvėse jo kalbą girdėję jautė, kad 
tai būtų jo atsisveikinimo žodis.

Iš Araçá koplyčios palydėtas 
j Vila Formozos kapus. Paliko 
savo tėvą Antaną, motiną Mariją, 
žmoną Stasę, seserį Aldoną, duk
terį Vandą su vyru Elio ir dukrai- 
čiais Roberto ir Suzana, sūnų E- 
duardą, gyvenantį Recife su žmo
na Terese ir vaikaičiais Cristian 
ir Eduardo. Vertėsi pramone ir 
prekyba, keletą metų gyvenda
mas mokykloje ją prižiūrėjo.

Septintos dienos Mišios buvo 
V. Anastácio bažnyčioje pirma
dienį.

Šių metų sausio mėnesio pra
džioje Kinijos komunistai sušau
kė savo partijos kongresą ir priė
mė naują respublikos konstituci
ją. Prieš kongresą vyko centralinio 
partijos komiteto pasitarimai, ku
riuose buvo priimtos kelios rezo
liucijos. Kongresas tas rezoliucijas 
priėmė ir nustatė ateičiai veikimo 
gaires. Naujoji konstitucija garan
tuoja kalbos, spaudos, tikėjimo, 
susirinkimo, streikų ir panašių da
lykų laisvę ir pripažįsta privačią 
nuosavybę.Tačiau svarbiausias kon
greso aktas buvo parinkimas žmo
nių, kurie vadovaus partijai ir 
valstybei.

Kinijoje komunizmas įsigalėjo 
1949 m. Nugalėję Tsheng-Kai-she- 
ko armijas, Mao-Tse-tung ir jo 
bendradarbiai pradėjo valstybinti 
privačias nuosavybes ir grūsti ūki
ninkus į kolchozus. Spėjama, kad 
per tą ūkininkų grūdimą žuvo a- 
pie vienas milijonas stambesnių 
ūkininkų. Kadangi toks staigus 
pasikeitimas visuomet mažina dar
bo našumą, Kinija vos ne vos ga
lėjo išvengti bado. Tačiau padeda
mi rusų, kinai ilgainiui atsigavo ir 
penkerių metų planu pradėjo plės
ti savo pramonę.

Matydamas, kad Kinijos pramo
nė daro lėtą pažangą, 1958 m. 
Mao-Tse-tung nutarė daryti "dide
lį šuolį pirmyn". Surinkęs apie pu
sę milijardo atliekamų žemės ūkio 
darbininkų, jis sugrūdo juos j di
deles gamybos grupes, statė van
dens baseinus ir elektros jėgaines, 
tiesė geležinkelius, kasė kanalus ir 
didino plieno gamybą. Nepaisant 
rusų pagalbos, po poros metų vi
siems buvo aišku, kad tas planas

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

Po 50 kr.:Ana Serbentas, J. Buragas, 
And. Stankūnas, Ona Mikuckienė, 
Emilija Petkevičius, Teresa Šeėlgie- 
né, A. Suveizdas, à/l. Zalbauskas;

PO 100 kr.: Antanas Gaulia, Petras 
Žarkauskas;

Po 250 kr.: - Garbės leidėjai:
V. Anastacio Dr. J. Basanavičiaus 
Mokyklos Globėjų Būrelis, 
V. Šaltanis,
J. Bratkauskas.

Su 50 kr. parėmė laikraštį Liucija 
Jodelytė.

Sumokėjo 1.000 kr. už I975 m. 
propagandą laikraštyje Vine. 
Banys.
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eikvojo darbo jėgas, mažino dar
bo našumą ir privedė žemės ūkį 
beveik prie katastrofos. Kai 1960 
m. Mao-Tse-tung pareikalavo, kad 
Rusija grąžintų Kinijos žemes, 
okupuotas carų laikais, rusai ap
leido Kiniją, išsiveždami namo 
net pradėtų darbų planus. Tada 
Mao-Tse-tung susiprato ir atsista
tydino iš respublikos prezidento 
pareigų, pasilikdamas sau komu 
nistų partijos sekretoriaus vietą.

Atitaisant pramonės ir žemės 
ūkio klaidas, ūkininkams buvo 
leista turėti privačius sklypus, o 
valstybės ir partijos aparate pra 
dėjo įsigalėti sumanūs organizato
riai. Po 1960 m. nepasisekimų, ko
munistų ideologija buvo padėta į 
šalį ir Kinijoje iškilo specialistų, 
ekspertų ir organizatorių elitas. 
Imperatorių laikais Kiniją valdė 
mandarinai, o dabar praktiški it 
sumanūs pragmatistai.

Prieš tą visagalinčių pragmatis- 
tų elitą 1966 m. Mao-Tse-tung 
nukreipė „didžiąją proletarų kul
tūrinę revoliuciją", kuri tęsėsi 3 
metus. Studentai ir moksleiviai 
prikabino visur plakatų, pradėjo 
kritikuoti savo mokytojus bei pro
fesorius, niekino senus papročius 
ir daužė senus meno ir kultūros 
paminklus. Susirinkimai ir de
monstracijos atitraukė mases žmo
nių nuo darbo, užsidąių universi
tetai ir daugelis aukštų pareigūnų 
turėjo apleisti užimtas vietas. De
monstruota net prieš patį Kinijos 
premjerą Chou-En-lai, seną Mao- 
Tse-tung draugą. Norėdamas atsta
tyti tvarką, Mao-Tse-tung buvo 
priverstas pavartoti kariuomenę, 
kuriai vadovavo krašto apsaugos 
ministeris Lin Piao. Vėliau tas mi- 
nisteris ruošė atentatą prieš Mao- 
Tse-tung, bet buvo susektas ir, 
bėgdamas j Rusiją, žuvo lėktuvo 
nelaimėje. Tačiau vienas žmogus 
visą laiką išsilaikė valdžioje, bū
tent premjeras Chou-En-lai. Pra
ėjusiais metais pasklido žinia,kad 
jis gavo širdies smūgį. Bet šiais me
tais jis pasirodė kongrese ir pasa
kė pagrindinę kalbą. Tas nuosta
bus žmogus vengė visų vidaus ko
vų, niekuomet neprieštaravo Mao- 
Tse-tung ir nuo 1941 m. valdo Ki
niją. Paskutinis komunistų kongre
sas patvirtino jį premjeru. Visiems 
krito į akį, kad kongrese nedaly
vavo Mao-Tse-tung. Jis eina 81 me 
tus ir yra silpnos sveikatos.

Antras galingas Kinijos pareigū
nas yra Teng-Hsiao-ping. Prieš kul
tūrinę proletarų revoliuciją jis pra
rado savo vietą ir buvo užmirštas. 
Tik 1973 m. jis buvo pakviestas į 
vyriausybę kaip vicepremjeras. Jis 
yra praktiškas ir gabus organiza
torius ir nekreipia dėmesį į komu
nistų ideologiją. Taip pat ir kiti 
kongreso parinkti Kinijos parei
gūnai neskrajoja po ideologijos 
padanges. Tik nežinia, kaip ilgai 
jie valdys Kiniją.
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LIETUVIŲ RF SIGINIS APT AR 
NAVIMAS

Lietuviai kunigą: 1970 1975
Metai Liet, pa Vietinėse Viso 

rapijose parapijose 
dalį laiko 
lietuviams

1970 11-7 kunig. 4 kunig. 11 
197111-10 „ 5 „ 15
1972 1 1 10 „ 5 „ 15
1973 1 1 - 9 .. 5 „ 14
1974 I 1 8 „ 5 „ 13
1975 I 1 6 „ 6 „ 12
1975 V 31-5 „ 5 „ 10

1970 metais lietuvių tarpe - lie
tuvių parapijose dirbo 7 kunigai: 
Rio de Janeire prel. Z. Ignatavi
čius ir kun. J. Janilionis; São Pau
le, Vila Zelinoje, prel. P. Raga- 
žinskas ir kun. dr. A. Milius; São 
Paule, šv. Kazimiero parapijoje, 
1. Jonas Bružikas, T. Jonas Ki
dykas, T. Petras Daugintis. Dirb
dami vietinėse parapijose prie lie
tuvių veiklos prisidėdavo Rio de 
Janeiro kun. V Valiukevičius ir 
kun. V. Šatas; São Paulo apylin
kėse prel. A. Arminas ir kun. J. 
Šeškevičius.

1971 metai pradėti naujomis 
jėgomis: 1970 metais iš brazilų pa
rapijos į Zeliną atvyko kun. M. 
Gaidys, iš Italijos trys: kun. Pr. 
Gavėnas, kun St. Šileika ir kun. 
H Šulcas, o prel P Ragažinskas, 
dirbdamas katedroje, dalį laiko 
skina lietuviams, šv. Kazimiero 
parapijai talkinti atvyko kun. A. 
Saulaitis Ta pati padėtis liko ir 
1972 metais. Kun dr. Milius per
sikėlė i vietinę parapiją.

1973 metai pradėti taip: prel. 
Z Ignatavičius išvyko laikinai j 
Romą, visi kiti liko, kaip buvę.

1974 metų pradžioje lietuviai 
buvo jau nustoję T. Jono Bružiko, 
atšventusio 75 metų ir 50 m. kuni
gystės sukaktis.

1975 metai pradėti visai kito
kiu sąstatu, kun. M. Gaidys dirba 
vietinėje parapijoje, kun. Pr. Ga
vėnas dalį laiko vietinėje ir dalj 
lietuviams, ypatingai Mūsų Lietu-

vos redakcijoje. T. Jonas Kidykas 
perkeltas į lietuvių parapiją JAV- 
se, kun. H. Šulcas išvyko ilgesnei 
kelionei ir šiuo metu yra Italijoje. 
J lietuvių pilną pastoraciją sugrį
žo kun. J. Šeškevičius ir kun. F. 
Jokubauskas.

Nuo šių metų pradžios iki da
bar, Rio mirė kun. J. Janilionis, 
Romoje prel. Z. Ignatavičius. Tai
reiškia, kad nuo 1971 metų, kada 
buvo 15 kunigų dirbančių su lie 
tuviais pilną laiką ar dalj laiko, jų 
skaičius sumažėjo trečdaliu, iki 10 
kunigų.

Šių dešimčio kunigų amžiaus 
vidurkis yra 57 metai. Iki 50 me 
tų amžiaus yra du, tarp 51 ir 60 
metų yra trys, virš 60 metų yra 
penki. Pilną laiką lietuvių parapt 
jose (Rio, Zelinos ir šv. Kazimie 
ro) dirbančių kunigų skaičius nuo 
1971 metų nukrito iš dešimties 
iki penkių - per pusę sumažėjo

PAAIŠKINIMAS APIE GATVE
Mūsų Lietuvos skaitytoja Justi 

na Dominienė, su vyru, dukterį 
mi ir anūkais gyvenanti Itararé, 
prie Paranos sienos, užmokėdama 
ML prenumeratą atsiuntė laišką, 
kuriame paaiškina " Analice Saka- 
tauskas" gatvės, Osasco mieste, 
kilmę:

"Vienam M. Lietuvos numery 
je buvo parašyta, kad viena Osas 
co gatvė turi lietuvišką vardą, tai 
aš prašiau dukters, kuri gyvena O 
šaške, pasiteirauti apie tai. Ji nu
ėjo j Osasko prefeiturą, ir vienas 
tarnautojas jai papasakojo, kad A- 
nalice Sakatauskas buvo 18 metų 
mergina, kuri dirbo R.C. Vitor ir 
labai mėgo važinėti dviračiu.

Vieną dieną su grupe draugų 
važiavo j Piraporą. Važiuojant 
prieš kalną ji prisilaikė už užpaka
lio vieno sunkvežimio, paskui kurį 
ji važiavo. Atsitiko kas nors su 
sunkvežimiu, jis pašoko ar sudre
bėjo, ir ji susidavė galva j vąšą (gan 
cho), kuris buvo užpakalyje ir už 
kurio laikėsi, ir numirė.

Tos gatvės žmonės ir "vereado- 
riai" (miesto seimo nariai) prašė

kad ta gatvė, kurioje ji gyveno, 
būtų pavadinta jos vardu. Tas atsi- 

. tiko 1962 metais Daugiau žinių 
apie jos biografiją nėra".

Kaip žinoma, Campinas mieste 
yra Waldemar Blatkauskas gatvė, 
nes iš ten kilo Brazilijos krepšinio 
rinktinės žaidėjas, dalyvavęs žai
dynėse ir Europoje, vėliau žuvęs 
nelaimėje. Jo tėvas ir giminės dar 
tebegyvena Campinuose. Tuo pa
čiu vardu gatvė yra ir São Paule, 
kaip redakcijai pranešė Maldutis 
Laupinaitis. Curitiboje yra Vicen-
te Rutelionis gatvė, nes tame bai- 
re pirmoji atsikraustė Rutelionių 
šeima, kuri ir toliau ten tebegyve
na. Lietuvos vardu pavadintos gat
vės yra São Paule, Santo Andrė 
(Parque das Nações) ir Carapicui- 
boje

At kas nors iš ML skaitytojų 
butų girdėjęs dar apie kitą lietu
višku vardu gatvę Brazilijoje?

MIRĖ

Praeitą ketvirtadienį, gegužės 
m 29 d.. PRANAS KESILIUS, 
’’O metų amžiaus, gyvenęs Casa 
Verde Palaidotas Formozos ka
pinėse Paliko liūdinčią žmoną, 
vedusius sūnų ir dukterį su 4 a- 
n ūkais

Praeita penktadieni, gegužės 
m 10 d mirė JONAS RUDYS, 
beveik 15 metu amžiaus. Jis bu
vo Anelės ir Antano Rūdžių sū
nus anksčiau gyvenusių Tucuru- 
vi o dabar IVG (prie Parque São 
t ucas). Palaidotas V. Alpina ka
pinėse. Už jo vėlę 7-tos dienos 
Mišios bus birželio 6, šeštadienį, 
19 vai. 30 m. Mokoje.

Kiek anksčiau Vila Zelinoje 
mirė PRANAS MAČIULIS, 65 
metų amžiaus. Velionis paliko 
žmoną, ištekėjusią dukterį ir dar 
nevedusį sūnų.

Mirusiųju-šeimoms mūsų užuo
jauta.

_______
VEIKLOS KALENDORIUS

Birželio 8: Jaunimo studijų diena Ambro- 
zevičių sodyboje, S ta. Gabei (Išvykstama iš 
Zelinos prie Jaunimo bbmų 7,30 ryto);

Birželio 8: Moksleivių ateitininkų susirin
kimas Zelinoje;

Birželio 15: Tautos išsklaidymo diena ir 
birželinių įvykių minėjimas;

Birželio 15: Brazilijos atstovų į PU kong
resą rinkimai;

Birželio 16: Brazilijos JK valdybos posė
dis su būstinės ir spaudos bei informacijos ko
misija, ir atstovų rinkimų komisija (Zelinoje, 
20,30 vai.):

Birželio 22: Vyrų Brolijos šventkelionė j 
Aparecidą: 

Birželio 28-30: Pasaulio Liet Katalikų 
Bendrijos kongresas Romoje;

Birželio 28: V Anastácio mokykloj Joni
nių laužas bei Petrinės:

Liepos 2: kun. St. Šileikos kunigystės si
dabrinis sukakties minėjimas;

Liepos 6: iškilmingi pietūs kun. St. Šilei
kai pagerbti:

Liepos 27- šv Onos šventė (Moterų D-ja 
ir Maldos áp-mas).

Rugpjūčio 9-10: Trio koncertas Kongreso
dvasioje:

Rugpjūčio 10: Zelinoje pietūs Kongreso 
naudai (LK Moterų D-ja)

Rugsėjo 14- Spaudos balius

Jėzaus Širdies Šventė
bus šį penktadieni, birželio 6 

dieną. Mokoje, pamaldos 8 valan 
dą. Katedroje bus 15 valandą 
Šventoji valanda ir po jos konce- 
lebruotos Mišios su arkivyskupu 
kardinolu Arns.

Nauja VALDYBA VILA ANAS- 
TACUOJ

Gegužės m. 25 d., sekmadienį 
Vila Anastacijoje mokykloje įvy
ko gana gausus Vila Anastacio 
Dr. J. Basanavičiaus Mokyklos 
Globėjo būrelio narių ir prijau
čiančių susirinkimas.

Apsvarstyta mokyklos dabar
tinė padėtis ir ateitis bei kiti rei
kalai. Išrinkta ir nauja Būrelio val
dyba, būtent: pirmininkas Petras 
Žarkauskas, vicepir. Vacys Put- 
vinskas, I sekr. Alek. Keršys, II 
sekr. Juozas Rimša, I iždin. Stasė 
Laurinavičienė, II ižd. Sofija Poli- 
kaitis de Souza.
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