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Diplomatiniai kastuvai
laidoja gyvus
Solženicyno žodis senatoriams
WASHINGTONAS. — Kada
prez.
Fordo
administracija
džiaugėsi detente su Sovietais
danguje ir žemėje, grupė JAV
senatorių susitiko sovietų kovo
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Solženicyną. Jis teigė, kad maža
yra kalbančių prieš pavergė
jus, tačiau milijonai žino, kokia
priespauda yra Sov. Rusijoj.
Nuo to laiko, kai Amerika pra-.
dėjo su Sovietų Rusija vadina
mą detente, priespauda ir per
sekiojimai disidentų Sovietų Są
jungoje dar padidėjo.
Iškraipytas vaizdas
Solženicynas savo žodyje 28
senatoriams teigė, kad jis buvo
stengęsis “prasimušti pro tą
pražūtingą ignorancijos ir aro
gancijos sieną” Amerikoje kaip
tik šiomis savaitėmis, kai drau
giškas diplomatinių kastuvų su
sitarimas palaidos gyvus, dar
'kvėpuojančius kūnus Rytų Eu
ropoje ir sutremps žemes. Jis tu
rėjo galvoje viršūnių suvažiavi
mą Helsinkyje.

Al. Solzenicinas pasakoja Lietuvos generaliniam konsului Ani
cetui Simučiui ir Helen Kulber apie sovietą kalėjimuose sutiktus
lietuvius, su kuriais jis artimai susidraugavęs. Jis taipgi pasakė,
kad jo "Gulago salynas ‘‘greit pasirodysiąs ir lietuviškai.

LIETUVYBĖ IŠEIVIJOJ BUS GYVA,
KOL MUSU SPAUDA GYVUOS

Solženicynas sakė, kad jis
Amerikai atvežąs įspėjimą, ku
ris išaugęs iš “baisių kentėji
mų” Rusijos praeityje. Jis tvir
tino. kad amerikiečių supratimas ąpie Sov. sistemą esąsjhškraipytas tolio, klaidingų- mfor^
macijų, požvilgio siaurumo ar
ba sąmoningai klaidinančių ste
bėtojų aiškinimų.”

Pavergtųjų tautų
daugėja

WASHINGTONAS. _ “Homewood Flosmaar Star” laikrašty
Jei išeivija ir po daugelio metų yra gyva tautine prasme, tai je kolumnistas Frank vam der
visų tų veiksnių dėka, kurie darbuojasi lietuviškajai ’ kultūrai
Linden rašo, kad Pavergtųjų
Tų veiksnių tarpe neabejotinai svarbų vaidmenį atlieka spauda
Galime ją kritikuoti, augštesnio lygio pageidauti, bet kartu turi 'Tautų savaitė yra aptemdoma
me pripažinti, kad jos skleidžiamas žodis yra stipriai gaivinantis vadinamos detentės politikos.
veiksnys, pasiekiąs savo tautiečius net ir tolimiausiuose.pasaulio Detente neišgelbsti kraštų nuo
kraštuose. Tiesa, tą lietuviškąjį žodį netgi dar gyviau skleidžia pavergimo ir pavergtųjų kraštų
moderniosios priemonės — radijas ir televizija, tačiau jos priei jau padidėjo dviem, buvo 27, šį
met yra 29, nes nepriklauso
namos tik tiem tautiečiam, kurie gyvena didesniuose telkiniuose
Tuo tarpu spauda gali pasiekti visur. Be to, ji yra labiau išliekamo mybę prarado Pietų Vietnamas
pobūdžio — išspausdinti dalykai išlieka ilgiau nei radijo ar televi ir Kambodija. Straipsnyje iške
zijos programos, ■ kurios išnyksta su jų pabaiga. Dėlto ir toliau
liama visi pavojai, kilę iš vadi
išeiviams tenka pagrindinį dėmesį teikti spaudai. Tradicinis spaus namos detente politikos, prime
dintas žodis šimtmečiais gaivino religinę ir tautinę lietuvių sąmo nama, kad prez. Fordas paskel
nę tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jo misija iš esmės ir šiandieną bęs Pavergtųjų tautų savaitę ne
nėra pasibaigusi. Ji gal net padidėjusi, nes paskaityti daugiau ar
mažiau gali kiekvienas. Užsisakyti laikraštį ar nusipirkti knygą priėmė už pavergtuosius kovo
taip pat gali kiekvienas. Trūksta nebent paskatos, kuri išjudintų jančio rašytojo Solženicyno ir
visus tautiečius aktyviai dalyvauti spaudos gaminime, platinime straipsnį baigia klausimu, kas
ir skaityme. Mūsų tautiečių skaičius išeivijoje nėra mažas. Jei visi dabar iš eilės bus pavergtas: La
būtų lietuviškos spaudos prenumeratoriai, ji būtų žymiai pajė osas, Thailandas, Taivan as, Pie
tų Korėja, Philipinai ar Portu
gesnė.
★ ★ ★
galija.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Ieškokite didelių vyrų
Įstatymų leidėjus jis ragino:
“Artėjančioje pasaulio politinė
je krizėje sutvarkykite dvasines
vertybes žmonijoje, išvarginto
je ir užtroškintoje klaidinga ver
tybių hierarchija. Jūs arba jūsų
įpėdiniai kongrese turėsite susi
durti su nepalyginamai didės
niais ir svarbesniais uždavi
niais,, negu smulkūs diplomati
niai išvedžiojimai, tarppartinės
rungtynės, ar susidūrimai prezi
dento su kongresu. Nėra ko rink
tis. Reikia pakilti iki mūsų am
žiaus uždavinių. Labai greit, ir
gal pergreit, jūsų valstybei rei
kės ne tik paprastų vyrų, bet di
dingų vyrų. Raskite juos savo
sielose, raskit juos savo širdyse,
raskite juos savo krašto širdyje”.

Portugalijoj jau
"liaudies
demokratija"
LISABONA. — (Koalicinė vynausybė Portugalijoj baigė sa
vo dienas, kad paskutinė neko
munistinė partija pasitraukė iš
kabineto. Kontroliuojančios kraš
tą armijos vadovybė pareiškė,
kad vyriausybėje pasitraukusių
vietas užims kariai ir techno
kratai. Vyriausybė nebūsianti
nei koalicinė, nei kariška. Dvi
dešimties vyrų revoliucinė ta
ryba apie tai pranešė vakar.
Šiuq metu beliko tik komunis
tų, trečia savo didumu, partija,
beremianti armijos jėgų judė
jimą, kuris į valdžią pateko po
1974 m. balandžio mėnesio įvy
kusio sukilimo. Dabar būsianti
Eaudies demokratija, be politi
nių partijųSTATYS MILŽINIŠKĄ
JĖGAINĘ LIETUVOJE
’JAV ir Sovietų Sąjunga
pasirašė susitarimą dėl
techninių informacijų pasi
keitimo dėl milžiniškų hidrolektrinių jėgainių staty
bos Sovietijoje. Viena jė
gainė 1,200 Mw statoma ne
toli Maskvos, kita 1,600 Mw
Lietuvoje ir trečia Ukrai
noje. Apie šį projektą rašo
žurnalas Enginering News
Record birželio 26 d. nume
ryje.
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JEÍ NEVALIA

jūs, amerikiečiai, jaustumėtės,
jei taip jus varytų su kastuvais
prievartos darbams”.
Gudai savo šūkiu tvirtino:
— Sovietų Sąjunga — carų
imperializmo tęsinys.
Daug plojimų susilaukė jaunų
negrų orkestras. Jie globojami
Amerikos legiono, kuris čia juos
atvedė.
Čia kiti nešė plakatą:
— Jugoslavijos komunistai iš
JAV gavo 5 bil. dolerių. Kodėl ?
Lenkai plakatu šaukė:
— .Lenkija nori laisvo apsi
sprendimo, ne dominavimo.
— Dviem milijonams lenkų

SUSUKTI LAISVĖJE
Pavergtų tautų savaites demonstracijos Chicagoje
CHICAGA. — Kai okupuotoje
Lietuvoje už trispalvę veža į ver
gų darbų stovyklą ar psichiatri
nę ligoninę, lietuviškoji vėliava
laisvai plevėsavo Chicagos cent
rįnėje State gatvėje Pavergtų
tautų parade. Daug tūkstančių
žmonių, šeštadienio vidurdienį
suvažiavusių į krautuves, tirš
tomis gretomis sustoję šaligat-|
1
UJ
viuose, stebėjo, kaip komunistų
užgrobtų kraštų tremtiniai žy
giuodami per mylią nusitęsusia
eisena nešė plakatus:
— Susitikimas erdvėse tuš
čias, kai komunizmas kliudo su
sitikti laisvėje.
—- Atsižadėkit Kissingerio, ne
Pavergtų tautų.
— Pakeiskim Kissingerį Sol vo specialiai atvažiavę į paradą
iš savo vasarinės latviškos mo
ženicynu.
Latvis T. Zierins drauge kyklos Garezers,esančios Michi
su Jaunųjų amerikiečių laisvės gano valstijoje už 180 mylių
sąjūdžiu žygiavo apsitvėrę mi- nuo Chicagos. Parade automobi
matūrine darbo vergų stovyklos liu važiavo ir grupė vietinių lat
vių Concordia korporacijos stu
spygliuota tvora.
dentų
Grupė žydų nešė plakatą.
Vokiečiai turėjo dėmesį krei
—- Gelbėkite Sovietų krikščio
piantį gyvąjį paveikslą — Berly
nis ir žydus.
no sieną, su kruvinais marški
Jie laikraštininkui aiškino:
—• šeštadienį žydai meldžiasi niais pabėgėlių, įstrigusių spyg
sinagogoj, bet mūsų rabinas pa liuotpse vielose. Jie nešė ir pla
sakė: žygiuokite, dabar tam katą:
paskutinis laikas.
—- Išleiskite Hessą iš taikos
Lietuvių grupė buvo tarp pa
čių įspūdingiausių. Gausi, įvai kalėjimo.
Albanai į žiūrovus kalbėjo šūri. Tautiniais drabužiais pasida
binusios lietuvės nešė milžiniš-""kiu:
—- Nustokit padėt kruvinam
ką lietuvišką trispalvę, kokios
neturėjo nei viena grupe. Pat komunizmui!
Estai nešė angliškai ritmu
riotinė Romo Kalantos auka bu
vo pavaizduota gyvuoju paveiks skambantį šūkį:
— Communism non opposed
lu. Žygiavo gausios šaulių gre
tos. Plevėsavo šaulių, savanorių, soon is communism imposed.
Laisvieji kinai priminė:
skautų, ateitininkų vėliavos su
— Gelbėkit savo sąjunginin
palydomis, ėjo Lietuvių bendruo
menės atstovai. Buvo vežamas kus.
reikšmingas “laikrodis”, rodąs
Sovietų agresijos aukų užgrobi
mo laiką.
Vyčiai buvo su savo gyvuoju
paveikslu, kurio centre tarp lie
tuvaičių muz. F. Strolia su akor
deonu.
Čia vėl buvo plakatai: *
— SSSR yra tautų kalėjimas.
— Mes protestuojame prieš
į b'
Sovietų, imperializmą, ne prieš
aĄ 1
r t
meną.
Laisvė yra nusikaltimas- įf
Rusijoje.
Lietuviams praeinant pro ėst- U
rądą, patriotinius aiškinimus bė , |||
re Ė. Pakštaitė. Amerikiečiai H
negailėjo plojimų.
Dėmesį atkreipė grupė jaunų gį
latviu studentų, apie 40. Jie bu‘.TA ■

•

Dar melodingiau skambėjo če
koslovakų stambus orkestras.
Kubiečiai plakate skelbė sta-

Įspūdingai pasirodė ukrainie
čiai, kurių Chicagoje yra apie
80,000 — truputį mažiau negu
lietuvių. Jie prabilo šūkiais:
— Nustokite areštuoti ukrai
niečių motinas.
— JAV moterys, reikalauki
te laisvės politinėms kalinėms.
— 7 mil. ukrainiečių išmarin
ti badu 1933 m.
Ypač žiūrovus giliai veikė
stambūs portretai komunistų ka
linamų ukrainiečių: Shukevich,
Chornovil, Pliushch, Kazavonsky, Sverštuk, Moroz su parašais
kaip šis:
—• Neteisingai areštuota poe
tė Senyk, nubausta 6 met. kone,
lageriu ir 5 m. ištrėmimo.
Išskirtino susidomėjimo sukė
lė kolona pilkais kalinių drabu
žiais moterų, su numeriais ant
nugarų, šautuvu ginkluoto enka
vedisto varomų į priverstinus
darbus su kastuvais, kirviais.
Demonstraciją aiškinęs šiau
rinių Chicagos laikraščių redak
torius H. Masse pabrėžė: “Kain

— Per 15 komunizmo metų —
milijonas kubiečių tremtinių,
100,000 kalinių, 40,000 nužudytų.
Eisenoje margavo visokiausi
tautiniai kostiumai, iš veidų
spindėjo protestas prieš kolo
nializmo nešėjus okupantus ko
munistus. Lietuvių gretoms va
dovavo Chicagos Altos pirm. K.
Oksas. Gausiai dalyvių atvežė
L. Bendruomenės pakviestas
spec, autobusas. Net iš St. Louis
buvo atvykusi radijo kalbėtoja
Phyllis Schlafly, dažnai randan
ti progos ginti lietuvius. Čia ji
susitiko su savo pažįstamu iš
kelionės į antikomunistinį kon- ’
: gresą Taiwane Altos pirm. dr.
K. Bobeliu, o taip pat su gen.
kons. J. Daužvąrdiene.
Giliai. atminty pasilieka lat
vių gyvâàis paveikslas: Kissingeris vežimėly stumia tris mo
teris, vaizduojančias Baltijos
valstybes» jų laukiančiam Brež
nevui. Po paveikslu užrašas:
— Tenebūnie Helsinkis Muenchenu.
J. Pr.
— Knygų leidyklos perorga
nizuojamos. Šia proga Vilniuje
įsteigta nauja le.dykla “Moks
las”, kuriai bus pavesta leisti
mokslines knygas, monografi
jas, žodynus, tiksliųjų mokslų
/'.knygas, o taip pat vadovėlius
aukštosioms mokykloms.
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15.000 DIPLOMŲ
Vilniaus Pedagoginį institutą šie
met baigė jau XXX laidos 479 busi
mieji mokytojai, kurių aštuoni dip
lomus gavo su pagyrimais. Rektorius
V. Uogintas 15.000-tąji diplomą įteikė gamtos - geografijos bei fizinio
auklėjimo specialybės absolventui
Romualdui Murėnui, kuris visą lai
ką mokėsi tik penketukais ir dabar
lieka dirbti institute. Trumpame
pranešime taipgi pabrėžiama, kad R.
Murėnas yra Lenino stipendininkė
ir instituto komjaunimo komiteto
sekretorius.
V. Êst,
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• PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS
svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas Tel. 274-2295
ižd.Jonas Tatarunas - tel.63-7344
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677
sekr. Halina Mošinskienė telef.
65-0907.

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE.'
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TŪKSTANTINIS VAJUS

DIRBKIM KARTU

+

i ESTÀ NA HORA DE COLABORAR

Prie tūkstantinio vajaus šią savaitę pri
sidėjo:

47. Antanas Golskis - įnešė Cr$.1.000,00
PASIŽADĖJUSIŲ ĮNAŠAI
Algimantas Saldys

-

Cr$. 200,00

KITOS AUKOS
Petras V. Bareišis

(antrą kartą)

Lietuvi, prisidėk prie tūkstantinio va
jaus. Tavo parama ID Pasaulio Lietuvių
Cr$. 300,00 Jaunimo Kongresui padės išlaikyti lietuvy
bę jaunimo tarpe. Šio Kongreso pasiseki

mas tavo rankose.

FINANSŲ KOMISIJA

Pabaltiečių Kultūros ir Meno Parodos metu
apie Lietuvą buvo platinama sekanti infor —
macija:

Para a nação brasileira, a distante nação lituana e seus problemas são, de certo modo, pouco
conhecidos. Esta circunstância nos anima a oferecer um esboço breve sobre alguma coisa mais
característica desta nação Báltica.
Tratando-se de cultura, muitos estão enganados em pensar que a cultura lituana é reflexo da
cultura dos povos eslavos ou dos germânicos. Muito pelo contrário; é independente dos seus vizi
nhos.

A língua lituana, por sua construção e vocábulo, é reconhecida pelos mais eminentes linguis
tas, como único idioma que mais se aproxima do sânscrito, sendo muito semelhante a este. Por
este motivo, grandes universidades ditam, atualmente, cursos de idioma lituano justificando as
sim, seu valor histórico e cultural.
A religião, Romano-Católica, conta com 85 °/o de toda a população lituana.

IIIIH

* Surpreendente é a trajetória desta nação Báltica. Surpreendente é a sua vitalidade. Heróicas
são suas lutas e amargas suas dores. Sua antiga e típica cultura tem sido defendida durante sécu
los. Dificilmente, povo algum, em sua luta constante e tenaz pela liberdade e independência, po
de apresentar relevos tão característicos como os da nação lituana. Apesar de todas as provas, a
nação lituana permaneceu viva e o sentimento de nacionalidade se mantém latente.

O povo lituano, conforme testemunho de achados pré-históricos, vive nas margens Orientais
do Mar Báltico há cinco mil anos. Possui episódios valiosíssimos, entre os quais mencionaremos
somente alguns de maior importância.
Algirdas, filho do Grande Duque Gediminas, o qual reinou de 1316 a 1342, fundou a capital
da Lituânia, VILNIUS e, com seu exército, em três oportunidades, alcançou as portas de Moscou.
Foi o herói da história da Europa pois, cumpriu a maior façanha para o futuro da cultura Ociden
tal: DETEVE A INVASÃO DOS TÁRTAROS.
O filho do Grande Duque Kestutis, chamado VYTAUTAS, O GRANDE, governou desde 1392
a 1430, estendendo os limites da Lituânia desde o Mar Báltico até o Mar Negro, com mais de um
milhão de quilômetros quadrados de superfície. VYTAUTAS, O GRANDE, perpetuou-se na his
tória da Europa pelo fato de ter vencido a poderosa Ordem Teutônica, em 1410, no dia 15 de Jul
ho, à frente de um exército coligado de lituanos, poloneses, tchecos e outras nações, o qual des
truiu o poderio da Ordem Teutônica, pondo assim, uma cruz no túmulo do expansionismo Ger
mânico no Oeste.
Mais tarde, depois de infeliz união com a Polônia, em 1795, o Estado soberano Lituânia-Polônia, foi ocupado pelos seus vizinhos e escravizado pelo jugo russo. Daqui por diante, começa a
trágica via crucial da Lituânia.
Após este glorioso passado, o qual nós, lituanos, tanto nos orgulhamos, não deixamos de vol-.
tar nosso pensamento para as longínquas e rumurosas costas do Báltico, onde situa-se o territó
rio lituano, e pensar que talvez, neste momento, ele sobrevive as horas mais trágicas de sua histó
ria, através da ocupação militar soviética.

6 ■ 15: Vila Kostka,
Itaici (Indaiatuba),
III PLJK studiją sa
vaitės vieta 1976 I
1 - 6.0 local da se
mana de estudos do
congresso, 01 a 06
de janeiro de 1976

17: Igreja de São
José da Vila Zelina (SP), local da
Missa do congres
so em 04/01/76.
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WA, TIESA ir gyveni MAS
GYVENIMO TIKROVĖJE
Pasakojasi dailininkas ir televizijos dar
buotojas

Dailininkas Allan Hartley
spaudai,
žurnalui “Guide posts” papasakojo įdomią j
savo gyvenimo istoriją. Pradžioje jį ly
dėjo didelė nesėkmė. Jis bandė piešti svei
kinimo korteles. Nesirado pakankamai pir
kėjų. Ėmė iliustruoti knygas, bandė pats
leisti knygas ir vis nesusilaukė reikiamo
susidomėjimo. Jis pasakojasi:
— Aš krisdavau kas naktį į lovą išsi
sėmęs ir kiekvieną rytą keldavaus su bai
me.
Vienu metu jis net bandė nupiešti
lošimui kortas, kur vieton karalių ir kitų
figūrų būtų Kennedžių šeimos nariai. Bet
nieko gero ir iš to neišėjo.
Kai jis taip buvo nepasisekimų prislėg
tas, kažkas jį pakvietė į bažnyčią. Savo
įspūdžius jis taip aprašo:
— Net neatsiminiau apie ką tą dieną
buvo pamokslas. Man tik įkrito mintin žo
džiai: “Su Dievu — visi dalykai galimi”.
Argi tai tiesa? — klausė jis savęs ir nu
sprendė nueiti pas kunigą išsiaiškinti. Ku
nigas jam patvirtino, kad tai tiesa, tik pa
brėžė :
— Bet negali Dievo prašyti vien tik
vesti savo verslą ar tvarkyti tavo svei
katą ar moterystę. Turi Dievui pavesti vi
są savo gyvenimą ir prie Jo derinti.
Dabar dailininkas pagalvojo:
— Per 40 metų aš bandžiau pats vie
nas tvarkytis ir susilaukiau tokjo nepa
sisekimo. Dabar aš nusprendžiau Aukš
čiausią laikyti savo tvarkytoju ir vadovu.
Praslinko savaitė po to. Vienas žurna
las jam pasiūlė piešti komikinius paveiks
lus. Tačiau tas žurnalas buvo suaugusiems
ir reikalavo piešti menkai teprisidengusias moteris. Atlyginimas pasiūlytas ge
ras. Dailininkas sakosi:
SLAPTA LIETUVIŲ PARAPIJA
SIBIRE
Amerikoje pasirodė dviejų jėzuitų
kunigų — Walter Ciszek ir Flaherty
knyga "He leadth me” (Jis mane ve
da). Knygoje aprašomi kunigo Ciszek
religiniai pergyvenimai Sovietų kalė
jimuose ir koncentracijos stovyklose.
Joje kalbama ir apie Sibiran ištremtus
lietuvius.
Kunigą Ciszeką 1939 m. užklupo
sovietų okupacija Lenkijoje. Tada jis
persirengęs darbininku savanoriškai iš
vyko į Rusiją, tikėdamasis galėsiąs dvaK
siniai patarnauti tūkstančiams į Sibirą
ištremtiems lenkams. Sovietai greitai
išaiškino jį esant kunigu ir uždarė į
Liubankos kalėjimą Maskvoje, o vê-,
liau ištrėmė i priverčiamųjų darbų sto
vyklą. Rusijos kalėjimuose ir vergų

Dvi stilizuotos rankos laikančios Ostiją simbolis 41 Tarptautinio Eucharistinio
Kongreso, kuris bus 1976 m. rugpiūčin
1-8 d.d, Philadelphijoj, JA V-bese.

— Prieš keletą dienų būčiau griebęsis to darbo, bet dabar juk aš buvau pra
šęs Dievą vadovauti.
Žinoma, nebuvo lengva jam apsispręs
ti. Jį lankė mintis: jei aš to darbo ne
imsiu, paims kitas; ašgi galiu dar pado
riau jį atlikti... Bet vis dėlto atsiminė
kad buvo apsisprendęs Dievą paimti savo
vadovu ir atsisakė nuo to darbo.
— Ir mane užvaldė didelė vidinė ra
mybė, — sakosi dailininkas.
Praslinko pora savaičių. Ir netikėtai
jam patelefonavo Archie Enterprises, pa
siūlydami darbą. Ta bendrovė taip buvo iš
vysčiusi savo veiklą, kad ji spausdino 60
mil. egzempliorių žurnalų per metus. Jie
•tesamdė tik 4 dailininkus, o turėjo apie
400 prašymų. Ir priėmė jį, Hartley.
Šį laimėjimą jis laikė Apvaizdos lėmi
mu. Ėmė šalia savo darbo meno srityje
stovyklose kun. Ciszek iškentėjo 23
metus, slaptai atnašavo Mišias, vedė
rekolekcijas, sakė pamokslus ir kartu
su kitais tremtiniais kentėjo neišsako
mas kančias. Prieš keletą metų išleistas
iš Rusijos, nuvyko į JAV ir ten savo
tremties istoriją aprašė knygoje "Die'
vas Rusijoj”, kuri susilaukė plataus
atgarsio visame pasaulyje.
Dabar pasirodžiusioje antroje kny
goje kun. Ciszek aprašo religinį gyve
nimą sovietų kalėjimuose ir koncen
tracijos lageriuose. Jis jaudinančiai pa’
sakoja, kaip stovyklose buvo kuriamos
slaptos parapijos ir vyko religinis gy
venimas. Jis pažymi, kad lietuviai ku
nigai ypatingai stengdavosi jam padė
ti tremtinių sielovados darbe.
Paleistas iš vergų stovyklos, kun.
Ciszek nuvyko į Krasnojarską, kur
atrado gerai suorganizuotą slaptą lie9

lankyti su religine mintimi jaunimo, mo
terų klubus, vyrų susirinkimus, kartais
net po keletą kartų savaitėje. Ir tai jam
netrukdė kūrybos darbui. Priešingai. Jis
net pasidarė produktingesnis, nupiešdamas dvigubai tiek, kiek seniau. Daugiau
sia todėl, kad dvasinė ramybė pašalino įtampą jo gyvenime. Taip jis pats sakosi.
Vidinis dvasinis gyvenimas jam įkvė
pė mintį pradėti naują komikų rūšį, religi
nes istorijas iš Šv. Rašto, iš dabarties tau
rių žmonių gyvenimo. Ir jį lydėjo pasise
kimas.
Gilesnė religinė mintis padėjo jam, kai
jo tėvą suparalyžavo ir ligonis turėjo pra
leisti keturis mėnesius ligoninėje. Tėvas
matė, kad visa jų šeima pasikeitusi, kad
jo sūnus, rasdamas stiprybę Dievuje, da
bar daug sėkmingesnis ir laimingesnis, ir
prieš mirdamas tėvas prisilenkė prie sū
naus dailininko ausies ir pašnabždėjo:
— Esu aš laimingas, labai laimingas.
Mums labai miela, kad yra daug pasi
žymėjusių žmonių, kurie gyvena giliu ti
kėjimu. Čia galime priminti vieną iš iš
kiliausių beisbolininkų — Joe Garagiola,
kuris išėjęs į pensiją tapo viena iš labiau
siai saulėtų televizijos asmenybių. Kai jam
reikėjo pradėti viešumoje darbuotis, pri
statant įvairius atletus, verslininkus, poli
tikus, jis, kaip pasakojasi, nervinosi, bai
minosi, bet tada jis meldė Dievo palai
mos. Malda pasidarė taip artima jų šei
moje. Apie savo žmoną ir apie save jis pa
sakė aukščiau minėtame žurnale:

— Mano žmonos Audrie ir mano mal
dos dažniausiai yra prašant jėgos kasdie
niame gyvenime, meldžiant džiaugsmo ir
meilės mūsų šeimoje, meldžiantis už ki
tus, kuriems yra koks reikalas, prašant
širdims Dievo linksmumo dovanos. Jeigu
gyvenime gali šypsotis ir melstis, tai daug
pasieki. Jeigu turi ką, su kuriuo gali mels
tis ir dalytis šypsniu, išeini gyvenime lai
mėtojas.

Kun. Juozas Prunskis
tuvių parapiją. Lietuviai buvo Įsitaisę
net bažnytėlę, kurioje kas savaitę rink
davosi ir melsdavosi.
Kun. Ciszek savo knygoje ypatin
gai iškelia lietuvių prisirišimą ir ištiki
mybę tikėjimui ir jų gilią Tėvynės Lie
tuvos meilę.
® Žiniomis iš Lietuvos, komunistų
partijos sekretorius Barkauskas keikė
Nobelio premijos laureatą, rašytoją
A. Solženiciną, vadindamas jį išdavi
ku. Tuo tarpu Lietuvos katalikai svei
kina šį puikų rašytoją ir meldžiasi už
jį. A. Solženicino veikalas "Gulago
salynas” daugeliui Lietuvos katalikų
priminė jų pačių ar jų tėvų iškentėtas
kančias lageriuose, kalėjimuose, trem
tyje. A. Solženicinas lieka lietuviams
katalikams pavyzdžiu, kaip reikia my
lėti savo tėvynę, tiesą ir nenusilenkri
smurtui.
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KA TU GALI JIEMS DUOTI?
Jaunimą reikia pratinti ne ieškoti savo naudos
lietuvybėje, o nuolatos klaustis, kojis pats gali
duoti lietuvybei ir pačiai Lietuvai.
“tipišku amerikiečiu”, nei “tipiš
ku lietuviu”. Jaunas vaikas, ma
tydamas mažiau pareigomis ap
krautus draugus amerikiečius,
klausia tėvelių : “O ką aš gausiu
ilj lietuviškumo?” Dažniausiai
tėveliai atsako, kad lietuvių kal
ba yra graži, kad ji bus naudin
ga, jei studijuosi lingvistiką uni
versitete, kad lietuvių tauta bu
vo galinga ir didelė, ir jis turė
tų tuo didžiuotis ir t. t. ir t. t
Mažam vaikui to dažnai užten
ka.
Augant ir bręstant, lietuviškos
problemos darosi didesnės ir
Svarbesnės. Jaunuolio pasaulis
prasiplečia. Lietuvių visuomenė
je, jo socialinio bendravimo pa
sirinkimai yra nepaprastai ribo
Linas Kojelis, 19 m. amžiaus studen ti, ypač palyginant su -sociali
tas iš Santa Monica Kalifornijos, iš
niais pasirinkimais Amerikos vi
rinktai III PLJK atstovu. Studijuoja
istoriją jr ekonomijos mokslus UÇLA suomenėj. Berniukui gali patik
universitete. Veiklus ateitininkas, LB ti mergaitės su tam tikromis sa
darbuotoms, reiškiasi respublikonų vybėmis: aukštos, blondinės su
veikloje, ÍJCLA universiteto lietuvių žaliom akim ir kurios mėgsta
į klubo steigėjas ir pirmininkas.
došti tenisą ir tinklinį, tik lietu
viškoj visuomenėj gali nebūti
------- —
-------------- - ------- —
Būti lietuviu išeivijoje nėra nei vienos tokios merginos, o
lengva.. Išeivio pareigos ir dar amerikiečių begalės. Tėveliai
bai veikliam lietuviui užima ne spaudžia vaikus, kad jie drau
mažai laiko. Lietuvis, net nesi- gautų su lietuviais, ir kad jie
veržiąs >į veiklą, turi tam tikrų vestuvėms rinktųsi tik lietuvį ar
pareigų lietuvių visuomenei lietuvę. Jaunuolis nori pasirinki
(pvz. dalyvauti minėjimuose, mo, bet lietuviškumas jo pasirin
eiti į lietuviškas pamaldas, fi kimus apriboja.
Ir jaunuolis vis -klausia tėvų
nansiškai paremti įvairius fon
dus), kurių paprastas amerikie —- “O ką aš gausių iš lietuvišku
mo?” Ir tėveliai4ar vis atsako:
tis neturi.
Ši problema ypač išryškėja “Lietuvių kalbą yra graži, j
jaunime, šeštadieniais lietuvis naudinga lingvį^ikoje, lietuvių
jaunuolis ne visada gali lošti tauta buvo galinga, o lietuvaitės
tinklinį arba žiūrėti sporto rung yra nepaprastos gražuolės“. To
tynių, nes jis dažniausiai lanko lde atsakymai kenkia išeivijos
■lituanistinę mokyklą. Be to, jis lietuviams.
turi paruošti narnų darbus, skai
Prezidentas Kennedy kartą
tyti lietuviškas knygas bei spau sakė: “Ask not what your
dą. Namuose ir su draugais jis country can do for you. Ask
kalba lietuviškai, nors jam ir what you can doTor your count
lengviau kalbėti angliškai. Daž ry”, šis išsireiškimas turėtų bū
nai, tėvų paraginami, jie įstoja ti kiekvieno lietuviško jaunuolio
į kokią nors ’lietuvišką jaunimo
org. (pvz. skautus arba atei
“‘Ką aš gaunu iš lietuviškutininkus)- šios, organizacijos mo?”
jaunuoliui gali atrodyti nuobo
džios ir
Jeigu alš. sutikčiau draugą ir
Taigi, atsižvelgiant į laiką, jis klaustų ■— “Ką aš iš to gau
darbą ir pinigus, lengviau būti siu?”, aš jam atsakyčiau, kad

*************************
ESTÀ NA

HO R A

de C O L A B O R A R

************************
Cá estamos nós novamente em nosso
cantinho, para informar algo sobre o qu<
se passa em nossa colonia.
Teve inicio no dia 22 a Exposição do
Países Bálticos lá na Praça Roosevelt. Es
ta exposição irá até o dia 31 deste. Se vc
cê ainda não foi, vá até lá fazer uma visi
ta, pois a exposição está muito boa. Mes
mo que você não fale lituano, não faz m;
pode dar um pulo até lá, pois ali voce va
encontrar lindas moças que poderão ex
plicar-lhe alguma Coisa sobre nossos po,
vos, sua cultura, sua história, etc. O ho
rário para visitação é das 14 às 22 horas,
diáriamente.

ele que é proibido casar antes do Cong
resso,
Semana que vem escrevo com mais
detalhes sobre uma peça de teatro que
vai ser apresentada em outubro. Os en
saios estão indo de vento em popa.

Pessoal, estamos precisando de aco
modações para o Congresso. São sómen
te 6 dias. Por favor, as pessoas que pu
derem receber alguém em suas casas du
rante o Congresso, comuniquem-se co
nosco, pois o Congresso está chegando
e estamos tendo dificuldade de arrumar
lugares a todos. Seria muito mais agra
dável se pudéssemos receber o maior nú
mero de lituanos em nossas casas, pois o
espirito do Congresso é exatamente este,
congregar os lituanos do mundo todo.

Como já estamos fazendo há 2 núme
ros, varnas continuar escrevendo algo sôb
re a LITUANIA. Lá... muito distante, nu
Estiveram em São Paulo procedentes ma extremidade da velha Europa, está ede Los Angeles o casal Jūrate e Algirdas la, a encantadora e mártir Lituânia. Bafe
Avižienis e mais o filho Algirdas. O Dr.
jada por uma brisa sempre amena, afaga
Avižienis veio fazer umas palestras na
da pelas verdes palmas dos seus pinheiUSP, sobre computadores. Ele é um dos rais, beijada pelas azuladas aguas do seu
mais famosos matemáticos da terra do
rio Nemunas e do mar Báltico, vai descre
Tio Sam. Ele pediu para que por esta
vendo a sua história... Ora colhendo na
coluna agradecéssemos a todas as pesso
branca areia,das suas praias o seu ouroas com as quais puderapi ter contato aambar, ora sukando o seu solo de lágri
qui em São Paulo. E outra noticia mui
mas acerbas, ou... ensopando de sangue
to agradável (principalraente para o Tio
os destroços das batalhas.
Patinhas o Tatarunas) é que eles deixa
Lituania... Oh pequenina e grande Li
ram uma colaboração para o Congresso.
tuânia... Quem és tu? ... Quem é esse po
E tem gente que mora aqui e ainda não
vo que na dor ultrapassa os limites da ra
deu sua colaboração. O nosso muito ob zão? ... De onde vieram os lituanos? ... '
rigado aos Avižienis.
Vejamos. O povo lituano surgiu nos primórdios tempos da pedra nas florestas
Queremos agradecer a colaboração
virgens no norte da Europa, às margens
da Geny. A moça ajudou muito na pre
do rio Nemunas e do mar Báltico. Ali
paração desta exposição.
ficaram por milhares de anos, vivendo
pacificamente, cultivando uma lavoura
Outra que está de parabéns é a Wil
primitiva e se alimentando de caça e
ma Žvingelas. Sem fazer alarde nenhum
pesca. Embrenhados nas florestas den
a moça, apesar de todas as suas ocupa
sas e isoladas do resto da Europa, vive
ções, ainda encontra tempo para ir a ram os primitivos séculos da sua forma
prendendo lituano; ela tem tomado al
ção etnográfica. Não eram cristãos, mas
gumas aulas aos sábados. Vejam vocês:
tão humanamente dotados de sentimen
sábado e domingo é dia de descanso,po tos bons que um célebre escritor - bispo
rém quando se tem boa vontade tudo é
Adão, de Bremen, século XI — os classi
possível. Parabéns, Wilma.
ficou de "'cheios de cristandade".
Passando pelas naturais mutações fí
Šimonyte, cadê você? Será que o Ed sicas, esse povo foi mudando, de gera
mundo não deixa você participar mais
ção em geração, subindo de escala em
na preparação do Congresso? Diga pra
escala, até constituir-se numa nação ci
vilizada e poderosa com vários milhões
de habitantes e um território que se es
Lietuvoje fiziškai, moraliniai, re tendia do Mar Báltico ao Mar Negro.
liginiai ir ekonomiškai kenčia
Continua kitą savaitę. Iki fenais. Su-

trys milijonai žmonių. Ką tu ga
li jiems duoti?
Linas Kojelis
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Aš Vanda Pilipavičiūtė, kartu su
Audra Vosyliūte skridom į New Yorką.
Aerodrome jau mus laukė ponios Miliukienės duktė Rasa su savo pusesere
Maryte. Ponia Miliükiené yra vyresnė
skautė ir daug dirba dėl skautybės. Tą
pačią dieną mes pasivažinėjome po New
Yorko miestą ir vėliau skridau i Čikagą.
Pernakvojau Rudaičių šeimoje.
Kernavės - “Čiurlionio stovykla”
Anksti rytą kartu su Rudaičių šei
ma išvažiavome į Camp Rakas, Michi
gan. Ten išbuvome vieną savaitę skau
tų stovykloje. Camp Rakas turėjo 4rius rajonus:
1) Kernavė - “Čiurlionio stovykla”,
(mergaitės)
2) Aušros Vartai - “Sutartinė” (mer
gaitės)
3) Lituanika - “Laisvė”, (Berniukai)
4) Jūrų skautai - “Palanga”, (mergai
tės — berniukai)
Apsistojau Kernavės rajone. Anksti
rytą vėliavos pakėlimas, paskui palapi
nės inspekcija, rado ją nešvarią ir už tai
gavo didelę šluotą. Sekmadienį išklau
sėme šv. Mišias ir po jų nuėjome pa
puošti savo palapines su gėlėmis, akme
nimis, medeliais, virvėmis ir 1.1. Po va
karienės kiekvienas rajonas sukūrė lau
žą su dainomis, šokiais ir pasirodymais.
Visi matėme gražų stovyklos atida
rymą - žygiuojant visoms stovykloms
su dainomis ir susitinkant kelyje pasi
keičiant vėliavomis. Po to galėjome ap
lankyti kitas stovyklas.
Kiekvieną dieną, po pusryčių, turė
jome rankdarbius. Vakare bendras lau
žas. Buvo labai smagu ir linksma: daug
vaidinimų, dainų ir žaidimai. Kiekviena
stovykla išsirinko kitos stovyklos var
dą - mums teko “Čiurlionio stovykla”,
dėl to turėjome vesti pokalbius apie
Čiurlionio darbus ir gyvenimą. Skau
tai neturėjo nevienos valandėlės poil

sio, visi sunkiai dirbo bet užtai gavo
daug taškų - už skautoramą. įžodžio,
karnavalą, sporto dieną ir t.t.
Vieną naktį turėjo vilko šokius, visi
praleido linksmai laiką ir tie muzikan
tai, kurie pasidarė patys savo instru
mentus.
Labai įdomus buvo Jūrų skautų įžo
dis, po įžodžio nauji skautai krisdavo
į vandenį su uniformomis. Skautai vi
suomet sako: “Būti tikrais skautais nė
ra tiktai sportas bet taip pat ir idėja”.
Taigi valandos buvo užimtos, dėlto
greitai ir atėjo diena, kad turėjau išva
žiuoti. Kartu su viena šeima iš Detroit
išvažiavau į Dainavą.
©
Jei stovyklų eigos aprašymas yra maždaug
vienodas, priklauso nuo to, kad įvairios stovyk
los seka iŠ anksto numatytą bendrą programą
ir kad tam buvo rimtas pasiruošimas. (Red.)

Dainavos - “Ateitininkų stovykla”.
Dainavos jaunučių ateitininkų stovykla
man buvo labai skirtinga nuo skautų
stovyklos. Čia turėjome didelę salę, val
gyklą, krautuvėlę,, raštinę, administra
ciją, sporto aikštę, berniukų ir mergai
čių kambarius. Viskas buvo modemiš
kai pastatyta. Tuojau po pusryčių jau
turime darbus: indus plaut, šluoti ir vi
są švarą. Po darbų mokymas - Šokių,
meno, pašnekesiai, rašymai ir sportas.
Po pietų visi turėjome vieną valandą
poilsio ir po to maudymasis. Maždaug
apie 4 vai. ir 30 min. vyksta užsiėmi> mas: parašyti į laikraštėlį, foto, judo,
tenisas ir rankdarbiai. Kaip pastebima
yra didelis skirtumas tarp ateitininkų
ir skautų stovyklos, kiekvienas turi sa
vo skirtingą tikslą. Dainavoj turėjome
vadovų chorelį ir buvo labai smagu iš
mokti gražių dainų ir giesmių. Per ta
lentų vakarą vaikai skambino pijaninu,
grojo įvairiais instrumentais ir dainavo.
Berniukai vadovai pastatė vaidinimą
“Trys sesutės moksleivės”, buvo toks
juokingas, kad vaikams labai patiko.
Atėjo diena ir aš turėjau išvažiuoti, taip

Estou gostando muito do acampa
mento do urso branco, todos são mui
to amigos.

Aqui no acampamento há muitos
brinquedos: balança, barco, etc.

D. Eugenia nos separou em grupos.
Minha amiga Elaine Kozakas foi an
dar de barco e o barco começou a ba
lançar e por fim caiu.
Elaine molhou toda a sua cęlęa o
resto quase não se molhou eu molhei
o tênis e a barra da calça.
A conselheira do meu grupo se cha
ma Leonice Rubliauskas.
Esteia Belapetravióius

Eu achei o dia da Pátria muito bom.
Nesse dia algumas meninas resolveram
andar de barco numa lagoazinha, e o
barco sem querer virou e algumas das
meninas acabaram ensopando-se todas.

Depois o padre resolveu passar al
guns slides falando das pátrias Lituana
e Brasileira.
No dia dos primeiros socorros nós
aprendemos muitas coisas sobre este
assunto.
Edna Karavich
A Stovykla está muito legal, até ago

ra aprendí coisas bacanas e me diverti
muito. Neste dia e 1os Socorros, tentei

memorizar tudo para fazer um bom

proveito.
O que não está muito legal é que
alguma das meninas na hora da ginásti
ca não quer correr.
Enfim está tudo muito legal e pre
tendo me divertir bastante.

Marinei Bareišytė

STOVYKLA „BAlTOJ i
Eu gosto muito do acampamento.
Acho ele divertido, aqui no acam
pamento tem bons amigos e amigas,
criatividades, etc...
Formamos um bom grupo com Elai
ne Kozakas, Rosana Kozakas, Marisa
Pasicznik, Beatriz Bendoraitis e Esteia
Belapetraviêius. Ganhamos uma boa
conselheira, Leonice Rubliauskas. Ti
rei 35 pontos nos 10s dias. No acampa

mento era legal, cairam do barco Mari
sa, Esteia, Beatriz e Elaine.
Isso é o que eu digo do acampamen
to.

A minha opinião sobre este acampa
mento, tudo está ótimo, tudo O.K.
Mas acho que deviam nos avisar an
tes meu é ŽUVĖDRA (gaivota)..
A minha conselheira, ou seja do
meu grupo chama-se Leonice, ela é
muito bacana e compreensiva.
O que achei mais engraçado, foi
aquele tombo do barco, apesar de es
tar dentro, molhando meu tênis, assim
como outros meninos do meu grupo.
As meninas são todas bacanas e gos

taria de em todos os lugares encontrar
gente tão legal.
Marisa Pasicznik

Doris Kūniški

Joms Minelga

KEPURE
Tėtis pirko man kepurę,
Šiltavilnę, minkštą, purią.
Prižadėjo — ją gavau.
Kad išdykęs nebuvau.

Vėjas pučia, šaltas oras.
Bėgt į gatvę ima noras.
Kepurėlė ant galvos,
Aš — rogutėm nuo kalvos.

”

KELIONĖ Į STOVYKLAS

buvo gaila visus palikti. Mat Gabija
Juozapavičiūtė, jau man buvo parašius,
kad aš turiu pabūti vieną savaitę Balti
jos stovykloj prie Montrealio - Kana
doj.*
Baltija - “Ateitininkų stovykla”.
Su trim vadovais išvažiavau į “Baltiją”.
Kelione ilga, apie 10-tis valandų, buvo
vėlu kai atvykome į Montreal). Apsis
tojome pas Adomaičius pernakvoti.
Anksti rytą išvykome į mažą stovyklėlę “Baltiją”. Tuojau turėjome posėdį ir
nustatėme dienotvarkę. Stovyklėlė iŠ
30 vaikų, vadovai trys berniukai ir ke
turios mergaitės, labai panašu į mūsų
stovyklas. Visur kur buvau gamta bu
vo puiki, bet “Baltija” buvo miške, to
dėl buvo labai gražu ir daug įvairių gy
vulėlių. Kasdiena ateidavo meška į val
gyklą ir vaikai labai ją pamilo nors jos
ir bijojo. Užsiėmimas buvo kaip ir “Dai
navoj”, turėjome daug pokalbių r. va
kare laužas.Man taip patikdavo, kaip
vaikai lietuviškais žodžiais žaizdavo ir
išmokdavo daug naujų žodžių. Paskuti
nė diena buvo liūdna nes visiems reikė
jo išsiskirti.
IŠ Montrealio skridau atgal į New
Yorką, susitikau Audrą, buvo taip įdo
mu nes mes negalėjom jau daugiau por
tugališkai kalbėti, todėl kad pripratome
lietuviškai. Pernakvojom pas p. Miluikienę ir turėjome jau skristi atgal į Bra
ziliją.
Būtų labai gerai, kad tėveliai ir ma
mytės bandytų kalbėti lietuviškai su sa
vo vaikais, tada galėtume mūsų stovyk ■
lose tik lietuviškai kalbėt. Mes su Aud
ra turime daug medžiagos stovykloms
pravesti ir dirbsime kartu?

cn

stems

___
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Į mokyklą ar į kiną —
šalčio žnyplės nekankina.
Mik, saulyte, už dausų,
Man kepurė ant ausų!
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LITERATŪRA-DAILĖ - MOKSLAS
PAZ/NW1E

PAVASARIS
Praeitame paveiksle — Žeilčių koplytėlės — matėme
j)iikretų peisažą. Tokių realių
paveikslų Čiurlionio kūryboje
iedaug. Visada jis matė giliau,
m vokė giliau ir vaizdavo kitus
pasaulius — minties pasaulius,
didesnę jo kūrybos dalį ir suda•<) tie svajonių, pasakų, sapnų
pasauliai, kuriuose įžiūri jo min
ios gilumą.

Tarp realybės ir jo fantazijos
/ra puskelės paveikslai, kuriuo;e pavaizduoti realūs, konkreūs daiktai, bet kurie turi jau
eitą dimensiją, kviteli jo min
dų originalumu, tikrovės sudvai irimu. Toks paveikslas yra ir
Pavasaris”.
Čia irgi viskas aišku ir supranuna. Paveikslo centre matome
ikštyn kylantį bokštą. Bokšto
igos atidarytos. Tose angose
atome du besisupančius var
is. Varpai skamba ir skelbia
a vasarį visai gamtai, visam pa
eiliui. (Kartais šis paveikslas ir
adi namas Varpais iš pavasario
iklo).

Aplinkui jaučiama didelė erdė, nes bokštas ateina iš gilios
tpačios ir sustoja pačiam pa

veikslo centre. Vaizduojamas ne
visas bokštas, bet tik jo detalė.
Čiurlionis dažnai mėgo tokį
traktavimą — parodyti tik daikto
detalę, kad susidarytų didumo ir
platumo įspūdis.
Šalia bokšto paveiksle do
minuoja debesys, balti pavasario
debesys. Jų daug, jie kaip ledo
lytys pavasario upėje plaukia
mėlynu dangumi. Bet jie ne
audringi. Jie tokie taikūs, sugu
lę klausosi varpų.
Paveikslą savotiškai sudra
matina iš abiejų pusių į varpus
besiskverbiančios plonos šake
lės, ant kurių įžiūri pumpurus.
Tos šakelės irgi pakyla iš kaž
kur ir siekia bokštą, lenkiasi į
varpų gaudimą. Ir jom ta pava
sario žinia labai brangi ir ma
loni.
Tik trys elementai — bokštas
su varpais, debesys ir pumpu
rų šakelės čia suvesti į vieną
neužmirštamą vaizdą. Jauti besi
keliančią gamtą, jauti erdves ir
platumas ir keistą ilgesį.
Čiurlionis mėgo pavasarį, jam
skyrė net ištisą sonatą. Mėgo ir
kitus metų laikus, nes gamtos
pasikeitime jis drauge įžiūrėjo
ir žmogaus tragiką, (p.j.)

Teatro rūmai iš A. Vienuolio gatvės.
VI

III.... .. .............................................

ca, A. Vasiliauskas ir D. Katkus. G.
Vaitkūnas skaitė paskaitą “šiuolaiki
nės dailės srovės ir M. K. Čiurlio
nis”. J. Bruveris kalbėjo apie tau
tinius M. K. Čiurlionio kūrybos bruo
žus, Z. Railienė — apie M. K. Čiur
lionį ir pirmąją lietuvių dailės pa
rodą.

KADA PASIRODYS ČIURLIONIS
VOKIŠKAI?

Jau seniai skelbiama, kad Drezdene
„Verlag der Kunst“ leidžia knygą apie M.
K. Čiurlionį. Tekstą knygai parašė moks
lininkas Gytis Vaitkūnas, o į vokiečių kal
bą išvertė E. Daneris. Veimarietis fotogra
fais G. Bajeris padaręs labai geras foto re
produkcijas. Knygoje būsią apie 300 pus VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus
lapių. Iliustracijų būsią 200, iš jų 53 spal operos tenoras, grįžo iš sėkmingų
votos. Knyga pasirodysianti apie rugsėjo gastrolių Rumunijoje. Timisoaros
teatre jis dainavo G. Verdi “Rigoletmėnesį.
M.

K.

to” ir G. Bizet “Carmen” operose,
Bukarešto teatre — G. Puccini “Ma
dame Butterfly”, G. Verdi “Rigoletto” spektakliuose. Šį sezoną jo dar
laukia gastrolės Varšuvoje, Bulgari
jos ir R. Vokietijos operų teatruose,
o 1975 m. pabaigoje — Vienoje ir
Londone. Šiuo metu sol. V. Noreika
su nauja liaudies dainų programa
“Nuo gaidelių iki gaidelių”' keliau
ja po Lietuvą.
v r .

ČIURLIONIO MUZÉJUS

Kaune šio didžiojo menininko šim
tąsias gimimo metines pažymi kon
certų ir paskaitų popietėmis. Muzėjuje jau viešėjo fortepijoninė tri
julė — E. Urbonas, S. Narūnaitė,
H. Radvilaitė, atlikėjai — E. Ignatonis, K. Kanišauskas, A. šivickis,
R. Vaitkevičiūtė, Vilniaus styginis
kvartetas — A. Vainiūnaitė, P. Kun-

Šveicarai akademikai
nepriklausomoje Lietuvoje
PROF. JUOZAS ERETAS
i

3
FRANZ BRENDER (1894-1938)

M. K. Čiurlionis

Pavasaris

Laimė, kad Sennas su Niedermannu ga
lėjo pasinaudoti neeiliniu jau minėtojo
Prano Brenderio talentu. Jis, geležinkelie
čio sūnus, gimė 1894 m. Bazelyje. Įsigijęs
brandos atestatą, jis Bazelio ir vokiečių
Freiburge studijavo filologiją, kurioje spe
cializavosi graikų ir lotynų kalbose. Išlai
kęs pas Niedermanną daktaratui gauti eg
zaminus, jis Graubundeno kalnuose esan
čioje Fetano gimnazijoje pradėjo dėstyti
klasikines kalbas. Bet būdamas toli nuo
kultūrinio gyvenimo, jis nerimo ir ieškojo
vietos arčiau mokslo įstaigų ir teatrų.
Kaip tik šiuo blaškymosi metu Humanita
rinių Mokslų Fakultetas kreipėsi į mane,
prašydamas jam rekomenduoti senoms
kalboms dėstyti docentą. Nurodžiau Brenderį, savo jaunystės bičiulį, Niedermanno
auklėtinį. Jis buvo pakviestas ir 1924 me
tų pradžioje atvyko į Kauną. Bet šis, dar

i

neatsigavęs nuo karo, jam padarė tokį blo
gą įspūdį, kad tuoj telegrafavo buvusiam
direktoriui,. norįs sugrįžti į savo seną vie
tą. Bet gavęs atsakymą, kad ši jau kito už
imta, jis noromis nenoromis buvo privers
tas pasilikti ir pradėti universitete savo
darbą. į kurį jis. studentų nuo širdžiai su
tiktas, ilgainiui gražiai įaugo. Moksle jis
buvo kruopštus kalbos klausimų nagrinė
toj as, mėgstąs vieną temą iš visų pusių nu
šviesti, tuo būdu tapdamas tikru mažos for
mos meisteriu. Nepasitenkindamas gi siau
rąja savo specialybe, jis su pamėgimu pa
sirinkdavo ir lietuviškas temas. Spausdin
damas savo nagrinėjimus vokiškai bei lo
tyniškai užsieniuose, jis ir svetimtaučius
supažindino su lituanistiškosiomis proble
momis.
Dėl savo mokslinio rimtumo, kuris jam
neleido savo dalykus dėstyti tik vadovėliškai, Brenderis studentų labai buvo verti
namas. Anot jo klausytojo Leono Damb.■wi,ni nm|<—iertn.’«fi
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PAMINKLAS PROF. Z. IVINSKIUI

/

Nuo 1959 iki 1973 gimstamumas Lietu
voje sumažėjo metams nuo 23,6 gimimų
tūkstančiui gyventojų iki 16.. tūkstančiui
gyventojų.
1970 metais Lietuvoje buvo užrašyta
801.600 šeimų, kurių vidutinis narių skai
čius buvo 3,4,'maždaug vienodas kaime ir
mieste. Trijų asmenų ar mažesnės šeimos
sudarė beveik 57 nuošimčius visų šeimų.
Atskirai nuo šeimų gyveno dar 133.000
žmonių, nors ekonominiai buvo su šeimo
mis surišti.
Didesnių šeimų buvo tiek: 1970 metais
kaime penktadalis šeimų turėjo penkis ar
daugiau narius, mieste — šeštadalis. Dide
lių šeimų, turinčių aštuonis ar daugiau na
rius, 1970 m. buvo 8.200 arba du nuošim
čiai.
70 nuošimčių šeimų yra vyras, žmona,,
vaikai (arba be vaikų poros). Su vyru ir
žmona (su ar be vaikų) kas aštuntoje šeimo
je gyvena senelis ar kitas giminaitis, devinta
dalis šeimų teturi arba tėvą arba motiną ir
vaikus.
Iš 216.000 šeimų, kurių vedusi pora buvo
50 metų ar vyresnė, truputi daugiau už pusę
buvo be vaikų, tai yra, gyvena atskirai nuo
savo vaikų. Penktadalis asmenų virš 60 metų
gyveno atskirai.
Iš 1970 metais užrašytų 801.600 šeimų,
184.000 buvo šeimos, kuriose gyvena ne tik
tėvai ir vaikai, bet kiti giminaičiai, daugiau
sia darbininkų-tarnautojų šeimos, kurios pa
prastai esti kiek didesnės narių skaičiumi.
Iš ekonominio taško, 90 nuošimčių visų
šeimų turėjo narius, dirbančius žemės ūky
je. Daugumoje šeimų dirba vienas ardu na
riai (89 nuošimčiai). O tais metais buvo ir
75.000 šeimų, kuriose dirbančių nebuvo.
1970 metais 82 nuošimčiai šeimų turėjo
šeimos galvą,vyrą. Lietuvos kaimynuose šis
nuošimtis, tai yra, vyro vadovaujamų šeimų,
mažesnis. Mažesnių šeimų gausu Panevėžyje,
Šiauliuose, Kaune, ir Ignalinos, Kupiškio,
Joniškio, Jurbarko, Sakių, Biržų, Zarasų
apylinkėse, o didesnės šeimos randamos
Lazdijų, Alytaus, Vilniaus, Trakų, Kelmės
apylinkėse.
Beveik 60 nuošimčių šeimų 1970 metais ’
turėjo po vieną vaiką arba visai neturėjo (gy
venančių kartu su šeimos branduoliu arba
ekonominiai priklausomų). Ketvirtadalis šei
mų vaikų visai neturėjo. Kaime daugiau šei
mų be vaikų, nes jaunimas išvyksta j miestą
darbo ar mokslo sumetimais.
Lietuvoje 1970 metų pradžioje buvo 224.200 viengungių, kurių du trečdaliai buvo
moterys, nes 60 metų ar vyresnių moterų

SENIAUSIOJI SPAUSDINTA
KNYGA

Seniausioji spausdinta knyga
pasirodė 868 m. Ją išspausdino
spaustuvininkas Van Cze. Ši
knyga — šventųjų Budos teks
tų rinkinys. Knyga yra 6 lapų
ir dar vieno mažesnio lapelio,
kuriame išspausdintas medžio
raižinys. Suklijuoti lapai sudaro
5 m ilgio ir 30 cm pločio juos
tą. Ksilografinė knygos spaus
dinimo technika- gan tobula.
Kiekvienas puslapis išgraviruo
tas atskiroje medinėje lentelė
je.

Pažymėtina, kad knygų spaus
dinimas labiausiai suklestėjo
Kinijoje X šimtmetyje, kai gy
veno garsusis spaustuvininkas
Fyn Tao. Rytų kraštuose jis
toks pat garsus, kaip Gutenbergas Europoje.
Pirmąsias judančias raides
pagamino kalvis 1045 m. Jis
darė jas iš deginto molio, ta
čiau greitai raides pradėjo ga
minti iš medžio, paskui iš alavo,
žalvario ir kitų metalų. Metali
nis šriftas labai paplito Japoni
joje ir Korėjoje. 1430 m. Korė
jos karalius liepęs išlieti raides
iš žalvario, kad jas ilgiau būtų
galima naudoti. Kai Europoje
tik prasidėjo knygų spausdini
mas, Korėjoje buvo gaminami
trys skirtingi kilnojamojo šrif
to komplektai:
jm

Lietuvoje keturis kart daugiau už to paties
amžiaus vyrus.
Lietuvoje 1973 metais keturioms san
tuokoms teko viena ištuoka, tai yra, tris
kart daugiau negu 1965 metais.
Kad Lietuvoje būtų normalus gyventojų
prieauglis, reikia, kad kiekviena šeima turė
tų vidutiniškai po tris vaikus. Tuo tarpu so
ciologinės studijos rodo, kad Lietuvoje mo
terys vidutiniškai norėtų turėti du vaikus.

*
i

I
i
•
(
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Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
valdyba, vadovaujama pirm. kun. prof. dr.
A. Liuimos. SJ, yra gavusi aukų a. a. prof.
dr. Z. Ivinskio antkapiniam paminklui. Jo
projektą paruošė torontietis architektas
dr. A. Kulpa-Kulpavičius. Paminklo projektą parinko antkapiui statyti komisija,
pasitarusi su P. Ivinskiene. Ji pasirūpins
ir jo pastatymu. Antkapį numatoma pastatyti ir pašventinti gruodžio 24 d., velionies mirties metimų diena.

LIETUVOS, LATVUOS.ESTUOSMIÉSTAÍ
Pagal 1974 metų Lietuvoje atspaustus da
vinius, 1974 metų pradžioje Pabaltijo valsty
bėse 60 nuošimčių gyventojų gyvena mies
tuose - Estija 67 nuošimčiai, Latvija - 65,
Lietuva - 55. Per tris kraštus buvo 30 mies
tų, turinčių virš 20,000 gyventojų, kurių 12
Lietuvoje, 10 Latvijoje ir 8 Estijoje. Virš
100.000 gyventojų yra septyniuose mies
tuose (Lietuva 4, Latvija 2, Estija 1).
Trijų Pabalti jų kraštų didžiausi miestai
su 1974.1.1 gyventojų skaičiumi yra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ryga — 776.300
Vilnius - 420,400
Talinas - 393.100
Kaunas - 337.200
Klaipėda - 159.900
Daugpilis - 108.800
Šiauliai - 107.100
Liepoja - 98.300
Tartu - 96,4
Panevėžys — 88.200

Miestuose, turinčiuose daugiau kaip 100.
000 gyventojų, 1974 metais gyveno 53 nuo
šimčiai miesto ir 32 nuošimčiai visų gyven
tojų. Lietuvos keturiuose didmiesčiuose gy
veno 57 nuoš. miesto gyventojų, Latvijos
dviejuose — 56 nuošimčiai, Estijos sostinėje
Taline 41 nuošimtis miesto gyventojų.
1974 metų pradžioje Lietuvoje gyveno
3.262.000 žmonių, kurių miestuose buvo
1.796.000. Didžiausi Lietuvos miestai jau
minėti didmiesčių sąraše (Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys).
Prie pirmųjų dešimties miestų pridėtini:

6. Alytus — 40.200
7. Marijampolė (dabar vadinamas
Kapsukas)-32.700
‘
8. Kėdainiai — 24.500
9. Ukmergė — 24.300
10. Telšiai - 22.600

Šiuose miestuose gyvena 70 nuošimčių
miesto gyventojų ir beveik 40 nuoš. visų
(Platesnė kritiška šių davinių studija bu
Lietuvos gyventojų,. 1974 metais būta dar
vo pateikta Mūsų Lietuvoje pereitais metais).
..
v T
16 miestų, kuriuose gyveno virš 10.000
Uetale « „Lietuvių Vestuvių" - piršlio korimas. Nuotr. žmonil)f jskaitant Tauragę ir Jonavą po

, daugiau kaip 20.000.
Karaliaučiuje, dabar vadinamame Kai inin! grade, 1973 metų pradžioje gyveno 323.000
, žmonių.
riūno, ir kaip žmogus — jis studentų bu
vęs mėgiamas, nes stengėsi jiems visada
kuo galėdamas padėti. Jis buvęs ne tik la
bai mandagus, bet ir labai geras, teisingas
ir jautrus žmogus.
Brenderio skrupulinga meilė smulkme
noms, iš kurių jis paskui išvystė platesnes
išvadas, padarė jį nuo 1926 metų idealiu
Niedermanno ir Senno bendrininku, reda
guojant žinomąjį Žodyną. Jam paaukojo
dvylika metų. t. y. iki 1938 metais įvy
sios katastrofos,.
/
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NAUJI MŪSUĮ LEIDINIAI

BALTU BIULETENIS
Išėjo Pabaltiečių biuletenio BOLETIM BALTICO - 4 nume
ris. Jame rašoma iš estų pusės
apie priverstinius dainų festivalius
Taline ir pasipriešinimo sąjūdžius
Estijoj; latviai aprašo dramatišką
Šventraščio spausdintojų suėmi
mą Latvijoj; iš Lietuvių pusės*,
lietuviai maldininkai Šventųjų Me
tų proga, Pasaulio Lietuvių Kata
likų suvažiavimo žodis pavergtie
siems, Šv. Tėvo sveikinimas lietu
vių tautai, ateistinės "Katechizaci jos" pavyzdys Lietuvos spaudoj
<■ byla prieš "Kroniką”. Bendras
straipsnis "Pabaltijo kraštai galu
tinai įjungti į Sovietų Sąjungą” ir
Pabaltiečių parodos skelbimas už
baigia Boletim Báltico.
Biuletenį leidžia Pabaltiečių ko
mitetas, kuriam šiemet pirminin
kauja lietuviai.

sorius, su didele simpatija žvelgia
j šias tautas, su jomis gyvena, su
jomis pergyvena.
Apžvalga, parašyta vokiškai ir
ten susilaukusi keturių laidų, bu
vo išversta ispaniškai, iš kur ir pa
darytas šis portugališkas vertimas.
Išleista B L Bendruomenės.
Šie leidiniai - tai vis priemonės
supažindinti kitataučius su Lietu
va ir jos padėtimi. Tai medžiaga
kultūringai kovai už Lietuvos lais
vę. Tai vieninteliai ginklai, kuriuos
mes galim — ir turim — vartoti.

iz|z|z|zizizizį
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Jau tiek laiko kai São Paulyje
nebuvo lietuviško vaidinimo, o
dabar bus.
□
s
S3

Ateitininkai Jus kviečia į A.
Škėmos ŽVAKIDĖS premjerą spa
lio 5 d. 16 vai. Arthur Azevedo
Teatre, Av.Paes de Barros, 995.

NERIMO SIELA
Netrukus išeis ir inž. Zenono
Bačelio autobiografija — NERI
MO SIELA. 124 psl. knyga, ku
rios pasirodymu rūpinosi BL fi
nes Akademinis Sambūris ir Lite
ratūros Būrelis, ir kurią redagavo
H.D. Mošinskienė.

VIETNAMIETĖS PAS LIETUVI
KLEBONĄ

Komunistams užimant P. Viet
namą, tarp kitų pabėgėlių atsira
do ir seselių. 9 seselės domininkonės ilgesnį laiką buvo Arkans pa
bėgėlių stovykloje. Raudonasis Kry
žius ieškojo, kas jas priimtų ir ap
gyvendintų. į tai atsiliepė lietuvis
kunigas, Waterburio (JAV) šv.
MOGAOS TEISIU LAUŽYMAS
Juozapo p-jos klebonas, kun. Jur
Li ETŲ VOJ
gis Vilčiauskas. Jis jas priėmė į sa
Išėjo taip pat nemažas (128 psl). vo p-jos seselių namus. Seselės
didelio formato leidinys — A VI vietnamietės dabar mokosi ang
OLAÇÃO DOS DIREITOS HU liškai ir deda pastangas įsijungti
MANOS NA LITUANIA sob o re į gyvenimą naujame krašte.
gime soviético, 1971-1974”.
Leidiny pristatomi paskutinių
PAIEŠKOMAS
ketverių metų žmogaus teisių min
džiojimo faktai ir aršus lietuvių
Jurgis ( dorge) RUŽINSKAS, anusistatymas prieš komunistinį re pie 80 m. amžiaus, dirbęs Estrada
žimą, panaudojant tiesioginiai ar de Ferro, no Paraná.
netiesioginiai laisvą pasaulį pasie
Jei kas žinotų, prašome rašyti
kusius dokumentus, informacijas.
Sr. Semen Semczuk,
Taip keturiuose skyriuose apžveL
Caixa Postai 6.803
giama: tautinio apsisprendimo tei
10.000 São Paulo, SP.
sių mindžiojimas, laisvos kūrybos
Kun. Julius Danauskas (buvęs
bei tautinės kultūros puoselėjimo,
Belgijoje gyvenančių lietuvių ka
teisių panaikinimas, paneigimas
teisės prieštarauti ir disidentų pa pelionas) paieško.
JUOZĄ BALAI KĄ, gim. 1907
dėtis, atėmimas teisės emigruoti,
metais, Marijampolės apskrityje,
religinių laisvių mindžiojimas.
Veikalas išleistas B L Kunigų Liudvinavo valsčiuje, Gustaičių kai
Vienybės ir BL Bendruomenės me.
Prašoma rašyti šiuo adresu:
pastangomis.
L'Abbė Julius DANAUSKAS
UŽMIRŠTIEJI BALTAI
Place du Rol Vainqueur 27 Bte 6
Baigiama spausdinti ir prof.
B-1040 BRUXELLES
Ereto apžvalga apie užmirštuo
BELGIQUE
sius Pabaltijo kraštus — OS BAL
TOS, OS ESQUECIDOS. Cia trum
Aleksandra Šeikuvienė paieško
pai, bet aiškiai, pristatoma trijų
savo tetos Karolinos Reinikienės,
Pabaltijo valstybių (Estijos, Latvi
gimusios 1893 m., kilusios iš Dar
jos ir Lietuvos) geografinė padė
bėnų valsčiaus. Pranešti redakcijai.
tis, jų istorija, kultūra, jų europeiškumas, jų (ypač lietuvių) kalbos
svarba ir, pagaliau, jų tragiška da
Neatskiriamas lietuviškos šei
bartis.
mos palydovas — lietuviškas
Autorius, lietuviu tapęs šveica
laikraštis.
ras, ilgametis Kauno u-to profe-

H.
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ū
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S3'
S3,
£3
S3
S3

______
.
s
”'^E2eaf2f2E3E2E2E3E2QQEaE3E2E3E2E2EaE2E3QE2E3QE3E3E2QE2K3E2E2E3E3E3raSEaE3E2E3g3E3E2EaE2e3E2EaQE3QE2LJ‘

LIETUVIS - STALO TENISO
TECHNIKAS

MENO ŠVENTĖ

Lietuvių tautos atgimime ir vi
Šiomis dienomis ML redakci- sam kultūriniam gyvenime didelį
jon buvo užėjęs VLADAS GUD- vaidmenį atliko mėgėjų teatras.
LIAUSKAS, didelis stalo teniso Tautos priešaušryje lietuviai rengė
mėgėjas ir specialistas. Jis buvo vaidinimus kaimų kluonuose, lais
daugelio stalo teniso pirmenybių vės metais beveik visos organizaci
visam Sanpaulyje ir Brazilijoje nu jos ruošė vaidinimus salėse. Tą kul
galėtojas, čempionas. Jo vadovau tūringą paprotį lietuviai atsivežė ir
jama São Paulo vyrų grupė, vėliau svetur. Mes atsimename, kad kai bu
merginų grupė buvo laimėjusi sta vo gyvesnis veikimas mūsų koloni
lo teniso pirmenybes Sanpaulyje joje, mes kas metai turėdavome bent
keletą vaidinimų. Kiekvienas vaidi
ir visoje Brazilijoje.
Dabar jis yra jau 6 metai vy nimas buvo šventė, gaivino tautos
riausias Federação Paulista de Tê sąmonę, kėlė lietuviškumą. Mūsų
nis de Mesa technikas (treniruo- tarpe dar turime daugelį šitų vaidi
nimų rengėjų. „ŽVAKIDĖS” prem
tojas), taip pat Palmeiras klubo
technikas ir Escola Paulista de jeros proga ateitininkai rengia pa
gerbimą visiems buvusiems režisoMedicina profesorius.
Rugsėjo 2 d. su savo vadovau riams ir artistams..Kadangi neturi- .
me jokios šios rūšies kartotekos,tai
jama Brazil, stalo teniso rinktine
prašome visų talkos. Kiekvienas yvyksta į Kolumbiją ir kitur pirme
ra prašomas sudaryti visų prisime
nybėms.
namų artistų ir režisierių sąrašą, jei
Vladas atvyko 6 metų iš Lietu
galima su antrašu, telefonu ir t.t. ir
vos. Dar visai gerai kalba lietuviš
pasiųsti C. Postai 4118, arba įteikti
kai ir yra vedęs žmoną lietuvaitę.
abiejose klebonijose ar kam nors iš
Gyvena Piqueri, V. Bonilha.
ateitininkų. Laukiam.
VEIKLOS KALENDORIUS

RUGPIÜCIO

- 31: Jaunimo Kongreso posėdis (Rua
Juatindiba, 28, 9 vai.);
-31: Pabaltijo tautų parodos uždarymas
(praça Roosevelt. 21 vai.)

RUGSĖJO:
- 4-6: trijų kraštų JK pasitarimas Montevidėjuje;
- 6: Tautos šventės ir vyskupo Motiejaus"
Valančiaus šimtmečio paminėjimas šv. Kazi
miero p-jos salėje (Pradžia 17 vai., su MiŠiomis);
- 13-14; IV-toji Tarptautinė folkloro
šventė Japonų Kultūros draugijos salėje, Li
berdade;
- 14: Spaudos diena ir Spaudos balius
V. Zelinoje;

UŽSIMOKĖJO ML

Po 50 kr.Petras Narbutis, Monika
Kleiziené, V. Bimba, Ant. Lininis, Ane
lė Vabalienė, Konst. PovilaviČienė.
100 kr. Liudas Bendoraitis
100 kr. VI. Stuigaitis (už 1974-5)
36 kr. Teklė Perednis
40 kr. Sr. Dilys (už 1974)

SPALIO

- 5: Ateitininkų vaidinimas Artur Azeve
do teatre, Av. Paes de Barros;
LAPKRIČIO

- -Persikų šventė prie Mogi das Cruzes,
kur dalyvauja “Nemunas”;
- Jaunimo kongreso naudai kermošius,
rengiamas Lietuvių Sąjungos- Aliança savo
būstinėje, Rua Lituânia;

11 rugpiūčio - agosto ANTA
NINA PELECKYTÉ JENČAUSKIENÉ, 63 m. amžiaus. Paskuti
niu laiku gyveno Jardim Brasil,
Tucuruvi.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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PRANEŠIMAS
Rugsėjo (setembro) 7 dieną —
Tautos šventės proga — bus iškilmingas

Vysk. MOTIEJAUS VALANČIAUS
Mokoje, šv. Kazimiero p-jos salėje.

Pradžia 17 vai. - su Mišiomis.

das, Stasės Steponaitienės "Vizi
ja" su Vytimi ir du Anos BanaityPARODA
tės paveikslai — "Lietuvaitė" ir
Rugpjūčio 22 draugijos "Pro Li "Trakų pilis".
berdade" pirmininkas, Estijos kon
Skoningai augalais papuošta sa
sulas dr. F. Saukas ir Pabaltijo ko lė šiais metais erdvesnė, lengvesnė.
miteto pirm. kpt. J. Ciuvinskas ati Estai kampe įrengė jau trečius me
darė penktąją Pabaltijo kraštų paro tus tobulinamą tipišką Estijos so
dą Roosevelt aikštės Portinari salė dybą, išdėjo savo dalyje knygų ir
je. Apie šimtas trijų kolonijų bei ki naujų brėžinių. Daug dėmesio lan
tų žmonių nuotaikingai leidosi ap kytojai atkreipė į sidabro darbų
žiūrėti metinės parodos.
rinkinį. Latvių skyrius kaip visada
Lietuvių dalis, kurios ruošai va skoningai išdėstytas.
dovavo kpt. Ciuvinskas, pasižymi
Lietuvių skyriui įrengti talkino
šiais metais Marijos ir Stasio
Re- St. Steponaitienė, St. Lukoševičie
menčių audiniais, kurie užima dalį nėj. Dimša, O. Petraitytė-Liblik
sienos ir keletą stalų. Po atidarymo ir kiti. (Plačiau sekančiame numelankytojai ir televizijos bei laikraš ryje).
čių fotografai daugiausia dėmesio
kreipė į Remenčių vaikaičius: Aud
NAUJI NARIAI
rą, Nidą ir Mildą Remenčytes, au
džiančias juostas — o vyriausioji
Paskutiniam L.R.K.Šv. Juozapo
tik dešimties metų. Remenčiai pas
Bendruomenės valdybos posėdyje
kutinį kartą šioje parodoje dalyva
buvo priimti nauji nariai Vera Tetvo 1973 m.
Nauja parodos dalis — Čiurlionio ' rokienė, Juozas Petrokas ir Juozas
Jakaitis.
reprodukcijos, išdėtos dailininko ir
kompozitoriaus šimtmečio proga.
KERMOŠIUS
Paveikslus parinko, paruošė ir sklan
Spalio mėnesio šeštadieniais ir
džiai aprašė Alfonsas D. Petraitis.
Be trumpos biografijos yra ir ištrau sekmadieniais bus kermošius Vila
ka, vadinama "Čiurlionio testamen Zelinoje. Kermošiaus pelnas skiria
mas Jaunimo Namų reformai.
tas". Iškabinta apie 15 paveikslų.
Kadangi šiais metąis buvo nutar
REIKŠMINGA SUKAKTIS
ta pabrėžti liaudies meną ir grynai
lietuviškus motyvus, nėra įvairių lie
Rugpiučio 24 d. padėkos Mišiotuvių dailininkų darbų, puošusių pa
mis ir vaišėmis šeimos ribose p. Arodas nuo pradžios. Aiškiai žiūrovų
leksandras Vinkšnaitis atšventė sa
dėmesį patraukia Joanos Satkūnaivo 60-tąjį gimtadienį. Jam "Ilgiau
tės kilpomis mėgstąs paveikslas su
sių metų" ir iš šių ML skilčių.
senojo Vilniaus pastatais, M. Šliktienės išsiuvinėtas Lietuvos vaiz -

meCTOJ! PABALTIECIU

RUGSĖJO (SETEMBRO) 1 4 dieną
V. Z E L IN 0 S Jaunimo Namuose

Šokėjams daug darbo
"Rūtelė", pašokusi sekmadienį
pabaltiečių parodoje, rugpjūčio 3031 dalyvauja Feira da Amizade,São
José dos Campos, SP. "Nemunas",
parodoje šokęs šeštadienį, šoka ir
per uždarymą. Rugsėjo 13-14 Japo
nų kultūros draugijos salėje dalyvauja tarptautinėje šventėje, rugsėjo 19-

20-21 pasirodo Rio de Janeiro šven
tėję prie imperatoriaus rūmų, São
Cristóvão. "Nemuno" laukia darpr
rama "Caravela de Saudade", kurie
kviečiami trečią kartą, Persikų šven
tė prie Mogi das Cruzes. Abi grupės
(ir taip pat L.K.Bendr. choras) kvie
ti pasirodyti su kalėdine programa
prakartėlių muziejuje Ibirapueros
parke.
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