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Naujas etapas
Helsinkio konferencija šiaip ar taip yra tam tikras posūkis di
džiųjų galybių politinio žaidimo Europoje. Sov. Sąjungai labai'
rūpėjo užtikrinti vakarines savo sienas Europoje, kad turėtų lais
vas rankas rytuose, kur telkiasi Kinijos grėsmė. Ilgai ruošta Hel
sinkio deklaracija šiai sovietų politikai pasitarnavo bent iš dalies
ta prasme, kad pripažino dabartinių sienų neliečiamumą kariniais
veiksmais. Tai dar nėra teisinis pripažinimas, turįs taikos konfe
rencijos galią, tačiau tai labai reikšmingas žingsnis ta linkme. So
vietams tuo tarpu užtenka ir moralinio pripažinimo, nes žino, kad
vakariečiai laikosi savo įsipareigojimų ir be teisinių sankcijų. Ar
bus pasiektas Rytų-Vakarų atolydis, kaip buvo manyta, dar sunku
pasakyti. Vakariečiai laukia sušvelnėjimo sovietinėje pusėje, tikisi
laisvesnio judėjimo, palankesnės atmosferos, tačiau tos kregždės
gali ir nepasirodyti, nes sovietai atkirčiui turi kitą Helsinkio dekla
racijos paragrafą, draudžiantį kištis į kitos valstybės vidaus rei
kalus. Tuo būdu Helsinkio deklaracija bus tik vienos krypties,
gatvė: vakariečiai nelies sovietinių sienų, o rytiečiai darys savo kraštuose tai, kas naudinga jų pačių interesams. Jau daug sutar
čių vakariečiai pasirašė, bet nuo to sovietinė tikrovė nė kiek ne
pasikeitė.
★

★

★

Galimas dalykas, Helsinkio deklaracija neturės lauktos prak
tinės reikšmės, tačiau pavergtiesiems ji paliko labai slegiantį
įspūdį. Jeigu iki šiol vis dar buvo tikimasi, kad anksčiau ar vėliau
Vakarai bus tas veiksnys, kurio dėka, grįš laisvė į sovietų pavergtus
kraštus, tai dabar mato, kad toji viltis susilpnėjo — sovietinei
imperijai duotas pripažinimas: valdykite pavergtuosius ir toliau,
mes jūsų neliesim. Dėlto pavergtųjų kraštų patriotiniuose sluogsniuose jaučiamas nusisukimas nuo amerikiečių bei aplamai va
kariečių ir jieškojimas atramos vidaus veiksniuose. Galbūt dėlto
ir prezidento Fordo atsilankymas Lenkijoje šį kartą nebuvo labai
entuziastingai sutiktas. Užsienyje gyvenantys pavergtųjų tautų
žmonės Helsinkio konferencijos deklaraciją pasitiko su nusivyli
mu, tačiau nemano, kad reikia nuleisti rankas. Jie ir toliau yra
pasiryžę belstis į viešąją opiniją, politiką formuojančių žmonių
duris ir skelbti jiems dar neįvykdytą laisvės evangeliją. Paverg
tųjų tautų ambasadorių Vakaruose šiandieną yra milijonai.
★

*

★

Kokia gi turėtų būti lietuvių taktika šiame naujame etape;
Pavergtųjų tautiečių taktika principe kaip buvo, taip ir pasilieka
ta pati — susidaryti įmanomas kvėpuoti sąlygas, pasiruošti ilgesnei
vergijai ir tyliai grumtis su priešu už savo likimą, prisitaikant ir
atlaikant visus smūgius. Laisvųjų lietuvių uždavinys — padėti,
kiek įmanoma, pavergtiesiems ir nuolat stiprinti savąjį frontą.
Galbūt oficialiuose politiniuose sluogsniuose bus sutikta daugiau
kliūčių, mažiau dėmesio pavergtiesiems, tačiau tai nė kiek nema
žins išeivijos lietuvių ryžto tęsti kovą už Lietuvos išlaisvinimą.
Priešingai, Helsinkio deklaracija bus naujas akstinas suglaudinti
eiíes, labiau racionalizuoti politinę veiklą, sustiprinti Lietuvos
laisvinimo darbą nauja iniciatyva. Net ir tuo atveju, jeigu Ameri
ka ir kiti kraštai paskelbtų teisinį Baltijos valstybių pripažinimą
sovietams, kaip tai padarė Australija ir N. Zelandija, išeivijos
lietuviai nenuleistų rankų. Laisvinimo darbas "šitų kaip ėjęs
tik su dar didesniu ryžtu. Kol tauta nebus laisva, niekas ne
galės sustabdyti laisvės siekimo nei Lietuvoje, nei užsieniuose,
įvairios sutartys bei deklaracijos tėra laikiniai dalykai, o tautos
laisvės troškimas — nemarus. Be to, šalia tos pagrindinės takti
kos, galima ir šalutinė,. įgalinanti pasinaudoti atolydžio politika.
Laisvės siekiant savo tautai, reikia žygiuoti visais galimais keliais.

PAS MUS? — Nuotraukoje: geriausios spaudos pla
tintojos Philadelphijoj, JAV.

Amerikiečiai kitaip galvoja
Jų pareigūnų pareiškimai Lietuvos klausimu
JUOZAS BUBELIS

Neseniai įvykusi 35 valstybių
vadų konferencija Helsinky nurašytina į laiko praeitį. Nėra nė
mažiausios abejonės, jog ką So
vietų S-ga per dvidešimt su vir
šum metų siekė laimėjo. Užsi
tikrino Rytų Europoje hegemo
niją-.
Prieš Helsinky įvyksiančią
konferenciją mes iš dalies pasi
tikėjome JAV užsienio politika,
ypač prez. Fordo užtikrinimu,
kad Pabaltijo valstybių aneksi
jai priešinsis. O dabar žinių
agentūros skelbia, kad jis tuo
klausimu net neprasižiojo. Kas
met dar tebėra skelbiamos Pa
vergtu Tautų Savaitės, ir mes
susibūrę su kitom tautybėm mi
nime jas, sudedame viltis į prakalbihinkų žodžius, tačiau tuo
viskas ir baigiasi. O valstybės
prezidentų proklamacija dar la
biau pakutena širdį ir uždega
ryžtą eiti tuo politiniu keliu,
kurį rodo krašto valdžia. Betgi
pasirodo, kad šitoji politika gan
sukta, pridengta gražbylyste, nu
raminimu, švelniu nuglostymu;
daugiau žiūrima naudos, kai rei
kės rinkiminio balso.
Tebūna leista man čia pri
minti prieš tris su viršum metų
LB-nės centro v-bos ruoštas po
litinių studijų dienas Filadelfi
joje. Pranešėjų buvo 14, kurių
tarpe figūravo Valstybės dep-to
pareigūnas Doyle V. Martin
(Deputy Director for East Euro
pean Affairs), amerikiečių poli
tinių mokslų specialistai dr.
William R. Kentner, dr. Vernon
V. Aspaturian ir kt. Buvo sie
kiama išsiaiškinti Lietuvos lais
vinimo klausimą. Po įvairių pa
Lietuvos nacionalinė j
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sisakymų kilo diskusijos Jų me
tu Doyle V Martin kelis kar
tus pabrėžė, kad Valstybės deptas yra valdžios dalis. Tiek pre
zidentas, tiek jis pats svarbiau
sia žiūri, kas yra naudinga šiam
kraštui. “Aš kalbu čia su JAV
piliečiais, kurie tegali turėti vie
ną lojalumą, būtent, JAVbėms.” Toliau jis aiškino, kad
JAV nepasisako už visišką Lie
tuvos nepriklausomybę, bet už
teisę Lietuvos ir Pabaltijo kraš
tų gyventojams pasisakyti, ar
jie nori laisvės; be to, toms tau
toms negalima įtaigoti už ką pa
sisakyti. Tik tauta Lietuvoje ga
linti daryti sprendimą. O kai
vienas kalbėtojas priminė prieš
30 metų Hendersono iškeltą pa
reiškimą agresijos nepripažini
mo klausimu, tai Valstybės depto pareigūnas šitaip atšovė:
“Kas vyko prieš 30 metų, nega
lima laikyti privalomu dabarti
niu metu. Joks prezidentas ar
valstybės sekretorius negali sa
vo įpėdiniams nurodyti kryptį,
kurios tektų laikytis. Tai liečia
ir prezidentą, ir valstybės sek
retorių W. Rogers.”
Tai šitaip mūsų svečiai ame
rikiečiai iš Vašingtono dėstė
savo pažiūras į Lietuvos laisvi
nimo reikalą. Ta pati mintis,
reikia manyti, buvo įrašyta ir
prezidento Fordo pasirašytame
Helsinkyje saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos akte.
Kas atsitiko Helsinky, nė kiek
mums neverta nusiminti, o pa
dvigubinti lietuvių išeivijos po
litinį budrumą, suglaudinti dir
bančiųjų už mūsų krašto lais
vę pareigūnų eiles ir nesipešti
tarpusavy. •
Dirva
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Direktoriaus Kačinsko vergijoje
Dokumentinis pranešimas iš "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos"
J.E. Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos apašta
liškajam administratoriui kun.
Jono Babono
Pranešimas
Aš, kun. J. Babonas, einantis
Šiaulių šv. Petro ir Povilo bei
Aukštelkės bažnyčių vikaro pa
reigas, 1974 m. gegužės 30 bu
vau pakviestas pas ligonius į
Aukštelkės senelių - invalidų na
mus. Mane kvietusi Eugenija
Gudeikytė paaiškino, kad norin
čių priimti šv. sakramentus yra
daug ligonių. Kad greičiau ap
tarnaučiau sergančius ir labai
nesivėluočiau, aš paprašiau kun.
Alfredą Vanagą padėti. Po va
karinių pamaldų mes nuvyko
me į senelių - invalidų namus ir
sergančiuosius senelius aprūpi
nome šv. sakramentais.

Rūbininkė Dana Mikalajūnie
nė, pastebėjusi mus, pareikala
vo, kad felčeris Navickas mus
išvarytų. Jam atsisakius, D. Mi
kalajūnienė pranešė senelių - in
validų namų direktoriui Vladui
Kačinskui. Baigiant aprūpinti
šv. sakramentais sergančius se
nelius, atvyko direktorius ir, su
laikęs mane, tarsi įsibrovėlį,
prie durų, pradėjo barti. Pama
tęs koridoriuje felčerį Navicką
ir budinčią sanitarę Janiną Pet
rauskienę, direktorius pradėjo
juos taip plūsti ir šaukti, kiek
tik žmogus gali išrėkti. Tyčioda
masis varė juos eiti išpažinties
vien dėlto, kad įleido, kunigą į
senelių - invalidų namus. Išgir
dusi didelį triukšmą, atėjo ir
mus pakvietusi E. Gudeikytė.
Direktorius Kačinskas apkalti
no ją kaip organizatorę.
Aš' mėginau su direktoriumi
išsiaiškinti, kad mes nepažeidėme nei konstitucijos, nei tarybi
nių įstatymų, nes jie leidžia ku
nigui aprūpinti šv. sakramen
tais ligonį kalėjime, ligoninėje
ar senelių - invalidų namuose,
jei tik ligonis kunigo prašo.
Mes į Aukštelkės senelių - inva
lidų namus atvykome sergančių
senelių prašomi, tačiau direkto
rius apie tai nenorėjo nei girdė
ti. Jis, plūsdamas, vadindamas
nachalais, chuliganais, niekšais,
nusivedė mane ir Gudeikytę į
raštinę.
Direktorius paskambino Šiau
lių rajono vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojui Berži
niui ir saugumo komiteto dar
buotojams, kad sulaikęs įsibro
vusius dvasiškius. Pavaduotojas
pranešė, kad tuojau atvyksiąs ir
įsakė mūsų neišleisti.
Po valandos į raštinę įėjo pa
vaduotojas Beržinis, saugumo
viršininkas Urbonavičius ir dar
du saugumo darbuotojai.

Pavaduotojas Beržinis paklau

2
I i tl i
reiškė: “Jūs “atleidžiate nuodė
mes, bet privalote mums išpa
žinti savąsias ir iš mūsų gauti
atleidimą”.
Pareigūnai, įsakę 1974 birže
lio 4 man atvykti į Šiaulių rajo
no vykdomąjį komitetą, tik po
2 vai. nakties leido vykti namo.
Panašių nesusipratimų tarp
Aukštelkės bažnyčią aptarnau
jančio kunigo ir senelių - invali
dų namų direktoriaus bei pava
duotojo Beržinio būdavo ir anks
čiau. Buvo kreiptasi pas religi
jų reikalų tarybos įgaliotinį Ru
gienį; vėliau — pas Tumėną,
bet padėtis nepasikeitė. Aukš
telkės senelių - invalidų namų
direktorius yra pareiškęs, kol
jis čia būsiąs, kunigas pas sene
lius neįkelsiąs kojos. 1974 m.
.kovo 24 kunigas siL Šv. sakra
mentais buvo priverstas grįžti,
nes jo neįleido pas sergančius
senelius. Direktorius Kačinskas
senelei Apolonijai Gelminauskaitei pareiškė duosiąs kunigui
per galvą, jei jis ateisiąs pas ser
gančius senelius, o pačią Gelminauskaitę už kunigo pakvietimą
kelioms dienoms įmesiąs į rūsį.
l nmf n B—r
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sė, ar jį pažįstu, ir prisistatė, kas
jis toks esąs. Po to Beržinis ma
ne kaltino, kad jis net tris kar
tus mane kvietęs, bet aš pas jį
nenuvykęs. Paaiškinau, kad jo
kio kvietimo negavau. Pavaduo
tojas dar du kartus pakartojo tą
patį kaltinimą, tačiau paklaus
tas kada jis mane kvietė, nieko
neatsakė.
Po tokios įžangos E. Gudaity
tę išvedė į kitą kambarį, o mane
pradėjo klausinėti, kaltinti bei
reikalauti. Pavaduotojas Berži
nis, direktorius ir saugumiečiai
mane kaltino, kad aš braunuosi
į senelių - invalidų namus. Man
priminus, kad tarybiniai įstaty
mai leidžia kunigui aplankyti li
gonį ligoninėje, senelių - invali
dų namuose ir net kalėjime, sau
gumo viršininkas tai patvirtino,
bet pareiškė, kad Aukštelkės se
nelių - invalidų namuose esanti
kitokia tvarka. Į klausimą, ar ga
li kokios nors valstybinės įstai
gos vidaus tvarka būti priešinga
valstybiniams įstatymams, sau
gumo viršininkas nieko neat
sakė.
Į mano klausimus ir paaiški
nimus pareigūnai nekreipė dė
mesio. Buvau kaltinamas, kad
organizuoju senelius rinkti kaž
kokius parašus. Pasirodo, kad
prieš pusmetį Aukštelkės sene
lių - invalidų namų gyventojai
parašė prašymą Šiaulių rajono
vykdomojo komiteto pirminin
kui, prašydami jo pagalbos, kad
direktorius Kačinskas leistų at
vykti kunigui su šv. sakramen
tais pas sergančius senelius.
Vienam seneliui įskundus, di
rektorius šį pareiškimą atėmė ir
neleido pasiųsti, nors ant to pa
reiškimo buvo pasirašę virš 40ties senelių.

Dar buvau kaltinamas, kad
dirbdamas Kaune organizavau
parašų rinkimą, o atvykęs į
Šiaulius, suorganizavau kry
žiaus nešimą į Kryžių kalną, be
pavaduotojo Beržinio leidimo
aptarnauju Aukštelkės bažny
čią, renku iš tikinčiųjų aukas ir
pan.
Kitame kabinete buvo tardo
ma Eugenija Gudeikytė. Ji taip
pat buvo nuodugniai iškrėsta.
Krėtėjai paėmė Eugenijos pasą,
maldaknygę, Aukštelkės bažny
čios raktus ir visa, ką pas ją ra
do.
Pavaduotojas Beržinis, atne
šęs Aukštelkės bažnyčios rak
tus, rodė man ir šaukė, kodėl
raktai laikomi pas tą moteriškę,
o ne pas bažnyčios komiteto pir
mininką. Paaiškinau, kad E. Gu
deikytė puošia bažnyčią, prižiū
ri gėles, o bažnytinio komiteto
pirmininkas negali visą laiką
būti bažnyčioje ir atlikti tuos
darbus. Be to, Aukštelkėje nėra
net klebonijos, nei arti gyvenan
čio žmogaus, kuris galėtų prižiū
rėti bažnyčią. Pavaduotojas rei
kalavo pasakyti, kokiam vienuos
lynui E. Gudaitytė priklauso,
nes jos darbai rodo, jog ji esan
ti vienuolė. Aš pasakiau, kad ji
nai apie vienuolyną neturinti
jokio supratimo.
Iš manęs reikalavo parašyti
pasiaiškinimą, kodėl atvykau į
Aukštelkės senelių - invalidų na
mus, kodėl atidaviau bažnyčios
raktus E. Gudeikytei ir kodėl
Aukštelkės bažnyčioje renku iš
tikinčiųjų aukas. Parašiau. Taip
pat reikalavo parašyti vyskupui
pareiškimą, kad “nenoriu” ap
tarnauti Aukštelkės parapijos
tikinčiųjų. Apklausinėjimo pa
baigoje saugumo viršininkas pa-

1974 birželio 3 Eugenija Gu
deikytė buvo pakviesta į saugu
mo komitetą, kur ją gąsdino,
grasino ir reikalavo pasakyti,
kokiam vienuolynui jinai pri
klausanti. Pagaliau, sugrąžinę
pasą ir maldaknygę, išstūmė pro
duris. Bažnyčios raktai buvo su
grąžinti tik tada, kai į Šiaulių
rajono vykdomąjį komitetą nu
ėjo bažnytinio komiteto pirmi
ninkas P. Lešinskas.
•
Skundikė Dana Mikalajūnie
nė buvo pagerbta garbės lento
je, o budinčiai sanitarei Janinai
Petrauskienei, parodžiusiai ku
nigui palatas, buvo pareikštas
griežtas papeikimas.
1974 birželio 4 nuvykau į vyk
domąjį komitetą pas pavaduoto
ją Beržinį.
Vėliau buvo pakviestas pasi
aiškinti ir Šiaulių Šv. Petro ir
Povilo bei Aukštelkės bažnyčių
PAVQJ8NGAI MAŽĖJA LIETIMU PRIEAUGL8S LIETUVOJE
klebonas kun. L. Mažonavičius.
Buvo atvykęs net įgaliotinis K.
' Pavergtoje Lietuvoje ima pavo giams skirtais įmonių bendrabu Tumėnas, bet šio vizito rezulta
jingai mažėti lietuvių gajumas na čiais, izoliuota padėtimi tokių j- tai kol kas nežinomi.
tūraliu prieaugliu išlaikyti norma monių, kuriuose dirba vien tik
Tiek klebonui kun. Mažonavilų lietuvių lygį (80,1 proc.) tarp vyrai, pavz., cemento gamykla,ar čiui, tiek man priekaištavo, kad
jos gyventojų. Pavz., natūralūs ba tik vienos moterys, pvz., audyk senelių - invalidų namuose žmo
lietuvių prieauglis 1958 m. siekė los, trikotažo gamybos. Prie tų nės pasipiktinę kunigo atvyki
net 1,46 proc., 1959 metais - priežasčių reikia pridėti skurdų mu, nes palatose buvę ir neti
1,37 proc., o 1972 - jau tik 0,79 atlyginimą už darbą...
kinčiųjų. Pareigūnai tylėjo, kai
Šios
ar
kitos
būtų
smukimo
proc. gi 1973 m. vos tik 0,6 proc.
paklausėme, jei reikia atsižvelg
Kai .1960 m. natūralaus prieaug priežastys, kilusios dėl sovietų ti į netikinčiuosius, tai tikintie
lio buvo 40,000 su viršum žmo okupacijos, yra pagrindas šauks ji ar ne žmonės ir ar į juos ne
reikia atsižvelgti? Mat, jų supra
nių, tai po dešimties metų - 1969 mui - S.O.S. - Gelbėkite. S.O.S.
tik 25,000 su viršum. Ogi aštun Žūsta lietuvių tauta. - Kai meti timu, jei esi tikintis, tai jau ne
tojo dešimtmečio pradžioje tas nis lietuvių karstų skaičius pra žmogus.
Visa tai rodo, kad aprūpinti
natūralūs metinis prieauglis nu lenks lopšių skaičių — gelbėti lie
šv. sakramentais sergančius se
krito jau žemiau 20,000. Tenykš tuvių tautą nuo išnykimo bus jau
nelius yra sunkios ir nenorma
čiai demografai tokį nesaikų natū per vėlu.
ralaus prieauglio smukimą aiškina (A. VAITIEKŪNAS Lietuva 1974 lios sąlygos. Noriu, kad Jūsų
Ekscelencija žinotumėte, tikrąją
stoka butų, urbanizacija, stoka metais, Aí D A I, mėnesinis kul
šio įvykio eigą.
vaikų lopšelių ir darželių, nekon tūros žurnalas, Brooklyn, 1975 m.
Kun. J. Babonas
troliuojamu moterų darbu, dide 1 .nr., 22 ps.)
Šiauliai. 1974. VI. 20
le gaišatimi eilėse, tik viengun
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BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN. SU KOMISUOS
svarbiausieji telefonai:

pirm. prel. P. RagažinskasTei. 274-2295
ižd.Jonas Tatarūnas - tel.63-7344
ižd. Vincas Banys - tel. 274-0677
sekr. Halina Mošinskienė telef.
65-0907.

TIK 5 MĖNESIAI UGI Iff PL JAUNIMO KONGRESO!

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE/

bėjo, jog šiandien nėra lais
vės Lietuvoje.
Apie laiškus spaudoje
J ESTÀ NA HORA DE COLABORAR
Elta sužinojo iš Kari Bačik,

DIRBKIM KARTU

LIETUVA NĖRA
PASAULIO
UŽMIRŠTA
Šių metų gegužės mėnesio
pradžioje Airijoje koncerta
vo ansamblis ‘Lietuva’, atvy
kęs iš Vilniaus. Europos Lie
tuvis (1975 birželio 10 d.) ra
šo, kad ansamblis per dvyli
ką dienų koncertavo septynioliką kartųjnet Airijos pre
zidentas jį stebėjo. ‘Lietuvos
ansamblis išvyko namų link,
bet atgarsiai apie jį mus sie
kia net šiandien. Airių spau

+

doje iškilo tokios karštos dis
kusijos, kokias retai matome ,
Iki šiol bent dešimt laiškų
redakcijai yra pasirodę Irish
Times dienraštyje. Septyni
yra palankūs laisvajai Lietu
vai, o trys giria sovietinę
santvarką Lietuvoje. Vienas
iš tų dabartinės Lietuvos gy
nėjų, kurio net du laiškus
redakcija įdėjo, pasirašo pa
varde O’Riordan. Spėjama,
kad tai yra tas pats O’Rior
dan, kuris yra Airijos komu
nistų partijos generalinis
sekretorius.
Diskusijos spaudoje prasi
dėjo, kai A. O’Connell para
šė laišką, aiškindamas, kad
jis lankė vieną ‘Lietuvos’
koncertą. Jis pasipiktino,
kad programoje tas ansamb
lis buvo pristatytas kaip ru
sų ansamblis. O’Connell

• įsijungti į diskusijas ir atitai
syti O’Riordano netikslumus
ir atskleisti jo melą. O’Riordan teigė, kad ‘Prieš virs
tant Sovietų respublika, Lie
tuva buvo tik agrarinis,
Vakarų valstybių, įskaitant
D. Britaniją, satelitas’ ir,
kad šiandien Lietuvoje Čiur
lionio menas yra “atsargiai
ir pagarbiai konservuojamas.’
Ilgame laiške Vliko vice
pirmininkas Juozas Audė
nas įrodė, kokią pažangą
Lietuva padarė nepriklauso
mybės laikais ir paaiškino,
kaip rusų imperializmas iki
1918 metų ir po 1940 metų
sužlugdė tą pažangą. Ypatin
gas dėmesys buvo atkreip
tas į tikinčiųjų persekiojimą
ir į Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kroniką. Pasirodžius
O’Riordano antram laiškui,
J. Audėnas pasiuntė dienraš
čiui ir savo antrą laišką.
Ta laiškų serija buvo laik
raščio redacijos užvardinta
‘Lietuvos Istorija’. Nors visi
laiškai lietė Lietuvą, tačiau
įvairiausios temos buvo pa
liečiamos. Dialogas buvo tik
rai vertingas, nes jis daug
ką pasakė airiams apie
Lietuvą ir liudijo, kad Lietu
va nėra pasaulio užmiršta.

Lietuva vokiečiu spaudoje

Net ir negyvenant Vokietijoje, galima
pajusti, kad- Lietuvos (buvusio artumo
kaimyno) vardas vokiečių spaudoje nėra
svetimas. Ypačiai dažnai jis paminimas
ryšium su okupacija ir katalikų persekio
jimu.
Štai palyginti nedidelis Rottenburgo diocezijo^-žurnalas"
’Sūfintagsblatt (Nr. 7) įsidėjo net kelių puslapių ap
rašymus apie Lietuvą ir kitas Baltijos
valstybes.
Viename straipsnyje įdėtas vyskupo dr.
A. Deksnio atvaizdas ir paskaita, skaityta
Stuttgarte. Vyskupui esą pavesta rūpintis
dvidešimt dviem tūkstančiais tikinčiųjų
Vakarų Europoje. Savo paskaitoje jis api
būdinęs katalikų padėtį Lietuvoj, jų spau
dą, bažnyčias, kunigų seminarijas ir įvai
rius tikinčiųjų varžymus. Jis pateikia ne
maža faktų ir duomenų, kurių dauguma
mūsų skaitančia) ai visuomenei yra žino
mi.
Du ištisi puslapiai paskirti rašiniui ,.Re
ligion im Baltikum“. Tas rašinys iliustruo
tas bent penkiomis Vilniaus bažnyčių ir
Aušros Vartų nuotraukomis. Nurodoma,
kad kai kurios bažnyčios ir Aušros Vartai
Vilniuje esą išlaikomos vien tiktai užsie
niečiams parodyti. Autorius J. Otto Weber
sako, kad iš 30 Vilniaus bažnyčių tik 10
esą atidarytos. Visos kitos paverstos mu
ziejais, koncertų salėmis, paveikslų gale
rijomis* ir t. t. Kaune iš 29 bažnyčių ir
koplyčių tik devynios dar neuždarytos.
Smulkiai nupasakota, kaip buvo pastaty
ta ir tuoj vėl uždaryta Klaipėdos bažny
čia.
Rygoje esą dar 7 katalikų ir 15 liutero
nų bažnyčių. Gražiausia katedra, kurios
vargonai priklauso prie geriausio pasau
lio vargonų dešimtuko, paversta koncertų
^sale,
Bažnyčios vadovai — kunigai ir pasau
liečiai — esą persekiojami, koresponden
cija tikrinama, literatūra sunaikinama.
Iš trijų Baltijos valstybių labiausia esą
persekiojami Lietuvos katalikai. LatvijoEinšteino patarimas
Amerikiečių korespondentas ?e esą apie 40ū-000 katalikų> 180 parapijų
kreipėsi į profesorių Albertąlr iXTükintieji. kurie sudaro apie

ŠYPSENOS

i*’

Einšteiną, klausdamas, kaip g6-go% visų gyventojų, esą pamažu varomi
riausiai galima išreikšti gyveni- į pogrindį. Iš čia pasirodančios „Kronimo laimę. Einšteinas nusišypso- kos“, kurios pasiekiančios ir Vakarus,
jo ir tarė:
Apie 30-50% katalikų Lietuvoje dar da— Gyvenimo laimę? Ta pačia lyvauj3 pamaldose. Kunigai turį laikyti
lygtimi, kaip ir visus dalykus iŠ- sekmad^niais po 6 misiąs.
Yvj.

Pabaigoje autorius stebisi, kad Lietuvo-

ame.
je, kUr visokeriopa katalikų spauda ir inAr galite ją man pasakyti? formacija yra uždrausta, vis -dėlto įvairios
— A ligi X plius Z. Raidė X žinios paplinta labai greitai. Pvz. nurodo— tai darbas.
ma, kad vienoje vietoje, atvykus vysku— O ką reiškia Z? — nekant- Pui’ susirinko net 35.000 tikinčiųjų minia,
4r ^k vienintelis pranešimas tebūvęs iš
Windsoro lietuvaičių kvartetas “Aušra” dainuoja Winnipego tautybių sa ravo korespondentas
— Z reiškia laikyti liežuvį užlc'pųJ lūpas P«'dawJamas - Vyskupas
vaitėje — Folkloramoje
Napoleon Photo Studio
dantų.
r rei
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usa T IE S A IR GYVENIMĄ S
RAUSTA MOTERŲ METAI
lūratė Statkutė de Rosales
Jungtinės Tautos 1975sius metus pakrikštijo ‘Mo
ters Metais’. Tiktai nei iš
Šio, nei iš to, JAV pinigais iš
laikoma plačioji Jungtinių
Tautų galvosena vis labiau
krypsta į rytus.Nežinia ar iš
gėdos, ar iš tauraus moteriš
ko drovumo Moters Metai
kaskart labiau parausta.
Gaunasi įspūdis, kad Moters
Metų proga Jungtinių Tautų
daromi parengimai yra orga
nizuojami su Maskvos pata
rėjais ir naudojami sovietų
interesams.
Ne kitaip atsitiko Venezuloje. Moters Metų proga,
krašto prezidentūra paskyrė
specialią moterų komisiją
tam, kad ši suorganizuotų
Pirmąjį Venezuelos Moterų
Kongresą. Nepaprstai grei
ti) demografinio augimo kraš
te, tokio pobūdžio kongresas
galįs pasiūlyti būtinas vi
daus reformas, turėjo suda
ryti svarbų žingsnį į priekį
visai Pietų Amerikai. Kong
reso organizacijos komisiją
sudaro rinktinės intelektualės, išsilavinusios, liberalių
pažiūrų moterys. Jos kreipė
si į Jungtines Tautas tam,
kad į Kongresą pritraukti
viso pasaulio moterų atsto
ves ir suteikti Kongresui
pasaulinio įvvkio aureolę.
Dvi dienas prieš Venezue
los Moterų Kongreso atida
rymą, TV ir spaudoje kilo
staigus sąmyšis aptariant
kongresan kviestų svečių pa
rinkimą. Kongresą organiza
vusi Komisija buvo viešai už
klausta: kokiu būdu kviestų
svečiu tarpe vyrauja žinomų
JAV ir Kubos komunisčių pa
vardės?Atsakymo vietoje už
stojo tyla. Tada pakilo tokia
audra spaudoje bei televizi
joje, kad kongreso organiza
torės staiga atsidūrė lyg lėk
tuvas papuolęs į viesulą.
Tuomet, kaip tik tuomet,
pasirodė dar viena ‘atstovė’.
Kamuojantis El Nacional
dienraštis atspausdino Leo
kadijos Diržinskaitės Plišenko nuotrauką ir pranešė,
kad ji atvyko į Venezuelą
kaipo Venezuelos Moterų
Kongresan kviesta atstovė.
Kalbėdama su žurnalistais,
Leokadija Diržinskaitė pa
reiškė, kad ji yra ‘Lietuvos
viceprezidentė ir užsienio
reikalų ministerė’. Ji drauge
pranešė, kad jei kurie Vene
zuelos valdžios pareigūnai
norėtų su ja pasikalbėti, ji
mielai tokius priimsianti.
Leokadija atvažiavo drauge

su ‘angelu sargu’ (sovietų
moterų organizacijos pirmi
ninke ruse, kuri ta proga
užleido Leokadijai ‘atstovės’
teises). Jas abi aerostotyje
pasitiko Sovietų ambasados
pareigūnai.

Sekančią dieną visuose
laikraščiuose pasirodė Kong
resą organizavusios komisi
jos skelbimas su ‘kviestų sve
čių sąrašu’. Leokadija Diržin
kaitė ten buvo atžymėta kai
po atsiradusi čia per Jungti
nių Tautų tarpininkavimą ir
jai buvo suteiktas tiktai ‘so
vietų moterų atstovės’ titu
las.
Tuo tarpu, pačiame mote
rų kongrese reikalai virte
virė. Spauda sėdėjo pirmose
ložėse ir su pasigerėjimu
spausdino tokias antraštes:
‘Moterų Kongresas užsibai
gia kumščiais’, ‘Krikščionių
Demokratu delegacija pasi
traukė iš Moterų Kongreso’,
‘Kairiųjų partijų delegacijos
pasitraukia iš Moterų Kon
greso’, ‘Moterų peštynės’ ir
t.t.

Nieko nėra malonesnio,
kaip užpilti alyvos ant ug
nies. Moterų Kongreso pra^
jovo žinios užėmė pirmą vie
tą didžioje Venezuelos spau
doje. Vietniai. lietuviai to
kios auksinės progos praleis
ti negalėjo. Sovietų ambasa
da, atsiųsdama Leokadiją
Diržinskaitę, kaip ant sidab
rinės lėkštės padėtą, suteikė
mums tą progą, kurios laukė
me metų metais: prasimušti
į didžiąją Venezuelos spaudą
Didžiausio tiražo krašte
dienraštis -- liaudies laikraš
tis Ultimas Noticias savo ket
virtą puslapį paskyrė paaiš
kinimui apie Lietuvos dabar
tinę padėtį, davė baltų kil
mės moterų protestą dėl
Leokadijos Diržinskaitės at

BITELĖ
PILKOJI

/ T. Jonas Kidykas, SJ

Nuo žiedelio prie žiedelio skrai
do bitelė. Ar žinai, kad ji turi pen
kias akis? Tris paprastas viršugal
vyje ir dvi sudėtas iš tūkstančių
lęšiukų. Jos nosytė turi penkis
tūkstančius šnervių, lodei ji už
uodžia žydinčią obelį už 3 kilometrų. Bitelė turi dvi pori spar
nų. Juos gali sujungti, tartum veik
tų viena pora, ir tais sparneliais
suplazdena šešiolikę tūkstančių
kartu per vieną minutę, arba virš
266 kartų per sekundę. Ir kaip ji
besivartytų, kaip besisukinėtų ir
žigzaguotų lakstydama po žiedus,
ji visada tiesiausiu keliu pardūzgia
avilin prie savo darbų.
O avilyje jos laukia darbų dau
gybė. Ji čia gali būti ir gatvių valy
toja ir vandens nešiotoja. Ji gali
būti ligonių slaugytoja, sargė, mū
rininke, inžinierė, ar oro vėdinto
je. Jei bitelė vėdina (sparneliais)
orą, tai gali dalyti per 12 valandų
be pertraukos, nors jau yra skrai
džiusi po laukus irgi 12 valandų,
nektaro ieškodama.
Taigi pasakymas, jog kas nors
yra "darbštus, kaip bitelė", nėra
joks perdėjimas. Bitelė tikrai dar
buojasi ir darbuojasi, iki nusika
muoja iki mirties. Juk vienam ar-

batiniam šaukšteliui medaus su
rinkti, kurį užsitepi ant duonos,
ji turi skraidyti keletą savaičių sa
vo trumpo gyvenimo po gėles ir ta
da mirti. Pusė kilogramo medaus
stiklainyje yra vaisius 50 tūkstan
čių suskraidytų mylių, arba apie
80 tūkstančių kilometrų, arba du
apskridimai aplink visą žemę.
Nemanykite, jog bitelė yra nau
dinga tik smaguriautojams. Lakstyt nuo žiedelio prie žiedelio ir
vis kaišiot į juos savo snapelį jai
nėra malonus žaidimas. Ji klauso
savo prigimties įsakymo žiūrėti,
kad „žemėje niekad nesustotų
sėjos ir pjūties metas". Virš šimto tūkstančių rūšių augalų negalė
tų niekuomet užmegzti sėklos ir
vesti vaisių, jei nebūtų bičių. Be
bitelės ir mūsų duona nebūtų šaldi, nebūtų nė vyno. O kai daugy
bėje bažnyčių per mišių auką gra
žiai dega žvakės ir vartojama duo
na bei vynas šventai aukai, tai
tuomi yra atiduodama didžiausio
ji pagarba tai mūsų gerajai, ištiki
mąją! ir darbščiausiajai tarnaitei
BITELEI.
Weston E.Stevens,
Readers Digest, 1975.
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siuntimo į Venezuelos Mote
rų Kongresą ir užbaigė savo
straipsnį su Kalantos suside
ginimo ir Kauno riaušių apra
šymu. Baigiant buvo paminė
ta, kad garbingoji Leokadija
turėjo nemažai bendro su
Kauno riaušių numalšinimu.
Smūgis buvo tuomi žavus,
kad Moterų Kongreso metu
naudotas vietinių komunis
čių moterų delegacijos leit
motyvas buvo reikalavimas,
kad dvi komunistės moterys
šiuo metu laikomos kalėjime
dėl kriminalinių nusikaltimų
būtų paleistos. Suprask:
vietinė valdžia esanti tokia
tironiška, kad drįso jas kalin
ti! Paminėjimas, kad Sovie
tų Moterų Sąjungos atstovė
yra kalinusi nekaltus jaunuo
liūs, buvo įdomus smūgis vie
tinei komunisčių delegačių,
linijai. Paaiškėjo, kad atsiųs
dama Leokadiją, Sovietų am
basada iškrėtė labai nemalo
nų pokštą vietiniams komu
nistams.
Rimtas, plačiai skaitomas
El Universal (šiuo metu an
tras krašte tiražo atžvilgiu)
regimoj vietoj ištisai persi
spausdino baltų kilmės vene
zueliečių moterų protestą
dėl Leokadijos Diržinskaitės
kvietimo į Venezuelos Mote
rų Kongresą. Tą patį protes
tą ištisai perspausdino žurna
las Resumen (Venezueloje
Reumen yra maždaug tas
pats, kaip JAV-ėse Time ma
gazinas). Tuo tarpu populia
rus žurnalas Elite paminėjo
dabartinę Lietuvos pavergi
mo padėtį ir užklausė:‘kas tą
tokią Leokadiją pakvietė?’.
Gražiausia staigmena atsi
tiko tuomet, kai vietinės
lietuvės moterys nuėjome
protestuoti į kainuojančio
El Nacional laikraščio redak
ciją. Tuo pat metu ten buvo
laukiama Leokadijos Diržin
skaitės. vizito dėl interview..
Redakcija supainiojo mūsų
grupę su Diržinskaitė ir jos
palyda. Išeinant iš redacijos,
viena mergaitė man prasita
rė į ausį ‘Jūrate, jie pradžio
je galvojo, kad tu esi Leoka
dija’. Aš linktelėjau. Prunkš
damos iš juoko išsiritome iš
redakcijos.

Ar tikroji Leokadija vė
liau davė tam laikrąščiui
interview -- nežinome. Viena
yra tikra - jei po tokio įvy
kio dar buvo koks interview
su Diržinskaitė, tai laikraš
tis jo nespausdino.
Kokiais žodžiais Diržins
kaitės vizito vaisius vėliau
atraportavo sovietų ambasa
da Maskvai - mes irgi
nežinome. Būtų labai įdomu
sužinoti.
Dirva
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AISTOVA! POSĖDŽIAUJA

Busimojo Kongreso Brazilijos
atstovai susirenka kas sekmadienj,
ruošdamiesi III PLJK Studijų Sa
vaitėj.
TEftCÊIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE
Per pereitus trejus posėdžius,
LITUANA
to
G&stss,
- Wa » - ©3147 SSo Paulo. SP ' buvo gvildenamos temos iš Studi
jų Savaitės programos.
- TeHôW 63-5723, 27441934
Pirmame posėdyje, T.Saulaitis
III. Esta exposição, pelos trabal
pristatė temą "Mišrių šeimų įjungi
hos artísticos, literários e foiclóricos,fa- mas j bendruomenini lietuvių gyve
la-nos aos sentimentos da alma de um
05 PESSOAL.
nimą". Jisai davė truput) informa
povo que luta, sem esmorecimento e
cijos apie Brazilijos lietuvių emi
Eis aqui, algumas das opiniões de
com fé, pela liberdade perdida. Que
gracijos statistiką, aiškindamas apessoas que visitaram a V EXPOSI
os homens livres do mundo ouçam
pie kartų skirtumus ir palyginda
ÇÃO ARTÍSTICA e CULTURAL dos
seus apelos e se unam para fortalece
mas su S. A. duomenimis, bei ki
PAISES BÁLTICOS.
rem as esperanças deles, por dias maltų kraštų. Bendrai paėmus, kas
hores.
liečia Braziliją, pamatėm kad čia
I. Visitei nesta data a excelente
(Maia-prôfessor de PSIQUIATRIA
turi būt apie 100.000 žmonių ki
exposição dos países: LITUÂNIA,
e PSICOLOGIA da Faculdade de Ci
ESTÔNIA e LETÔNIA onde encon
lusių iš lietuvių (nėra tikslaus skaiências Médicas de Santos.
trei o magnífico artesanato daquelas
čio); tuo tarpu, daugumą sudaro
localidades. Associo-me aos anseios
mišrios šeimos (t.y., kai lietuviai
IV. Apreciei especialmente a boa
daqueles povos oprimidos em busca
vontade e hospitalidade dos atendenvedasi su kitataučiais), irtas vyks
de sua liberdade a fim de que, demo
tes. Muito simpática a idéia das crian
ta kasdien daugiau, dėl pačių gyve
cráticamente, possam como o nosso
ças e jovens recepcionarem os visi
nimo aplinkybių.

JAÚNIMO

país, seguir seu curso na história sem
o jugo comunista.
(A. Cirozzi - 25-8-75)

li. Conhecia muito pouco sobre a
região e achei muito interessante tu
do que aqui aprendí. Gostei imensa
mente da tecelagem manual. É linda.
(Laís)

tantes, transmitindo com tanta segu
rança e entusiasmo, a tradição e a his
tória lituana. Foi uma informação bastante surpreendente de uma cultura
tão pouco divulgada entre os brasilei
ros. A arte popular de tecelagem é
impressionante, as gravuras excepcio
nais. inesquecível o pintor KONSTAN
TINAS ČIURLIONIS.

V. Que os jovens não deixem mor
rer esta arte tão bonita.
(Fatti)

VI. É realmente emocionante ver
um povo querendo com tanta garra pre
servar a sua tradição. Que um dia a
liberdade volte para eles.

(Maria Regina Reis de Oliveira-professora).

VII. Achamos a exposição bem ori
ginal, inteligente e de muito bom gos
to. Estão de parabéns e esperamos
que, no ano que vem, estejam aqui
novamente.
(Eny e Lair Salgado)
VIII. Gostei dos trajes coloridos,
da menina que trançava cintos, do
professor, do dicionário e da tradutora. Em geral se vê que os trabalhos
são muito bem cuidados, feitos com
dedicação e paciência.
(Luis)

IX.

É

um

lance muito louco.
Murjzgui)

Muito bom, que todos os anos a
nossa exposição possa ser realizada com
tanto carinho, amor e dedicação por
parte de todas as pessoas da colonia
lituana.
A cada ano, mais e mais pessoas
podem conhecer-nos melhor através
da apresentação da exposição e cada
vez mais fica em nós relembradas:
tradição, cultura e fibra do nosso po
vo lituano que guarda no seu coração,
toda uma lembrança da TERRA NAtal e consegue demonstrá-la a out
ros povos sempre que seja possível.

Também da Lijjianiits, a boneca vesíida com trajes típicos,- ®m que nao
falta o colar d J âmbar, pedra por ex celência desse país,

Com grande alegria e entusiasmo
li na Folha de São Paulo, do dia 29 de
agosto, o artigo cujo titulo era: Cin
tos de lã, baús de madeira e banqui
nhos de urso de autoria de ERICA
KNAPP.
Realmente a repórter foi feliz quan

UŽSIMOKĖJO ML
Po 50 kr. Romualdas, Kazimieras
ir Uršulė Gauliai, Si. Ambraziejus.
60 kr. Kaz. Jan Ulevičius.
Po 100 kr. Jonas Žaidys, Si. Remenčius, Anelė Kalvinskas, Alb. Vasi
liauskas, Ernestas Petraitis.
305 kr. Casimiro Šileikis (iŠ Nova Odessa)
500 kr. Otto Šimkevičius,
Visiems jiems nuoširdus lietuviškas
AČIŪ.
Administratorius

Po temos pristatymo buvo dis
kusijos tarp atstovų, per kurias
nagrinėta, kaip pritraukti kuo dau
giau tokių šeimų prie lietuviško
darbo. Buvo iškeliamas reikalingu
mas platesnės informacijas ir daž
nesnių santykių tarp lietuviškų
šeimų.
Živilė

to a abordagem dos aspectos da V
EXPOSIÇÃO dos países bálticos res
saltando as bonequinhas iituanas, os
cintos de lã, o marceneiro CONS
TANTINO SOOTS, a aldeia da Estô
nia, os trajes típicos da Letônia e a ta
peçaria de JOANA SATKÜNAS.
Nossos agradecimentos pela sua boa
vontade e interesse, Sra. Erica, pela
nossa Exposição.
Como estive viajando durante o
tempo em que transcorreu a Exposi
ção, não tive a oportunidade de ver
seu encerramento mas pelo que pude
saber foi espetacular.
Vão daqui os parabéns a todos os
organizadores desta exposição em es
pecial ao Sr. Čiuvinskas, a Sra. čiuvinskiené, a Cristina a Wilma e tantos
outros que trabalham nesta exposi- ção.

Os trabalhos da Sra. Remenõiené
estavam espetaculares, e junto com
suas netinhas davam um toque todo
especial naquele cantinho da Lituânia.
Muito bom, o trabalho do Sr. Pet
raitis sobre Čiurlionis, realmente de
muito bom gosto e acessível.

Esta semana está havendo reunião
dos 3 países no Uruguay, na próxima
semana deveremos saber novidades do
que lá foi resolvido.

Não se esqueçam também da peça
de teatro que será levada dia 5 de
outubro no teatro Artur Azevedo. O
grupo está ensaiando pra valer e como já
faz tempo que não se faz teatro lituano
aqui em São Paulo o pessoal está ca
prichando para que a peça saia bem.
Na próxima semana conto mais sobre
os artistas e a peça.
Bem, por hoje tik tiek, kitą savai
tę daugiau parašysiu apie parodą ir aapie tuos, kurie ją organizavo. Iki,
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Aš NORĖČIAU BOTI

O acampamento é legal.
A parte mais legal foi a parte que o
barco virou, e do Osvaldo que caiu na
água.
Diverti-me muito até agora, hoje no
Dia dos Socorros estou aproveitando
muito e espero aproveitar mais.
Hoje umas meninas na ginástica
enquanto nós estávamos correndo, elas
cortaram o caminho pelo mato.

Aš norėčiau būti kiškis,
Aš turėčiau kojas ilgas,
Uodegytę trumpą
Ir nosytę mažą, kumpą.
Aš turėčiau daug margučių
Ir nešiočiau pas vaikučius,
Jie mane labai mylėtų,
Per Velykas ritinėtų.

Cristina
Para começar, o nome da Stovykla
era Baltos Meškos (Urso Branco), este
nome combinou porque estava um frio
violento até hoje quinta feira.
Na segunda feira dividimos a turma
em grupos e demos um trabalho para
cada grupo. Era o dia da Pátria.
Na terça feira foi o dia dos Primei
ros Socorros, a turma toda aprendeu a
se virar no meio do mato caso eles se
machuquem, quebrassem uma perna
ou braço ou mesmo se levassem uma
picada de cobra. Já na quarta foi o dia
da amizade e também das olimpíadas.
Sorteamos um menino e uma menina
para ficarem juntos no dia da amizade
no qual estes participaram em algumas
brincadeiras na olimpíada.
Na quinta feira foi o dia da Amazo
nia e dos escoteiros, nos levantamos
às 7:30 como sempre, tomamos café
arrumamos as coisas e„ parti mos para
uma longa caminhada. Andamos uns
12 km (ida e volta), chegando lá, era ao
lado de uma capela, cada grupo fêz
sua fogueira e eles mesmos prepararam
sua comida e assaram.
Quando chegamos nos sitios, o Saulaitis nos ensinou a fazer nós de esco
teiros. Termino aqui porque ainda não
jantamos e nem fizemos o programa da
noite. Escrevo-lhes outra na próxima
oportunidade.

Baltušis vulgo Balta
Este acampamento como os outros
foi ótimo.
Na 2a. feira o barco quase afunda e
na noite de domingo só houve bagunça
no meu quarto.
Na 5a. feira foi o dia mais duro da
semana porque tínhamos que fazer uma caminhada de 10 quilômetros.
Artur Pavilionis

Visi iškeliavo, visi j kairę tik "Vorai"
j dešinę.
Už kelių valandų suradom bažnytė
lę.
Uždegėm laužę darėm valgį.
Valgėm juodas bulves, juodas dešras,
žalius kiaušinius ir grjžom visi linksmi
nors pavargę.

"Voras" Flávio Bacevičius

Aqui no acampamento está tudo
bem. Tem muitas brincadeiras legais e
divertidas.
Certo dia quando eu e minhas cole
gas fomos andar de barco do sitio do
Magi Ia, nós fomos subir o barco virou,
a Esteia molhou a calça e um tênis, a
Marisa molhou a ca(ça e os dois tênis,
mas eu molhei os dois tênis, a calça, a
blusa e um pouco do cabelo. Mas isso
não deixou de estragar o acampamen
to e isso é só.

O dabar .mieli vaikučiai,
Likite sveiki, linksmučiai,
Kitą metą aš atnešiu
Raudonų, žalių margučių.

Rita Ančiulytė,
Brighton Parko Lituan. klasės.
UI sk. mokinė,

Elaine Cristina Kozakas
O acampamento é legal.
Umas meninas cairam na água, out
ras cortaram o caminho pelo mato.
Na ginástica teve saltos, etc.
Teve o dia da Pátria com peças e
brincadeiras.
Teve o dia dos Primeiros Socorros,
a Sandra Saldys falou sobre os Primei
ros socorros e o padre explicou como
carregar doentes etc., teve slides e
peças.
Teve o dia da Amizade, foram sorte
ados os pares a quem dar presentes.
Na quinta-feira teve um passeio pe
lo mato e andamos uns 10 kilometros,
foi muito legal.

Šiandien mes išėjom j didelę kelionę.

Musų grupė ėjo pirmyn, bet mes sura
dom mūsų kelią. Viskas buvo gerai.
Vienas stovyklautojas įdėjo visus pamidorus j maišo dugną.
Šita stovykla labai juokinga, net pir
mą dieną aš nė negalėjau miegoti, nes
buvome visi labai laimingi.
Šiandien kelionėj mes labai nuvar-

gom tai visi norim miego.
Robertas Saldys

Gostei muito deste acampamento,
pois em cada dia da semana foi festeja
do um acontecimento, como por exemp
lo, na 2a. feira, foi o dia da Pátria, e ca
da grupo teve que cantar uma música
em português e em lituano que tivesse
de contar de sua pátria.
Terça-feira foi o dia dos primeiros
socorros, Quarta-feira o dia da amiza
de, Quinta da Amazônia e sexta-feira
o dia de Cristo.
Até agora o acampamento teve su
cesso e espero que todos sejam assim.

Douglas R. Saldys

OBA. O acampamento é muito le
gal.
Está acontecendo cada uma.
Hoje deu a louca no Eliseu por cau
sa da Marinei.
As noites estavam um barato. Só
tinha guerra de travesseiros, também
piadas, etc.
As conselheiras estavam uma graça.
O quarto de Lelijos está uma coisa.
O dia da Amazonia Andamos como.
uns camelos.

José Siiickas

lauko toli
Trys berželiai stovi.
Trys berželiai svyru svyruonėliai
Tarpu saves kalba.

Vaikai džiaugtųs, šokinėtų,
Vienas kitą pamylėtų,
Būtų daug gražiau,
Negu stumdytis toliau.

Lyaumoj, toli nuo kelio
rymo liepą kaip vienuolė,
tartum žvalgos ji medelio
plyname miglotam toly.

M. Vaitkui

Žalio ąžuolėliu lapeliai karpyti,
O mano bernelio žodeliai mainyti.
L.a.

Bom em 1o lugar quero agradecer
toda a atenção que me deram até ago
ra,
Este acampamento é legal porque
está sob a direção muito boa.
As cozinheiras estão fazendo uma
comida deliciosa.
As conselheiras estão sendo legais e
bacanas.
Até agora diverti-me bastante.

Adriane

Foi tudo ótimo quando chegamos
mas na primeira noite:
Começamos a fazer uma guerra de
travesseiros, pular na cama, começa
mos a fazer bagunça às 11:00 da noite e
finalmente fomos dormir às quatro ho
ras da manhã.
Durante a segunda-feira depois de
murchar algumas bolas e arrebentar
pipas fomos dormir às 10:00 horas e
adormecemos logo.
A terça feira foi o primeiro dia que
alguns rapazes e meninas entraram num
lago, o dia estava nublado e pouco sol,
ventos fortes e gelados e eles ficaram
no máximo 15 minutos.
A novidade que tinha lá era o barco
que não parava de andar no lago e fi
nalmente o barco encostou na margem
(eu estava no barco) e de uma só vez al
gumas meninas pularam e o barco esta
va tombando, as meninas começaram a
pular caindo no lago.
Artur Pavilionis

7

NR. 37 (1415) XXVII. 1975.IX.11

M U S l| L I E T U V A

SAULĖS SONATA — FINALE
Iš gražios, linksmos trečiosios
dalies pereiname į paskutinę so
natos dalį — Finale. Čia vy
rauja violetiniai tonai. Čia nuti
lęs linijų ritmas.

Trečiosios dalies
šviesus
saulės aptemimas pavirto nak
timi. Saulė užgeso!
Šiam šiurpiam saulės užgesi
mui ir žemės pražūčiai pavaiz
duoti jis parinko originalų ir jau
dinantį motyvą — varpą. (Vir
šutinėje paveikslo dalyje mato
me kabančio varpo pusę). Var
pas nutilęs. Tas varpas, kuris
skambėjo dienomis ir skelbė
saulės kelionę, kuris jungė žmo
gų su saule, dabar visai nutilęs,
nes nebėra didžiosios ir gerosios
saulės.
Tas varpas net aptrauktas šiur
piu voratinkliu. Visa paženklin
ta nakčiai ir pražūčiai. Ir visa jau
yra pražuvę.
Už voratinklio matome tris
keistas figūras. Dvi kairėj, viena
dešinėj. Atrodo lyg kokie kalnai.

Tikrumoj tai yra karalių sostai.
Sostuose sėdi karaliai ir mie
ga, nuleidę galvas. Didieji že
mės karaliai, žemės valdovas
žmogus yra nuleidęs galvą ir pa
skirtas pražūčiai, nes nebėra
saulės.

Tarp tų karalių matome spin
dinčias
žvaigždęs.
Mirksi
jos tolumoje, o čia visa miega,
nes čia užgeso saulė.
Atkreipkime dėmesį į varpo
briauną. Ten yra ornamentas.
Ir tame ornamente pakartotos
visos trys pirmosios sonatos da
lys. Kairėje matome saulę, griu
vėsius, paukštį, ties viduriu —
šviesos pluoštai iš Andantės
dalies ir dešinėje Scherzo tiltai,
upelis, medžiai ir begęstančios
saulės motyvas.
Ir čia, kaip muzikoje prieš už
baigiant, perbėgama per pagrin
dinius motyvus ir susumuoja
ma. Sonata baigiama tais šalia
varpo žėrinčiais tolimais žvaigž
dynais.
Tai
kitos
saulės
šviečia.
-oTai graži, filosofinė sonata su
labai originaliu vaizdu. Visa
meno forma įgauna klasiško aiš
kumo ir ryškumo.
Ši sonata skiriasi nuo kitų jo
sonatų tuo, kad antrinė tema iš
sivysto į savarankišką temą —
gęstančios saulės motyvas pasi
daro pagrindine Finalo mintimi.
Taip kartais būna ir muzikoje,
pvz. dažnai priešinguoju moty
vu baigiamos Beethoveno sona
tos.
-oGražiausia sonatos dalis yra

ROJUS
Čiurlionis mėgo jūrą. Ne kartą
atostogavo Palangoje, stebėjo jos
stichiją, tas dideles besiri
tančias bangas, stebėjo ir nuo
stabiai ramią rūrą. Abi jūros
jam darė įspūdį. Jūrai jis skyrė
vieną savo simfoniją ir savo ta
pyboje daug kur vaizdavo
vandenynus, sukūrė net vieną
ciklą — Jūros sonatą.
Palangos pajūrio grožis įkvė
pė jam ir šį paveikslą, pavadin
tą Rojus. Jį nutapė tempera da
žais 1909.
Ir čia matome jūrą, kurią suti
kome Aukuro paveiksle, — jūrą
nepaprastai didelę, ramią. Jūra
eina į tolimus horizontus. Jos
ramios bangelės glaudžiasi į
krantą, į siaurą smėlio, ruožą.
Tame pajūryje matome pievą,
kur pilna žiedų. Už piėVos —
didžiuliai laiptai kyla aukštyn.
Ir laiptų motyvą matėme kitame
jo paveiksle — Aukoje. Ir ten
laiptai nusileido prie vandeny

no. Tie didžiuliai laiptai kyla
kažkur į aukštybes, į dangų, ir
jais vaikščioja angelai. Vieni
nueina, kiti ateina, o vienas net
sėdi ir žiūri į jūrą. Angelų
grupelė vaikšto pievoje ir renka
gėles, vienas net atsiklaupęs.
Kiti angelai skrenda per jūrą ir
tuoj nusileis ar į pievą, ar ant
laiptų.
Angelus sutikome bent ke- .
liuose paveiksluose. Ten ange
lai buvo labai iškilmingi, atliko
svarbius vaidmenis — priėmė
žmonių aukas, jas atmetė, ste
bėjo, kaip keliauja žmonija per
pasaulį ir jų vienai daliai leido
kilti aukštyn. Šitame paveiksle
ir angelai atostogautojai. Jie nu
sileidžia į “Palangą”, prie jūros,
kur viešpatauja ramybė ir žydi
gėlės. Jie nebeturi pareigų, jie
atėjo stebėti ir pailsėti. Ir tai yra
rojus — ramybė, taika, šventa
nuotaika ir drauge giedra, (p.j.)

M. K. Čiurlionis — Saulės sonata, Finale, 1907 m., tempera.

JŪROS SONATA — FINALE
Paprastai sonata turi 4 da
lis, bet Čiurlionio tapybinė
Jūros sonata teturi tik 3 dalis.
Čiurlionis praleido Scherzo. Ir
kodėl?

Scherzo su žaismingu pavasario
peizažu. Kaip visa originalu,
niekur nematyta ir kaip giliai pa
jausta visata ir žmogaus likimas.
Čia ir matome Čiurlionio genia
lumą. (p.j.)

Trečioji sonatos dalis papras
tai būna gyvastinga, judri, šokio
pobūdžio. Seniau buvo menue
tas. Ta žaisminga šokio nuo
taika nesiderino į jo temą. Gi
savo tema jis pavaizdavo jūros
didybę ir paslaptingumą. Pirmo
je dalyje jūra sujungia du pa
saulius — sausumą ir gelmes,
antroje dalyje — atskleidžia jū
ros paslaptingumą ir mistiką,
drauge susiedamas ir su žmo
gaus gyvenimu.
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KARALIŲ PASAKA

M. K. Čiurlionis — Karalių pasaka, tempera, 1908 m.

JŪROS SONATA (iš 7 psl.)
Po tokių dviejų dalių pereiti
į žaismingą šokį jam nesiderino.
Jis praleido Scherzo ir sukūrė
ketvirtąją sonatos dalį Finale.
Muzikinėje sonatoje finalinė
dalis vra gyva arba iškilminga,
greito tempo (allegro, presto),
rondo formos (kur pagrindinė
dalis nuolat kartojama ).
Pažvelgę į Čiurlionio Jūros
sonatos Finale, pamatome ne
paprastą didybę ir iškilmingu
mą. Žiūrovą tiesiog prirakina ta
visa paveikslo sąranga, jo kon
cepcija. Kažkas nepaprasto —
didelė galinga banga ateina
šniokšdama ir užlieja. Ir ką už
lieja? Laivelius’
Paveikslo centre matome di
delę didelę bangą. Ji pasikelia iš
tamsios gilumos. Pati paveiks
lo apačia yra tamsi, dramatiš
kai įvedanti į temą. Viršuje jau
putoja bangos ir kelias ta di
džioji banga. Ji siekia net pa
veikslo viršų. Čia ji užlūžta
ir jau rengiasi pulti žemyn.
Žemai matome besisupančius
laivelius. Kairėje trys laiveliai
sudaro vieną grupę. Dešinėje
yra tik vienas laivelis. Jis
jau pagautas bangos, keliamas
į viršų ir tuoj bus apverstas
ir užpiltas.
Ant tos didžios bangos,
lyg ant kokios sienos, mato
me
suputojusias
juostas.
Įsižiūrėkime. Juk tai raidės M K,
aukščiau dešinėje — Č. Tai Čiur
lionio inicialai!
Taip dailininkas ir muzikas
pajautė savo gyvenimą ir taip
vaizdžiai išreiškė. Jo menkas lai
velis jau supamas, jau kelia
mas, didžiulė likimo banga jau
užpila. Drauge tai yra ir visų
likimas — visi plakasi kaip tie
laiveliai, kur juos pagauna ban
ga ir užpylusi sulamdo.

Tr kaip šiurpiai jis pajautė sa
vo likimą. Tai buvo 1908 metų
vasara, kai jis sukūrė šią Jūros
sonatą. Tuo metu, kaip minėjo
me, atostogavo Palangoje. Tai
buvo liepos ar rugpiūčio mėne
siai. O po trejų metų, 1911
kovo mėnesį, Rasų kapi
nėse Vilniuje jau buvo supiltas
jo kapas. Jau buvo Finale!
Prisiderindamas prie muziki
nės sonatos sampratos, šį Finale
jis padarė judrų. Apačioje ho
rizontaliai eina viena banga,
paskui įstrižai kerta antros ban
gos juosta, kairėje viršuje mato
me tris besiritančias bangas. Jos
stiprina pirmųjų bangų įspūdį ir
žvilgsnį nuveda į tamsias tolu
mas, į rūstų jūros paviršių.
Rondo formą čia galime pa
iliustruoti bangų putelėmis. Jos
kartojasi ir kartojasi, eina ruo
žų ruožais, lyg kokie muzikos
tonai. Ir šias putas — burbu
liukus taip kruopščiai padaryti
ir suvesti į visumą juk tikrai bu
vo didelis darbas.
-oŠis paveikslas parodose susi
laukė didelio dėmesio. Pirma,
— jis buvo lengviausiai supran
tamas, pajaučiamas, kad čia vaiz
duojamas žmogaus likimas,
vaizduojamas taip originaliai ir
įspūdingai. Antra, — čia taip
vaizdžiai sujungta muzika su ta
pyba. Jis negalėjo sujungti garso
su spalva, bet jis sujungė muzi
kos nuotaiką, muzikinio kūrinio
struktūrą su tapybiniais pergy
venimais ir tai temperos dažais
perkėlė į plokštumą, į popierių.
Tai ir parodė Čiurlionio geniališkumą, drąsumą ir jėgą. Drau
ge ir didelę nuostabą.
Čia lyg koks orkestras, lyg ko
kie galingi garsai kyla ir veržia
si ir taip iškilmingai ir drauge
labai sodriai baigia kūrinį
Jūros sonatą, (p.j.)

Visatos ir būties klausimus
svarstė praeito numerio paveiks
las “Aukuras”. Dabar sustosime
ties kita tema, kurią labai ori
ginaliai atskleidžia jo paveiks
las “Karalių pasaka”.
Kai šis paveikslas buvo iš
statytas parodoje Vilniuje, žiū
rovai nustebę klausė: ką tai reiš
kia? Kodėl medžiuose pilna pa
slaptingų būtybių, net miestų?
Kodėl tarp šakų matosi žvaigž
dės? Kodėl čia du karaliai?
Pirmame plane ir matome
tuos du karalius. Dešinysis
turi rankoje kalaviją, o jo drau
gas laiko atkišęs abu delnus.
Už tų delnų matome tekančią
saulę. Tai labai paprasta: ateina
rytas į žemę, žvaigždės blėsta,
bunda paukščiai tarp šakų.
Anksčiau minėjome, kad Čiur
lionis mėgo saulę, jai skyrė bent
keletą paveikslų. Buvo ir toks
motyvas, kur saulę laiko rankoje.
Ir šiame paveiksle ta kylanti
saulė yra karaliaus delne. Sau
lė apšviečia jų veidus. Daugiau
sia spindulių gauna tas karalius,
kuris laiko atkišęs delnus.
Bet kas ta saulė?
Įsižiūrėkime. Delne pamaty
sime lietuvišką sodybą. Iš tos
lietuviškos sodybos ir prasideda
visa filosofija, paveikslo pras
mės aiškinimas.
Čiurlionis pats buvo paliestas
dviejų kultūrų — lenkiškos ir
lietuviškos. Jis pats mokėsi len
kiškai, su inteligentais kalbėjo
lenkiškai. Į lietuvių kalbą per
ėjo tik vėliau, net jos specia
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liai mokėsi. Paskui rašė straips
nius lietuviškai, sielojosi lietu
vių kultūros reikalais.
Lietuvių tautos praeityje tie
ryšiai su lenkais buvo lietu
viam nenaudingi. Lenkai nutau
tino mūsų aristokratiją, senąją
inteligentiją. Lietuviškas išliko
tik kaimas.
Iš to kaimo ir teka lietuviš
ka kultūra ir ji yra lietuviam
saulė, kuri visus nušviečia ir
net verčia nustebti. Ir tie du
praeities karaliai juk nustebę
žiūri į savo delne švytintį
kaimą. Jie laiko labai rūpestin
gai ir kaip dovaną neša nau
jiem laikam.
Tie medžiuose pavaizduoti
paukščiai, būtybės, miestai yra
tai tautos praeitis. Jie dingsta
tamsoje, kai kyla lietuviškos kul
tūros saulė.
Tai giliai jaudinantis paveiks
las. Pasakų rūpestingi karaliai
atneša mum brangiausią praei
ties dovaną — lietuvišką kultū
rą, lietuvišką saulę!
Tai buvo nutapyta tada, kai vi
sus buvo išjudinęs tautinis atgi
mimas, kai pirmą kartą imta
kalbėti apie savitus lietuviškos
kultūros pradus.
Šis paveikslas turi vieną staig
meną. Dar gerokai prieš II-jį
pasaulinį
karą
Pittsburgho
universitete buvo įrengiami tau
tų kambariai. Yra ten ir Lietu
vos kambarys — klasė. Projektė padarė dail. A. Gudaitis. Yra
lietuviško stiliaus stalai, kėdės
ir gale — didžiulis paveikslas —
Karalių pasaka. Kaip originaliai

M. K. Čiurlionis — Jūros sonata — Finale. 1908 m., tempera.
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travimui to didžiausio 19-to šimt
mečio lietuvių veikėjo raštų po
Šio ML numerio
būdžio Jan. Valavičienė ir Alf.PetGARBĖS LEIDĖJAS yra
raitis paskaitė gana juokingą iš
trauką iš jo "Suaugusių knygelės".
Irutė Petraitytė draugsu savo
iš Duque de Caxias - Rio de Janeiro
tėveliu paskambino keletą lietuviš
Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai ir lietuviškas
kos muzikos dalykėlių. Poetas
v•
KONGRESUI PAREMTI
aciu.
Klemensas Jūra įspūdingai skai
BAZARAS
tė savo kūrybos porą eilėraščių:
ML Administracija
Lietuvių Sąjungos-Aliança Val "Negrįžta pasaka" ir "Tu nema
tai". Antrasis eilėraštis - tai tar
dyba, narių ir patarėjų nutarimu,
Moterų Sekcijai vadovaujant, grei si nostalgijos, ilgesingos meilės
tu laiku pradės didelį, pilną įvai himnas Lietuvos pavasariui: - Tu
| parodą atsilanko daug lietuvių
nematei manęs pareinant girto ap-!
rumo, B A Z A R Ą, kurio visas
kilmės žmonių, nes jie per radio ir j
svaigusio pavasario žiedų kva
pelnas nutarta skirti Trečiojo Pa
televiziją išgirdę o taip pat ir per!
pais... Kada gegutė juoku nuo
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso
spaudą, nes Brazilijos laikraščiai Į
Už a.a. Ipolitės Irenes Gruels
kojų
virto,
krykštė
pakluonėse
reikalams. Kad Kongresas turėtų
kiekvieną dieną parodą aprašinė-l Spina šv Mišios 1 -jų mirties met.
linksmi maži vaikai. Medum var davo, kitaip jie neturi galimybės!
pilną pasisekimą, jį reikia paremti,
vėjo anas gegužio rytas, purie sužinoti apie mūsų šventes ir pa-1 mų proga bus N S. Auxiliadora
o kad toji parama negultų nepake
nom kaišėsi Apatkas ir laukai... rengimus. Buvo stengtasi užmegs- j Bažnyčioje (Bom Retiro, R. Tres
liama našta ant kelių asmenų, rei
Pavasariu apsvaigęs ėjau per pie ti ryšius su daugeliu lietuvių kil-j Rios) 15 rugsėjo 8 valandą. Už
kia susiburti didesniam skaičiui,
prašytos velionies vyro.
vas, berželiams draugiškai pa mės lankytojais.
nes "kai du stos, visados daugiau
I
padarys" ir naštos sunkumas ne mojau kepure... Tarp žydrumų
| parodą atsilanko įvairiausios
bus jaučiamas, o darbas bus atlik aukštų gėrėjosi pats Dievas, var kilmės žmonės. Dauguma jų įrašo riją ir dabartinę Lietuvos padėtį.
tas labai didelis. Tad šiuo ir krei gonais himnus grojo sena žalia gi savo įspūdžius į tam tikrą knygą, Daug meną studijuojančio jauni
mo, kurie begaliniai buvo sužavė
piamės į visus São Paulo lietuvius ria"...
mačiau viename puslapyje, pasira
ti M. Čiurlionio paveikslais ir dau
Pabaigai "Aušros" choras dar
nors maža dalele prisidėti prie šio
šiusius net du Amerikos piliečius gelis kopijavosi aprašymus apie
darbo, paaukojant kokią nors do padainavo keletą lietuviškų dainų iš Filadelfijos, daug turistų iš įvai
tapybos ir muzikos meną.
vaną (fantą) ruošiamam BAZA- ir su visu gausiu dalyvių būriu
riausių pasaulio kraštų. Brazilų
Visiems lankytojams taip pat
RUI. Ypatingą dėmesį kreipiame sugiedojo Lietuvos himną.
tarpe daugiausiai studentai ir moks patinka ir audiniai ir jų originališki
į prekybininkus bei pramoninin
leiviai kurie domisi ir prašo suteik raštai. Taip pat kryžiai bei statu
PL3AS PRANEŠIMAS
kus, kad paskirtų bile kokią prekę,
ti įvairiausių žinių apie Baltijos los išdrožinėti iš medžio. Dažytų
ar savo darbo išdirbinį Kongresui
PLIAS — Brazilijos skyriaus na Valstybes ypač apie Lietuvos isto- kiaušinių menas ir Velykiniai pa
paremti ir įrašytų savo vardą į rė
rių susirinkimas šaukiamas šių me
pročiai domino visus. Nemažai bu
mėjų knygą.
tų rugsėjo mėn. 26 d. 20:00 vai.
vo išplatinta ir plokštelių, jas pir
Bazaras įvyks Lietuvių Sąjunpas inž. Daumantą Dikinį, Alame
ko ir brazilai, kurie mėgsta muzi
gos-Alianęa patalpose Rua Lituada Tietê, 288 - apt. 8 B (Cerqueiką, o taip pat ir čia gimusieji lietu
nia, 67 — Moóca. Visos dovanosra Cesar). Telef. 80-4869 — dar
vių vaikai, kurie norėjo padaryti
fantai, taip pat bus priimamos ir
bovietė.
siurprizą savo tėvams ar seneliams
registruojamos kiekvieną trečiadie
parnešdami lietuvišką plokštelę.
nį nuo 14 iki 22 valandos, SąjunBe to buvo gana daug išplatinta
gos-Alianęa būstinėje. Bazaro daNEMUNASŠOKS
suvenirų Jaunimo Kongreso nau
ta, kuri galutinai dar nenustatyta, .
MÜSU MIRUSIEJI
dai.
bus paskelbta vėliau. Negalintieji
Ateinantį šeštadienį 19 vai. ir
Visi lankytojai labai domisi tau
asmeniškai savo fantą įteikti, pra- ateinantį sekmadienį 17 vai. Satiniais šokiais, užtat paskutinę die
šomi skambinti telefonu 292-1434; lão da Cultura Japonesa.
ną, prigūžėjo pilnutėlės parodos pa
Gautomis žiniomis prieš po274-5116; 93-5470, o mes pasiųsi
rg mėnesių mirė VINCAS Čltalpos, nes tą dieną buvo parodos
me mūsų atstovą nurodytu adresu.
PARODOS ĮSPŪDŽIAI
VINSKAS, gyvenąs Santo And
uždarymas ir tautiniai šokiai "Ne
rė, R. Alcides de Queiroz. Kili
muno" sambūrio maestriškai išpil
Jau penkti metai iš eilės yra
KELERIOPAS MINĖJIMAS
mo jis buvo iš Kauno. Mirė pa
dyti.
ruošiama Baltijos Tautų: Lietuvos,
MOKOJE ’
ralyžių, 62 m. amžiaus.
Daugelis lankytojų klausinėjo,
Latvijos ir Estijos, meno ir kultū
kuomet vėlei bus galima pamatyti
Prasidėjo rugsėjo 7 d. punktu ros parodos, São Paulo mieste
!
Rugpjūčio 27 dieną mirė JUO
taip gražiai suruošta paroda.
aliai 17 valandą nuotaikingomis
Rozvelto aikštėje, "Portinari" saZAS KAVECKIS, gyvenąs MooKitos tautos būdamos ir laisvos
lietuviškomis pamaldomis, kurias
koje.
ir turėdamos aplinkybes gauti eks
laikė šv. Kazimiero parapijos kle
šiais metais paroda pasisekė
ponatus iš savo valstybių nesuruobonas kun. Petras Daugintis.
Rugsėjo 3 d. mirė ANTAgeriausiai, nes jau įsigyta daugiau
J NAS RUTKAUSKAS, 80 metų
Per jas "Aušros” choras giedojo
šia nieko panašaus.
praktikos ir, be to, buvo pakviesti
j
kilęs
iš
Leipaluigio
Valsč.,
SeiF. Strolio "Jaunimo Mišias".
Praeitais metais lenkai buvo su
meno mylėtojai su savo turtinga
■ nų apskr. Nepriklausomybės kaŠio keleriopo minėjimo oficia kolekcija, kaip pavyzdžiui ponia
ruošę, bet toli gražu susilygini su
I
*
rys-savanoris.
Buvo
vedąs
a.a.
li dalis pradėta Brazilijos himnu,
Baltijos Valstybių parodomis.
M. Remenčienė, kuri begaliniai
Stefaniją
Miliauskaitą-Rutkausminint BRAZILIJOS NEPRI
Tikimasi, kad ateinančiais me
praturtino šią parodą savo liaudies
kienę. Liko duktė Ona R. GuiKLAUSOMYBĖS sukaktį. Tada
tais įvyks šešta meno ir kultūros
meno audiniais, ypač turtinga juos
gienė, žentas Julius Guiga, vai
Alf. Petraitis turėjo įdomią pa tų kolekcija, kuri žavėjo lankyto
paroda, kuriai jau reiktų pradėti
kaitis Romualdas, vedąs Fridą
skaitą apie TAUTOS ŠVENTĖS
jus. Be to, jos anūkės keletą dienų
Estelą Inez. Palaidotas Quarta
prasmę dabar. Jis nurodė dabar demonstravo juostų audimo meną
planą ir pasiruošti, kad kiekvienais
Parada kapinėse.
daromus ir mūsų darytinus dar suteikdamos, apie save, būrius ste
metais paroda būtų įdomesnė, įvai
bus lietuvių tautos ir liet, jauni
resnė ir naudingesnė atvaizduojant
bėtojų.
mo labui.
mūsų pavergtą Tėvynę.
Paminėjimui didžiojo žemai
Šiais metais buvo išplatinta daug
čio VYSKUPO MOTI EJAUS VA
Reiškiame gilią užuojautą ONAI GUIGIENEi, L.KJVL D-jos
propagandinės medžiagos, supažin
LANČIAUS 100 metų nuo mir
vicepirmininkei, jos tėveliui Antanui Rutkauskui mirus. Užuojau dinant lankytojus su mūsų Tėvy
ties sukakties p. Halina Didžiuta visai šeimai.
nės praeitimi, jos istorija, menu,
lytė Mošinskienė skaitė vaizdžiai
tradicijomis ir dabartine padėtimi.
Lietuvių Katalikių Moterų D-ja
jį pristatančią paskaitą. Pailiusra

o
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PADĖKA
Užsibaigus 5-jai Pabaltijos Vals
tybių kultūrinei ir meno parodai
Rozvelto aikštėje "Portinari" salė
je, kuri buvo atidaryta 22 d. ir už
baigta 31 d. Rugpjūčio mėn. Ši pa
roda galima skaityti geriausiai pa
vykusią, nes buvo pakviesta daly
vauti geriausios mūsų kolonijos
pajėgos. Visiems prie šios parodos
prisidėjusiems, Baltijos Komiteto
vardu reiškiu širdingiausią padėką:
Pirmoje eilėje poniai Marijai Remenčienei, kuri parodoje, lietuviš
kąjį skyrių, užpildė didesniąją dali
mi savo nepaprastai gražiais rankų
darbo eksponatais, juostomis, au
diniais ir kit. kurių gražiai suderin
tos spalvos traukti traukė visų dė
mėsi, imtinai ir įvairių laikraščių
reporterių, kurie visa paskelbė bra
zilų spaudoje, nes kiekvieną dieną
išeidavo įvairiuose laikraščiuose ži
nios apie parodą, nekuriuoste net
ištisi puslapiai su gražiausiais ap
rašymais. Taip pat gražiai pasiro
dė ir ponios M. Remenčienės anū
kės ir mokinės: NIDA ir AUDRA,
Henriko ir Milda Gražvydo Remenčių dukrelės, kurios dar jau
nutės, bet senelės paruoštos, ste
bino lankytojus savo sugebėjimu
pademonstruoti juostų audimo me
ną.
Parodą organizuojant ir per visą lietuviškos mokyklos.
10 dienų įvairiausią pagalbą teikė
VIKTORAS TATARONAS, L.
ponia Steponaitienė, Lukoševičie K. Bendruomenės choro vadovas,
nė ir Bronislava K. Merani ir pa parengęs dainas daugeliui vaidini
nelės tautiniais rūbais pasipuošu mų ir pats daugelį kartų vaidinęs.
sios: Kristina Valavičius, Silvania Kartu su p. Angelina (Dirsyte)
Aradzenko, Lidia ir Leonise Bli- augina porą šviesiaplaukių lietuviu
jauskas, Wilma Zvingela, Irene Pet
kų, kurie abudu gražiai kalba lie
raitis, Elena ir Sonia Bareišis ir
tuviškai, kas šioje kartoje, gaila,
Audra Silickasjų pareiga buvo supę
jau nėra toks kasdieninis dalykas.
žindinti publiką su eksponatų reikš
Tačiau yra garsiai kalbantis pavyz
me, ypač M. Čiurlionio paveiks
dys, kad tie, kurie nori, gali.
lais ir bendrai painformuoti apie
Lietuvos istoriją jos praeitį- ir da
ELVIRA KILÕIAUSKAITÉ-BEbartį.
LUCCI, išmokiusi dainas visiems
Ponams Alfonsui ir Rozai Pet- jaunimo švenčių vaidinimams ir
raičiams ir Onutei Petraitis- Liblik, pastačiusi operetę "Supinsiu dai
taip meniškai sutvarkius M. Čiur nužę".
lionio paveikslus su paaiškinimų
Gyvena V. Zelinoje, turi savo
užrašais.
konservatoriją ir dirba kaip muzi
Ponui Pranui Šukiui už visoke- kos mokytoja valdiškose mokyklose.
riopą pagelbą.
EHBŪ

FÁBRICA

DE

GUARDA-CHUVAS

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MINI-SOMB RINKAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual 104.519.517

R Coelho Barradas, 104
V. Prudente

CGC. 60.882.909/001
Fones 274-0677 - (Res.274-1886)
São Paulo

RUGSÈJ0 (SETEMBRO) 1 4 dieną
V. Z E L IN 0 S Jaunimo N am uo >

J Š) SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ MALONIAI KVIEČIAME VI

SUS MUSU LIETUVOS SKAITYTOJUS, TALKININKUS, PRE
NUMERATORIUS 1R RĖMĖJUS. ŠIŲ ir PRAĖJUSIŲ METŲ
GARBĖS

LEIDĖJAI BUS SPECIALI Al PAGERBTI.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

LITERATŪROS BŪRELIO
SUEIGA

R8O
Pamaldos bus rugsėjo 21 dieną.
Tą savaitgalį (IX 19-21) Rio de
Janeire "Nemunas" dalyvaus vie
tinėj šventėj - S. Cristóvão rū
muose.

įvyks šio rugsėjo (setembro)
mėn. 27 d. (paskutinį šeštadienį
Henr. Valavičiaus namuose, Ala
meda dos Quinimuras, 447, Pla
nalto Paulista.
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