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RUGSĖJO AŠTUNTOJI

- malonus sutapimas su Bra
zilijos valstybine švente. Kiek
vienais metais Tautos Dienos iš
vakarėse vietos žmonės linksmai 
švenčia savo laisvės dieną. Kartu 
kasmet tai mums primena, kad 
musų laisvės dienos valanda dar 
neišmušė...

Kas vakar vakare matė televi
zijos programas, kurių metu bu
vo parodyta Brazilijos pažanga 
per paskutinius metus ir kartu se
kančių metų planai, galėjo tik 
pasidžiaugti. Visa_tai Brazilija ga
lėjo pasiekti savo demokratiška 
sistema, be vergų ir be kitų tautų 
išnaudojimo. Jiems nereikėjo užim 
ti svetimus kraštus, kaimynines 
mažas valstybes ir Amazonija 
statoma vietos žmonių darbu ir 
prakaitu. Mes galime tik pasvei? 
kinti tą kraštą, kuriame gyvena
me ir galime tik pasidžiaugti jo 
pažanga.

Taip pat turime Brazilijos kraš
tui padėkoti, kad galime šiandien 
čia laisvai susirinkti ir prisiminti 
savo Tėvynę Lietuvą.

Šiemet mums ypatingai liūd
ni metai, nes praėjusioje Tarp
tautinėje Konferencijoje Helsin
kyje praktiškai buvo legalizuota 
tai, kas jau buvo padaryta daugel) 
metų atgal. Vakariečiai praktiš
kai už nieką “dovanojo” kitų 
tautų laisvę. Okupantui, supran
tama, visai nesunku pasakyti ei
lę gražių, bet nieko nesaistančių 
žodžių. Ir tiktai už gražius žo
džius buvo palaidotos, tarp kitų 
tautų, ir Lietuvos laisvė, jos vil
tys...

Šiandien jaučiu, kad mūsų gy
venimas užsienyje yra nuolat su
rištas su okupuota tauta. Nežiū
rint, kad mes taip toli gyvename, 
kasdien prisimename savuosius. 
Tik savęs klausiu, ar neužmiršo
me savo Tautos. Čia mums daug 
daiktų yra paprasta ir normalu, 
kas tėviškėje būtų neįmanoma. 
Mes galime laisvai eiti j bažnyčią, 
melstis kokia tik kalba norėtu
me, eiti j chorus, daryti susirinki
mus, skaityti kokius norime laik
raščius, knygas, klausyti radijo 
iš kur tik norime... Tie visi pa

prasti ir įprasti daiktai, deja, mū
sų tėviškėje yra daugelyje atvejų 
varžomi. Apie tai visas pasaulis ži
no ir nėra čia ko tai kartoti.

Kas lieka nesuprantama, tai 
kodėl žmogus laisvėje taip greit 
apsipranta su viskuo ir tų laisvių 
neįvertina. Kartais jomis iš viso 
nesinaudoja.

Pažiūrėkime i mūsų kolonijos, 
tai yra, Brazilijos lietuvių gyveni
mą. Tiesa, kad yra daug paleng
vinančių aplinkybių. Dažnai di
deli toliai, kasdieninio gyvenimo 
sunkumai, darbai ir kita gal dali
nai pateisintų mūsų palyginti 
“šaltumą” lietuviškai veiklai.Bet 
tai tik dalinai pateisinama. Daug 
daiktų lieka nesuprantama: turi
me laisvą lietuvišką spaudą, bet 
daugelis jos neskaito, sako: neį
domi, nuobodi, prastas popie
rius. Argi mes jau užmiršome,ko
kia spauda šiandien yra Lietuvo
je? Mūsų minėjimuose irgi ne- 
perdaug publikos. Reikia važiuo
ti savaitgalio į pajūrį, turime sve
čių namuose, ilgi pietūs ir t.t. 
ir t.t. Bet kitur turi eiti nori ar 
ne, niekas neklausia apie pajūrį 
ar ilgus pietus, ir, kas blogiausia, 
turi eiti šlovinti savo tautos en
gėją. Atrodo, kad užsienio laisvė 
yra geriausias būdas užmigdyti 
laisvę, už ką Lietuvoje šiandien 
sėdima kalėjimuose.

Aišku, tai ką čia miniu, nelie
čia čia susirinkusių. Ir jūs turite 
savo problemas, bet radote laiko 
ateiti į Tautos Dienos minėjimą. 
Būtų nesąmonė tas mintis čia 
tarp mūsų vienas kitam prikai
šioti. Bet aš savęs klausiu ir p ra-- 
šau jūsų visų pamąstyti ir savo 
sąžinių paklausti, AR MES PA
SINAUDOJAME IR TINKAMAI 
PASINAUDOJAME TUO, KĄ 
Siame krašte turime.

Būtų liūdna ir gal būtų netei
singa, jeigu šiandien prisimintu
me tiktai liūdnąją pusę. Yra ir 
pragiedrulių.

Paminėsiu tik pora jų.
Jaunimo Kongreso paruošia

mieji darbai vyksta labai sparčiai. 
Tiek senimas, kaip ir jaunimas i

H’es. 5 psl.)

bažnyčioje

Bagaslaviškis

1974 rugpjūčio mėn. kažkas 
parašė į Vilnių partijos komite
tui skundą, kad Bagaslaviškio 
kolūkio šoferis Jonas Chatkevi- 
čius ir jo žmona, kolūkio buhal
terė, pakrikštijo bažnyčioje vai
ką. Sujudo Širvintų rajono pa
reigūnai ir pradėjo važinėti į Ba
gaslaviškį — kaip galėjo partie
čiai tėvai pakrikštyti savo vaiką. 
Apie šį “nusikaltimą” surinkti ži
nias atvažiavo net rajono Vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas. Šantažavimas tęsėsi 
du mėnesius. Tėvai buvo privers
ti net raštu patvirtinti, kad jie 
tikrai nėra krikštiję savo kūdikio.

Bagaslaviškio kolūkio šoferis 
Romualdas Šarmavičius 1974 rug
sėjo 9 ruošėsi Gelvonių bažny
čioje priimti moterystės sakra
mentą. Sužinojęs apie tai kolū
kio partinės organizacijos sekre
torius Jonas Vasiliauskas nuvyko 
pas R. Šarmavičių ir .reikalavo, 
kad apsivestų be bažnytinių apei
gų. Nepaisant visų grasinimų ir

Lenino pranašyste 
neišsipildys

Inteligentijos susidomėjimas 
religija

Frankfurtas. —Rusų rašyto
jas 'Levitin — 'Krasnovas, dabar 
-gyvenantis Šveicarijoje, vokiečių 
laikraščiui “Rheinischer Merkur” 
duotame pasikalbėjime iškėlė So 
vietų Sąjungos inteligentų tarpe 
didėjantį susidomėjimą religi
niais ir teologiniais klausimais. 
Nors tikinčiųjų (persekiojimas So- 
vietijoje yra paaštrėjęs ir baus
mės dėl religinės veiklos yra pa
didintos, susidomėjimas religija 
ne ti^ nesumažėjo, bet, priešin
gai, auga inteligentų, ypač jau
nų žmonių tarpe. Tai paliudija, 
kad ateizmas, nežiūrint didelių 
pastangų religijai sunaikinti, yra 
pralaimėjęs savo kovą.

pažadų, R. Šarmavičius susituokė 
bažnyčioje.

Pivašiūnai

1974 laprkičio mėn. Alytuje 
mirė pivašiūnietis veterinarijos 
gydytojas Vaclovas Paliokas, 29 
m. amžiaus, kandidatas į partiją. 
Kadangi pats gydytojas buvo ti
kintis, tai jo tėvai nutarė sūnų 
laidoti su bažnyčia.

Pas Pivašiūnų kleboną A. Al- 
koviką atvykęs iš rajono partijos 
atstovas su Mikalavo kolūkio pir
mininku reikalavo, kad klebonas 
V. Palioko, nelaidotų. Klebonas 
paaiškino, kad velionis eidavo į 
bažnyčią, priimdavo sakramentus, 
1974 liepos 2 priėmė moterystės 
sakramentą, todėl negalįs atsaky
ti katalikiškų laidotuvių. Neper- 
kalbėjęs klebono pirmą kartą, at
vyko pakartotinai ir uždraudė 
palydėti mirusį į bažnyčią ir iš 
bažnyčios į kapines.

Praslinkus kelioms dienoms 
po laidotuvių, Pivašiūnų klebonas 
susilaukė “svečių” iš rajono. Pa
reigūnai kaltino kleboną už lai
dotuves, kibo prie bažnyčios re
montų ir visaip gąsdino.

Religija yra gyva tarp žydų, lie
kančių ištikimais savo tiktjimui, 
nors jų sinagogos ir mokyklos yra 
naikinamos. Daugelis ortodoksų 
kunigų, nebodami persekiojimų 
ir pavojų, moko žmones tikėjimo 
ir juos krikštija. Jų pasišventi
mas sukelia pasigėrėjimą ypač 
jaunimo tarpe, kuris yra išsiilgęs 
idealizmo ir trokšta dvasinių ver 
tybių. Lenino pranašystė, kad, 
plintant išsimokslinimui, išnyks 
religija, neišsipildė Religija gyva 
katalikų, ortodoksų ir kitų religi
nių bendruomenių intelektualų 
tarpe. Stiprėja ir plinta ypač ten, 
kur ji labiausiai persekiojama.

— Ateizmo muziejus Vilniu
je leidžia savo periodini leidinį 
“Informacija — metodika”. Iš 
jo matyti, kad 1974 metais į 
muziejų buvo atvestos 2799 eks
kursijos. iš jų tarpo 646 užsie
niečių. Buvo suruošti 273 pa
rengimai. 273 kino seansai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ar Važiuoti Lietuvon?

Simas Kudirka

Simas Kudirka palengva tampa le
gendine asmenybe. Nors nevisi, kurie 
šiuo metu gausiais būriais apie jį ren
kasi, daro tai su pilnu nuoširdumu; 
yra ir asmeninių motyvų, ir partinių, 
ir kitokių, bet tai tik išimtys. Daugu
mai jis yra gyvasis pavergtos tautos re
zistencijos simbolis, žuvusiųjų, nukan
kintųjų ir kalinamųjų atstovas, kalbąs 
jų vardu ,nes jie negali kalbėti.

Penkias dienas teko būti Toronte 
šalia to mažo ūgio, bet stiprios dvasios 
žmogaus, jam lankantis Kanadoje. Te
ko klausytis jo minčių keliose vietose, 
pradedant tūkstantine auditorija To
ronto Vasario 16 minėjime ir baigiant 
pasikalbėjimais mažesniuose rateliuo 
se. Norisi bent kaikuriomis tų minčių 
pasidalinti su tautiečiais, kurie tokios 
progos neturėjo.

"Aš nesu didvyris”

kartojo jis neviena proga. "Likimas iš*' 
stūmė mane į priekį, ir aš padariau 
tik tai, ką turėjau padaryti”. Taip, tai 
tiesa, kad pasaulio opiniją atsikreipė į 
Simą tik tada, kai amerikiečiai jį be
gėdiškai išdavė, kai tas išdavimas bu
vo patvirtintas tą valandą Baltuosiuose 
Rūmuose buvusio prezidento patarėjo 
John Dean, kuris vėliau ir patį pre
zidentą išdavė. Tiesa, kad rusai pradė

SOVIETIJOJ BRESTĄ DVASINE
REVOLIUCIJA

nerija taip buvo plečiama ir yra 
iš tikro labai išplėsta, tiesiog kom- sėjas.
pleksinė, pradedant vaikų lopše- —Argi jus lietuviškai nemokate? 
liais-darželiais, spaliukais, pionie-__nustebo Simas.

o riais, komjaunuoliais ir baigiantuetuvos Bažnyčia sugeba išlaikyti savarankiškumą partiečiais.
1973-74 mokslo metais vien

GRAZ. — “Sovietų Sąjungos tų eiles apie 70 milijonų lais partinio pradžiamokslio mokėsi 
koncentracijos stovyklose aš su- apsisprendusių už religiją. 200.000. Vien Kaune veikė 671 
tikau daug žmonių, kurie nuolat 
gyvena Dievo artumoje” — pa
reiškė Dimitri j Panin, buvęs Sol 
ženicino kalėjimo draugas, da 
bar gyvenantis Vakaruose. Di 
mitrij Panin kalbėjo Grąžo uni 
versitete, Austrijoje, atkreipda

Sąjungoje.
“Daugumas netikinčiųjų, nors 

nepažįsta tikėjimo, tačiau trokš
te pažinti tiesą. Su jais galima 
lengvai susikalbėti šių laikų 
mokslinėmis sąvokomis. Yra la
bai svarbu kovoti už sielas tų, 
kuri® prievarta yra vedami į 
ateizmą. ši misija ypač tenka 
katalikų Bažnyčiai Vakaruose

nenori matyti. Tai yra didžioji

skubiai nugalėti, konkrečiai pa-tinės indoktrinacijos ir rusinimo 
rodant solidarumą ir suteikiant 
pagalbą tikėjimo broliams Ry
tuose”, kalbėjo Panin.

DVASIŠKAI PRIEVARTAUJA^ 
į Ml VAIKAI, JAUNIMAS, SUAU- 

A . o , GUSiEJiteisingas informacijas ir moks
liškai pagrįsti religines tiesas. $io met0 sovjetinė indoktrina- 
Sovietų Rusijoje šalia 180 mili- cija Lietuvoje daro ofensyvos jspū- 
jonų priverstinai įjungtų j ateis- dį. Sovietinės indoktrinacijos maši-1 nr>' 22 ps,)

Dauguma jų savo tikėjimą išpa- partinio pradžios mokslo mokyk- 
žįšta slaptai “katakombų bažny- la su 21.000 studentų. Ogi Lietu- 
čioje”, kuri yra labai paplitusi, vos laikraščių redaktoriai turėjo 

“Tiktai Lietuvoje katalikųmėnesiokursuspartijosaukštojo-
Bažnyčia sugebėjo išlaikyti savo je mokykloje Maskvoj. Nuo šių 
savarankiškumą ir drįsta viešai (1974-75) mokslo metų vyresnių-

- „ . - reikštis, nesislėpdama katakom- W vidurinių mokyklų klasių mo
rnas dėmesį į naują “dvasinę re- Marksizmas Sovietų Sąjun kiniams įvesta vadinamosios vi-
volluciją”, kuri bręsta Sovietų goje labai sparčiai griūva, tik suomeninės - politinės veiklos ap- v . . , .
Sąjungoje. I įjla> kad Vakaruose daugeL to atestavimas mokykloje, nevaržoma, _ .skelti _ nspaIvs velias,

nenori matyti. Tai yra didžiojitu0 būdu prievartaujant ir jauni- Uetuvoje uz vėliavėlės tskehmą sodina 
Vakaru silpnybė, kurią reikia m4< kad aktyviai reikštųsi sovie- kalejiman trej.em metam.

tinės indoktrinacijos ir rusinimo j klausima .kokios nuotaikos Lietu- 
veikloje. Gi dirbtuvių ir fabrikų voje, atsakê Maironio posmeliu: 
darbininkai bei prekybos, valdžios trxT . v , . .
ir kitokių įstaigų tarnautojai jau h & „h
nuo pat sovietinės okupacijos pra- vasaris eina Karpatų kalnais ...
džios privalo būtinai“ dalyvauti —Kaip su knyga? — paklausė dar
konferencijose apie marksizmą ir vienas klausėjas.
ateizmą. —Nesu mokslo žmogus, kad galė-

(A. VAITIEKŪNAS Lietuva 1974 čiau Pats vienas lietuviškai ar rusiškai 
metais, AIDA I, mėnesinis kul- knygą parašyti, bet žinau, kad para* 
tūros žurnalas, Brooklyn, 1975 m. syti reikia. "T. Žiburiai”.

jo jį mušti dar jam tebesant ant ame
rikiečių laivo, ir tik keli eiliniai ame
rikiečiai jūrininkai, vyresniesiems nie
ko nesakant ,užstojo jį grynai iš pro
fesinio padorumo. Bet taip pat tiesa, 
kad jis raudonųjų teisme drįso pasa
kyti: "Jūs negalite manęs teisti, nes 
pavergėte mano kraštą”. Taip jis ga-! 
Įėjo pasakyti tik dėlto, kad buvo pasi
ryžęs už tuos žodžius mirti. Ir su žmo
na buvo mirčiai atsisveikinęs.

"Laisvė yra atgaunama tik gyvybės 
aukomis” — girdėjau jį nekartą sa
kant ir kaip pavyzdį nurodant trisde
šimt metų iškalintą partizaną, kuriam 
raudonasis teismas siūlė amnestiją už 
draugų išdavimą. Tas partizanas pasa
kė: "Jūs sunaikinote mano tėvynę, 
nužudėte mano tėvą, tai pasiimkite u* 
mane . . . To partizano dabar liko
tik pavardė.

Miestai ant kaulų

Laisvojo pasaulio politikai neretai 
nuvažiuoja į Sibirą pasižiūrėti, kaip 
rusai pastatė miestus pastoviai įšalu
siuose ašigalio plotuose. Net ir kana
diečių vadų delegacija buvo Norilske 
"pasimokyti”, kad išmoktų tuos me
todus taikyti Kanados šiaurėje. Vargas 
tau, nusigyvenusi demokratija, jei ta 
vo vadai nemato kad amžinai įšalusio 
je žemėje miestus pastatė vergai, kurie
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ten pat, statybos vietoje, krito nuo ba
do ir šalčio. Aš dirbau tose statybose 
Sibire” — sakė Simas. 'Savo ranko
mis čiupinėjau kastuvu iškasamus
žmonių kaulus ir mažų vaikų -kauko** 
les”. Kitoje, vietoje jis ukrainiečiam, 
pasakojo, kaip prie statybos dirbęs 
ukrainiečių veikėjas už kažkokį nepa
klusnumą buvo paliktas mirčiai paka
bintas ant užpakalyje surištų rankų.

Važiuokite į Lietuvą” —

aiškino Simas Kudirka, ir ne vienas 
tautietis salėje patraukė pečais. "Taip, 
važiuokite ,bet ne kaip pastumdėliai, 
uždaryti mikrofonais apstatytuose vieš” 
bučių kambariuose, autobusuose ar au- 
tomobiliuose. Važiuokite kaip laisvi 
laisvo krašto piliečiai. Važiuokite ne 
tik pasižiūrėti to, ką jums rodys, bet

> ir to, ko nerodys. Važiuokite pasakyti, 
paklausti ir pareikalauti. Paklauskite, 
kodėl tiek daug rusiškų parašų Vilniu
je. Pareikalaukite leidimo laisvai per- 
važuoti Lietuvą, sustojant kur norit 
ir kada norit. Bijosite? Tai ko jūs va
žiuosite?

Studijuojančio jaunimo susirinkime 
Simas atsakinėjo į klausimus. — Ar 
verta važiuoti į Vilnių studijuoti va
saros metu?

—Nesu didelio mokslo žmogus, tad 
jūs man paaiškinkite, kokių mpkslų 
studijuoti jūs ten važiuotumėt? Tech
nikos? Kieno gi astronautai buvo iš
lipę mėnulyje kelis kartus, o kieno 
neišlipo iki šiol? Medicinos? Kur gi 
pats Brežnevas ruošėsi važiuoti svei
katos taisyti?

-—Lietuvių kalbos, — atsiliepė klatr-

— Argi jūs neži
note .kad geriausi lietuvių kalbos pro
fesoriai yra išeivijoj? Vienintelis daly
kas, dėl kurio apsimokėtų važiuoti, vra 
dalyvavimas piliakalnių kasinėjime.

—O kaip su važiavimu į stovyklas?
—Kiekviena stovykla turi savo tvar

ką. Ar jums jų tvarka tiks? Kai rvcą 
kels raudoną vėliavą ir lieps ją gerbti, 
ką darysite? Ar d risite atsisakyti? Jei 
važiuojate, tai turite drįsti, o jei ne
drįstate, tai ko važiuojate? Džiaukitės, 
kad šiame laisvame krašte jūs galite

I klausima .kokios nuotaikos Lietu- 
C *■ '
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

TIK 5 MĖNESIAI UGI III PL JAUNIMO KONGRESO'

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE.'

VIENUOLIKTASIS POSĖDIS

Rugsėjo 4-7 Montevidėjuje Jauni- . 
mo kongreso reikalais posėdžiavo trijų 
kraštų atstovai, svarstydami klausi
mus, iškilusius nuo paskutiniojo posė
džio São Paule liepos viduryje, Argen
tiną atstovavo finansų komisijos na
rys Alfredas Ruplėnas ir JK techninės 
komisijos vadovas Jonas Baltrūnas. 
Posėdžiams pirmininkavo Urugvajaus 
JK komiteto pirm. Gvidas Mačanskas 
ir dalyvavo beveik visi to krašto JK 
komiteto nariai. Iš Brazilijos tebuvo 
kun. A. Saulaitis, Dalyvavo ir Daiva 
Vaitkevičiūtė, tuo metu talkinanti 
JK darbams Urugvajuje.

Sekantys trijų kraštų pasitarimai 
numatyti: spalio 17-18 Porto Alegre 
(Brazilijoje), lapkričio 14-15 ir gruo
džio 6-7 Argentinoje. J K stovyklavie
tėje Pilar vietovėje Vienuolįktasis po
sėdis yyko Ur Liet Kultūros dr-jos 
valdybos kambaryje ir visą dieną rug
sėjo 6 Romo ir Birutės Mačanskų va
sarnamyje Pilar pajūryje.

JK REGISTRACIJA

Šio mėnesio 15 d. iš Argentinos 
į visus kraštus bus išsiųstos JK regis
tracijos anketos. Jų paruošimas ilgiau 
užtruko, kadangi reikėjo įrašyti vė
liausias viešbuči i. ekskursijų ir kelio
nių kainas. Buvo pakeistos datos: už
siregistruojantys iki spalio 30 temo
ka du dolerius už registraciją, po to 
penkis JAV dol. Svečių registracija, 
kaip ir buvo, lieka 5 dol. JK registra
cija baigiasi lapkričio 25 d. Kongresui 
registruojasi iš anksto visi atstovai 
(ir antrininkai), jaunimo dalyviai ir 
suaugę svečiai. Prieš išvykdami iš sa
vų kraštų i Argentiną ir JK pradžią, 
visi sumoka pagrindinius JK mokes
čius (stovyklą, kelionės, bilietai į pa
rengimus), ir dalį turistinių ekskursi
jų bei viešbučių mokesčio.

NAKVYNĖS

Visi trys kraštai stengiasi sudaryti 
sąlygas visam kongreso dalyvaujan
čiam jaunimui nakvoti lietuvių šeimo
se, kad ryšiai, pažintys ir draugystės 
būtų dar artimesnės. Ligi šiol Argen
tinoje surasta 220 nakvynių, Urugva
juje 140, Brazilijoje 50. Visuose tri-

MUSI) LIETUVA

DIRBKIM KARTU + 

rt ESTÀ NA HORA DE COLABORAR 

juose kraštuose pasiteirauta dėl vieš
bučių kainų, kurios įvairuoja tarp 5 
ir 10 dol. per dieną. Viešbučiuose 
būtų (suaugę) kongreso svečiai.

KELIONĖS

Kylančios kainos ir infliacija dau
giausia paveikė ligšiolinius apskaičia
vimus transporto srityje. Paaiškėjo,kad 
nebus įmanoma gauti naktinio laivo iš 
Buenos Aires į Montevideu gruodžio 
26-27, ir kad visi JK dalyviai ir svečiai 
į Urugvajų vyks Mikanovich laivu; 
išplaukiančiu gruodžio 27, 7 vai. į Co
lonia, iš kur lieka dar pustrečios valan
dos autobusu į Urugvajaus sostinę. 
Prieš metus ši kelionė tekainavo 10 
dol., o dabar beveik 25 dol. Todėl 
ir pakyla JK kaina jaunimui bei sve
čiams. Taip pat kiek brangiau išeina 
transportas iš Azeizos aerodromo į 
stovyklą ar į Buenos Aires miestą, ir 
vietinis transportas Montevidejuje.

Vytas Juška
Romo Kalantos minėjimo proga Melbourne (Australijoj)

BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:

pirm. prel. P. Ragažinskas-
Tel. 274-2295

ižcLJonas Tatarunas - tel.63-7344 
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677 
sekr. Halina Mosinskienė telef.

65-0907.

KONGRESO SVEČIAI

Vis daugiau dėmesio trijų kraštų 
pasitarimuose sulaukia kongreso sve
čiai, kurių galėtų būti apie 150 iš Š. 
Amerikos, neskaitant kitų kraštų ir vie
tinių lietuvių. Argentinoje Lietuvių cent
ras ruoš svečiams vakarienę, gal ir kū- 
čias. Ten pat vyks Argentinos lietuvių 
pramonininkų ir prekybininkų paro
da. Dailininkų paroda ir vaišės numa
tytos Susivienijimo patalpose. Aišku, 
visuose trijuose kraštuose bus ypatin
gos pamaldos ir ekskursijos miestuose 
bei apylinkėse. Posėdyje nutarta išsiųs
ti JK informacijų ir registracijos anke
tas ir į kitus P. Amerikos kraštus, ku
rie nėra tiesiogiai susirišę su JK ruoša, 
ir kviesti visus P. Amerikos lietuvius 
dalyvauti kongrese (pavyzdžiui, iš Peru, 
Bolivijos, Čilės, Paragvajaus). Tuo dar
bu apsiėmė Argentinos komitetas, pra* 
šydamas kitų kraštų prisiųsti lietuvių 
adresų šiuose kraštuose.

KONGRESO ATSTOVAI

Argentina, kuri turi užpildyti 16 
vietų, ligi šiol numatė 9 asmenis, kurie 
būtų JK atstovai. Jų rinkimas bus šio

3

TŪKSTANTINIS VAJUS

Prie tūkstantinio vajaus prisidėjo:

50. Pranas Indriūnas (Porto Alegre) 
įnešė Cr$. 1.000,00

KITOS AUKOS

Stasys Remenčius 100,00

Lietuvi, prisidėk prie tūkstantinio 
vajaus. Tavo parama III P. Lietuvių 
Jaunimo Kongresui padės išlaikyti lie
tuvybę jaunimo tarpe. Šio kongreso 
pasisekimas tavo rankose.

KONCERTO PELNAS

įvykusiam rugpjūčio 10 d., Artur 
Azevedo Teatre, muzikinio trio iŠ Či
kagos koncerto, Kongreso naudai, pel
nas liko sekantis:-

230 pakvietimų 2,300,00
Gauta likutis už
programas 85,00

Viso pajamų 2.385,00
Išlaidos

Grynas pelnas 756,20

FINANSŲ KOMISIJA

mėnesio pabaigoje. Urugvajuje yra 4 
atstovai iš 6 turimų vietų. Brazilija 
turi 13 iš 14-kos vietų jau užimtų. 
Šiaurės Amerikoje Ryšių centras ruo
šia atstovams vadovėli apie J K studi
jų savaitės temas, kuris turėtų būti gata
vas prieš spalio 20-tos atstovų suvažia
vimą.

Argentinoje sėkmingai įvyko jauni
mo stovykla - studijų dienos, kuriose 
dalyvavo 63 jaunuoliai. Urugvajuje at
stovai susirenka diskutuo|i temų ir la
vintis lietuvių kalboje kąs savaitę su 
Daiva Vaitkevičiūte ir Alfredu Stane
vičium. Brazilijoje atstovų posėdžiai 
jau vyksta kas sekmadienį nuo 9 iki 
12 vai. Posėdyje nutarta, kad kiek są
lygos leis JK temų medžiaga bus pa
ruošta ir portugalų arba ispanų kalbo
mis, kad visi galėtų geriau susipažinti 
su JK svarstysimais reikalais.

JK TALKININKAI

Rasa Šoliūnaitė ir Marija Saulaitytė. 
talkinusios Argentinoje ir Brazilijoje, 
jau sugrįžo mokslo tęsti JAV-se.Daiva 
Vaitkevičiūtė, išbuvusi virš mėnesio 
Montevidejuje ir apsilankiusi Buenos 
Airėse, rugsėjo pabaigoje nuvyks į São 
Paulį, kur išbus iki kongreso. Sesuo Ig
ne Marijošiūtė rugsėjo 2-10 lankėsi 
Venecųeloje, 10 - 17 susipažįsta su 
JK ruoša Brazilijoje ir po to iki kong
reso dirbs Argentinoje. Urugvajus kvies 
Vacį Sletkų, veiklų Kolumbijos jaunuo
lį, atvykti talkon.

Posėdyje visi dalyviai nuoširdžiai iš
gyrė JK talkininkus, kuriu atvykimu 
■rūpinasi Pasaulio Liet. Bendruomenės

(Tęs. 5 psl.)
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Tikėjimas ir laisve R. BERLYNO TELEVIZIJA sukū-
Pirmą kartą anglikonų bažnyčios vys

kupai savo generaliniame sinode diskuta
vo religijos padėtį Rytų Europoje ir So
vietų Sąjungoje. Ir gal ne todėl, kad no
rėtų Rytų Europos tikintiesiems padėtį, 
bet daugiau iš jų pasimokyti...

Sovietų Sąjungos spaudoje dažnai pasi
rodo statistika paremti įrodinėjimai, kad 
bažnyčios ten uždarinėjamos ne prievar
ta. bet dėl tikinčiųjų skaičiaus sumažėji
mo. Teisingai nurodoma, kad tas pats 
vyksta ir Vakarų pasaulyje, šis argumen
tas, kaip pasiteisinimo priemonė, ypačiai 
plačiai vartojamas Lietuvoje, kur tikėji
mas. perpintas tautinėmis tradicijomis, 
klest: dargi daugiau, negu laisvės laikais. 
Lietuvos katalikai (kaip Lenkijoje ir Ru
munijoje) kelia rimtą susirūpinimą komu
nistų partijos viršūnėse, nes. kaip matyti, 
kova vyksta ne vien tik dėl išorinių apei
gų. bet ir dėl autoriteto. Paskutiniuoju 
melu esąs ypačiai pastebimas gyvas inte
lektualų religinis judėjimas. Nusivylę ko
munizmo doktrinomis, jie ieško dvasinės 
atramos kitur.

Vienos arkivyskupas kard. Koenig ne
seniai rašė, kad jeigu sienos tarp Rylų ir 
Vakarų būtų atidarytos, lai misininkai ke
liautų ne iš Vakarti į Rytus, bet iš Rytų į 
Vakarus. Šito amžiaus katalikų Bažnyčios 
istorija rašoma Rytų Europoje ir, gal būt. 
Lotynų Amerikoje. Buvęs britų spaudos 
attache Maskvoje sir John Lawrence ang
likonų vyskupų sinode atpasakojo kun. T. 
Beesono paruoštą specialų raportą, pava
dintą Santūrumas ir Drąsa (Discretion 
and Valour). Iš jo paaiškėjo, kad religija 
Rytų Europoje ne lik išsilaikė, bet vis la
biau atgyja ir plinta. Pats sir J. Lawrence 
papasakojo, kaip kartą jam atvykus į So
vietų Sąjungą, vienas bažnytinis vadovas 
pareiškęs: ..Sveikiname, atvykusį į šven
tąją Rusiją“. Jis esąs įsitikinęs, kad ne tik 
krikščionys, bet taip pat žydai, muzulmo- 
nai ir budistai esą išlaikę savo tikėjimą.

Religinė padėtis už geležinės uždangos 
kiekviename krašte yra skirtinga. Pvz. 
Lenkijoje ir Rumunijoje katalikų bažny
čios autoritetas lenktyniauja su valdžia ir 
partija, o Albanijoje bet koks religinis pa
sireiškimas yra visiškai užgniaužtas. Pa
čioje Sov. Sąjungoje daugiausia laisvės 
turi ortodoksai, bet kovingumo dvasia la- 

įhiausia reiškiasi mažytėje katalikiškoje

Petras Pakalnis

KARŠTA EUROPA

Kai Kolumbas atrado Ameriką 
1492 m., Europą vargino dideli 
šalčiai ir Genuos uostas, kuriame 
jis gimė, buvo užšalęs. Šiemet per 
9 savaites Europą vargina dideli 
karščiai, neregėti jau keletą šimtų 
metų. Per tuos karščius pasitaikė 
neįprastų dalykų, kurių keletas 
pravartu paminėti.

Vasara, paprastai, Europos tem
peratūra yra tarp 20 ir 27 Celsi
jaus laipsnių. Šįmet rugpjūčio mė
nesį Helsinkio mieste (Suomijoje) 
buvo 32 laipsniai, Cannes (Pran
cūzijoje) 36, o Palermo mieste (I- 
talijoje) 44 laipsniai. Kadangi šį
met Italijoje iškrito 50 procentų 
lietaus mažiau už praėjusius me
tus, daugelis Italijos Miestų pradė
jo vandenį taupyti. Romoje, Nea

Europos Lietuvis Lietuvoje. Čia valdžia, nenorėdama užsi
leisti bažnyčiai, bando įvairius eksperi
mentus: kartais atleidžia šiek tiek vadžias 
ir pradeda skelbti, jog ir tikintieji galį 
būti dori, kartais bando susirasti sau prie
lankių vyskupų, o kartais vėl paspaudžia 
net ir vaikus, kurie mokosi katekizmo. Ka
talikai atsako pogrindinėmis Kronikomis 
ir viešais protestais. Tikėjimas Lietuvo
je (kaip ir Lenkijoje) ankštai rišasi su 
tautiškumo ir laisvės sąvokomis. Žmonės 
lanko bažnyčias, jose krikštija kūdikius 
ir tuokiasi, gal būt, kartais tik todėl, kad 
tai daryti jiems draudžiama ir kad tuo 
būdu galima parodyti pasyvų pasiprieši
nimą.

Vakaruose įvairiai bandoma aiškinti, 
kodėl tikėjimas čia blėsta, o ten stiprėja. 
Anglikonų vyskupai neneigia, kad jų baž
nyčios tuštėja, kad čia gal tik apie 20% 
praktikuoja religiją, o ten apie tiek pat 
nepraktikuoja. Kai kas tvirtina, kad tech
niškoji pažanga, pateikdama visa, ko tik 
žmogui reikia, tolina jį nuo Dievo. Vaka
rų žmogus nebeturįs ko iš Dievo prašyti ir 
už ką dėkoti — visa jam duota. Tuo tarpu 
ten trūksta paties svarbiausio dalyko — 
laisvės. Politinės priespaudos akivaizdoje 
religija įgyja visai kitokį pobūdį. Jos įta
ka žymiai sustiprėja, nes persekiojant ti
kėjimą, atgimsta pirmųjų, krikščionių ir 
kankinių dvasia.

Atidaryk plačiai bažnyčių duris — ir 
nusilps besiveržiančių jų srovė. Komunis
tų vadai tai žino. Bet jie taip pat žino, 
kad revoliucijos yra tik tada galimos, kai 
liaudis, masės yra fanatiškai įtikintos. 
Daugiau nei pusę šimtmečio skelbę naują
ją marksizmo religiją, jie negali staiga 
prisipažinti klydę ir perleisti „sielovadą" 
bažnyčiai. Tai būtų perdaug rizikinga. 
Pereinamasis laikotarpis galėtų pasidary
ti labai dramatiškas. Per ilgus metus su
sitelkusi priespaudos dvasia galėtų prasi
veržti audromis, kurios pakeistų Rytų Eu
ropos istorijos kryptį. Todėl <ova dėl re
liginio, tautinio ir politinio išsilaisvinimo 
ne tik kad nesibaigia, bet kaskart vis pa
vojingiau plečiasi. Ta kova vis labiau pa
stebima ir šioje uždangos pusėje, nes įsi
tikinta, kad kova už tikėjimą yra neišski
riamai susijusi su kova už laisvo žmogaus 
teises.

Lucanus

polyje ir kitur vanauo buvo tiekia
mas tik nustatytomis valandomis. 
Palermo miesto savivaldyba nuta
rė tiekti vandenį tik vieną valandą 
per dieną, bet nepaskelbė, kurią 
valandą. Todėl vienas gudrus jo 
gyventojas atsigulė į vonią, pakišo 
kojas po kranu ir užmigo. Kai van
duo pradėjo bėgti ant kojų, jis 
pabudo, pradėjo skambinti gimi
nėms ir draugams ir visi prisipildė 
indus, kiek tik jų turėjo. Pakilus 
temperatūrai iki 35 laipsnių vie
name Stokholmo priemiestyje, iš 
girios išbėgo karščio išvargintas 
briedis, įšoko į maudymosi basei
ną ir tol taškėsi, kol atvėso. Berly
no zoologijos sode įkaitąs jaunas 
leopardas išbėgo iš savo narvo, už
puolė Vakarų Vokietijos preziden
tą Scheel ir sudraskė jo švarką.Frank 
furte vienas liūtas gynėsi nuo 
karščio fontane. Rugpjūčio mėne
sį Maskvos gyventojai drebėjo nuo

šalčio, o Verkojanske, Sibiro gilu
moje, temperatūra pakilo iki 30 

1 laipsnių.
Nuo karščių ir sausros gerokai 

nukentėjo Prancūzijos ūkininkai. 
Prancūzijos javų derlius šįmet yra 
10 procentų mažesnis už praėjusių 
metų. Spėjama, kad ir kukurūzų
bei bulvių derlius bus blogas. Pran- žastis? 
cūzijoje sumažėjo ir pienfcproduk- 
cija., nes ūkininkai neturi šieno. 
Bet karštu Europos oru džiaugia
si Vokietijos ir Prancūzijos vy-
nuogių savininkai, kurie numato 
rekordinį derlių. Esant sausam 
orui, Italijoje ir Vokietijoje išde
gė tūkstančiai hektarų miško.

Vandens trūkumas atsiliepia 
ir į žmonių sveikatą. Italijoje 
žmonės pradėjo praustis mine
raliniu vandeniu, o vonia ar du
šas pasidarė retas dalykas. Vie
name Pietų Italijos mieste pasi
rodė tifo liga.

rė tenorui Virgilijui Noreikai skir
tą 40 minučių spalvotą filmą “Auto
grafas”. Su Leipcigo simfoniniu or
kestru sol. V. Noreika jame atlieka 
arijas iš klasikinių operų — G. Puc
cini “Toscos”, A. Cilea “Arlietės”, 
G. Donizetti “Lucia di Lammer- 
moor”, N. Rimskio-Korsakovo “Sad
ko”, A. Borodino “Kunigaikščio Igo
rio” ir M. Glinkos romansus. Filman 
jis Įjungė ir mūsų liaudies dainą 
“Aš išdainavau visas daineles”. Pasi
kalbėjime sol. V. Noreika dėsto sa
vo mintis apie lietuvių liaudies dai
nas, kamerini dainavimą, skirtingas 
vokalinio meno mokyklas. §ia proga 
jis dalyvavo ir “Auksinės gaidos” 
festivalio kameriniame koncerte 
Dresdene. V. Kst.

PALANGOS KRAŠTOTYRININKŲ 
ANSAMBLIS surengė I. Gedrimie 
nės režisuotą vakaronę "Ant marių 
kranto, Palangos miestely”. Vakaro
nei buvo panaudota E. Adiklienės 
surinkta senovinių palangiškių šo
kių, dainų, papročių bei žvejų tra
dicijų medžiaga. Scenarijų jai pa
dėjo paruošti vienas senas palangiš
kis. Vakaronės šokius ir žaidimus 
papildė kraštotyrininkų choro dai
nos, kaimiškos kapelos muzika, se 
nos legendos apie Birutės ir Naglio 
kalnus, Maironio "Jūratė ir Kasty 
tis”.

Nuo blogo oro, turbūt, labiau
siai nukentėjo Rusija. Kai kur 
praėjusią žiemą nebuvo sniego ir 
iššalo žieminiai javai. Vasary Uk 
rainoje buvo sausra ir patys rusai 
sako, kad jų derlius bus šįmet 
mažesnis 30 milijonų tonų už 
praėjusių metų. JAV ekspertai, 
kurie lankėsi Rusijoje, sako, kad 
derlius bus mažesnis 50 milijonų 
tonų. Todėl nelaukdami rudens 
Sovietai užpirko JAV 10 milijo
nų tonų javų ir dar nori pirkti 11
milijonų tonų. Bet JAV ūkio rei
kalų sekretorius prašė palaukti, 
kol visas derlius bus po stogu. 
Japonai užsakė JAV 14 milijonų 
tonų per sekančius tris metus. 
JAV javų derlius yra labai geras 
ir amerikiečiai negalės nei pusę 
to suvalgyti, kiek šįmet užderėjo.
* Kokia yra to blogo oro prie-

Vienas anglas meteorologas 
sako, kad toji karščio banga yra 
ženklas, kad žemė palengva atšala 
"Ateityje", taip jis tvirtina, "bus 
labiau karšta, labiau šalta, labiau 
drėgna ir labiau sausa, lygiai ’ 
kaip 17 šimtmetyje". Meteoro
logų dauguma prisipažįsta nežiną 
to karščio priežasties ir sako, kad 
aukštas oro spaudimas, kuris nor
maliai slenka į rytus nuo Azorų 
salų, šįmet labai pakrypo į Siau
rą. Kitais žodžiais tariant.Euro
pa gavo tą oro srovą, kuri papras
tai eina į Afriką.
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JAUNIMO KONGRESAS

TERCEIRG CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE'
LITUÂNA Roa das Giestas, 927-9 - Vila Bete - o3147 São Paulo. SP

- Tel (011) 63-5723, 274-0934

— Sės. ignė Marijošiūtė iš 
Putnamo rugsėjo mėnesį vyksta 
j Pietų Ameriką talkinti-jauni
mui trečiojo Jaunimo kongreso 
paruošimui. Sės. Igne ypač pa
sižymi veikla su jaunimu. Nuo 
pat įstojimo į vienuolyną (1962 
m.) ji kasmet vadovauja jauni
mo stovykloms, o nuo 1971 m. 
organizuoja specialias stovyklas 
angliškai kalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams. Kurį laiką gy
venusi Toronte, sės. Igne ten 
buvo lietuvių vaikų darželio ve
dėja, mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje ir darbavosi skautų 
bei ateitininkų tarpe. Toronto 
miesto savivaldybė ją pakvietė 
į miesto priešmokyklinio am
žiaus vaikų reikalams komisiją. 
Šiuo metu ji yra Putnamo vie
nuolijos sekretorė ir tarybos na
rė. Sės. Igne Marijošiūtė baigė 
vokiečių ir ispanų kalbų studi
jas Hartfordo u-te, gilinosi psi
chologijoje ir sociologijoje Am
herst kolegijoje, Connecticuto 
u-te įsigijo magistro laipsnį iš 
socialinės šalpos mokslo. Sės. 
Ignės kelionės Pietų Amerikon 
išlaidas apmoka Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba.

Prancūzija
LIETUVIŠKASIS PARYŽIAUS IR 

APYLINKIŲ JAUNIMAS 1974-75 
mokslo metais kartą per mėnesį Lie
tuvių Bendruomenės būstinėje tu
rėdavo studijinius susirinkimus, trun
kančius po 4-5 valandas. Pašnekesių 
ar diskusijų forma būdavo paliečia
ma daug įvairių temų, naudojantis 
vieno ar kelių referentų bei kvies
tinių paskaitininkų pateikta medžia
ga. Nemažas dėmesys tekdavo istori
jai, ekonomijai, lietuvių gyvenimo 
būdui, papročiams. Baigminis moks
lo metų ciklo studijinis susirinkimas

MŪSŲ LIETUVA

įvyko birželio 21 d. Jin jaunimas 
pasikvietė ir keletą vyresnio amžiaus 
bičiulių. Šiuos sutdijinius susirinki
mus planuojama tęsti ir sekančiais 
mokslo metais.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ JAU

NIMO SĄJUNGOS valdybą, išrinktą 
Karako Lietuvių Namuose įvykusia
me jaunuolių suvažiavime, sudaro: 
Aras Mažeika, A. Žalnieriūnaitė-Ross 
ir Birutė Ignatavičiūtė. Suvažiavime 
dalyvavo jaunimo atstovai iš keturių 
pagrindinių Venecuelos miestų.

INŽINERIJOS STUDIJAS Karako 
centriniame universitete pradėjo 
abiturientas Rimas Mažeika. Jis yra 
veiklus VL Jaunimo Sąjungos na
rys, puikiai kalbantis lietuviškai, da
lyvaujantis tautinių šokių grupėje.

Urugvajus
LIETUVIŠKOJI RADIJO VALAN

DĖLĖ “Gintaro žemės panorama” 
ketverių metų sukaktį paminėjo 
ULK patalpose, Montevidėjo mieste. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos atsto
vas A. Grišonas. Valandėlei vado
vauja ir ja rūpinasi jaunimas.

KANADOJE
— Kanados Lietuvių jaunimo 

sąjungos valdyba išsiuntinėjo 
savo ketvirtąjį veiklos aplink- * 
raštį, kuris skiriamas trečiojo 
Jaunimo kongreso reikalams. 
Be KLJS pirm. A. Kuolo ir vi- 
cepirm. G. Juozapavičiūtės atsi
šaukimų, aplinkraštyje atspaus
dintas sąrašas atstovų, kurie š. 
m. pabaigoje vyks į Jaunimo 
kongresą, paskelbti nutarimai, 
kuriuos padarė praeitas Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimo suva
žiavimas Londone, ir KLJS val
dybos paruošta anketa, kurioje 
surašytos instrukcijos JK at
stovams medžiagai apie krašto 
jaunimo veiklą telkti. Su Kana
da bus supažindinta Jaunimo 
kongreso metu. Aplinkraštyje 
trumpai paminėta kongreso pro
grama Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje ir pateikiama ži
nių. apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organizuojamą eks
kursiją.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI

(Tęs. iš 1 psl.)

glaudžiai bendradarbiauja. Visur 
‘ jaučiasi didelis jaunimo įsijungi

mas j darbą. Ypač svarbios studi-
jų dienų temos. Nuo jų realizavi
mo priklausys musų tolimesnė 
ateitis.

Ką tik baigėsi Baltiečių meti-
nė paroda. Publika šiemet skai
čiumi buvo mažesnė, bet kokybe 
daug išreikalaujanti. Visi žino mu
sų istoriją, daug jau girdėję, bet 
šiemet atėjo pažiūrėti naujeny
bių. Tai ką reikėjo aiškinti pir
maisiais metais, šiemet norėjo 
svečiai jau platesnės medžiagos. 
Teiravosi statistikų. Trečios ar 
ketvirtos kartos lietuviukai užsi
rašė mokytis lietuviškai. Daugu
ma pirko suvenyrus. Meno žino
vai teiravosi apie Čiurlionį.
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STOOIÓQ

VIENUOLIKTASIS POSĖDIS
(Tęs. iš 3 psl.)

valdyba. Jau pradedama ir rūpintis, 
kad tokie talkininkai iš Š. Amerikos (ar 
kitur) atvyktų nuolat ir po kongreso.

STOVYKLA IR STUDIJŲ DIENOS

Trumpai buvo painformuota apie tų 
dviejų renginių ruošos eigą. Laukiama 
žinių iš PLJS Ryšių centro Čikagoje, 
kuris kviečia kalbėtojus ir pravedėjus. 
Stovykloje ruošiama Čiurlionio paroda.

TALENTŲ VAKARAS

Urugvajuje šiek tiek pasikeitė prog
rama, nes šeštadienį, gruodžio 27 įvyks 
kongreso talentų vakaras, o sekmadie
nį naujai numatyta kongreso vakarienė 
ir šokiai. ŠiuO metu ieškoma tinkamų 
salių abiems renginiams ir laukiama 
užsiregistruojančių meninių vienetų bei 
menininkų, kurie atliks talentų vakaro 
programą.

FINANSINIS STOVIS

Argentinos finansų komitetas ligi 
šiol kasoj turi 300 dol. ir du milijonus 
pezų (viso apie 600 dol.). Urugvajus 
turi surinkęs apie 900 dol. Abiejuose 
kraštuose buvo sulaikyti “bonai” (kas 
mėnesį išmokamos aukos), kadangi tiek 
pasikeitė kainos. Infliacija ypatingai 
pakenkė pastangoms Argentinoje, ir 
abiems kraštams suvaržo galimybes siųs
ti kiek galima daugiau jaunimo (įskai
tant ir šokių grupes) į kongreso prog
ramą. Brazilijoje ligi šiol yra 81.000 
kruzeiru (arba apie 8.500 dol.). iš ku-
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lautos Diena nėra vien tik 
Rugsėjo Aštunta. Ji trunka visus 
metus, visus mėnesius ir per visas 
365 dienas. Svarbu tik nepasi
duoti snauduliui. Svarbu taip 
pat pasinaudoti visomis priemo
nėmis, kurios tik mums prieina
mos kovoje už savo žemės laisvę.

Kaip dirbsime, kokioje draugi
joje, kokiais būdais, tai jau turi
me pilną laisvę pasirinkti. Rug
sėjo Aštuntoji nėra tik kalendo
riaus data, ar tolimų įvykių Lie
tuvoje prisiminimas. Yra daug 
daugiau. Mes tą datą turime pa
versti mūsų gyvenimo programa. 
Lietuvoje ir lietuviai užsienyje, 
vergijoje ar laisvėje, vieningai mi
nime savo Tautos Dieną su nepa
laužiamu pasiryžimu išsikovoti 
sau laisvę.

Alf. Petraitis

rių finansuojama studijų savaitė, ku
rios dalyviai nieko nemokės.

KONGRESO SUVENYRAI

Visuose trijuose kraštuose gerai pla
tinami raktinukai. gaminti Brazilijoje, 
ir taip pat lipinukai automobiliams. 
Argentinoje pradėtos gaminti varinės 
plokštės su vyčiu ir J K įrašu bei vėlia
vėlės. Keramikos darbai ir audiniai iš 
Urugvajaus ligi šiol platinami daugiau
sia Brazilijoje.

RYŠIAI

Buvo iškelta mintis ieškoti radijo 
mėgėjų, per kuriuos būtu pigiau ir pa
togiau palaikyti skubesnius ryšius tarp 
trijų kraštų, o posėdžiams palengvinti 
prašyti, kad. iš trijų kraštu į likusius 
posėdžius nuvyktu tie patys žmonės. 
Kadangi i posėdžius vykstą komiteto 
atstovai važiuoja savo lėšomis, ligi šiol 
nebuvo įmanoma tiems patiems kas kar
tą dalyvauti.

Š Y P S E N O S
Našlės

— Ar teisybė, kad moterys 
ilgiau už vyrus gyvena?

— Našlės — tikrai.
Jaunamartės debiutas

— Kaip žavu, — sušunka vy
ras savo jaunai žmonai, — kad 
tu mano vardadieniui nupirkai 
patefono plokštelę.

— Tai visai ne plokštelė, o 
tortas, kurį aš tau iškepiau.

Profesorius
— Pone profesoriau, — sako 

jo šeimininkė, — šiandien bu
vau pamestų daiktų įstaigoje ir 
ten atgavau jūsų skėtį, kurį bu
vot pamiršęs.

— Na, ką čia pasakoji pasa
kas! — užsirūstina profesorius. 
— Paskutinėmis dienomis aš vi
sai nebuvau rastų daiktų įstai- 
goję...

— Mano žmona — tikras an
gelas!

— Mano irgi ne žmogus.
Parinko Pr. Alš. •
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ALDADE

Lealdade é algo de mais importante 
na nossa vida se quisermos ser felizes. 
Pense em um amigo seu. Se você não 
fôr leal para com ele você estará se en
ganando.

Ser leal é viver em igualdade de con
hecimentos, sem mentira, sem falsida
de. É viver em um mundo de intensa 
verdade e amor.

Deve-se ser leal para com os seus 
ideais. Uma pessoa que não é leal vive 
uma vida vazia, instável, sem um verda
deiro sentido.

Um amigo leal é aquele que mesmo 
nas horas difíceis quando a gente faz u- 
ma burrada, aí todos estão contra nós, 
ele vem e fica a nosso lado porque sa
be que todos tem direito de errar.

Temos que ser leais conosco mesmo 
pois caso contrário estaremos nos omi
tindo.

Ser leal é dizer sempre a verdade, 
mas não é šo com palavras que demons
tramos se somos leais, nós o demons
tramos por atos. Por isso pouco adian
ta dizer a verdade se agimos de uma 
maneira errônea e sem pensar para de- 
poís se desculpar.

Ser leal é ser sempre igual isto é, es
tar sempre positivo para tudo mesmo 
nas horas de dúvida.

UALDADE

O que é igualdade?

Ela pode ser encarada de várias for- 
mas, uma delas é a igualdade de direi
tos.

Cristo disse: Que aquele que crê em 
lyĮęu Pai e acha que Êle é Pai da Cria
ção, deve igualar as ciasses sociais, não 
deve ser racista. Cada um de nós deve 
ver o próximo como uma pessoa igual 
e não inferior. Mas apesar de tudo são 
poucas as pessoas que veêm no próxi
mo um ser igual a si mesmo ou às vêzes 
superior. Ántigamente, na época de 
Críçto, aproximadamente a 2.000 anos 
atrás havia desigualdade de classes. Os 
Saçerdotes e Escribas eram os podero
sos, os chefões, e os escravos e judeus 
eram os injustiçados. Hoje em dia pou
ca coisa mudou.

.0 que nós podemos fazer para igua
lar isso? A resposta é simples: é unirmo- 
nós e deixarmos de ser burgueses, por
que o burguês é aquele acomodado 
que não pensa em ninguém a não ser 
em si mesmo. Para ele basta só ter ar
roz e feijão e tudo está bem. Ele não 
quer lutar por nada. De burguês todos

Deus ao construir o universo, inclu
iu nele o planeta Terra, criou o homem 
dando-lhe a sabedoria e partindo de 
seus conhecimentos o ser humano po
de criar e transmitir cultura ao próxi
mo.

Logo que o primeiro homem apare
ceu na Terra ele precisou de um com
panheiro para poder sobreviver. Pois 
tinha necessidade de alimentação, pro
teção contra os animais ferozes e com 
ajuda mútua eles enfrentaram o perigo 
que os ameaçavam.

Tanto para eles como para nós aju
dar-se mútuamente, é fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance em favor do 
próximo, sem esperar recompensa. É 
tentar melhorar a situação, quer física, 
quer material ou espiritual do nosso 
próximo.

Sem ajuda, não existiría a amizade, 
porque a pessoa que não ajuda ninguém, e o mau estão presentes, como no caso 
se sente desolada, como que afastada 
do grupo. Sem ajuda não haveria comp
reensão, porque sabendo as dificulda
des e necessidades do próximo, e po
dendo ajudá-lo, nós o compreenderia
mos mais a fundo. Da ajuda, vem a 
bondade e por fim, o respeito e a grati
dão.

Esta semana aqui neste acampamen
to nós aprendemos muito e vimos co
mo é importante, ajudar-nos uns aos 
outros para conseguirmos êxito em 
nossas tarefas.

Sabe um dia eu me encontrava só, 
contemplava as estrelas e ouvi uma 
voz que me chamou, olhei para trás
vi um lindo garotinho que dizia querer 
conversar comigo. Aquele dia eu preci
sava de ajuda e a tive do meu amíguin- 
ho. Mas sem que eu percebesse ele su
miu, não sei para onde, nem como, sa
be eu chorei mas vendo a estrela que 
sumiu no horizonte, lembrei-me das 
coisas que o menininho me ensinou e 
onde quer que eu vá, guardo no meu 
coração a lembrança do pequenino ser 
e procuro transmitir a vocês a minha 
ajuda.

Beatriz Bacevičiūtė

nós temos u m pouco, mas è preciso 
mudar esse nosso gênio e lutar ao máxi
mo - -

Também no acampamento às vêzes 
somos desiguais: Os grandes desprezam 
os pequenos, às vezes deixamos de lado 
alguns colegas porque nos julgamos su
periores, é necessário mudar este nosso 
hábito e unir-nos na igualdade de direi
tos, pois todos nós temos direitos.

Paulo Mekáénas

Qual o meu interesse pelo próximo?

- Como partilhar com o próximo a 
vida que recebemos de Deus, sendo que 
nesta convivência, procuremos sempre 
seguir o caminho que ele nos indica.

— Para que o encontremos e possa
mos viver plenamente na graça em que 
ele nos prometeu conquistar.

— Algo que me eleve.

- - para receber o amor do próximo 
é preciso dar o nosso amor.

— Seria o ideal que a gente procura 
a plena felicidade?

Um interesse desinteresse foi o que 
aconteceu no Dia da Amizade, porque 
ninguém se interessou pelo seu parcei
ro, não fizeram os presentes direito. 
Até eu estava meio na fossa por causa 
da minha parceira. Todos ficaram as
sim porque ninguém teve um interesse 
criativo em ver como e o que era o seu 
companheiro por dentro do coração.

Agora eu perguno a mim mesmo 
porque todo mundo tem interesse des
trutivo e não um criativo sôbre as coi
sas boas do coração que as pessoas tem.

O interesse é uma arma dupla o bom 

do Bom Samaritano que salvou a vida 
de alguém prejudicando-se em algum 
ponto, mas na verdade ele ganhou algo 
mais.

Oswalda Skéma de Brito

ahasai.
Augo
Augo
Po tuo klevu, p<> žaliuoju.
Gul bernelis jaunasai.

<A> I Z A D E

A amizade é um sentimento que es
tá em toda a pante; porém para ela ter 
existência é necessário que haja dois sê- 
res humanos que estejam realmente in
teressados em não ficarem sós e possuí
rem um amigo.

Não se consegue um amigo num 
piscar de olhos, a cada dia que passa 
precisamos ter paciência e ir conver
sando, assim estaremos conhecendo- 
o melhor até que ele se torne um ver
dadeiro amigo e que seja para nós um 
sol que nos acorde e um sentimento 
que brilha em nós.

Na amizade verdadeira sempre exis
te um amjgo que pensa em ti quando 
não estás, que procura compreender 
o que não sabes dizer, que ouve o que 
tu dizes, e que goste de ti, mesmo que 
faças asneiras.

Como é bom ter amizade, como é 
bom ter amigo que ensina a gostar de 
coisas novas as quais você nunca teria 
imaginado se estivesse só.

Um amigo não está sempre de acor
do com você, ele contradiz e obriga 
você a pensar honestamente, porém 
lhe ajuda a saber o que você é.

A amizade tolera tudo, tudo crê, 
tudo espera e tudo suporta.

A amizade nunca decepciona, pois 
ela é verdadeira e boa.

Todos neste acampamento soube
ram encontrar novas amizades, o Paulo 
foi um que soube cultivar a amizade de 
todos.

Tai tik gluosnis_ ne besu talpiai o 
Drevėse to gaivaus dirvų kvapo - 
Tai tik gluosnio šakų žalios pynės 
Lig pat žemės nusviro 
Ir upely sušlapo.

L. Andriekus

- Pasakyk, mergele. pasakyk, jaunoji. 
Kas žaliuoja žarną ’"ašarėlę?

- V mergelė būčiau. kad aš nežinočiau 
Kas žaliuoja žiemą vasarėlę ■

- Gi relė j eglele, daržely rūtelė 
Tat gražiai žaliuoja žiemą rasarėlt.
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LIETUVIŲ DAILĘ?

DAUMANTAS CIBAS

aš

Dr. Henrikas Lukaševičius. VIE
NAS MAŽAS GYVENIMAS. Links
mi ir liūdni autobiografiniai pasa
kojimai. Išleido Akademines Skau
tuos leidykla Chicago j, 1975 m. Lei
dinys 192 puslapiai. Viršelis dail. 
Lijolės Židonytės. Knygos kaina 
$5.00, gaunama ir “Drauge”.

*
Kaip tik šitokios knygos 

laukiau daugelį metų!
Autorius, dr. Henrikas Lukaše

vičius, kilęs iš istorinės Giedrai
čių apylinkės, mokęsis Giedrai
čiuose, Molėtuose, Panevėžy, 
studijavęs Kaune ir Vilniuje, bu
vęs teisėju, vos išlikęs gyvas per 
abi okupacijas, dar gilina studi
jas Vienoje ir Paryžiuje, po to e- 
migruoja į Argentiną, iš kur per
sikelia į J.A. Valstybes ir čia dėl 
kasdieninės duonos dirba į- 
vairiausius sunkius darbus.

Visa tai autorius pasakoja taip 
sklandžiai ir įdomiai, jog, knygą 
perskaitęs, kur tiki vėliau atsiver
ti ir vėl su lygiu malonumu iš 
naujo skaitai. Šitaip neatplėšia
mai prieš 50 metų, kaip vaikas, 
skaičiau Robinzoną ir Pietario 
Algimantą. Esu visiškai tikras, 
kad Lukaševičiaus atsiminimai 
vienodai patiks kaip jauniems, 
taip ir seniems. O tiems, kas mo- 

JANINA DEGUTYTĖ

Dienos - 
dovanos

Dienos — dovanos — didelės, mažos — 
Pilnos šauksmo ir pilnos tylos. 
Čia nubudę žilvičiai grąžos, 
C id raudonas šakas tuoj užklos 
Žalsvas ūkas pirmais lapeliais.
Delnuose dirvos tiesia šimtus ežerų —; 
Vandenio žydro saujelės. —.

Kas tave iš miegų prikėlė? 
Ką gi tu iš miegų prikelsi? — 
U pel iuk mano — devynbalsi, 
Upeliuk mano — ašarėle...

Ryto žaros bėga pievom, liepsnos 
Iš saujelių žydrų — be pavėsio. — 
Vieną saulę dangus dovanos — 
Šimtą saulių žemėj turėsiu.

Dienos — dovanos gros ir dainuos<— 
Kas mane jų klausytis pakėlė? — 
Jas laikau aš saugiai delnuos — 
Lyg upelių skaidrių vandenėlį.

kėši Panevėžio gimnazijoj ar Vy
tauto Didžiojo karo mokykloje, 
taip pat skautams ir studentams 
ši knyga daug ką gyvai primins.

Pasakotojas savo kelių dešim
čių metų darbus, rūpesčius, ken
tėjimus, net dažną varginimąsi 
dėl kitų pavadino mažu gyveni
mu. Bet tai perdaug kuklu. Kas 
sugeba patraukliai ir su entuzi
azmu vertinti savo kelyje sutik
tus kitus lietuvius, kas sako, kad 
‘‘nenoriu čia kalbėt apie dienas 
be saulės” (169 psl.), to gyveni
mas turi būti šviesus ir gražus. 
Žmogus su tokia tauria širdimi 
dabar ne visur sutinkamas. To
dėl, kai paskutinį lapą užverti, 
taip ir nepajunti, kaip atsidūsti: 
kodėl jis Čia sustojo? Kodėl pa
šykštėjo dar penkiasdešimt pus
lapių.?

Autoriui teko daug keliauti. 
Tai tikrai gerai padarė, kad 
įžvalgiai, charakteringai aprašė, 
ką kur matė. O svarbiausia, tie 
jo įspūdžiai yra visai kitokie, ne
gu tų keliautojų, kurie tik persi- 
kilnoja iš vieno krašto į kito 
krašto viešbučius. Kasdienis gy
venimas anapus patogaus vieš
bučio durų tokiems keliautojams 
dažnai atrodo skurdus, nešvarus, 
žiaurus, net pavojingas. Bet Lu- mas ir kitiems rašyti.

kasevičius aprašė neiškreiptai, 
lies keliavo ne per viešbučius.

Grįžtu atgal prie dr. H. Luka- 
ševičiaus atsiminimų knygos. Ir 
nieko daugiau neturiu pasakyti, 
kaip tik dar kartą pasidžiaugti, 
kad tokia knyga išėjo. Kas ją 
skaitys, pats užsidegs panašiai 
aprašyti savo darbus ir nuoty
kius. Taip ir reikėtų. Visi dr. H. 
Lukoševičiaus amžininkai kaip 
tik šiuo metu išeina į pensiją ir 
turi daugiau laiko. Toji karta 
augo, brendo, dirbo ir kūrė atgi
jusioj Lietuvoj, pažino daug kitų 
veikėjų, pervargo abi okupacijas, 
perkeliavo daug kraštų, išvengė 
visokių pavojų. Jų pasakojimai 
gali būti ne tik įdomūs, bet ir 
vertingi kultūros istorijai. Kai kas 
tokius savo atsiminimus jau yra 
paskelbęs net keliais tomais, ki
tų atsiminimai dar tebeguli 
rankraščiuose. Leidžiamos žy
mių žmonių monografijos. Bet 
reikia daugiau ir tokių neplačių 
atsiminimų. Juos lengva nebran
giai atspausdinti arba perleisti 
per laikraščius.

Šis “Vienas mažas gyvenimas” 
tebūnie palaimingas paškatir»’’

“Apie Čiurlionį žinau daug, 
bet apie kitus lietuvių dailinin
kus — tik trupinius”, taip vie
noje parodoje pasiguodė apyjau
nis tautietis. Ir pridūrė: “Kodėl 
dailės bičiulių draugija, jei tokia 
yra, neišleidžia knygos su mūsų 
žymiausių grafikos, tapybos, 
skulptūros ir kitokių meistrų ap
rašymais, jų kūrybos trumpa 
analize ir pan. Nesvarbu, ko
kia kalba: lietuvių ar anglų. 
Svarbu, kad jų kūryba būtų įsta
tyta į bet kokius meno istorijos 
rėmus. Mums verkiant reikia lie
tuvių dailę nagrinėjančių kny-

Šitame priekaište yra daug 
teisybės. Mūsų nuovoka apie sa
vuosius dailininkus yra labai pa
viršutiniška. Žinome galybę pa
vardžių, bet nežinome, kodėl tas 
ar kitas dailininkas yra reikš
mingas, kokie jo kūrybos savitu
mai ir kokie ryšiai su mūsų ir 
pasaulio menu. ’ <

Šiemet bus daug kalbama ir 
rašoma apie M. K Čiurlionį jo 
šimto metų gimimo proga, Čiur
lionio genijus, be abejo, nusipel
no ypatingo dėmesio. Jis turėtų 
būti giliau įspraustas į Vakarų 
kultūros sąmonę. Todėl rastai 
apie jį svetimomis kalbomis šiuo 
metu labiau pasitarnautų, negu 

riodikoje. dažnai pakartoją vi
siems žinomus faktus. Pagei
dautina, kad apie Čiurlionį būtų 
rašoma su. tokiu pat gaivumu, 
kaip tai ne per seniausiai yra 
padaręs K. Žoromskis to paties 
“Draugo” kultūrinio priedo pus
lapiuose. '
; Vis dėlto susidomėjimas Čiur
lioniu neturėtų nustelbti noro 
pažinti ir kitus mūsų dailės at
stovus. Išeivijoje kūrė ir kuria 
visa eilė iškilių dailininkų (vyrų 
ir moterų): Galdikas, Vizgirda, 
Petravičius, Rimša, Dargis, Jo
nynas, Ignas, Kasiulis, Žoroms- 
kis, Kepalaitė, Mozoliauskas, So-, 
deikienė... Visų neišminėsi. Daž
nas iš jų yra pasiekęs aukštą ly- 

ži&ome labai neaiškiai. Dažniau
siai — nežinome. Yra ir kitą vir
tinė dailininkų, į mūsų tarpą at
ėjusių neseniai, daug žadančių 
ir jau kylančių tarptautinėje 
plotmėje.
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6 * m I® ® ®Lietuviškas religinis 
romanas
PETRAS JANULIS

Vacys Kavaliūnas, HESTERA. , ginimai gal ir sukeltų abejonių, 
Romanas. Išleido Lietuviškos i kaip pavyzdžiui staliaus piūklo 
knygos klubas Chicagoje 1974 m dūzgimas, kai anais amžiais 
Aplankas A. Korsakaitės — Sut- piūklo gal ir nebuvo.
kuvienės. Knyga 222 psl., kaina 
4.50 dol., gaunama ‘‘Drauge”.

. Pasaulio literatūroj yra aps
čiai knygų iš Kristaus gyvenimo 
laikotarpio, pirmųjų krikščiony
bės amžių ir taip pat iš tų am
žių, kada buvo laukiama Kristaus 
atėjimo. Tokių veikalų, nors ir 
ne per daug, turime ir mes,' tai 
V. Krėvės “Dangaus ir žemės sū
nūs” arba M. Vaitkaus ‘‘Tvanas”. 
Svetimomis kalbomis rašytų re
liginio turinio apysakų ar roma
nų yra versta ir į lietuvių kalbą, 
tarp jų vėliausioji yra Nobelio 
premijos laureato Lagerxuisto 
“Barabas”, kurį S. Vainoras iš
vertė ir Terra išleido 1952 m. 
Taigi nuo to laikotarpio religinių 
apysakų ir romanų nebuvo, ne
skaitant perspausdinto M. Vait
kaus “Tvano” ir “Draugo” atkar
poje spausdintos St. Būdavo apy
sakos “Malonės kalnas”, kurią 
tikimasi išleis Nidos leidykla. 
Tai ir visa religinė šio žanro li
teratūra išeivijoje, o jos paverg
toje Lietuvoje neįmanoma su
kurti ir juo labiau išspausdinti. 
Todėl išeivijoje išleistas V. Ka
valiūno romanas “Hestera” ne 
tik literatūrine prasme, bet ir 
kaip reto turinio knyga yr mums 
įdomus kūrinys.

Veiksmas vyksta tuo metu, kai 
Kristus buvo gimęs, tikriau jo 
apaštalavimo metais, kada jis su 
žvejais vaikščiojo po Judėjos že- visi dramatiški susitikimai su 
mę ir darė stebuklus. Romanas kaimynais ir rabinu nėra įkyrūs, 
baigiasi Kristaus mirtimi, tačiau Iš viso romanas daugeliui bus
pats Kristus čia nėra pirmoje 
plotmėje. Pirmoje romano plot
mėje yra našlė Hestera, atrodo, 
jauna žydaitė, kurios mažametis 
berniukas guli lovoje paralyžuo
tas. Našlė sielvartauja dėl vaiko, 
rūpinasi kaip sūnelį pagydyti, ji 
susitinka su savo kaimynais ir 
kalba apie savo dalią, iš kurių 
užgirsta, kad yra stebukladarys, 
kuris gydo ligonius ir prike
lia mirusius. Čia autorius parodo 
gana nemažai tolaikinės buities,
pasitelkdamas į talką net hebra- kada, yra degančių, galima atsa- 
jų žodžius, tačiau kai kurie paly- kyti, kad ir anos kartais labai 

reikalingos, ypač šiais laikais, 
kada jau iš daugelio veikalų, 
daugiausia nelietuvių autorių, 
sunkiasi slogus ir grubus natūra-

Hestera jautri ir nuoširdi mo
teris, ji jauna, ir jos širdyje, be 
didelio savo vaiko gailesčio ir 
meilės mirusiam vyrui, suplazda 
meilės pasiilgimo momentai, pa
prasti ir įtikimi. Tos meilės pa
sireiškimus nustelbia vyro atmi
nimas ir mintis, kad nepagydo
mai serga jos berniukas Zachari
jus. Ir moteris, nuolat klausiama 
vaiko, ar jis išgis ir vėl galės 
lakstyti po kalnus, gana netikrai 
atsako, kad Viešpaties valia. Ir 
ji daugelį kartų pagijimu tikėjo 
ir vėl abejojo. Išgirdusi apie Ga- 
lilietį, ėjo klausti rabino, ką jis 
apie tai galvoja. Sis išbarė, saky
damas, kad niekas negali miru
siųjų prikelti. Moteris prarado 
drąsą eiti ir prašyti į jos gyvena
mą vietą atsilankančio mokytojo 
Galiliečio.

Berniukas mažiau vaizduoja
mas, tačiau vaizduojamas įtiki

mai. Pas ligonį ateina kiti vaikai, 
jie kalbasi su savo ser
gančiu draugu be užuojautos, 
nepajėgdami suprasti, kaip sun
ku nebegalėt bėgioti ir žaisti. Vi
sa tai matančiai motinai yra 
naujas skausmas.

Romane, pasakytume, yra 
melodramatiškumo atspalvio, 
ko sunku, tokį įvykį vaizduojant, 
išvengti, kai kur kartojasi kasdie
niniai įvykiai ir .pokalbiai, tačiau 
visa tai nėra perdaug įkyru. Ir 
tas pabrėžiamas skausmas ir tie 

maloniai skaitomas, ne tik kaip 
reta tokio pobūdžio lektūra, bet 
ir kaip šventadienio rimčiai skir
ta knyga. Nepaisant skausmo, ji 

i giedriai nuteiks, nes ir pabaiga 
jos skaidrinanti, pilna vilties ir 
•laimingai besibaigianti. Gražūs 
sakiniai, su tinkamu poetiniu at
spalviu, gera kalba daro knygą 
gan priimtina viešnia mūsų li
teratūroj.

Kalbant apie tai ir klausiant, 
ar mes turime vengti tokių temų,

: romanas

Premijuoto romano viršelis, pieštas 
Ados Korsakaitês-Sutkuvienês.

RESPUBLIKINĖM LITERATŪROS 
PREMIJOM Rašytojų Sąjunga pa
siūlė Juozo Požėros apybraižų kny
gą “Šiaurės keliai”, Juditos Vaičiū
naitės poezijos rinktinę “Klajoklė 
saulė” ir Vacio Keimerio eilėraščių 
rinkinį vaikams “Šarkos švarkas”. 
Muzikos premijoms pasiūlyti: Vy
tautas Paltanavičius už operą “Kryž
kelėje” ir koncertą violončelei su 
orkestru, Antanas Račiūnas už sim
fonijas nr. 6 ir nr. 7. Teatrui atsto
vauja Vladas Bartusevičius su masi
nių koncertų režisavimu 1970-74 m., 
Vilniaus rusų dramos teatro akto
rius Artiomas Inozemcevas su šio 
teatro scenoje sukurtais aštuoniais 
vaidmenimis. Dailininkų Sąjunga 
kandidatais į premijas pasirinko du 
savo narius — Aldoną Ličkutę-Jusio- 
nienę ir Joną Švažą. A. Ličkutę-Ju- 
sionienę siūloma premijuoti už še
šių bareljefų dekoratyvinį kūrinį 
“Svajonė”, keramikinius darbus 
“Pumpurai” ir “Gėlininkė”, dekora
tyvinius bareljefus “Daina”, “Jau
nystė”, dekoratyvines lėkštes “Pilių 
motyvai”, “Gotika”, dekoratyvinę ke
ramikos skulptūrą “Sparnai”, J. Šva
žą — už tapybos darbus: “Darbinin
kas”, “Tiltas”, “Vakaras”, “Klaipė
dos uoste”, “Elektrėnai”, “Vytautas 
Montvila” ir “Jonava”.

lizmas. Šalia šiurkštaus gyveni
mo žmogus nori ir gėlių. “Heste
ra” bus malonus nasiska-itymas, 
kad ir ateinančiu Velvkų motu.

8
M. K. ČIURLIONIO ŠIMTĄJĮ GIM

TADIENĮ Niujorko lietuviai pami
nės spalio 18-19 d.d. Brooklyne, Kul
tūros židinyje. Viena diena bus skir
ta sukaktuvininko muzikai, kita — 
dailei. Koncertinę programą atliks 
pianistai, Niujorko ir apylinkės cho
rai. Dailei atstovaus M. K. Čiurlio
nio reprodukcijų paroda mažojoje 
salėje, jo kūrybą nagrinėjanti pa
skaita, kūrinių skaidrės. Minėjimą 
rengia speciali komisija; pirm. dail. 
Vytautas K. Jonynas, muz. Algirdas 
Kačanauskas/ nariai Paulius Jurkus, 
Jonas Rūtenis ir Vytautas Kerbelis.

Taip pat meno žiūrovų bei pa- 
klausovų ratas padidėjo su nau
ja karta, išsimokslinusia, gan 
pasiturinčia, šiandien ieškan
čia mūsų tautos vertybių, šitie 
žmonės, neturėdami parankios 
informacijos (paskaitos lietuvių 
dailės temomis retos kaip snie
gas San Diego mieste), nuėję į 
parodą, juk negali žinoti, kad už 
Vizgirdos, Kasiulio ar Žoroms- 
kio drobes galima drąsiai pa
kloti ir didesnę sumą. Supran
tama, ne piniguose esmė. Skau
du tik, kad jaunieji tautiečiai, 
dėl auklėjančių žinių stokos, 
dažnai pasimeta meno vertybė
se, vaizdingiau šnekant, neatski
ria ančių nuo žąsų ir žąsų nuo 
gulbių. Tokiu būdu jų reziden
cijų sienas ir puošia mėgėjiškas 
arba, dar blogiau, miesčioniškas 
koloritas.

Meno muziejuje stebime ne 
tik kūrinius, bet dažnai minti
mis santykiaujame su pačiais 
kūrėjais. Traukia mus Van Go- 
gho, Cezanne, Picasso paveiks
lai, Michelangelo, Rodino skulp
tūros, nes tų žmonių asmenybės 
yra žinomos iš perskaitytų kny
gų, žurnalų, filmų. Bepigu Van 
Goghui kerėti su savo raiškia- 
spalviais, nervingais potepiais, 
jei jo visas gyvenimas — toks 
tragiškai įdomus ir mums žino
mas — trykšta iš jo drobių.

Suprantama, ne visiems daili
ninkams lemta būti tragiškais 
ar ypatingais ir baigti savo die
nas savižudybe. Daugelis jų pa
prastu ramiu darbu siekė savo 
kūrybinės didybės. Daugelis gy
veno ir gyvena ilgą amžių, kaip 
kad mūsų Adomas Varnas. Iš 
tikrųjų, kiekvieno kūrėjo gyve
nimas, koks jis bebūtų, yra įdo
mus, nes jame sukaupta talen
tingos asmenybės plėtotė: kova 
už būvį, už menininko laisvę, u: 
technikos tobulumą, žūtbūtinė: 
pastangos sukurti savitą, lig 
šiol neregėtą išraišką, Tie daly
bai yra įdomūs ir reikšmingi. 
Tiek dailės žinovui, tiek eiliniam 
parodos lankytojui.

Susipažinus su dailininkų as
menybėmis bei jų kūrybos savi
tumais, ir pats lietuvių dailės 
vaizdas darosi platesnis, pras
mingesnis, gyvesnis. Tada ir 
Čiurlionis atrodo ne toks vieni’ 
5as. Pr. V.
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rąją vietą ir parsinešė sidabro me
dalį. Jaunasis sportininkas dabar 
ruošiasi valstijos krepšinio varžy
boms.

«BARTKUSŠACHMATŲ LAIMĖ
TOJAS

kos Kleizienės pirmosios moterys- 
sūnus, vedąs Birutę Mockaitę, 

3 turi keturis vaikus: Ceciliją, Regi- 
ĮSIGYKITE PAKVIETIMĄ l $ ną, Nelsoną ir Rikardą. Gyvena 

ŽVAKIDĖS PREMJERĄ, fu- 4 vila Libanesa. Turi metalo apdir- 
resite meno šventą ir paremsite į bimo jmoną. Jau 38 metai (nuo 
jaunimo pastangas. \pat įsisteigimo)priklauso L.K.Ben-

"ŽVAKIDĖS" ARTISTAI chorui ir daugelį metų
buvo jo pirmininku. Paklausėme 
Bagdžių, kodėl paskutiniais me
tais susilpo lietuviškasis mėgėjų 
teatras? Bagdžius priskiria tam, 
kad lietuviai praturtėjo, turi tele
vizijas, vasaros namus, automobi
lius, savaitgaliams dažnai išvažiuo
ja. Vienu žodžiu jų dėmesys nu
krypo kitur.

Bagdžius paklaustas, kurie São 
Paulyje statyti veikalai jam la
biausiai patiko, kuriuos jis laiko 
geriausiais, atsakė: "Valkata", "At
žalynas", "Kudirka".

PLIAS PRANEŠIMAS

Žvakidės vaidinimas yra ne tik 
gražus bet ir ilgas - užtruks porą 
valandų - artistų skaičiumi nėra 
gausus. Tėra tik šeši veikėjai, iš 
kurių du — moterys.

Pradėkime nuo jauniausios.
NILZA GUZIKAUSKAITÉ, gi

musi ir augusi Vila Zelinoje. Galė
tų būti daug kam pavyzdžiu: ji yra 
viena iš nedaugelio savo kartos lie
tuviukų taip gerai mokančių lietu
vių kalbą, šoka tautinius šokius 
"Žilvičio" grupėje, daug kartų pa
sirodė jaunimo programose, pri
klauso moksleiviams ateitininkams. 
"Žvakidėje" vaidina Luciją. Ma
čiusiems repeticijas atrodo, kad 
Nilza sukurs gerą vaidmenį. Nil- 
zos tėvelis Henrikas Guzikauskas, 
taip pat daug kartų, yra vaidinąs 
mūsų scenoje.

JULIJA KRAUJALYTÉ, iš pro
fesijos mokytoja, baigusi pedago
gijos fakultetą, dabar studijuoja 
konservatorijoje. Scenoje Julija nė
ra naujokė. Daugelį kartų pasiro
dė ateitininkų vaidinimuose. Už
tenka tik prisiminti jos vaidybą 
balerinos rolėje "Žv. Kazimiero 
Gyvenimas" vaidinime, kad vėl 
džiaugtumėmės turėsią progos ma
tyti Kraujalytę scenoje. A. Škė
mos "Žvakidėje" Julija vaidina 
Agotos rolą. Tad iki malonaus su
sitikimo Artur Azevedo teatre, 
spalio 5 dieną "Žvakidės" prem
jeroje. Julija su savo tėveliais ir se
sute gyvena Vila Zelinoje ir driba 
čia pat esančioje valdiškoje mo
kykloje. Po pietų dirba SESI mo
kykloje. Apie kitus "Žvakidės" 
artistus sekančiam "M.L' nume
ryje.

nesunkiai supras, kad reikėjo neei
linio pasišventimo dešimties pasta
tymui. Be surežisuotų veikalų po
nia Vinkšnaitienė dar vaidino Pšev- 
alskienės rolą - "Daktaro Vinco 
Kudirkos" vaidinime. P. Aleksas 
Vinkšnaitis yra vaidinąs daugelį 
kartų São Paulo scenoje. Visi pri
simename jį mokytojo Tijūno vaid
menyje iš "Atžalyno", žvejo iš 
"Juros dukra" ir daugelyje kitų. 
Vaikai taip pat pasekė tėvų pėdo
mis: Nijolę, Eduardą ir Astą taip 
pat matėme ne kartą scenoje.

Me paklausėme p. Vinkšnai- 
tieną, kodėl jos nuomone paskuti
niais metais mėgėjų teatras gero
kai susilpnėjo S. Paulyje. Jos ma
nymu tai atsitiko, dėl kolonijos 
nuotaikų. Nuotaikoms gerėjant ir 
teatras atsigaus. Ji pati netolimoje 
ateityje numato pastatyti Anato
lijaus Kairio - "Alvorada".

Vienas iš labiausiai pasižymėju
sių musų scenos darbuotojų yra 
JONAS BAGDŽIUS: eilę metų 
su L.K. Bendruomenės choru jis 
pastatydavo po kelis vaidinimus 
kasmet. Laikas užmarštin nusine
šė daugelį vardų, visų vaidinimų 
vardus nei pats p. Bagdžius neatsi
mena. Kitų atmintyje išliko jo re
žisuoti veikalai: "Meška", "Valka
ta", "Uošvė į namus tylos nebus".
Daugelyje vaidinimų Bagdžius at
liko pagrindines roles. Be savo re
žisuotų vaidinimų J. Bagdžius vai
dino Dr. Vincą Kudirką to paties 
vardo vaidinime, režisavo Dėdė 
Juozas, Direktorių "Atžalyne", re
žisavo p. Vaseliauskas, Jaunutį 
"Dvylika Brolių Juodvarniais laks
tančių", režisavo p. Alfonsas Ži
bąs ir kitus. Bagdžius yra p. Moni- kartu su savo rinktine laimėjo ant-

PLIAS - Brazilijos skyriaus 
narių susirinkimas šaukiamas rug
sėjo mėn. 26 d. 20:00 vai. pas 
inž. Daumantą Dikinį, Alameda 
Tietê, 288, apt.8 B (Cerqueira 
Cesar). Telef. 80-4869 - darbo
vietė.

Po skyriaus einamųjų darbų 
aptarimo bus inž. D. Dikinio 
paskaita apie São Paulo metrô.

PAIEŠKOMIEJI

Atsiliepdami apie p. Al. Šei- 
kuvienės ieškinį, pranešame, kad 
Karolina Reinikienė (ir jos vyras 
Adolfas) jau keli metai kaip mi
rė ir palaidota Vila Formosa 
(São Paulo), kapinėse. Informaci- • 
jas pateikė viena ML skaitytoja.

LAIMĖJO RANKINIO 
MEDALI

Rugpiučio 24 baigėsi São Pau
lo valstijos mokyklų l-osios ranki
nio rungtynės. Mokyklos Maria Ca- 
ssanova žaidėjas Robertas Bareišis

Antrose São Bernardo de Cam
po pramonės tarnautojų šachma - 
tų varžybose pirmąją vietą laimė
jo Paulo Afonso Bartkus, surink
damas septynis iš galimų septynių 
taškų. Dabartinis São Caetano 
miesto čempionas padėjo Volks- 
vvageno fabriko komandai laimėti 
pirmąją vietą 19 įmonių tarpe. Pa
skirų žaidėjų buvo 221.

AUOŽSA TAUTINIUS KUBUS

Vytautas Dorelis, prieš keletą 
metų nuaudęs mergaičių tauti
nius drabužius, kuriais dabar vil
ki ''Nemuno'' šokėjų dauguma, 
pradėjo austi naujus drabužius su 
naujais raštais. Parinko dar leng
vesnius siūlus, kad butų pato
giau šokti šiltame klimate. Ka- ■ 
dangi naujieji raštai sudėtinges
ni, darbas ilgiau užtrunka. Visų 
pirma nuaudžia sijonus, o vėliau 
pritaiko kiklikus ir kitas drabu
žių dalis.

Jeigu kas dar norėtų užsisaky
ti naujų tautinių rūbų, turėtų ne
trukus kreiptis j kun. Petrą Dau
ginti. Šj kartą kiekvieniems ru-’ 
bams bus nuaustos pritaikytos 
juostos.

ŠVENTĖ T. GIEDRIO GIMTA
DIENĮ 

e
Dėl kitų parengimų datų, Ci

nų balius Montevidėjuje buvo per-, 
keltas į rugpjūčio 31 d., ir kartu 
klebono kun. Jono Giedrio gim
tadienis. Vytauto Dorelio vado
vaujamieji vaikai "Rintukai" ir 
jų tėveliai T. Giedrio gimtadienį 
šventė rugsėjo 5 d. vaišėmis para
pijos salėje po repeticijos.

MOSŲ SCENOS DARBUOTOJAI

Ponia MAGDALENA VINKŠ- 
NAÍTIENÉ yra bene pati produk- 
tingiausia musų kolonijos režisorė. 
Per eilę metų yra režisavusi nema
ža veikalų. Veikalų skaičiumi jai 
prilygsta nebent Jonas Bagdžius.

Ponia Vinkšnaitienė režisavo 
šiuos veikalus pastatytus Liet. Kat. 
Moterų Draugijos: "Ponia Pipsė ir 
panelė Tipsė". "Stebuklinga dak
tare" ir "Jaunikis iš Avenida Pau
lista"; Žilvičio pastatytus: "Visuo
menės Veikėjai"; "Sąmokslas prieš 
savuosius" "Kelionė į tėvynę", "Si
biro maldaknygė" ir "Sekminių 
vainikas"; ir ateitininkų statytus: 
"Subatos vakarėlis" ir "Lietuviš
kos vestuvės".

Visi kurie žino, kiek pastangų 
reikia vienam vaidinimui pastatyti, Nuotr. A. Saulaičio

boi. v. verjkaitis liepos ló u. koncertuoja bao Paulo mieste, Brazilijoje, su Lietuvių Katalikų Bendruomenės cho
ru, vadovaujamu Viktoro Tatarūno. Kiti solisto koncertai Įvyko Montevidėjuje liepos 20 d. ir Buenos Aires — 
liepos 27 d.
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MŪSŲ ŽINIOS
ATSAKYMAS LRK Sv. Juoza

po B-nés Valdybai *

ML redakciją pasiekė Halinos 
Didžiulytės Mošinskienės laiškas, 
adresuotas Liet. R. Kat. Šv. Juozą 
po Bendruomenės Valdybai, su 
prašymu jj patalpinti ML. Tai jo
sios atsiliepimas ryšy su ML nr. 
33 (1411) 14.8.75 minėtos val
dybos duotu paskelbimu. Savo 
laiške ji rašo, kad minėtu reikalu 
kreipusis "j kelis rimtus ir patiki
mus asmenis", nusprendė nesuda
ryti šv. Juozapo B-nės Valdybos 
prašomo garbės teismo.

Norintieji daugiau informacijų 
šiuo klausimu, gali kreiptis j pa
čią p. H. Mošinskienę (telef.65- 
0907), arba j ML redakciją.

NEMUNAS IV-TQJE ŠVENTĖJE

Jau ketvirtą kartą Jono Luko
ševičiaus vadovaujamas "Nemu
nas" atstovauja lietuvius Japonų 
kultūros draugijos ruošiamoje Tarp
tautinėje folkloro šventėje. Rug
sėjo 13 ir 14 antroje programos 
dalyje, prieš pat šeimininkus ja
ponus, šoko Audėjėlę, Lenciūgėlį 
ir Malūną, o patalpų salėje jrengė 
lietuvišką parodėlę, labai skonin
gai išdėstyta.

Nors įėjimas nemokamas, rei
kėjo bilietų, o susidomėjimas šia 
švente toks didelis — ji įtraukta į 
turistinį kalendorių — kad abi 
dienas koncerto teatras perpildy
tas. Šiais metais dalyvavo Meksi
ka ir Libanas, anksčiau nepasiro- 
dę, sugrįžo Ispanija, ir nebuvo 
Kinijos, Korėjos ir Peru. Japonai 
šiais metais įvedė ir žiūrovų bal
sus, kuriuose pažymėjo grupes už 
rūbų originalumą, darnų šokį,figū
ras, muziką ir bendrą įspūdį. Bal
savimų daviniai bus žinomi vėliau, 
ir trys grupės gaus auksines tau
res.

Kultūros kanalas — TV Cultu
ra — filmavo visą šeštadienio prog
ramą, kuri bus rodoma per spal
votą televiziją maždaug lapkričio 
mėnesį.

Šį savaitgalį Nemunas šoka šven
tėje Rio de Janeire, Quinta da

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 CGC. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

Boa vista, São Cristóvão, penkta
dienį, rugsėjo 19, 21:00 vai., šeš
tadienį ir sekmadienį apie 20 vai.

SPAUDOS BALIUS

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 14- 
tą, įvyko tradicinis Spaudos Ba
lius Jaunimo Namuose Vila Zeli- 
noje.

Dar prieš jį bažnyčioje laikraš
čio MŪSŲ LIETUVOS adminis
tratorius ir redakcijos komisijos na
rys t. P. Daugintis aukojo šv. Mi
šias už gyvus ir mirusius ML skai
tytojus, rėmėjus ir talkininkus,

Pietus pradėjo klebonas J. Šeš
kevičius trumpu žodžiu, iškelian
čiu MUSŲ LIETUVOS, vieninte
lio lietuviško laikraščio ir susiži
nojimo priemonės Brazilijoj, reikš
mę. Garbės leidėjai ir svečiai pa
gerbiami — susodinami prie pirmų
jų stalų.

Baliaus organizatorių — Šv.Juo- 
zapo Brolijos narių, talkinamų 
katal. moterų pietūs buvo lietuviš
ki ir gardžiai paruošti.

Pietų dalyviai — lietuviškos 
spaudos bičiuliai noriai pirkosi ke- 
letos loterijų bilietų, kad taip la
biau paremtų laikraštį ML. laik
raščio administratoriaus ir baliaus 
pravedėjo J. Bagdžiaus paraginti, 
pasižadėjo būti ML garbės leidė
jai šie tautiečiai: Sra. Baltaduonie
nė, Vai. Beivydas, J. Dumblaus- 
kas, Julija ir José Galvão, kun. 
Fel. Jokubauskas, Ieva Kutkienė, 
Ant. Navickas, N.N., Ant. Petke
vičius, Pr. Satkūnas, Kaz. Skorups- 
kis, kun. J. Šeškevičius, Pr. Šukys, 
Jonas Tatarūnas, V. Anastácio 
Dr. J. Basanavičiaus Mokyklos 
Globėjų Būrelis. Be to, Monika ir 
St. Tamošaičiai parėmė ML su 50 
kruzeirų ir keletas apsimokėjo 
prenumeratą.

Šia proga tautiečiai nusipirko 
6 liet, knygas ir 14 lietuviškų 
plokštelių.

Tenka pasidžiaugti gausiu spau
dos bičiulių skaičiumi pietuose 
(apie 200) ir Vyrų Brolijos bei jos 
talkininkių įdėtu darbu ir padėko
ti visiems.

Fones 274-0677 - (Res.274-1886) 
São Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Ruošia ateitininkai

Spalio (outubro) 5 dieną 16 valandą 

ARTHUR AZEVEDO TEATRE, 

Av. Paes de Barros, 995 - Moóca
O. 
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“RŪTELE" TARPTAUTINĖJ 
ARENOJ

Rugpjūčio 30-31 dienomis Rū
telei teko dalyvauti Bičiulystės 
mugėj — Feira da Amizade, kurią 
São José dos Campos mieste kas
met ruošia Techninis Aeronauti
kos Centras. Be lietuvių ir brazi
lų, ten dar dalyvavo Afrikos, Is
panijos, Prancūzijos, Graikijos, I- 
talijos, Izraelio, Portugalijos, Ja
ponijos ir Švedijos tautų atstovai. 
Kiekviena tauta, tarp kita ko, tu
rėjo savo palapinę - barraca, kur 
buvo galima gauti tipiškų tos tau
tos valgių bei gėrimų.

Rūtelė, pasirodžiusi šeštadienį 
su šokiais tarptautinei publikai, 
buvo pakviesta vakarienės į JAV 
"barracą", o sekmadienį, po išvy-' 
kos Campos do Jordão link, bra
zilų palapinėj buvo pavaišinti ska
nia "feijoada"; gi vakare, po šokių, 
buvo pakviesta į Izraelio palapinę, 
kur, tarp kitko, galėjo smaguriau
ti tipiškais izraelitų saldumynais.

Rugsėjo 12 d. Rūtelė pasirodė 
Ginásio Estadual I.V.G. pakviesta 
lietuvio prof. Valterio Strazdo, 
kuris ten dėsto portugalų kalbą. 
Kaip visi dalyviai nustebo, kai, po 
šokių, buvo pakviesti vaišintis lie
tuviškais patiekalais, prof. Straz
do mokinių paruoštais. Mat, jie 
turėjo padaryti "pesquisa" apie 
Lietuvą ir jos papročius. Tarp ki
tų patiekalų, buvo juodos duonos, 
raugintų kopūstų, lietuviškų barš
čių ir blynų su Smetona.

ZXMUSLJ
LIETUVA

NOSSA LITUÂNIA
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Šeštadienį, rugs. 12 d., Rūtelė 
buvo pakviesta dalyvauti Rua Ma
ria Dafrė gimnazijoj, kuri minėjo 
folkloro dieną, o sekmadienį tu
rėjo pasirodymą vienoj didžiau
sių gimnazijų Ginásio Estadual 
Gualter da Silva, kur šoko maž
daug 6.000 asmenų publikai.

E.Bacevičienė ir Ant.Aleknavi
čius.

MUSU MIRUSIEJI

MIRĖ
Rugsėjo 14 mirė São Vicente 

gyvenęs KĘSTUTIS MEČYS SI
PAVIČIUS, 66 m. amžiaus, pa
likdamas žmoną Fridą ir sūnus 
Kęstutį ir Algirdą. Paskutiniu me
tu vertėsi raštinės reikmenų par
duotuve. Kilimo iš Raseinių aps
krities.

Lietuvoje su Ministru pirmi
ninku Ernestu Galvanausku kūrė 
Prekybos institutą Klaipėdoje 
1934 m., ten buvo reikalų vedė
ju ir profesorium. Vokiečiams 
užėmus Klaipėdą,persikėlė j Šiau
lius. Paskirtas Instituto rekto
riumi 1940 m., pasižymėjo ginda
mas Institutą ir jo studentus nuo 
sovietų policijos ir įstaigų. Profe
soriavo iki 1944 m. Iš Austrijos 
1947 metais atvyko Brazilijon.
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