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Pabaltiečių Meno ir kultūros 
paroda rugpjūčio 22 -31 nepraė
jo nepastebėta vietinės spaudos. 
Kai kurie laikraščiai apie tai rašė 
net kelis kart savaitės bėgy. Turi
momis žiniomis, apie parodą kal
bėjo DIÁRIO DE S/. PAULO 
(VIII 21,24,31), FOLHA DĖS. 
PAULO (VIII 25, 26 - net dviejo
se vietose -, 28,3I), DIARIO D A 

uNOITE (VIII 21, 25 ir IX 2), 
NOTICIAS PAOPULARES (VIII 
21, 26), REPORTER - Goiania 
(1 X 2). Jei pridėtum dar ir radijo 
bangopnis perduotas informacijas 
apie parodą ir apie tose parodose 
atstovaujamas tautas, susidarytų 
gan platus mums taip reikalingos 
propagandos vaizdas.

„Apie I0 tūkstančių asmenų 
aplankė 5-tąją Pabaitiečių Meno 
ir kultūros parodą»- Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos - Roosevelto 
aikštėje, São Paule, "rašo,pavyz
džiui,DIARIO DA NOITE (IX 2). 
Ir cituoja per parodos uždarymą 
girdėtus žodžius: „Ši paroda vaiz
džiai parodo, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva turi seną savitą kultūrą 
ir vertos savarankiškai valdytis. 
Gi dabar jos rusų-sovietų valdo
mos ir kenčia po nežmonišku ko
munizmo jungu.... Giedodami 
šioj laisvoj žemėj savo tėvynių 
himnus, linkime savo broliams, 
kad jie netolimoje ateity galėtų 
juos giedoti laisvose ir nepriklau
somose Estijoj, Latvijoj ir Lietu
voj”.

Laikraštis dar primena, kad a- 
teinančiais metais pabaltieciai mi
nės savo imigracijos j Braziliją 
50 -metj.

Aprašydami parodą, įvairus. 
laikraščiai vienu ar kitu būdu vis 
priminė Pabaltijo tautų tragediją, 
smerkė Vakarų nusileidimą neri
botam Kremliaus gobšumui, iškė
lė tų tautų gajumą, išgarsino „di
džiausio Lietuvos dailininko ir 
muziko” Konstantino Čiurlionio 
gimimo šimtmetį ir panašiai.

Vien tik stebint iš šio propa
gandos taško j niekam, manau, 
nekils mintis, kad... tos parodos 
jau atsibodo, kad iš jų jokios 

naudos, kad tai vieno kurio nors 
užsispyrimas, ir pan. Priešingai: 
matom, kad vienas iš nedaugelio 
mūsų dar turimų ginklų kovoje 
už Tėvynės ir tautos laisvu: išeiti 
viešumon. Išeiti viešumon su sa
vo istorija, savo menu, savo pa
pročiais, savo kalba, savo kultūra- 
dalykai, kurie, kitus praturtina, ir 
kurių, kiti pažinę, mums teisėtai 
pavydi. Tik,nelaimei, mažai, per- 
mažai juos pažįsta. O čia tai jau 
mūsų apsileidimas.

Išeiti ir su savo tautos tragedi
ja - lietuvių tautos naikinimu. Tai 
žmogžūdystė; dargi visos tautos 
žudymas - genocidas. Tai nusikal
timas prieš visą žmoniją, o mums 
mūsų tautos naikinimas. Tą tu
rim smerkti; nuo to turim gintis- 
ir ginti kitus. Štai, kodėl mūsų 
pareiga priminti mūsų tautos tra
gediją.

Prie progos galima priminti 
kad šių metų birželinių minėjimų 
atveju apie „Genocídio dos po
vos bálticos ” kalbėjo ne tik vieti
niai laikraščiai, o ir tolimesni, 
kaip A VOZ DO VALE DO PA* 
RAIBA - Taubatė (VII 22), DIA
RIO DE LIMEIRA ( VII I9),O 
MOMENTO - Corumbá, MT (VII 
23), FOLHA DE PIRAJÜ (VII 
19), O TAQUARYNENSE - Ta- 
quari, RS (VIII 2).

Bet visa tai tik vieno ar dviejų 
tautiečių iniciatyva, pasinaudo
jant komiteto PRO LIBERDA
DE tarpininkavimu. Būtų buvę 
galima pasiekti daug daugiau ir 
daug plačiau, jei daugiau tautie
čių būtų paruošę daugiau medžia
gos.

„Ateinančiais metais pabaltie
ciai minės savo imigracijos Brazi
lijon 50-metį”,jau praneši brazilų., 
publikai DIARIO DA NOITE 
(IX 2). Reikėtų, kad visi tai žino
tų, kad visi laikraščiai apie tai ra
šytų.

O kaip mes, lietuviai, minėsim 
šiąsukaktį? Reikia jau iš anksto 
galvoti. Mat, 1976 metai jau prieš 
akis.

Trys tautos, sujungtos 
bendro likimo. Trys tautos, 
kurios žino, kad jų ateitis 
bus vienoda. Trys tautos, 
kurių susijungimas, jei jis 
būtų įvykęs prieš 57 metus, 
gal būtų pakeitęs mūsų visų 
likimą.

Trys tautos, kurios šian
dien žino, kad jų tolimesnė 
gyvybė ir ateitis priklauso 
nuo jų. sugebėjimų susijung
ti. Trys tautos, kurios nori, 
bet nemoka susijungti, net 
tuomet, kai stovi mirties aki 
vaizboje, 
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Mūsų bendravimai su lat

viais ir estais susiveda į 
VLIKO pasirašytus bendros 
veiklos sutarimus, į kai ku- 
riųžurnalų leidimą, į atsitikti
nus parašų rinkimus, į ret- 
kartinį moterų sąjungų suėji
mą, ir į vienui vienintelį 
BATUNą. Populiaraus, 
visiems prieinamo bendravi
mo tarp estų, latvių ir lietu
vių bendruomenių — kaip ir 
nėra.

Kadaise, anais 1918 me
tais, ilgų. šimtmečių skirtu
mai politinėje, ekonominėje 
ir religinėje mūsų trijų 
tautų raidoje buvo išvystę 
stiprius tautinių psichologi
jų skirtumus. Negana to, 
tautinio atgimimo sąjūdžiai 
taipogi nesuvokė, kad norint 
sukurti gyvuotinas valsty
bes, drauge su tautine sąmo 
ne mums reikėjo skiepyti p< 
baltiečių tarpusavės vieny 
bes sąvoką. Mūsų tarpe tuo 
met nebuvo nei natūralios 
tautinių būdų tapatybės, nei 
sąmoningai įgyto noro siekti 
tos tapatybės.

Sąlygos keičiasi. Šiandie
ną, jaunas estas, latvis ir lie
tuvis augo vienodose aplin
kybėse. Virš pusę šimtme
čio, visų trijų kraštų ekono
minė, politinė, švietimo sąly-

gų, kultūrinio lygio trajekto
rija buvo vienoda ir joje susi 
formavo kelios kartos su 
panašiais, ar net vienodais, 
psichologiniais bruožais. 
Religinius skirtumus irgi pa
mažu niveliuoja ekumeninis 
judėjimas. Iš kitos pusės, iš
gyventos tragedijos priveda 
mus prie sąmoningai įgyto 
įsitikinimo, kad mūsų toli
mesnės gyvybė laidas glūdi 
susivienijime.

Į kalbos skirtumus moder
nus žmogus irgi žiūri kitaip, 
negu jo senelis, anais 1918 m 
žiūrėjo. Anuomet buvo nai
viai galvojama, kad skirtin
ga kalba nurodo skirtingas 
tautas ar rases. Šiandieną ži 
nome, kad kalba yra nepasto 
vus elementas, kintantis len
gvai, greitai, pagal įvairius 
politinius atsitiktinumus. 
Jei mums kyla kokie klausi
mai dėl mūsų kalbų skirtu
mų, tai verčiau: ‘kada ir ko
kiose įtakose lietuvių ir lat
vių kalbos išsiskyrė?’, arba 
‘kodėl arijų gentys, atėju
sios į ugro-finų apgyventas 
sritis, Lietuvoje ir Latvijoje 
išlaikė savo kalbą, o Estijoje 
perėmė ugro-finų kalbą?’.

Daugiau klastukų mūsų 
tarpe nėra.. Visa kita mus 
jungia. Tačiau vis dar neiš
mokome lietuvių, latvių ir es
tų bendravimą nukelti nuo 
oficialiųjų popierių, kad jį 
įtraukus į mūsų kasdieninį 
gyvenimą.

Kol to nepadarysime, mes 
kartosime tas pačias klaidas 
kurias padarė mūsų seneliai, 
laiku nepasirūpinę sukurti 
plačią, populiaraus pobūdžio 
suartėjimo platformą. Pir
mą žingsnį ta prasme turėtų 
duoti mūsų organizacijos, 
ypač jaunimo organizacijos

dirva

[ Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvvdn Likl
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KAIP BUVO SUPLANUOTA AGRESIJA Kremlius į savo rankas paė
mė visą Lietuvos gyvenimą.

Juozas Audėnas, Vliko vi
cepirmininkas, per Radio Li
berty, j Lietuvą pasakė šią 
kalbą:

‘Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, susitarusi su nacių Vo
kietija, savo agresiją prieš 
Lietuvą pradėjo 1939 metų 
rugsėjo mėnesį, kai drauge 
su vokiečiais okupavo Lenki- 
ją. Tarybinė vyriausybė iš
kvietė į Maskvą Lietuvos 
užsienio reikalų ministério 
Juozo Urbšio vadovautą de
legaciją ir grąsinimais pri
vertė ją priimti tarybą val
džios reikalvimą -- penkioli
kai metų įsileisti į Lietuvą 
Raudonosios Armijos įgulas.

Tai buvo pirmasis tarybi
nės agresijos aktas prieš Lie 
tuvą. 1940 metų gegužės 25 
dieną, Lietuvos atstovui 
Maskvoje dr. Natkevičiui, 
Molotovas įteikė raštą, kad 
Lietuvoje neva pradėję ding 
ti tarybiniai įgulos kareiviai. 
Tai buvo gryna netiesa -- 
piktos valios fabrikacija. 
Lietuvos vyriausybė sudarė 
komisiją tiems kaltinimams 
ištirti. Komisijai pirmininka
vo teisingumo ministeris dr. 
Antanas Tamošaitis. Lietu
vos vyriausybė pakvietė į ko 
misiją ir Raudonosios Armi
jos atstovus, tačiau Tarybų 
Sąjungos vyriausybė savo 
atstovų nedavė ir iš viso atsi 
sakė su komisija bendradar
biauti.

Šis Lietuvai mestas kalti
nimas buvo antrasis tarybi
nės agresijos aktas. Vokieti
jos kariuomenei baigiant 
užimti Prancūziją, Stalinas 
pasiuntė Hitleriui sveikini
mo telegramą ir pačiame 
karo eigos įtempime Vaka
ruose, 1940 m. birželio 
14-sios naktį, tarybinė vy
riausybė įteikė Lietuvai ulti
matumą ir reikalavo į jį atsa
kyti per dešimt valandų.

Tai buvo trečiasis ir le
miantis agresijos aktas. 
Ultimatume buvo išdėstyti 
trys labai griežti reikalavi
mai, būtent:

PIRMA, kad tuojau būtų 
atiduoti teismui buvęs vi- ' 
daus reikalų ministeris Sku
čas ir valstybės saugumo 
departamento direktorius 
Povilaitis, kaip provokacinių 
veiksmų prieš tarybinę įgulą 
Lietuvoje tiesioginiai kalti
ninkai.

ANTRA, kad'tuoj būtų 
suformuota Lietuvoje tokia 
vyriausybė, kuri sugebėtų ir 
būtų pasiryžusi laiduoti gar
bingą Tarybų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpinės pagal
bos sutarties įgyvendinimą

PRIEŠ LIETUVA
ir ryžtingai sutramdyti su
tarties priešus.

TREČIA, kad tuojau būtų 
laiduotas laisvas tarybinės 
kariuomenės, kiek jos bus 
reikalinga, įleidimas į Lietu
vą.

Į šiuos visus reikalavimus 
Lietuvos vyriausybė turėjo 
atsakyti iki birželio 15 d. 10 
vai. ryto. Lietuvos vyriausy
bės atsakymo negavimas iki 
to termino būsiąs vertina
mas kaip atsisakymas vykdy 
ti aukščiau nurodytus Tary
bų Sąjungos reikalavimus.

Gavusi šį ultimatumą, 
Lietuvos vyriausybė ir ka
riuomenės vadovybė skubiai 
t.y. 1940 m. birželio 15 die

nos 1 vai. ryto, susirinko pre 
zidentūroje posėdžiui, ku
riam primininkavo pats Res- . 
publikos Prezidentas Anta
nas Smetona. Posėdžio pra
džioje ministeris pirminin
kas Antanas Merkys perskai 
tė visus ultimatume Lietu
vai išdėstytus reikalavimus. 
Prezidentas Smetona pradė
jo aiškinti tuos ultimatumo 
reikalavimus paeiliui. Jie 
visi rodė Tarybų Sąjungos 
pasikėsinimą prieš Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę 
nes jau žymiai anksčiau 
buvo žinoma, kad Lietuvos 
pasienyje Tarybų Sąjunga 
turėjo sutraukusi didelius 
savo kariuomenės telkinius. 
Vėliau paaiškėjo, kad ten 
būtą net trijų korpusų.

Maskvos reikalavimai bu
vo ilgai diskutuoti; Preziden 
tas ir kai kurie ministerial 
siūlė ultimatumą atmesti, o 
jei bus jėga veržiamasi į 
Lietuvą - pasipriešinti gink
lu. Kiti posėdžio dalyviai pri
minė, kad pasienyje yra 
milžiniški Raudonosios Armi 
jos telkiniai, o viduje įgulos, 
tad stoti į karą prieš Tarybų 
Sąjungą lietuvių tautai būtų 
pražūtinga. Po to visų buvo 
sutarta, kad dėl sutarčių lau
žymo Tarybinei valdžiai rei
kia pasiųsti protestą. Paga
liau, vyriausybei pritariant, 
Prezidentas pavedė genero
lui Stasiui Raštikiui sudaryti 
naują vyriausybę ir tuojau 
vykti į Maskvą išsiaiškinti 
susidariusią padėtį. Maskva 
Raštikio kandidatūrą atme
tė ir pranešė, kad naujai vy
riausybei padėti sudaryti 
atvyks komisarų tarybos 
pirmininko pavaduotojas De 
kanozovas.

Neilgai trukus, t.y. birže
lio 15-sios vidudienį, tarybi
niai tankai pradėjo slinkti 
per sieną, jų lėktuvai nusi
leisti mūsų aerodromuose ir 
visur statyti savo sargybas.

Šiuo ketvirtuoju savo bruta
lios agresijos aktu Tarybų 
Sąjunga įvykdė seniai supla
nuotą Lietuvos okupaciją, 
kuri tebesistęsia ir dabar. 
Prezidentas Smetona, pali
kęs ministeriui pirmininkui 
Merkiui eiti prezidento pa
reigas, su prezidentūros šta
bu ir savo šeima, protesto 
ženklan, pasitraukė į Vokieti 
ją. Krašto apsaugos ministe
ris generolas Kazys Mustei
kis taip pat ten išvyko. 
Komisaras Dekanozovas sa
vo grąsinimais sudarė mario
netinę Justo Paleckio vyriau 
sybę. Per šią vyriausybe

Ukrainietis lietuviams
ŠALTINISDerbyje, lietuviams minint Vasario 

16, ukrainiečių atstovas MYRON MA- 
TZCAK, nuoširdus lietuvių bičiulis, 
prabilo, visų nustebimui, gražiai lietu
viškai ir kalbėjo:

Visų pirma norėčiau prisiminti tuos 
Lietuvos patriotus, kurie prieš 57 metus 
paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Tai , 
žinoma, nebuvo įmanoma be karių aukos. 
Daugelis jūsų jaunų vyrų atidavė savo 
jaunystę kovoje už Lietuvos nepriklau
somybę, už tautos laisvę ir vienybę.

Rusų carai despotai negalėjo palauž
ti kilnios lietuvių tautos laisvės troški - 
mo, nes lietuviai patriotai ryžosi nepra
rasti savo tautos buvusios galybės.

Keturioliktam ir penkioliktam šimtme
tyje Lietuva buvo ta galingoji valstybė 
Rytų Europoje. Josios sienos tęsėsi nuo 
Baltijos jūros iki Juodųjų jūrų. Ją sukū
rė tokie žymūs kunigaikščiai, kaip Gedi
minas, Algirdas ir Vytautas.

Sėkmingi laimėjimai istoriškų kovų 
uždegė lietuvius patriotus priešintis agre
soriui ir laikui atėjus, jie be baimės sto
jo kovon, kuri baigėsi laimėjimu. Po ilgos 
vergijos Nepriklausoma Lietuva vėl užė
mė garbingą vietą laisvame pasaulyje.

Daug kartų aš klausiaus savo žmonos 
(Onos Baltrušaitytės, Red. ) pasakojimo, 
kaip įspūdingai būdavo atžymima Vasario 
16 laisvoje Lietuvoje. Deja, džiaugsmas

Myron M a t z c a k

nebuvo ilgas. Ir šiandien vėl, kaip ir prieš 
1918 metus, lietuvių tauta kovoja prieš 
agresorių.

Kaip malonu žinoti, kad lietuvių tau
ta pasilieka ištikima savo religijai, savo 
istorijai ir kultūrai. Didėjantieji mora
linio ir fizinio pobūdžio persekiojimai 
atsimuša į didėjančią, užsigrūdinusią 
lietuvjšką rezistenciją ir uždega daugiau 
didvyrių kovotojų už Lietuvą, už žemę, 
paaukotą Švenčiausiai Marijai.

Niekas negali numatyti, kaip ilgai ta 
kova turės testis. Tačiau mes esame gvvi 
liudininkai didžiųjų imperijų išnykimo . 
Tikėkimės, kad dienos ir tos žiaurio
sios paskutinės imperijos yra suskaičiuo
tos.

Žvelkime į tą laimingą dieną, kai lie
tuviai iš viso pasaulio kraštų susitiks vėl 
savo laisvoje Tėvynėje. Džiaugsmo varpai 
gaus, ir laisvoji tauta vėl džiugiai giedos:

Lietuva Tėvynė mūsų, 
tu didvyrių žemė...

SPALVOTĄ FILMĄ “Ošia ąžuo
las“ Vilniaus televizijai sukūrė sce
narijaus autorė M. Statkevičienė, 
rež. V. Puplauskis ir operatorius R. 
Ožkinis. Filmas yra rudenėjančios 
gamtos peizažas, pradedamas ir bai
giamas seniausiu Lietuvos ąžuolu 
Stelmužėje. Atskiri fragmentai žiū
rovus nukelia į liaudies buities mu- 
zėjų Rumšiškėse, Vilniaus Lazdynų 
rajoną, prie Ablingos skulptūrų Že
maitijoje, Filmo vaizdus jungia ne 
žodiniai komentarai, o muzika.

Tai buvo tarybinės val
džios nuo seniai suplanuota 
agresija. Tai Maskvoje, lie
pos 1 d., pats komisarų 
tarybos pirmininkas Moloto
vs patvirtino marionetinės 
Paleckio vyriausybė užsie
nio reikalų ministeriui Krė
vei-Mickevičiui. Cituoju Mo
lotovo žodžius:

‘Jeigu dar rusų carai, pra
dedant Jonu Baisiuoju, siekė 
prasiveržti į Baltijos jūras, 
tai ne dėl asmeniškų užgaidų 
bet todėl, kad to reikalavo 
rusų valstybės ir tautos išsi
vystymo eiga. Būtų nedova
notina, kad TarybųSąjungos 
vyriausybė dabar nepasinau 
dotų proga, kuri gali kitą 
kartą nepasikartoti’.

(E)

MEDICININES PARAZITOLOGI
JOS PROBLEMAS bendromis jėgo
mis jau beveik 20 metų sprendžia 
Lietuvos Mokslų Akademijos zoolo
gijos ir parazitologijos institutas su 
Čekoslovakijos Bratislavos universi
teto medicinos fakulteto parazitolo
gijos institutu. Aukso medalį už 
vaisingą bendradarbiavimą Bratisla
vos universitetas paskyrė prof. dr. 
S. Biziulevičiui, Vilniaus parazitolo
gijos laboratorijos vadovui. Jį at
vežė ir Įteikė dr. L. Bergendis.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

TIK 3 MĖNESIAI UGI lŪ PL JAUNIMO KONGRESO!

LIETUVI, KONGRESO P4SISEKIMAS TAVO RANKCSE.'

DIRBKIM KARTU +

ESTÀ NA HORA DE COLABORAR

SAUGOKIM MUMS PATIKĖTA TURTĄ
RAŠO JAUNIMAS

Kiekviena tauta, o ypač su ilga 
istorine praeitimi, saugo savo di
delius kultūrinius ir dabar dar 
neatrastus ir ne visiems žinomus 
lobius.

Praeities ir dabarties istorikai 
ir archeologai deda visas pastan- 
las, kad kiekviena dabar gyve-, 
nanti tauta jieišnyktų, nepaliku
si ženklo ateinančioms kartoms, 
jog šioje vietovėje, šioje orbitoje 
•gyveno tauta arba tautinė grupė, 
kuri paliko žmonijai tam tikras 
vertybes, tam tikrus pėdsakus.

Tremtinių didesni ar mažesni 
vienetai, apsigyvenę vienoje ar 
kitoje vietovėje, neturėtų būti 
trąša juos priglaudusiam kraštui. 
Jie neturėtų nutausti. Susigrupa
vę į atitinkamus kultūrinius vie
netus, turėtų stengtis parodyti čia 
gyvenantiems, kad ir kitos tauti
nės grupės, atitrukusios nuo gim
tojo krašto, yra kultūringos tau
tos ainiai su ne visiems čia gy
venantiems žmonėms žinoma ar 
suprantama kultūra.

(Kad pagyvintumėm šiame 
krašte esamus'savo kultūrinius 
vienetus, turime pritraukti kiek
vieną čia gimusi savo tautietį į 
-lietuvišką tautinį būrį, suteikda
mi kuo daugiau išsamesnių ži
nių apie mūsų tautos garbingą 
praeitį, istoriją. Nepamirština, 
kad tik mes kovojame už savąją 
kultūrą. Mūsų tėvai, seneliai ir 
proseniai tai darė. Jie irgi, gyvem 
darni už etnografinės Lietuvos ri
bų, nenutauto, nepasidarė kitos 
tautos nariai, sąvojo gimtojo 
krašto atplaišos, neištikimi par
sidavėliai. Man, dar mokantis 
tremties lietuviškoje mokykloje, 
įstrigo mintys, parašytos dviejų 
autorių, puoselėjančių ir ginan
čių savąją kultūrą,, pasisakymai: 
£eiti į kapą be likusio ženklo,

[.žmogumi buvęs,” ir “Didi 
garbė svetimą kalbą mokėti, bet 
didelė gėda savosios nemokėti”.

MŪSŲ LIETUVA

Eglė Turūtaitė

Eglė Turūtaite, 20 m. amžiaus stu
dentė, atstovaus Grand Rapids, Mich., 
jaunimui Pasaulio lietuvių jaunimo 
trečiajame kongrese, Pietų Amerikoje. 
Ji yra veikli skautė ir ateitininkė, pri
klauso lietuvių chorui ir tautinių šo
kių grupei “Sietynui”.

s Dabar taip galvoju ir patar
čiau kiekvienam čia gimusiam 
jaunuoliui ar jaunuolei pirmiau
sia gerai (išmokti savąją kalbą, 
lankant šio krašto lietuviškas 
mokyklas. Reikia kiekviena pro
ga nesišykštėti — nebijoti pasi

sakyti, kad esi lietuvių kilmės, kad 
esi lietuvis ir stengiesi pasisavin
ti tėvų kalbą. Gerai susipažinus 
su savo kultūros lobiais, .reikia 
juos populiarinti savoje ir sve
timtaučių aplinkoje.

Reikia stengtis įrodyti savo mo
kytojams, kad, pasisavindamas 
dėstomuosius dalykus, išsiskiri 4š 
kitų mdkslo draugų tarpo savo ži
niomis apie Lietuvą ir jos kul
tūrą. Reikia kiėkviena proga 
draugiškai ir įtikinančiai iškelti 
Lietuvos reikalus ir jos kovą dėl 
•laisvės. Turime kiek galima dau
giau savo vardą-, iškelti kitatau
čių tarpe.
I

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA, MŪSŲ ŠIR
DY VISADA - PÁTRIA DE NOSSOS 
PAIS, LITUANIA, TU ESTARÁS SEM
PRE EM NOSSOS CORAÇÕES.

NAKVYNIŲ KOMISIJA

Telefonai ir adresai:

Petras ir Roseli Bilevičiai — R. 
Inhagapi, 65 - tel. 274-4047 
Vytas Bacevičius — R. Pedro 
de Godoi, 396 - tel. 63-9343 
Angelika Trübiené - R. Mare
chal Malet, 451 — tel (darbo) 
273-0338.
Arnaldas Zizas - R. das Heras, 
1248.

LIDERANÇA ENTRE OS JOVENS 

DE ORIGEM LITUANA

(Tęsinys iš praeito numerio)

A liderança pode aprender-se. Esta 
concepção supõe, com absoluta clare
za, que os comportamentos de lideran
ça podem ser aprimorados, não são 
fixados pela hereditariedade nem pelas 
experiências de infância. Aprender, j- 
niciativa” é difícil ou mesmo impossí
vel. Mas aprender, por ex., a sumariar, 
no momento exato, as contribuições 
de outros membros de um grupo é per- 
feitamente possível.

Nos grupos formais, o líder é esco
lhido pelos membros ou designado por 
alguém de fora; nos grupos informais 
inicialmente não há líder mas, se o 
grupo for estável, dentre de algum~ 
tempo um dos membros assumira a li
derança. Embora não se possa afirmar 
que existem pessoas destinadas a se
rem líderes, certos traços de personali
dade (como inteligência, autoconfian
ça, capacidade de realização) parecem 
ser propícios ao exercício de liderança.

Tudo isto for falado de um modo 
geral e pode perfeitamente ser aplica
do em qualquer grupo, inclusive de jo
vens de origem lituana.

28/9/75 Helena Bareišis.

FAMÍLIAS MISTAS (Resumo)

A segunda imigração lituana, teve 
seu início em 1926 a 1929, em que 
maioria era constituída de jovens,cuja i- 
dade média era de 20 anos para cima. 
A primeira foi em 1868 que teve lugar 
na América do Norte. Ainda houve a 
terceira imigração em 1949, que trou
xe 40.000 lituanos (para os EUA). Ho
je, notamos que a imigração de litua
nos para outros países é difícil.

Somente na Alemanha, ainda, é viá
vel a vinda üe lituanos (da Lituânia). 
Este fato ocorre pelo pacto que houve 
na guerra entre a União Soviética e a 
Alemanha, que dizia o seguinte: quem 
fosse descendente de alemão podería 
sair da Lituânia. Portanto temos na 
Alemanha 120.000 pessoas deste tipo.

No Brasil temos o fichário de 3000 
famílias lituanas (contando-se em cada 
família 5 membros). A maioria delas 
são famílias mistas, isto é, só um dos 
pais é lituano, o outro de qualquer out
ra nacionalidade.

Isto pode levar a dois casos distin
tos. Ou os filhos falam lituano, partici
pam de atividades, ou não. Depende do 
pai ou da mãe (lituano), ensinar-lhe a 
língua lituana, incentivar-lhe a partici
par de várias atividades.
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Efeiva Vaitkevičiūtė, JAV LJS pirmininkė, 
Jaunimo Kongreso talkininkė Sab Paule

JAUNIMO KONGRESO KALENDORIUS

Lapkričio 25, baigiasi registracija važiuo
jančių i Argentiną ir Urugvajų Jaunimo kon
greso ekskursija.

Gruodžio 6-7. PLJK trijų kraštų paskuti
nis bendras posėdis. Buenos Aires.

Gruodžio 17 ar 18, autobusai su jaunimu 
ir kongreso svečiais išvyksta iš SP i Buenos 
Aires.

Gruodžio 20, Jaunimo kongreso stovyk
la prasideda prie Buenos Aires, Pilar mieste.

Gruodžio 25, stovykloje kalėdinė šventė.
Gruodžio 26. Jaunimo kongreso šventė 

(„atidarymas”) San Martin teatre, Bs. As.
Gruodžio 27. Talentų vakaras, Montevi

deo, Urugvajuje.
Gruodžio 28, Montevidėjuje Kongreso 

meno mugė ir šokių vakaras.
Gruodžio 29, autobusai išvyksta iš MVD 

j São Paulj.
Gruodžio 31, Naujųjų Metų sutikimas, 

Clube Homs, Av. Paulista.
Sausio 1 - 6 . PLJK Studijų savaitė Itai- 

ci, Vila Kostka.
Sausio 1 - 6 ir 8-9 svečių ekskursijos po 

São Paulo, Rio de Janeiro ir kitur.
Sausio 6, 1930, Jaunimo kongreso už

darymas ir tūkstantinio vajaus diplomų įtei
kimas, Palácio das Convenções, Anhembi.

Sausio 7, Kongreso tautinių šokių šven
tė.

Šiame kalendoriuje dar bus įtraukti kiti 
renginiai: parodos, ekskursijos, pamaldos, 
vakarienės, apeigos prie paminklų, svečių 
atvykimo datos ir panašiai.

Notamos que nas famílias lituanas 
onde há 3 filhos para mais, o filho 
mais novo sempre fala muito pouco a 
língua lituana ou praticamente só in
tende.

Isto deve-se ao fato de os irmãos 
não falarem com ele em lituano e sim 
em português.

Pelo exposto, devemos tomar con
sciência de que com o tempo nossa tra
dição desaparecerá. E isto dependerá 
de-nós.

Cabe a cada um incentivar um cole
ga ou parente a participar de nossas ati
vidades. Mais tarde, quando vocês for
marem outra família mista, cabe a vo
cês a obrigação de orientarem seus fi
lhos para que a cultura e a tradição de 
nossos pais não morra, pois assim mo
rrerá mais um poquinho da nossa Litu- 
ania- Laima Vosylius.

3
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tiesairg Y V e N I M A
atgailos sakramento reforma

NUSIDĖJĖLIU BAŽNYČIA
Paskutinysis punktas yra itin 

svarbus. įvadas i naująjį "ritą" rū
pestingai vengia klaidos laikyti 
Bažnyčią tobulųjų Bendruomene. 
Bažnyčios šventumas neišskiria 
reikalo valytis. Jos šventumas grei
čiau susidaro iš jos sugebėjimo 
pravesti nuolatinę savo narių at
gailą. Susitaikymas nėra akimir
kos pasikeitimas, po kurio atgailo
tojas galėtų nebepajudinamas sto
vėti malonėje. Susitaikymas yra 
"nusidėjėlius prie savo krūtinės 
glaudžianti Bažnyčia, drauge ir 
šventa, ir visada privalanti valytis, 
be perstogės einanti atgailos ir 
atsinaujinimo taku".(Lumen Gent. 
Ordo 3).

Atgailos "rito" išskirtinė reikš
mė yra padaryti, kad krikščionis 
sugrįžtų j nuolatinio tobulinimo

SPALIS -
ROŽANČIAUS MĖNUO

JŪS GALIT, SU ROŽANČIUM,

PAGUOSTI LIGONIUS,
PAGELBĖTI MIRŠTANTIEMS,

ATVERSTI NUSIDĖJĖLIUS,

PADĖTI MISIONIERIAMS,

IŠVADUOTI SKAISTYKLOS SIELAS,

TAI GI, SU ROŽANČIUM, 

JŪS TAMPATE .

VISU GERADARIAI.

(Pop. Paulius VI)

si eigą-procesą. "Pas Tėvą grižtąs 
atgailotojas pasuka atgailos ke
liančiai iškalbingas išsireiškimas. 
Jis sustiprina dinamiškąją sampra
tą krikščionybės kaip "kelio" j 
tikslą, pasiektiną gyvenimo būvy
je. (Pal. Apd. 9,2; 24,22).

VISKĄ APIMĄS (INTEGRUO
TAS) "RITAS"

Tikrąjį bažnytinės atgailos at
naujinimą sudaro santaika visų tų 
veikimo aspektų, kuriais Bažny
čia vykdo savo narių atvertimą. 
Tradicinis to sakramento teiki
mas (administrado) suponavo žo
džio, maldos ir Bažnyčios aukos 
įtaką. Taip pat suponavo nors pra

AR NELAIKĄS KELTI VYSK. M. VALANČIAUS 
BEATIFIKACIJOS BYLA

Mokytojų ir jaunimo studijų savaitės išvados

Rugpiūčio 11 d. po nakties 
lietaus išaušo gražus rytas. 
Prasidėjo pirmoji studijų savai
tės darbo diena.

Dienos vadovu pakviečiamas 
Juozas Plačas, Chicagos Da
riaus-Girėno lit. mokyklos ve
dėjas. Kun. prof. St. Yla skai
to antrąją paskaitą apie vysk. 
M. Valančių. Vakarykštėje pa
skaitoje buvo labiau norima iš
kelti jo asmenybę, pajusti jį 
kaip žmogų, o šiandien peržvel
giama jo biografija, sustojant 
prie svarbesnių jo gyvenimo 
bruožų, kurie paliko gilius pėd
sakus. Žinomus Valančiaus gy
venimo duomenis prelegentas 
labai įdomiai ir gyvai komęn- 
tavo. Jis sustojo prie trijų svar
bių vysk. Valančiaus darbų: 
švietimo, blaivinimo, veiklos 
taktikos.

Valančius įvedė Lietuvoje be
veik privalomą švietimą, ko tuo 
laiku neturėjo nė viena V. Eu
ropos valstybė. Valančiui mirš
tant, Lietuvoje tebuvo likę vos 
12-15% analfabetų, kai tuo pa
čiu metu Rusijoje jų buvo net 
80% ir daugiau. Tam pasiekti 
jis vartojo griežtas priemones. 

džią penitento atsivertimo asme
nišku jo paties pasiruošimu sakra
mentui. Pačiame sakramento "ri
te" kunigo veikla buvo principi
niai teisėjo veikla. Jo vaidmuo 
kone visai sakramentinis - suteik
ti malonę.

Naujajame "rite" vengiama tai 
pabrėžti. Aišku, visada pasilieka 
Bažnyčios išganomosios veiklos 
širdis "penitento absoliucija", ta 
Kristaus apaštalams ir jų įpėdi
niams patikėta tarnyba. (Ordo 8; 
Mt. 19, 18; Jn 20,23). Tačiau šitas 
aktas yra komplikuotas išganin- 
gūjų aktų struktūros viršūnė, ku
riuos atlieka įvairiais būdais įvai
rūs "ministrai".

Kas liečia atg. sakramento tei- 
kėją-ministrą: kunigo teikiamoji 
absoliucija yra įjungta į visos 
bažnytinės bendruomenės veiklą, 
taip kad: visa Bažnyčia, kaip ku
nigiška tauta, atlieka Dievo jai pa
tikėtą sutaikymo darbą. Tai pa
didina ir pakibina visų tikinčiųjų 
darbų nuopelnus, maldų vertę ir 
todėl sutaikymo "ritą" taip susta
tyti, kad jame galėtų dalyvauti 
visa bendruomenė.

bet pasiekė gražių rezultatų. 
Antra, kovodamas su girtavi
mu, atstatė ir pakėlė tautos mo
ralę, kitur V. Europoje buvo 
tik paprastos blaivybės broli-4 
jos, o čia išaugo į milžinišką 
jėgą. Trečia, Valančiaus taktika 
buvo lanksti, drąsi. Rusus jis 
pats pirma šachuodavo, pasi
remdamas jų pačių įstatymais 
ir konkordatu, kanonais. Rusai 
turėdavo teisintis arba ieškoti 
naujų kovos metodų. Valan
čiaus priešai rusai, rašydami 
apie jį pranešimus, pripažįsta 
didelę jo jtaką Lietuvos žmo
nėms, neteko vilties Lietuvą su
rusinti ir supravoslavinti.

Valančius norėjo būti naudin
gas Lietuvai ir miręs. Ir liko 
naudingas. Jo dvasia tebėra gy
va tautoje. Ir dabar yra valan
čiško pasiaukojimo.

Paskaitos pabaigoje prelegen
tas kėlė mintį, — ar nereikėtų 
kelti vysk. Valančiaus beatifi
kacijos bylos, kad jis, tapęs 
šventuoju, prabiltų į visas tau
tas. Šiuo metu Valančius per 
mokytojus turi kalbėti lituanis
tinėse mokyklose.

__________________ 4

S wav/
Apžvelgiant "rito" vartojamus 

veiksmus regime, kad sakramen
tinis aktas yra įjungtas į komplek
są veiksmų, kuriais Bažnyčia,skelb
dama Dievo žodį, "šaukia" tikin
čiuosius atsiversti, "paliudija"nuo- 
dėmių atleidimą Kristaus vardu ir 
atleidžia jas Šv. Dvasios galia.

Viena priežasčių apjungti visus 
tuos elementus yra tikinčiųjų pa
tiriamas sunkumas vieniems pa
tiems deramai pasiruošti atgailos 
sakramentui, nuodėmės apsėsta
me pasaulyje. Pasirengimą įjung
dama į patį sakramento "ritą" 
bendruomenė padeda individui 
lengviau atsiversti ir visas pasiren
gimo procesas vyksta sakramenti
nės malonės plotmėje-sferoje.

ĮSIKŪNIJIMO požiūris
Atgailos sakramentą pertvar

kant, lemiamos reikšmės turėjo 
naujos pažiūros į liturgiją. Psicho
loginiai ir sielovadiniai žodžių ir 
simbolių efektai - padariniai nebe
atskiriami nuo sakramento efektu 

esminių formulių. į žmogų praby 
la visas sakramentinis ženklas. Tai 
duoda suprantamą ir skatinančią 
motivaciją. Veikia ir antgamtiniu- 
supernaturaliu būdu, pakeisda
mas žmogaus būseną ir veiklą ir 
nuteikdamas jį atsiliepti tikėjimu. 
Šitoks "įkūnijantis" požiūris į 
sakramentą, į liturgiją, reikalauja 
suimti į sakramentinį "ritą" visus 
bažnytinės akcijos aspektus atgai
lojančiam atnaujinti.

Šitoks priėjimas reikalauja pa
keisti viso "rito" stilių, ar teisin
giau, grįžti prie senojo, ne tokio 
juridinio, labiau pastoracinio, sti
liaus Bažnyčios Tėvų. Drauge su 
aiškiomis tiksliomis formulėmis, 
išsakančiomis ministro vaidmenį, 
šitas stilius pasinaudoja bibliniais 
įvaizdžiais ir simboliais turtinga 
kalba, iššaukiančia emocinį atgar
sį. Kunigui paliekamas platus lau
kas; "Ordo" duodama medžiaga 
pritaikyta esamai progai. Taigi di
rektyvos neprimeta sustingusios 
struktūros, o yra nurodymai atsi
žvelgti į pastoracinę situaciją, į 
jų įvairybę. Paskutinis "rito" sie
kiamasis tikslas yra kiek tik gali
ma gilesnis atsivertimas.

4



I NR.41 (1419) XXVII 1975. X. 9
A f ■ . » ■ ■ ik ............ n ■

MŪSŲ

Iii PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESAS

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE
L ITU AN A «63 das Giertrn, 9274 - Vila Beta - ©3147 São Paulo, SP

- Tel (GW 63-5723, 2744934
<

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas-

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

65-0907.

KONGRESO LIETUVAITĖ
Skelbiamas vajus. Kviečiamos 

visos draugijos, būreliai, sąjungos 
statyti savo kandidates. Tai mer
gaitės, kurios bilietų platinimu 
šaukiamos prisidėti prie Jaunimo 
kongreso.

Daugiausia pasidarbavusi, ar ta, 
kurios artimieji ir draugai daugiau
sia norės, kad ji būtų Kongreso 
Lietuvaitė, bus per patį iškilmin
giausią Naujųjų Metųrbalių apvai
nikuota gintaro karūna, kuri bus 
atvežta iš šiaurės Amerikos - ta 
pati, kuri dengė galvą pirmosios 
Jaunimo kongreso karalaitės. Ją 
uždės Dalia Orentaitė iš Clevelan- 
do.

Tai bus didelė garbė ir nuopel
nas visų svečių akyse. Kuo dau
giau kandidačių, tuo bus jdomiau, 
nes visos bus viešai pristatytos ir 
apdovanotos. Būtų tikrai malonu 
mums visiems, kad kiekviena Bra
zilijos lietuviška organizacija ar 
sambūris būtų atstovaujams sa
vo jaunuole, kandidate j Kongre
so lietuvaitę.

Gali statyti savo kandidatę ir 
tam tikros vietovės lietuviai, ar 
tai S. Paulo miesto, sakykim Bom 
Retiro lietuviai, Santo Andrė lie
tuviai ir t.t., ar pavyzdžiui Porto 
Alegre lietuviai, Rio de Janeiro ar 
kito miesto ar kaimo.

Pristatyti savo’kandidatę ir pa
siimti bilietus užtenka susisiekti 
su Finansų komisija - iždininku 
Jonu Tatarūnu, Av. Zelina 1135, 
tel. 63-7344.

Mes praeity esame turėję Gin
taro karalaitę, Pietų Amerikos 
Jaunimo stovyklos lietuvaitę ir 
dar kitas, ir visad tai buvo mums 
visiems labai malonus įvykis - ma-' 
tyti savo jaunuoles viešai pagerb
tas, savo drauges išrinktas prince^ 
se ar karalaite, kiek tai visiems su
teikia gražaus džiaugsmo ir pra
mogos. O tai mergaitei jvykis kar
tais lieka vienas iš svarbiausių jos 
gyvenimo atsitikimų. Staiga visi 
turime progos atkreipti dėmėsi j 
mūsų simpatiškiausias ir veikliau
sias lietuvaites ir jas tinkamai pa
gerbti.

Nebūtinai jaunuolė turi pri
klausyti organizacijai, kuri ją 
stato kandidate, taip kad nė Vy
rų Brolija negalės pasiteisinti ne
pastatę savo kandidatės, Tautinių 
šokių grupė „Nemunas" net neno
ri statyti savo kandidatės, skųsda
miesi lar girdamiesi), kad jų mer

Jaunimo stovykloje Argentinoje diskusijos apie kongresą. Kongreso 
stovyklavietėje šiais metais jau pravesta keletas savaitgalinių stovyklų 

Nuotr. D. Vaitkevičiūtės

gaitės kitos organizacijos „išgraib- 
sto."

Kiekvienas skaitąs šį straipsnį 
yra prašomas prisidėti prie šio va
jaus, pirmiausia ji paskelbdamas 
savo būreliui kuriam priklauso, 
padėdamas išrinkti kandidatę, o 
vėliau, žinoma, darbuodamasis 
dėl jos pasisekimo.

Tik pagalvokim, kaip bus malo
nu matyti mūsų mergaites prista
tomas šioj nepaprastoje šventėje, 
III Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metu, pirmame mūsų ir sve
čių susitikime, žengiant j Naujuo
sius Metus. Ir pirmą kartą Brazili
joj; regėti vieną iš jų apvainikuo
jamą puikia gintaro karūna, lietu

Buenos Aires, Argentinoje, Ona Kaire- 
lienė dirba „Laiko" redakcijoje. Nuotr 
Daivos Vaitkevičiūtės.

vės moters amžinu papuošalu. 
Tuo įvertindami mergaitės lietu
viškumą, simpatiškumą ir darbš
tumą, tikrai vertus pagarbos.

Tad su šūkiu „Tėvų žemė Lie
tuva, mūs širdyje visada" skubė
kim rinkti savo kandidates j šio 
KONGRESO LIETUVAITĘ ar 
GINTARO VAIDILUTĘ.

KONGRESO RENGĖJAI.

LĖKTUVAS JAU PILNAS
Telefoniniu pranešimu iš Šiau

rės Amerikos spalio 1 vakare Sao 
Paulyje sužinojome, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės nuomuo- 
jamas WORLD AIRWAYS lėktu
vas su 252 vietom jau yra užpildy
tas, nors keleivių registracija bai
giasi tik spalio 6 d.

Taip pat jau užpildytos kitos 
vietos, užsakytos su VARI G per 
Los Angeles (įskaitant svečius iš 
Australijos) ir New Yorką (iš viso 
80 vietų).

Šiuose trijuose skrydžiuose ne- 
betilpo apie 30 asmenų, užsira
šiusių iš Kanados, todėl šiuo me
tu tyrinėjamos galimybės sudary
ti dvi mažesnes grupes, bent po 
15 asmenų, skrendančių iš Toron
to ir Montrealio.

Iš 100 Kanados lietuvių, 70 y- 
ra jaunuoliai, 30 svečiai (suaugę). 
Čikagoje užsakomos vietos (lėk
tuvuose iš Čikagos, Los Angeles 
ir New Yorko) yra maždaug 60 
nuošimčių jaunimas ir 40 nuo
šimčių svečiai (suaugę).

NAKVYNĖS:
Petras ir Roseli Bilevičiai, R. Inh- 
angapi 65 - tel. 274-4047; Vytas 
Bacevičius, R. Pedro de Godai 
396 - tel. 63-9343, Amanas 2i- 
zas, R. das Heras, 1226; Angelika 
Trūbienė, R. Marechal Malei, 4gl 
tel. (darbo) 273-0338.

SEKANTI JAUNIMO STUDIJŲ 
DIENA - Sekmadienį spalio 19, ril© 
9:00 vai. ryto, R. Juatindiba, 28-MoóC^

m PASAUUHkS 
~ K.Oi%£ESAS.

SKUODŽIO 20
SAUSIO 4»

SKAIČIAI IR NAKVYNĖS
Iki spalio 1 gautomis žiniomis 

per Šiaurės Ameriką ir iš JAV bei 
Kanados tikrai atskrenda į Jauni
mo kongresą 332 asmenys su eks
kursija, ir gal dar 30 daugiau, iš 
viso 363, neskaitant atskirai atke
liaujančių. Prie šių 362 tenka pri->'H^ 
dėti bent 16 iš Vokietijos, ir dar 
nežinomą skaičių iš kitų Pietų A- 
merikos kraštų.

Visų jau praneštų švečių tarpe , 
yra maždaug 240 jaunuolių, ku
rie bus priimami mūsų šeimose.

Kas galėtų ir norėtų priimti 
svečius ir viešnias iš kitų kraštų, 
kviečiami kreiptis j nakvynių ko
misiją ir užpildyti anketą - infor
macijų lapą kuriame galima nu
rodyti skaičių, lytį, pageidaujamą 
kraštą. Taip pat nakvynių komisi
jai reikia pranešti, jeigu šeima jau 
susitarė su giminėmis ar pažysta
mais, nes kitaip pa$al sąrašą ko
misija tebeieškos jiems vietų kito
je šeimoje.
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šių trijų skritulių šviesiosios 

ir tamsiosios sekcijos yra vie
nodos: 1:3.

Būti populiariu tai reiškia su įdo
mumu klausytis tokių dalykų, ku
riuos jau seniai žinai,

KAI JUTIME

— Mano vyras neišeina iš ka
lėjimo.

Kokia gėda!
— Visiškai ne. Jis yra kalėji

mo viršininkas.

SENA ŽĄSIS
— Ir sena gi tavo žąsis — 

sako besivaišindamaa pas šykš
tuolį jo draugas.

— Iš ko tu pažįsti, kad ji se
na?

— IŠ dantų.
— Juk žąsis dantų neturi
— Bet aš turiu,..

♦) Tegyvuoja, teaugą, težydi!
A.„W0y»

Jaunosios kanklininkės Sigutė ir Mlrna Bankaltytfi koncerto metu, 
JA V-bėse, Nuotr. J. Girios („Dirvos" kliíé)

.'(Žiūrėti brėžinį). Yra 49 lan
gelių kvadratas. Jame įrašyta 
trylika raidžių “a”, Likusius 
langelius užpildykite kitomis 
raidėmis taip, kad susidarytų 
septyni lietuviški žodžiai Įra
šytų raidžių keisti negalima. 
Tas pats žodis negali kelis kar
tus kartotis.-

JAUNYSTĖ
Miela ir graži jaunystė, 
Kaip gėlė kol nenuvysta. 
Bet laikas, bėgantis tolyn, 
Pakeičia viską jis senyn.
Nora širdis jaunų svajonių, 
Raibsta akys nuo vilionių, 
Bet lenkiasi žmogus žemyn, 
O gėlės metamos šalin,
Jaunas tad mokėk gyventi, 
Kad su gėle nepasenti.
O jau pasenus, su laiku — 
Nors prisiminti bus smagu.
Kai jaunystėje kadaise 
Išminties romėnų paisei 
Ir su gėle šaukei nuolat 
Vis: vivat, crescat, flore a t!*) 
Tausok kaip gėlę tad jaunystę- 
Žinok, gyvenimas negrįžta.
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NUSPALVINK Šį VYTI,

MAMOS PASAKOJIMAS 
APIE LIETUVĄ

Mano mama labai mažai atsi
mena, todėl kad ji buvo labai 
maža, kai išvažiavo iš Lietuvos. 
Mama pasakojo, kad ji gyveno 
rudam name ir turėjo didelį kie
mą, Tame kieme buvo didelis 
vyšnių medis, Ir mano mama 
vis norėdavo vyšnių skint, bet 
po tuo medžiu buvo didelis šuli
nys. Jos mama vis bijodavo, kad 
ji neįkristų į šulinį ,tai ji jai ne
leisdavo skint vyšnių.

Mama dar atsimena, kad ji 
turėjo kiaulę. Ji tai kiaulei pa
raudavo žolės ir ją šerdavo. 
Mama turėjo didelį vilkinį šunį, 
jo vardai buvo Musė, Musė bu
vo išmokintas nunešt mano ma- 
moą tėtei pietus į darbą. Jis 
kiekvieną dieną nešdavo ir nė 
vieną kartą nesuėdė pietų.
Uau rusai tą šunį nužudė. Jie 
pašėrė jį - mėsa, sumalta su 
stiklu. Kai rusai atėjo į Lietu
vą, mama su savo tėvais turėjo 
išbėgti, bet kada nors žadame 
visi sugrįžti.

Rikis Lizdenis, 4 sk.
Bostono lituanistinė m-la

MŪSŲ LIETUVA
Mano tėveliai sako, kad Lie

tuvos kraštas yra labai gražus. 
Jie sako, kad gali krautuvėj 
kalbėti lietuviškai su žmonėmis, 
Aš noriu kada nors nuvažiuoti J 
Lietuvą,

Mes kada nors turėsim lais
vę Lietuvoj,

Andrius N ar b utis, 3 sk,
Aš noriu, kad Lietuva būtų 

laisva. Aš noriu Lietuvai padė
ti. Aš noriu būt karys,

Tomas Stroila, 3 sk,
Vasario 16 yra lietuvių Ne

priklausomybės minėjimo šven
tė. Bet dabar ji nėra mums 
džiaugsmo šventė, kaip pirmiau.

Šiais laikais mes ją švenčia
me su tautiniais šokiais ir dai
nomis per minėjimus.

Labai ilgas laikas praėjo, kol 
Lietuva gavo savo laisvę. Daug 
lietuvių žuvo už Lietuvos lais
vę, Todėl mes einam | lietuvišką 
mokyklą, kad mes išmoktumėm 
lietuviškai kalbėti.

Andrius Vitkus, 5 sk.
Visi Dariaus Girėno lit. m-los 

mokiniai,

6
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iteratira
MŪSŲ LIETUVA

VERGIJOS K R Y Ž K E LIU O S E
' (Tąsa iš praeito Nr.)

Stefanija Rukiene

KAIME
v

Malinovkoje lietuviai tremtiniai mažėja. 
Patys pirmieji ištrūko iš kolchozo ir išvažia
vo j rajono centrą Svila ir Rudžiūnai. Ra
džiūnas A. ir Svilu Vytautas buvo labai na
gingi. Kai iš Bakčaro j armiją mobilizavo 
paskutinius specialistus, tai iš kolchozo jų 
vieton pareikalavo naujų darbininkų. Rajo
no centrui buvo reikalingi elektrikai. Minėti 
tremtiniai ir pasisakė, kad abu yra specialis
tai elektrikai. Tikrais specialistais jie nebu
vo, bet apie elektrą nusimanė ir išvažiavo. 
Jie ir savo šeimas ištraukė iš kolchozo. Taip 
mūsų kaimas ir neteko šešių darbininkų. Vie
tiniai kaimiečiai pavydėjo ir tvirtino, kad 
ten bus daug geriau gyventi ir pragyventi. 
Visuose komunistiniuose kraštuose blogiau
sias gyvenimas kolchozuose, bet nuo šios 
ūkinės blogybės vistiek neatsisakoma, nes 
darbo gyvulius - kolchozininkus reikia lai
kyti nuolatinėje kompartijos kontrolėje.

Dažnai kartu dirbdavome su Albinu Buter- 
levičium. Tai buvo brunetas, aukštas, liesas, 
smulkaus trikampio veido ir jau peržengęs 
trisdešimt metų lietuvis. Kalbėdamas kiek

Klemensas Jūra

TU NEMATEI...

Tu nematei manęs pareinant girto, 
Apsvaigusio pavasario žiedų kvapais... 
Kada gegutė juoku nuo kojų virto, 
Krykštė pakluonėse linksmi maži vaikai.

Medum varvėjo anas gegužio rytas — 
Purienom kaišėsi Apatkas ir laukai, 
Kai vieversys, lyg akmenėlis krito, 
Rymojo senos eglės pakvipusios sakais...

Šypsojosi "Jonelis-Kryžius" senas — 
Kai spinduliai jo ąžuolini veidą glostė... 
Šventa ramybė plačiais laukais sroveno, 
Pavasaris gėlėm visus takus nuklostė.

Pavasariu apsvaigęs ėjau per pievas, 
Berželiams draugiškai pamojau kepure... 
Tarp žydrumų aukštų gėrėjosi pats Dievas, 
Vargonais himnus grojo sena žalia giria...

Ir gaila ir graudų — pargreita pamiršom 
Anų laikų svaiginančius pavasarius ... 
Išblaškė žemės toliais audros niršios — 
Prisiminimai, ilgesys — išspaudžia ašarą ...

Nebeturiu paguodai to stebuklingo žodžio, 
Negrįš pavasariai rudens keliais šarmotais, 
Kaip lapai krintame j kietą žemės gruodą — 
Ir nuskamba daina šaltos žiemos akordais. 

užsikirsdavo ir truputį mikčiojo. Tėvynėje 
jis buvo Lietūkio buchalteriu ir gyveno Kau
ne. Darbe buvo nuoširdus ir draugiškas. į jj 
pasižiūrėjus ir nematant jo menkučių pietų, 
jau galėjai spręsti, kad tas žmogus visada yra 
alkanas ir labai nori valgyti. Jo žmona buvo 
iš Plungės vienos gydytojos duktė. Ji buvo 
truputėlį perdėtai maloni ir jos elgesyje bu
vo kiek šlėktiškumo, bet save laikė lietuve 
ir tarp lietuvių jautėsi savame kieme esanti. 
Ta tremtinė buvo studijavusi mediciną, ar 
gal iš motinos tas žinias gavusi, bet medici
niškuose reikaluose nusimanė ir kai ką trem
tiniam patardavo. Jie tik ką prieš išvežant 
buvo sukūrę šeimą.

Plaukiant upėmis Buterlevičiai atkreipė 
mūsų dėmesį, nes buvo visiems draugiški ir 
gražiai tarp savęs sugyveno. Matėsi meilė, 
prisirišimas ir rūpinimasis vienas kitu.

Neseniai juos aplankė nedidelis, juodas 
Sibiro gandrelis. Jų čia yra labai mažai ir re
tai tenka pamatyti, nes gyvena pelkėtų miš
kų gilumose. Ir štai tas gandrelis atnešė 
jiems gražų berniuką, kuris šeimai suteikė 
džiaugsmą, bet kartu ir naują rūpestį, kaip 
tokią gležnutę gyvybę išauginti ir nenuma 
rinti badu.

Albinas dar labiau sumenko besirūpinda
mas žmona ir sūneliu. Tas jaunas ir darbštus 
vyras dirbo dieną ir naktį, kad užsidirbtų šei
mai juodos duonos kąsnelį. Jei taip žmogus 
dirbtų laisvame krašte, tuojau išdygtų na
mukas ir kieme atsirastų automobilis, jau 
nešnekant apie maisto gausumą ir įvairumą 
- kimšk viską, ko tik perdėtai išlepintas go
murys reikalauja. Tai būtų ten, kur "kapita

"A LITHUANIAN BIBLIOGRAPHY”
Mes esame įpratę girdėti 

nusiskundimus, kad šio ar to 
mums labai trūksta, šis ar 
tas reikalinga padaryti, ta
čiau nėra kas dirba, trūksta 
lėšų ir t.t. Todėl malonu yra 
susilaukti netikėtinumą, kad 
štai kas nors vertingo tapo 
padaryta. Tokį malonų neti
kėtinumą mums suteikė di
delis Adomo ir Filomenos 
Kantautų darbas: A LITHU
ANIAN BIBLIOGRAPHY. 
Tai stambi xxxix, 725 p. kny • 
ga, kurią išleido The Univer
sity of Alberta Press, 1975 
metais. Joje yra įtrauktos 
didesnės Kanados ir Ameri
kos bibliotekos, turinčios 
lietuviškų knygų ir žurnalų 
fondus, arba knygų įvairio
mis kalbomis apie Lietuvą. 
Pagal bibliotekų simbolius 
tuojau galima matyti, kur ko
kia knyga ar žurnalas galima 
rasti. 0 jeigu jų nėra Ameri 
kos bibliotekose, tai kai ku
riais atvejais svarbesniems 
veikalams yra nurodytos kai 

kurios Vak. Europos biblio
tekos, kaip Institut fuer 
Weltwirtschaft Kielio mies
te, Vak. Vokietijoje, turintis 
didelį rinkinį apie Baltijos 
kraštus. Platūs autorių ir 
knygų antraščių sąrašai vei
kalo gale lengvai padeda nu
statyti, ar ta knyga yra 
Amerikoj ir kurįoje bibliote
koje. Ne tik gale, bet ir 
daugelis straipsnių periodi
koj pateko į šią bibliografiją.

Kaip ta knyga atsirado? 
Autoriai aplankė 46 bibliote
kas ir nufotografavo lietuviš 
kų knygų katalogo korteles. 
Dar 63 bibliotekos atsakė 
laiškais ir atsiuntė sąrašus, 
kokias lietuviškas knygas 
jos turi. Labai svarbu, kad 
autoriai aplankė lietuviškas 
bibliotekas ir muziejus, ir su 
registravo jų gausius ir re
tus rinkinius, kurių neturi 
viešosios bibliotekos. Jie ap
lankė: ALKA muziejaus ir 
vienuolyno rinkinius Putna-

listai darbininkus marina badu" Ó šio šūkio 
raudonųjų autorių krašte tremtinys negali už 
dirbti savo šeimai juodos duonutės, bulvių 
ir pieno. Sunkiai ir ilgas valandas dirba Albi
nas, dirba ir jo žmona, maino paskutinį sku
durėlį į pieną, kad tik jų Kazelis nebūtų al
kanas ir išaugtų.

Labai sunkiai dirba ir Meinorius. Tai stip
rus, gražiai nuaugęs ir užsigrūdinęs Lietuvos 
laukų artojas.

Alfredas Stanevičius
(Montevideo)

me,Conn., Balzeko muziejų, 
Kazimieriečių ir Lietuvių jė
zuitų bibliotekas, Lietuvių 
muzikologijos archyvą (jie vi 
si Chicagoje) ir Marijonų bib 
lioteką Thompsone. Tik ne 
aišku, ar panaudojo didelę 
Pasaulio lietuvių archyvo 
biblioteką Chicagoje ir Pran 
ciškonų rinkinius Brooklyne 
ir Kennebunkporte,Me. - 
jie turi didelius knygų rinki 
nius, tik gaila, kad jie nėra 
tinkamai sutvarkyti naudoji
mui. Dabar iš šios bibliogra 
fijos galime sužinoti, kur ga 
Įima rasti tokius žurnalus, 
kaip ‘Akademikas’, ‘Naujoji 
Romuva','Vairas’ ar ‘Židinys 
ir kokius jų numerius ten tu 
ri (šie žurnalai nėra užregis
truoti ‘Union List of Serials’, 
5 t., kur visi bibliotekininkai 
pirmiausia ieško).

Viso yra 10,168 knygų 
ir straipsnių antraštės, su
skirstytos Į13 skyrių.

DIRVA
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MŪŠI)
PAVARDĖS

(iš G K.)

L
ietuviai paprastai tu
ri du savo „asmens liu
dijimus" — vardą ir 

pavardę. Prireikus pavar
tojamas ir tėvo vardas. 
Iš šių trijų asmens vardų 
paveldimas, perduodamas 
iš kartos į kartą, yra tik 
vienas — pavardė. Todėl 
pavardės yra pastoviausi, 
mados bangų bemaž ne
paliečiami, svarbiausi as
menų įvardijimo, atskyri
mo vienų nuo kitų simbo
liai.

Pavardžių susidarymo 
šaknys siekia labai tolimus 
laikus — XV a, pradžią 
ir net XIV a. pabaigą. 
Bet XIV, XV šimtmečiai — 
tai tik pavardžių (tiksliau 
— dvinarės lietuvių as
menvardžių sistemos) for
mavimosi užuomazgos. Tik
rosios pavardės, kaip mes 
jas dabar suprantame, ima 
rastis tik XVI a. Visas

Fragmentas naujų Parodų rūmų, pastatytų Vil
niaus senamiestyje.

J. Kedys — kovotojas dėl laisvės
JO 60 M. SUKAKTIES PROGA

Jonas P. Kedys gimė 1914 m. birželio 15 
d. Raišupio'km., Igliškėlių valse., Marijam
polės apskr. Jo tėvai buvo ūkininkai, są
moningi lietuviai. Tėvas, norėdamas mo
dernizuoti 30 ha ūkį, įklimpo į skolas, šei
ma buvo didelė: 6 vaikai, iš kurių du žuvo 
kaip valstybiniai partizanai. Jonui teko 
nuo 5 kl. pavargti ir pačiam užsidirbti 
mokslapinigius. Per aspera ad astra 1934 
m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gim
naziją ir tais pačiais metais įstojo į Aly
taus Miškų mokyklą. Nepasitenkindamas 
šiuo mokslu, 1942 m. įstojo į Vilniaus u-tą, 
politinės ekonomijos skyrių. Pasitraukęs 
nuo bolševikų į Vokietiją, 1946-1948 m. Er- 
langeno ū-te studijavo politinę ekonomiją, 
įsigydamas šios specialybės diplomą.

Sukaktuvininkas iš jaunumės buvo lin
kęs į žurnalistiką. Dar gimnazistu būda
mas, suredagavo ir išleido „Bezmėną“. 
1934 m. pradėjo rašyti korespondencijas į 
„Lietuvos Žinias“, o vėliau į „Mūsų Gi
rias“. 1936 m. jis buvo „Lietuvos Aido“ 
nuolatinis korespondentas. Taip pat jis ra
šė nemaža į „Jaunąjį Kartą“ ir „Trimitą“. 
Vilniuje gausiai bendradarbiavo „N. Lietu
voje“. Vokietijoje rašė „Laisvoje Lietuvo
je“, „Tėviškės Žiburiuose“ ir „Šviesoje“. 
Australijoje „Mūsų Pastogėje“, „Australi
jos Lietuvyje“, „Vienybėje“, kol ji nebuvo 
nrcifinvietinė.

naio „News Digest — International“ reda
gavimas. Nuo 1963 m., nuo pat įsteigimo 
dienos, jis yra šio žurnalo vyriausias re
daktorius ir nuolatinis vedamųjų bei kitų 
politinių straipsnių autorius. Šiame žurna
le tarptautinėje plotmėje jis nuosekliai ir 
pagrįstai gina ne tik Lietuvos valstybės 
nepriklausomumo idėją, bet ir visų Mask
vos pavergtų tautų laisvę, šiuo atžvilgiu 
J. P. Kedys yra didžiai nusipelnęs kovoto
jas dėl Lietuvos valstybės laisvės. Tai, ką 
V. Kudirka visą amžių gynė lietuviškai, 
dabar J. P. Kedys gina angliškai ir lietu
viškai. Už tai jam pridera nuoširdi pagar
ba ir padėka.

Šiuo metu Sukaktuvininkas ruošia di
džiulį leidinį anglų kalba apie emigrantų 
tautybes Australijoje, vadinamą „Mig
rants Year Book“, čia kiekviena tautybė 
turės savo atskirą skyrių. Tai bus pirmoji 
tokio pobūdžio knyga Australijoje. Ji pa
sirodys dar šiemet.

Nuo 1935 m. J. P. Kedys aktyviai daly
vauja visuomeninėje ir politinėje veikloje. 
Minimais metais jis buvo išrinktas Aly
taus Miškų mokyklos mokomojo personalo 
šaulių būrio v-bos pirmininku, o taip pat 
ir tos mokyklos ūkio vedėju. 1936 m. jis 
buvo paskirtas „Jaunosios Lietuvos“ Jū
rės skyriaus sporto vadovu. 1937 m. toje 
pat Jūrėje įsteigė krepšininkų komandą ir

XVII ir net XVIII šimtme
tis — intensyvaus pavar
džių formavimosi laikai.
XVIII a. pabaigoje ir XIX a. 
pradžioje pavardžių susi
darymas iš esmės baigiasi.

Kaip matome, lietuvių 
pavardės formavosi paly
ginti lėtai — per kelis 
šimtmečius. Tie šimtmečiai 
lietuvių valstybės istori
joje buvo nepaprastai 
audringi ir sudėtingi. Jie 
paliko savo gilius pėdsa
kus ir lietuvių pavardyne. 
Atidesnis žvilgsnis j dabar
tines lietuvių pavardes tuos 
pėdsakus aiškiai pastebės.

Bene svarbiąsias lietu
vių dabartinių pavardžių 
bruožas yra tas, kad pagal 
kilmę dauguma mūsų pa
vardžių yra nelietuviškos. 
Kodėl taip atsitiko?

Kaip žinoma, XIV a. 
pabaigoje — XV a. pra
džioje lietuviai buvo ap
krikštyti. Krikščionybė j 
Lietuvą ėjo per Lenkiją, 
todėl graikiškos, hebrajiš
kos, lotyniškos, slaviškos, 
germaniškos ir kitokios 
kilmės krikšto vardai, ku
riuos gaudavo lietuviai 
krikšto metu, dažniausiai 
turėjo lenkišką pavidalą. 
Lietuvių pavardžių susida
rymo specifika buvo to
kia, kad ne senieji, „pa
goniškieji", o daugiausia 
svetimos kilmės krikšto 
vardai buvo tos sėklos, iš 
kurių vėliau išaugo lietu
vių pavardės.

Sakysim, iš krikšto var
do Jonas dabar turime per 
penkis šimtus skirtingų pa
vardžių. Dauguma jų susi
jusios su slavu kraštais, o 
kitos gali būti atėjusios 
iš vakarų, dažniausiai — 
iš germanų kalbų. Seimų, 
turinčių pavardę, išverstą, 
perdirbtą ar kaip kitaip 
susijusią su krikšto vardu 
Jonas, Lietuvoje yra apie 

10 000 (šeimą imant vidu
tiniškai po 4 asmenis, su
sidarytų 40-ties tūkstančių 
gyventojų miestas). Vien 
Jankauskų Lietuvoje yra 
per i 100. Daugiau kaip 
500 yra Ivanauskų, per 
350 Jonaičių, apie 250 Jo
nušų ir Jašiūnų ir t.t. Gau
siai pavardžių turime ir iš 
daugelio kitų krikšto var
dų — iš Motiejaus — apie 
410, iš Jokūbo — apie 
200 ir t.t.

Be galo populiarus anks
tesniais laikais Lietuvoje 
buvo vardas Petras. Todėl 
nenuostabu, kad ir pavar-. 
džių, kilusių iš šio vardo,- 
yra gausybė. Pagal dažnu
mą antrą vietą Lietuvoje 
užima pavardė Petrauskas 
— per 1200 šeimų.

Dažnos mūsuose pavar
dės, susidariusios iš sla
viškos kilmės krikšto var
do Stanislovas, Stasys (per 
1000 Stankevičių šeimų, 
per 300 Stankų, per 200 
Stanevičių, apie 120 Sta
siūnų ir t.t.), iš lotyniškų 
vardų Povilas (apie 850 
Paulauskų, apie 160 Povi- 
lionių, per 100 Paulavičių 
ir t.t.), Urbonas (apie 760 
Urbonų, apie 370 Urbana
vičių, per 250 Urbonavi
čių, apie 80 Urbaičių, apie 
60 Urbučių ir t.t.) ir dau
gelio kitų.

Lietuvoje žinoma apie 
40000 skirtingų pavardžių. 
Kokius du trečdalius jų 
sudarys tokios, kurios vie
naip ar kitaip susiję su 
krikšto vardais,

Bene dažniausia pavar
dė Lietuvoje yra Kazlaus
kas (su variantais Kazlaui- 
kis, Kozlovskis ir pan. — 
iš viso per 1500 šeimų). 
Nėra abejonės, kad tai 
slaviškos kilmės pavardė, 
sietina su lenkų Kozlovskį, 
baltarusių Kazlouski, rusų

Kazlovskij ir pan. Slavų 
kraštuose ši pavardė gana 
populiari, tačiau ne tokia 
dažna, kaip, sakysim, ru
sų Ivanov, ar pan. Todėl 
kyla rimbas jtarimas, kad 
daugelis (ar net dauguma) 
mūsų pavardžių Kazlaus
kas yra vėlesnės, pagal 
lenkų Kozlovski ar pan. 
„išverstos" iš lietuviškų 
Oželis, Ožiūnas ar pan. 
Tokių vertimo atvejų pa
vardžių susidarymo istori
joje žinoma nemaža —- 
buvo laikai, kai pono ar 
raštininko valia Žvirblis 
pavirsdavo į Vrublevsk|, 
Avelė — į Baranauską ir 
t.t.

Labai daug Lietuvoje ir 
iš svetur atklydusių skolintų 
pavardžių, t.y. tokių, ku
rias atnešė Lietuvoje apsi
gyvenę, o vėliau sulietu- 
vėję svetimtaučiai.

Iš krikšto vardų sudary
tos, „išverstos", su sve
timtaučiais atklydusios ir 
kitos nelietuviškas Šaknis 
ar kamienus turinčios pa
vardės dabar vyrauja — jų 
susidarys iš viso apie 70 
—75 procentus.

Vis dėlto gausiai turi
me ir lietuviškų pavardžių. 
Bene dažniausia - jų — 
Balčiūnas (apie 900 šeimų). 
Lietuvoje yra po 550 Kai
rių ir Žemaičių, per 420 
Kubilių, apie 300 Budrių, 
Miškinių, Šukių šeimų ir 
t.t.

Labai įvairios, kartais 
patrauklios, bet dažniau 
pašaipios ar net piktokos 
yra pravardinės pavardės 
(Baltkojis, Juodakis, Di
džiulis, Juodsnukis, Klypa, 
Peštukas, Pikturna, Pusdeš- 
ris ir t.t.) Esama ir kitokios 
kilmės lietuviškų pavardžių 
•— vietovardinių, tautovar- 
dinių, augmeninių, gyvū
ninių, _ amatinių ir pan.■ ’ t * i

Turint dar galvoje, kad 
pavardės, kilusios iš krikš
to vardų, dažnai turi lie
tuviškas tėvavardines prie
sagas -adis, -ūnas,’ -ėnas, 
-onis ir kt. (plg. Jonaitis, 
Baltrūnas, Kazėnas, Petro
nis), t. y. jos yra aiškiai 
lietuviškos pavardės, ga
lima spėti, kad lietuviškų 
pavardžių yra apie pusę.

Tiesa, ne visada būna 
aišku, kuri pavardė lietu
viška, kuri — skolinta. 
Kartais ir labai kruopštūs 
tyrinėjimai būna bejėgiai 
visiškai tiksliai nustatyti 
pavardės kilmę. Todėl čia 
pateiktieji duomenys apie 
lietuvių pavardžių grupes, 
jų gausumą ir pan. yra dar 
apytiksliai. Tikslesnį vaizdą 
galėsime susidaryti, kai 
bus išleistas pavardžių žo
dynas, kuris pradėtas 
rengti Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute.

žodyne alfabeto tvarka 
numatoma pateikti visas 
dabartines lietuvių pavar
des. Prie kiekvienos pa
vardės bus nurodyta, kur 
toji pavardė yra paplitusi 
ir kiek iš viso yra tos šei
mos pavardžių. Galvojama 
paaiškinti ir pavardžių 
kilmę. Pavardės bus 
pateiktos sukirčiuotos. Jei
gu pavardė yra aiškiai iš
kreipta (pvz., Bovšis vietoj 
Baužys) arba jei ji yra ne
abejotinai tarmiška (Meš
kėla vietoj MeŠkelė), žo
dyne tai bus atspindėta 
grafiškai, nurodant ir lite
ratūrinei kalbai priimtines
nę, tikslesnę lytį.

Pavardė — tai ne tik 
asmens vizitinė kortelė, 
uet ir kalbos faktas, vertas 
rinkti, publikuoti ir tyri- 
nėli.

ALEKSANDRAS
VANAGAS,

vaidintojų grupę, kuriai visą laiką vado
vavo. Jis čia surežisavo ir vaidino 4 kome
dijose. Vėliau ir Jurbarke aktyviai dirbo 
sportinėje ir teatrinėje srityje.

1940 m. rudenį Jurbarke sukaktuvinin
kas įsteigė 25 vyrų slaptą antibolševikinį 
vienetą. Tokiam dideliam vienete, be abe
jo, atsirado ir šnipų. Jų išduotas, J. P. Ke
dys buvo NKVD suimtas ir uždarytas Tau
ragės kalėjime. Keletas to būrio kovotojų 
bolševikų buvo sušaudyti. Jis taip pat bu
vo pasmerktas mirti, bet vokiečių daliniai 
anksčiau atidarė kalėjimo duris, negu bol
ševikai spėjo mirties bausmę įvykdyti.

1942 m. žiemą jis suruošė Jurbarke žie-

STEPONAS VYKINTAS

mos sporto šventę. Šventės metu plevėsavo 
mūsų trispalvė. Dėl to naciai Sukaktuvi
ninką buvo areštavę, bet lietuvis komen
dantas patardęs jį paleido. Tada Sukaktu
vininkas išmovė į Vilnių.

Vilniuje aktyviai veikė „Šarūno“ sporto 
klube. Šis klubas faktūrai buvo politinė po
grindžio organizacija, veikianti prieš na
cius. 1943 m. Sukaktuvininkas buvo Gesta
po areštuotas už nuotraukų darymą, bet po 
tardymo paleistas.

Suprantama, kad an t i bolševikini s veikė
jas negalėjo pasilikti tėvynėje, nežiūrint, 
kaip jis ją bemylėtų. Todėl 1944 m. rūgs. : 
d. J. P. Kedys išvyko į Vok it‘Ją. Iš p: 
džių gyveno Pomeranijoje, v i-.ad atsiuarė 
Kassel-Mattenberge. Jis čia t ivo išrinktas 
tautinio komiteto sekretoriumi. Įsteigė 
sporto klubą. Dėstė gimnazijoje. Vėliau 
Erlangeno u-te L. Studentų dr-jos pirmi
ninku ir tarptautinės studentų sąjun; 
sekretoriumi. Kurį laiką gyveno Men 
geno stovykloje. Iš čia su šeima eir .< j 

į Australiją.
1952 m. sukaktuvininką, ^ustralijoje at

gaivino „Šviesos“ sambū/ 'kuris veikė 
Vokietijoje. Devynerius metus jis buvo 
perrenkamas šio sambūrio pirmininku. 
Apie 15 m. jis buvo Australijos L. Bend- 
ruuomenės Tarybos nariu. Buvo renkamas 
į aibę komitetų ir komisijų. Jis yra Pa
vergtųjų Tautų Komiteto' (Captive Na
tions Week Committee) vienas iš steigėjų 
ir narys. , f
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PUIKS TEATRO ŠVENTĖ
Jau pati Antano Škėmos dra

mos „Žvakidės" premjeros pra
džia sekmadieni, spalio 5, Artur 
Azevedo teatre žiūrovams prane
šė, kad būsianti nepaprasta šven- '• 
tė: vaidinimas prasidėjo laiku, 16 
valanda, išgąsdindamas keliasde
šimtį tautiečių, kurie pripratę at
vykti pagal lietuviškai brazilišką 
paprotį pusvalandį vėliau. ;

Pati drama sumaniai režisuota \ 
ir pastatyta adv. Vinco Tūbelio,
kuris net savo (žmonės sako, tru
putį „vėlniūkštišką") barzdą paau
kojo, kad galėtų vaidinti bebarz
džio tėvo (Vinco Banio) sūnų. O 
visa kultūringą scenos meno šven
tė maloniai dvelkė Dėdės Juozo - 
kun. J. Šeškevičiaus stiliumi.

Visų pirma jau iš tolo per stik
lines duris matėsi tautiniais rūbais 
pasipuošę žilvitiečiai, nurodą vie
tas ir atskirdami avis nuo ožkų: 
garbės pakvietimus (virš 10 kru- 
zeirų) įsigijusius pasodino prieky
je, o visus kitus, įskaitant ir ML 
centus skaičiuojantį koresponden
tą, pasodino atokiau (kad geriau 
galėtų pastebėti, kas pavėluoda
mas įeina, nors ir nedrįstų pavar
džių šiame numeryje suminėti.)

Nepabūgę vėsaus oro ir žemai 
slenkančio rūko nustebo, salėje 
pamatę apie 450 žiūrovų, atvyku
sių net iš toliau - Santos, Guarujá 
ir kitur. Ir pirmasis vaizdas sceno
je dar maloniau visus nuteikė: per 
visą rausvos uždangos priekį išsi
rikiavę moksleiviai ateitininkai, 
žilvitiečiai, „Rūtelės" šokėjai.

Pranešėjai Robertas Saldys, Li
dija ir Leonisė Rubliauskaitės su 
Vanda Pilrpavičiūte pakvietė visus 
mėgėjų teatre vaidinusius atsisto
ti, o jų talkininkai tiesiog pagar
biai prisegę po rožę artistams, ku
rių buvo nuo keliolikos iki virš 
90 metų amžiaus, iš viso beveik 
35 asmens.

Po trumpos pertraukos žiūro
vai sustojo pagerbti jau mirusių 
teatro darbuotojų, o gyvieji ir 
vaidinimo publikoje esantieji reži
sieriai buvo atskirai iškviesti po 
vaidinimo ir apdovanoti gražiai 
Aleksandro Bumblio ir Mūsų Lie
tuvos spaustuvių paruoštais Padė
kos lapais. Ir nors vaidinimas sta
tytas nejokia proga, pabaigoje gie
dotas Lietuvos himnas baigė gra
žiai ir santūriai supinti tikrą kul
tūringą lietuvišką šventę.

Dar lietuvių išeivijoje caro Ru
sijoje pradėjęs vaidinti ir vėliau 
kelis vaidinimus pats parašęs dr. 
Eliziejus Draugelis lengvai ir jaut
riai papasakojo savo atsiminimi#

MUSŲ

kelis kartus pabrėždamas jau
niesiems ateitininkams ir visiems
susirinkusiems, kad jį tiek metų - 
gimęs 1886 m. - išlaikė ir tebepa
laiko „meilė Tėvynei ir Dievas."

Režisieriaus Vinco Tūbelio pa
ruošta drama ėjo aukso viduriu: 
Škėmos veikalas moderniškas (ja
me juoston įrašyta muzika, akto
rių žodžiai, tik būtiniausios deko
racijos,kalbantieji mirusieji, giliai 
išvystyta psichologija), pati tema- 
1941 metų frontas Lietuvoje-sun- 
koka, jaudinanti; ir tuo pačiu São 
Paulo lietuviams, gal daugiau no
rintiems pamatyti lengvesnio po
būdžio kūrinius, prieinama ir jdo- 
mi. Ją galėtų sekti dar abstraktes
nis veikalas.

Prie prityrusių vaidintojų prisi
jungė ir nauji veidai (arba kiek jų 
buvo galima - Algirdo Sliesoraičio 
ateveju - už puošnios barzdos) ma
tyti. Keliolikmetė Nilza Guzikaus- 
kaitė, daug kartų maža būdama 
deklamavusi ir vaidinusi, pirmą 
kartą pasirodė suaugusių scenoje, 
puikiai atsimindama ir ištardama 
svajotojos sesers rolės žodžius.

Jos brolius vaidino A. Sliesorai- 
tis, tarp daugelio savo bendrovės 
ir daugybės lietuviškoje visuome
nėje darbų suradęs laiko rolei pa
siruošti. Gal pirmą kartą dalyva
vo dramoje, bet mokėjo scenoje 
judėti, išsireikšti..Ir gal daugiausia 
šioje tragedijoje pasirodžiusių pa
tyręs adv. V. Tūbelis, pagrindinis 
veikalo veikėjas, sopindamas kitų 
aktorių pastangas į vientisinį ir 
dramatišką vaizdą.

Dviejų veiksmų dramoje trijų 
vaikų tėvą vaidino Vincas Banys, 
vaizduodamas žmogų, pakliuvusį 
į nejaukų tarpą tarp parsidavėlio 
sūnaus ir kito sūnaus poeto. So
vietų nužudytą kunigą, tėvo brolį 
atliko Kazimieras Miliauskas, savo 
ramiu būdu praturtindamas jo 
vaidmeniui skirtus žodžius.

Kartu su V. Tubeliu profesinėj 
scenoj galėtų vaidinti Julija Krau- 
jalytė, vaidinimo Agota, kurios 
rplė davė publikai progos atsi
kvėpti nuo šiaip sunkios temos.

Ll ETŲ VA
WĮi«»irn,l .... .

Dar prie vaidinimo prisidėjo vi
sose repeticijose dalyvavusi sufle- 
rė Liucija Jodelytė (kuri irgi nus
tebino publiką, nes jos - kaip kar
tais mūsų scenoje pasitaiko - nebu
vo galima girdėti), ir Irena Ado
mavičiūtė Kuniškienė, įgrojusi var
gonų muziką.

Kun. J. Šeškevičiaus globojamų 
Sendraugių ateitininkų skyrius, 
su talkininkais moksleiviais, žilvi- 
tiečiais, „Rūtelės" šokėjais sutei
kė Sao Paulo ir apylinkių lietu
viams tikrai retą teatro šventę. Ir 
jau kalbama, kad tiktų ją pakar
toti Jaunimo kongreso metu.

Reikėtų prie šio pasirodymo vi
sumos paminėti ir pakvietimų — 
bilietų platinimą po visus bairus 
ir apylinkes. Jau gerokai iš anks
to per malonius visų parengimų 
talkininkus, turinčius savo „kli
entus", išplatinta virš 600 bilietų. 
Kurie auka (garbės pakvietimais 
ar įsigydami bilietą ir negalėję atei
ti) parėmė veikalą, tikrai padrąsi
no šio veikalo rengėjus bei artis
tus, o programoje dalyvavę be abe
jonės praturtėjo lietuviška paren
gimo dvasia.

TEATRO DARBUOTOJAI

Mokytoja HALINA DIDŽIU- 
LYTÉ MOŠINSKIENĖ, dabarti
niu metu Jaunimo kongreso Fi
nansų komisijos sekretorė, daug 
bendradarbiauja lietuviškojespau- 
doje, yra išleidusi keletą knygų. 
Eilę metų mokytojavo São Paulo 
lietuviškoje mokykloje.

Su mokiniais režisavo visą eilę 
veikalų savo ir kitų autorių, tarp 
jų „Knygnešių anūkai," „Kalėdų 
vakaras," klebonijos statybos va
jui paremti. Jaunimo metinių 
švenčių metu buvo pastatyti H. 
Mošinskienės parašyti vaidinimai: 
„Nulinkusios varpos," „Joninių 
ugnys" ir kiti.

Halines ir Algirdo Mošinskių 
sūnus Jurgis gyvena Los Angeles 
mieste,JAV, dvi ištekėjusios duk
terys S. Paulyje ir jauniausias sū
nus Antanas kartu su tėvais Perdi
zes.

STASYS JUREVIČIUS, buvęs 
mokytojas lietuvių mokyklose S. 
Paulyje, režisavo ir vaidino daugel 
veikalų, kaip „Tuščios pastangos," 
„Amerikoniška žmona" ir kt. 

w A •
Neseniai j JAV išvykęs kun. J. 

KIDYKAS taip pat režisavo V, 
Krėvės-Mickevičiaus „Kukis ir Gu- 
gis," kuriame pats vaidino su a.a. 
D. Lauciumi.

Paskutiniu metu sužinojome, 
kad taip pat lietuviškus vaidini-
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mus yra režisavęs ANTANAS 
DUTKUS, tačiau neteko sužinoti 
kokius veikalus. Tikimės, kad tie, 
kurie žino, pasidalins šiais davi
niais su ML skaitytojais.

Tiek su lietuviška mokykla, 
tiek su moksleiviais ateitininkais 
visą eilę veikalų yra režisavęs DĖ
DĖ JUOZAS (kun. Juozas Šeške
vičius): tarp jų su mažaisiais vai
dinti „Paparčio žiedas," „Kalėdų 
senelis," Volerto „Naktis miške," 
„Paskutinis sapnas žemėje," „Sv. 
naktis." Tai buvo dideli vaidini
mai su daug artistų. Visi tie „an
geliukai,"„nykštukai" ir kiti šian
dien yra užaugę, vedę ar ištekėję. 
Tačiau maloniai prisimena anuos 
lietuviškos mokyklos laikus ir mo
kytojus Jadvygą Valeikienę, B. 
Kazlauskienę, A. Gudavičienę, E. 
Antanaitienę, M. Kindurienę, Ha
liną Mošinskienę, R. Jūraitienę, 
M. Vinkšnaitienę, J. Kaseliūną ir 
seseles Kristiną, Giovani, Teresė
lę, Lourdes ir Liuciją, kartu daly
vavusius šitų švenčių parengime. 
Jaunimo švenčių metu režisavoį 
„Mes eisim motinos ieškoti," Gus
taičio „Sekminių vainikas," H.! 
Mošinskienės „Nulinkusios var
pos" ir „Joninių ugnys," >,Linų 
žiedo daina," „Jūros dukra." Ir 
gi režisavo Kat. moterų pastatytą 
„Vergijos griūvėsiuose" ir parapi
jos pastatytą „Dr. Vincas Kudir 
Ką."

Apie kitus režisierius nepasise
kė surinkti tikslesnių žinių.

(Šiuo baigiamas São Paule vai
dinimus režisavusių aprašymas, 
Mūsų Lietuvai paduotas „Žvaki
dės" premjeros proga).

LANKYS TAUTIEČIUS

Lietuvių katalikų šeimas atei
nančiomis savaitėmis toliau Sant
ana ir Casa Verde apylinkėse lan
kys klebonas kun. Petras Daugin
tis.

UŽSIMOKĖJO ML

Po 50 kr. Vac. Zizas, H. Kli
mas, St. Adomėnas.

Po 100 kr. Ant. Serbentą, J. 
Gerulaitis, N. N., Pr. Ribačionka.

IEŠKO GIMINIŲ
Ieškoma žinių apie tėvus Joną 

ir Barborą Papučkaitę-Meškaus- 
kus; jų vaikus Kazį (g. 1914), Va
leriją (g. 1921), Lionginą (1922 
m.) ir Juozą (g. 1925 ar 1926), iš
vykusių iš Rokiškio apskr.,Svėda
sų miestelio, Karališkių gatvės 
1927 m. į Braziliją. Tuo laiku jų 
adresas buvo Osasco.

Pranešti ML redakcijai.

KUN. HERMANAS ŠULCAS, 
dabar Italijoj, žada netrukus grįžti 
Brazilijon. Lapkričio (novembro) 
10 dieną jis tikisi jau būti Santo- 
se.
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MOŠŲ ŽKiOS1

KERMOŠIUS—KAIP AVILYS
Užsuku sekmadienio vakarę — 

kermošius ūžia, dūzgia, tartum 
avilys. Lietuviai ir kitataučiai, se
nesnieji, jaunimas ir vaikai, spau
džiasi nedideliam Zelinos parapi
jos šventoriuj.

Vieni šaudo j taikinj, kiti dau
žo skardines, treti stengiasi už
mesti medinį žiedą arrtzkokio pa
geidaujamo laimikio, dar kiti įvai
rius „numerius" traukia — kiek
vienas bando savo laimę.

Dauguma šildosi prie verdan
čio „quentão" arba, grjžę iš teat
ro, net ir vakarienę randa; tad ir 
vaišinasi kvepiančiu kepsniu, už- 
sigurkšnodami vėsiu alučiu. O „pi- 
pokininkas" net suprakaitavęs - 
nespėja iškepti tuos sprogstančius 
grūdus, kai vaikai viską išgraibsto.

Prasidėjęs šeštadienį, spalio 4, 
kermošius žada kas savaitę ką 
nors įdomesnio pristatyti. O lan
kytojų, atrodo, netruks.

LANKĖ SESERĮ
Paula Rimšienė buvo nuvažia

vusi pas savo seserį Liudą Miniaus- 
kienę Montevidėjuje ir aplankė 
Argentiną, vėliau grįždama j São 
Paulį su seserėčia prof. Margarita 
Miniauskaite de Blixen („Žinios"!

Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja
DR. HELGA HERING

Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 22i4, Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão) Telefonas: 220-0439
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FÁBR8CA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual 104.519.517 CGC. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

VILA ZELINOS KERMOŠIUS 
kviečia visus maloniai praleisti lai
ką su draugais, išbandyti laimę, į- 
sigyti įdomių dovanėlių ir paremti 
šv. Juozapo parapijos darbus. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIE
NIAIS - VISĄ SPALIO MĖNESI. 
Nuo 17 iki 22 valandos.

IŠSKRIDO į ŽAIDYNES

Tarp 285 sportininkų ir jų va
dovų bei instruktorių,atstovaujan
čių Braziliją tarptautiniuose Pan- 
amerikos žaidimuose,iš São Pau
lo spalio 2 išskrido Petras Genevi- 
čius, krepšinio rinktinės instruk
torius.

SKAITĖ PASKAITĄ
Izraelitų senelių prieglaudos 

Associação Beneficiente e Reli
giosa Israelita, Lar dos Velhos 
personalo ir slaugymo administra
torė Janina Valavičienė pereitą 4 
d. Jaçanã židinyje skaitė paskaitą 
apie vyresnio amžiaus žmonių fi
zinę priežiūrą senelių prieglaudo
se. Konferencija skaityta spalio 1 
- 6 dienomis minimos „Senelių 
savaitės" proga.

Paruošusi savo pastabas iš šal- 
. tinių įvairiomis kalbomis ir iš sa

vo penkerių metų patyrimo šia- 
■ me darbe, paaiškino, kaip slaugo

mąjį ir kitą personalą galima la
vinti gerontologijos srityje kol nė
ra Brazilijoje specialistų senelių 
priežiūrai ruošos. Konferencija ir 
diskusijos užtruko virš 45 min., 
paskaitų cikle dalyvavo slaugės, 

j gydytojai, administratoriai, socia
liniai asistentai ir kiti.

• ATITAISYMAS
Literatūros būrelio pranešime "Pri

statė naujas knygas" , ML nr. 40 ,jsi 
vėlė nesusipratimas. Pristatymo "ak
tą" skaitė ne kun. Pr. Gavėnas, kaip 
ten parašyta, o būrelio vedėjas, Al
fonsas D. Petraitis.

Fones 274-0677 - (Res.274-1886) 
São Paulo

NOSSA LITUÂNIA

MŪSŲ LIETUVA

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

iečia i@ LIETUVIŲ SĄJUNGA-ALIANCA savo nanus ir iciu
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® Sąjungos rūmuose, Rua Lituânia 67, Moóca, š. m. spalio mėn. 12 
S dieną, sekmadienį, nuo 13:30 vai. Apie dalyvavimą iš anksto pra- 
® nešti telefonu 274. 51 16
@ PIETŲ METU JAUNIMO KONGRESO KOMITETAS PRISTATYS 

KONGRESO LIETUVAITĖS KANDIDATES VISUOMENEI.

MŪSŲ MIRUSIEJI

VEIKLOS KALENDORIUS - 1975

Spalio 9, 20:30 „Nemunas” šoka Clube 
Atlético Paulistano.

Spalio 10, Tarptautinė vakarienė Japonų 
kultūros draugijos salėje.

Spalio 12, 9:00 PLJK atstovų posėdis R.--*■**»»*■> 
Juatindiba, 28.

Spalio 12, 13.*00 vai. Lietuvių Sąjungos- g 
' Aliança pietūs, R. Lituânia, 67 - Moóca.

Spalio 18-19, Trijų kraštų Jaunimo kon-1 
greso posėdis, Porto Alegre. |

Spalio 19, 11:00 Rio de Janeiro lietuvių f 
pamaldos katedros koplyčioje.

Spalio 19, 9 vai. ryto, R. Juatindiba, 20- 
JK atstovų susirinkimas ir jaunimo studijų 
diena.

Spalio 25, 20 vai. Literatūros ratelio po
būvis ir Z. Bačelio autobiografijos pristaty
mas, G. Bačelio namuose, Av. Angelica.

Lapkričio 2, ypatingos Vėlinių pamal
dos parapijose.

Lapkričio 15-16, Jaunimo kongreso ba- 
zaras, Sąjungos rūmuose, R. Lituânia.

Lapkričio 14-16, Trijų kraštu PLJK pa
sitarimas, Buenos Aires.

Lapkričio 23, „Nemunas” šoka Persikų 
šventėje, Cocuera (prie Mogi das Cruzes)

Lapkričio 23, 16 vai. lietuvių kalėdinis 
pasirodymas Prakartėlių muziejuje, Ibira- 
pueros parke.

Lapkričio 28, 20 vai. PLIAS susirinki
mas pas A ir H. Mošinskius.
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PAVASARIS

męs Ukmergėje 1906 m.; liūdėda- 
mi liko žmona Joana Molevskai- 
tė, sūnūs Albertas, Eduardas ir 
Marius ir šeši anūkai. Atvyko Bra
zilijon 1927 m., vertėsi siuvėjo a- 
matu. Septintos d. mišios Vila Ze- 
linoje spalio 6,20 vai. Mirė rugsė
jo 27 Vila Alpinoje.

KAROLIS SLAVINSKAS, 74 
m., kilme iš Ukmergės apskri
čio, rugsėjo 30 mirė Mauá miestą 
Septintos d. mišios V. Zelinoje 7 
spalio, 20 vai.

KAROLINA GRUNDINAITÉ- 
LAPIENÉ spalio 1, sulaukusi 74 
m.,mirė V. Zelinoje. Kilusi iš Ro
kiškio, Brazilijon atvyko 1925 m. 
Nuliūdę liko duktė Ksavera Ma- 
čiulaitienė, du anūkai ir keturi 
proanūkiai. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. J. Šeškevičius. Palai
dota V. Zelinos kapuose. Septin
tos d. mišios V. Zelinoje spalio 8, 
19:30 vai.

Prieš kiek laiko mirė kitas uk
mergiškis, IGNAS VERBICKAS, 
kilęs iš Skiemonių parapijos. Ve
lionis turėjo apie 70 m. amžiaus.

STASIO ŽUTAUTO septintos 
d. mišias šv. Kazimiero parapijos 
salėje koncelebravo São Paulo 
kardinolą atstovaująs regijoninis 
vyskupas Dorn Joel I vo Catapan, 
.klebonas kun. P. Daugintis ir kun. 
A. Saulaitis spalio 4. Pamoksle 
vysk. Joel a.a. St. Žutautą pavadi 

s no „trijų kardinolų šoferiu." pa 
Įbrėždamas jo gilų tikeiimą ,»agar 

bą ir tarnybą Bažnyčiai
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