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Studento Vytauto 
Puškoriaus pasakytas 
žodis, balandžio 27 d. 
minint Vysk. Valan
čiaus šeštadieninės mo
kyklos 25 m. sukaktį.

”Ne žemės derliumi, ne 
drabužių įvairumu, ne ša
lies gražumu, ne miestų ir 
pilių stiprumu laikosi tau
tos, bet daugiausia išlaiky
damos savaja kalbą, kuri 
didina ir palaiko bendrumą, 
santaiką ir meilę. Gimtoji 
kalba yra bendrosios meilės 
ryšys, vienybės motina, pi
lietiškumo tėvas, valstybės 
sargas. Sunaikink kalbą — 
sunaikinti santaiką, vieny
bę ir dorybę. Sunaikink kal
bą — sunaikinsi dangaus 
saulę, sujauksi pasaulio 
tvarką, atimsi gyvybę ir 
garbę.”

šie Mikalojaus Daukšos 
POSTILĖS žodžiai parašyti 
1595 metais yra aktualūs ir 
šiandien modernioje gady
nėje ir ypatingai aktualūs 
mums lietuviams atskir
tiems nuo gyvojo tautos ka
mieno. Tada Mikalojus 
Daukša ragino nepamiršti 
savo lietuvių kalbos ir ne
pasiduoti lenkiškai įtakai, 
šiandien tai yra balsas, ku
ris ragina nepasiduoti kitai 
įtakai.

Naudojuosi šia progą ir 
esu balsas to jaunimo, ku
riam daugiau negu asme
niškos politinės ambicijos 
šiandieną rūpi dabartinis 
komunizmo pavojus. Esu 
atstovas kartos, kuri gimė 
jau išeivijoje, bet dar ku
rios tėvai yra liudininkai 
žiauraus komunizmo rėži
mo, kurie pergyveino visiš
ką nužmoginimą, areštus, 
deportacijas, žudynes, nuo

savybės atėmimą, panieki
nimą visko kas yra brangu 
lietuvio širdžiai. Ir mano 
manymu, nei mūsų tėvai, 
nei mes jų vaikai neturime 
nei valandėlei užmiršti tą 
skriaudą, kurią Lietuva pa
tyrė iš okupanto komunis
to. Mes neturime pamiršti, 
kad mes laisvėje gyveną lie
tuviai kiekvienas esame 
ambasadorius pavergtos tė
vynės ir kiekviena proga tu
rime skelbti didžiąją netei
sybę ir didįjį pavojų visam 
pasauliui.

Kreipiuosi ir į jūs, mieli 
tėveliai. Atsimenu iš savo 
praeities — nebūdavo leng
va penktadienio vakarais 
dažniausiai paskubom per
žvelgti užduotas pamokas, 
paskaityti ar parašyti raši
nėlį, o šeštadienį vėl iš ryto 
anksti keltis. Kartais neno
rėdavau važiuoti, bet šian
dieną vertinu tą faktą, kad 
mano noro ar nenoro niekas 
neklausė ir į mokyklą bū
davau pristatomas kas šeš
tadienį ir laiku. Mokykla 
prisidėjo prie mano lietu
viško apsisprendimo ir pa
mėgimo visko kas yra lietu
viška. Tačiau atsiminkime, 
vargu ar vaikas apsispręs 
lietuviškam indentitetuiy 
jeigu neaugs lietuviškoje 
aplinkoje ir neturės tam są
lygų. Apsisprendę lietuviais 
mes automatiškai apsi
sprendžiame ir didžiam už
daviniui — kovai už Lietu
vos laisvę su komunizmu ir 
apsisprendžiame besąlygi
niai visam gyvenimui Dirva

MASKVOS LOMONOSOVO UNI
VERSITETE paskaitą apie M. K. 
Čiurlionio kūrybos ištakas skaitė’fi
losofijos fakulteto estetikos katedros 
aspirantas A. Andrijauskas.

sulaikytų "Kroniką
Kratos ir “antitarybines“ spaudos iūškojimas

Vilnius
1975 balandžio 7 pas vilnietę 

gydytoją Jadvygą Lapienytę (Til
to g. 12-6) buvo padaryta kra
ta. kuriai vadovavo sugumo ma
joras Markevičius. Saugumiečiai 
ieškojo “antitarybinės” spaudos, 
tačiau nieko nerado. Tardymas 
po kratos užsitęsė 5 valandas. 
Gydytoja J. Lapienytė buvo klau
sinėjama apie suimtąją Nijolę 
Sadūnaitę. Tardytojai stebėjosi, 
kad gydytoja, turinti aukštąjį iš
silavinimą, esanti tikinti...
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Tuojau po 1975 Velykų į Vil
niaus saugumą buvo iškviestas 
Kabelių (Varėnos raj.) klebonas 
kun. J. Lauriūnas. Pokalbio me
tu jam buvo pareikšta, kad “LKB 
Kronika” Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai nieko gero neduosianti, 
tik pakenksianti.

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis K. Tumėnas reikalavo, kad 

• vysk. L. Povilonis dėtų pastangų 
sustabdyti “LKB Kroniką ’. Vys
kupas atsakė, kad ne jis ją iš
šaukęs ir nieko negalįs padaryti. 
Įgaliotinis likęs labai nepatenkin
tas tokia pasyvia vyskupo laiky
sena.

Komunistinė Kinija bando pamažu 
įsivesti lotynišką alfabetą. Pirmasis 
žodis, kurį jie bando išmokyti savo 
tautiečius lotyniškomis raidėmis ra
šyti, yra jų šalies valdovo vardas 
— Mao Tse-tung

Kaunas

1975 kovo 3 inžinierius Vy
tautas Vaičiūnas buvo kviečia
mas atvykti į Kauno saugumo 
komitetą. Kadangi kvietimas bu
vo įmestas į pašto dėžutę ir Vai
čiūno išimtas pavėluotai, tai 
kviestasis į saugumą nenuvyko. 
Po kurio laiko iš saugumo kelis 
kartus skambino telefonu ir vis 
kvietė atvykti “dėl senų bėdų”. 
Vaičiūnas atsakė, kad jau teis
mas praėjęs ir senų bėdų jau 
nėra. “Jums dar nebaigtas, atsa
kė saugumietis. V. Vaičiūnas pa-; 
žadėjo atvykti tik tuo atveju, kai 
būsią oficialiai iškviestas. •

Gegužės 12 inžinierius Vaičiū
nas nuvyko į Kauno saugumą, 
kur buvo apibartas už laišką, 
patekusį į “LKB Kroniką” (žr. 
“LKB Kronika;;, N r. 15). Saugu
mo tardytojas vertė Vaičiūną 
pasirašyti perspėjimą, kad savo 
namuose leidęs gyventi valstybi
niam nusikaltėliui P. Petroniu i. 
padėjęs jam ir Plumpai įsigyti' 
“Erą” ir talkininkavęs su moto- 
ciklu Petronio nusikaltimuose. 
Jei panaši veikla nesiliausianti, 
tai būsiąs baudžiamas. Vaičiūnas! 
pasirašyti atsisakė, paaiškiiida-. 
mas, kad ir be parašo galės bū 
ti nubaustas.
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lietuvio pėdos Australijoje
Tasmanijos tyrinėtojas Olegas Truchanas

J. VASILIAUSKAS

Niekur neteko skaityti; nei 
girdėti, kad būtų kur nors pa
saulyje kitas lietuvis tiek daug 
pasidarbavęs savo naujai pasi
rinkto krašto tyrinėjimuose bei 
atradimuose, kaip ateivis iš Lie
tuvos Olegas Truchanas. Jo var
das tapo Įspaustas Australijos 
žemėlapyje, o jo asmuo pripa
žintas legendiniu, lyginamas su 
žymiausiais pasaulio tyrinėto
jais.

Neseniai išleista monografija 
“The World of Olegas Trucha
nas”. Šis prabangus leidinys pa
siliks kaip istorinis paminklas 
ne tik jo šeimai, bet ir visai lie
tuvių tautai, kuri davė Austra
lijai ne tik. didelį tyrinėtoją, at
radėją, bet ir pavyzdį, kaip rei
kia mylėti savo kraštą, jį pažin
ti ir saugoti natūralų jo grožį.

Knygos autorius Max Angus, 
dailininkas-tapytojas ir meno 
mokyklos lektorius, pristatyda
mas savo studiją apie Olegą 
Truchaną knygos aplanke rašo:

Olegas Truchanas, gimimu lietu
vis, dabar tasmanietis, paaukojo sa
vo gyvybę Pietų-Vakarų Tasmanijos 
džiunglėse 1972 m. sausio 6 d. Su jo 
mirtimi visi Tasmanijos gamtos gro
žio mylėtojai neteko savo iškiliausio 
čempijono. Per 20 su viršum metų 
Truchanas kovojo prieš ignoraciją, 
apatiją ir nesupratimą, naikinant 
vieną gražiausių pasaulio kampelių.

Max Angus, apibūdindamas 
O. Truchano asmenį, sako:

Jis buvo ląbai prityręs džiungihj 
keliautojas (bųshman), apdovanotas 
nepaprastomis fizinėmis, protinėmis 
ir dvasinėmis jėgomis. Jis buvo to
kio kalibro, kaip tyrinėtojai Scott ir 
Hillary (pastarasis pirmasis pasaulio 
istorijoje Įkopė i Everesto viršukal
nę Himalajuose ir vėliau buvo pa
keltas Į lordus už pasaulinio garso 
nuopelnus).

O. Truchanas pertrumpai gyveno, 
kad būtų galėjęs sulaukti tokio di
delio Įvertinimo. Jis žuvo betyrinė
damas Gorge upe, kuri dėl savo 
sraunumo, daugybės slenksčių ir 
krioklių iki šiol dar niekieno nebuvo 
ištisai perplaukta. O. Truchanas, 
nors buvo nepaprastai geras plauki
kas, tačiau, srovės pagautas, buvo 
Įsuktas Į upėje nuskendusio medžio 
šakas ir nepajėgė išsinarplioti pir
ma, negu pasibaigė oras jo krūtinė
je.

Max Angus, rengdamas savo 
knygą apie Olegą Truchaną, ge
rai susipažino su jo gyvenimu. 
Jis rašo:

Žiūrint iš praeities perspektyvos, 
matyti, kad Truchanas savo gyveni
mui buvo visokeriopai pasiruošęs. 
Gimęs Lietuvoje, Šiauliuose, 1923 
m. ir ten mokęsis, 1940 m. jis pats, 
kaip jo tėvynė, buvo užgrobti rusų, 
1941 m. — nacių ir vėl 1945 rusų, 
kai šie išvijo vokiečius. 01. Trucha
nas kovojo prieš okupantus, pri
klausydamas pogrindžio rezistenci
jai. Jis matė, kaip beveik trečdalis 
jo tautiečių buvo nužudyti ar išvežti

Olegas Truchanas, žymus Tasmanijos tyrinėtojas, žuvęs Gorge upėje, Tas-
manijoje

i koncentracijos stovyklas. Bene 
skaudžiausiai išgyveno jis savo tė
vynės pardavimą Rusijai Jaltos kon
ferencijoje 1945 m., dalyvaujant Sta
linui, Churchiliiui ir ligoniui Roose- 
veltui, Lietuva tapo sovietine valsty
be. Truchanas ją paliko, kad niekad 
daugiau nesugrįžtų.

Prieš atvykdamas į Tasmani- 
ją, O. Truchanas išgyveno vi
sus vargus ir. nepriteklius pa
bėgėlių stovyklose Vokietijoje. 
Muenchene studijavo teisę, o 
laisvu laiku slidinėjo Alpėse. 
Išmoko fotografijos meno tiek, 
kad pasidarė šios šakos profesi- 
jonalu.

Su vienu iš pirmųjų transpor
tų O. Truchanas atvyko Austra
lijon ir apsigyveno Hobarte, 
Tasmanijoje. Vėliau čia atsi
kvietė savo tėvus ir seserį Niną.

Olegas Truchanas labai mėgo 
gamtą ir jos grožį. Atliekamu 
nuo darbo laiku pradėjo vis to- 
liau keliauti į Tasmanijos gilu
mą, į nežinomas vietas, jas fo
tografuodamas ir aprašinėda
mas Australijos spaudoje. Juo 
toliau keliavo, juo labiau pami
lo šį kraštą, ypač pietų-vakarų 
sritį, kur dar yra dideli plotai 
žmogaus kojos ir rankos nepa
liesti. Čia buvo Truchano rojus. 
Jis pasidarė ypatingos konst
rukcijos baidarę ir su ja per
plaukė upes su slenksčiais ir 

kriokliais, perlipo kalnų viršū
nes, kur niekas anksčiau nebu
vo Įlipęs, padarė tūkstančius 
spalvotų skaidrių ir nuotraukų 
nepaprastai gražių vietovių, 
upių ir ežerų. O vėliau, visa tai 
aprašęs ir suklasifikavęs, skaitė 
viešas paskaitas australiečiams. 
Jo paskaitų klausyti rinkdavosi 
minios žmonių. Juo toliau jis 
keliavo, juo daugiau naujų da
lykų skelbė savo paskaitose. Jo 
vardas sklido greitai nė tik Tas
manijoje, bet ir visame Austra
lijos kontinente. Gamtos mylė
tojai, keliautojai, fotografai, bu
riuotojai, geografai greit paste
bėjo, kad šis žmogus gali daug 
daugiau pasakyti apie jų kraštą, 
negu kas nors iš jų pačių.

“Australian Conservation 
Foundation” pakvietė jį savo 
patarėju, o janržuvus paskelbė 
šitokį liudijimą:

Truchanas, aukodamas savo laiką, 
rašė pranešimus ir straipsnius, darė 
nuotraukas, turėjo pasikalbėjimus su 
ministeriais ir t.t. Bene didžiausias 
jo Įnašas — tai jo viešos paskaitos, 
iliustruotos paveikslais, nuotrauko
mis, kurias matė ir girdėjo tūkstan
čiai žmonių ne tik Tasmanijoje, bet 
ir visoje Australijoje. Savo paskai
tose, puikiai iliustruotose savo da
rytom nuotraukom, jis parodė Va
karų Tasmanijos natūralų groži, 
kaip niekas kitas prieš ji. Jis buvę 
pirmutinis, kuris baidare perplaukė
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Vakarų Tasmanijos upes, pats vie
nas perėjo neįžengiamus miškus bei 
kalnus ir dėl savo atradimų pasida
rė šių laikų legenda.

Olegas Truchanas, beskinda- 
mas kelią per neįžengiamas 
džiungles, užtiko Huon pušų 
mišką, kuris laikomas unikumu 
visame pasaulyje (Huon pušys 
turi kietą medieną, auga iki 120 
ir daugiau pėdų augščio, apie 
20 pėdų storio). Kiek ži
nau, tų medžių yra Amerikoje, 
o gal ir Kanadoje, bet labai re
tas atsitikimas, kad jų būtų iš
tisas miškas. Net Tasmanijos 
miškų departamentas nežinojo, 
kad toks miškas egzistuoja Tas
manijoje. Olegas Truchanas pa
rašė Tasmanijos vyriausybei il
gą pranešimą apie tai ir prašė, 
kad šis miškas būtų pripažintas 
kaip rezervas. Pradžioje valdžia 
priešinosi, nes tai būtų dideli 
pinigai iždui, bet Truchano už
sispyrimu — per spaudą, pa
skaitas ir peticijas buvo laimė
ta. Huon pušų miškas buvo pri
pažintas'Tasmanijos draustiniu “ 
(rezervu) ir pavadintas Olego 
Truchano vardu. Kas kada nors 
vartys Australijos žemėlapius, 
tai ras, kad šie mano žodžiai tei-

Tėviškės Žiburiai

\Atstatomas Žalgirio paminklas 
I

KROKUVA. — Žalgirio pa
minklas Krokuvoje baigiamas 
atstatyti. Senąjį paminklą, su
projektuotą A. Vivulskio, na
ciai, užėmę Krokuvą, susprog
dino. Jau atlieta Jogailos figū
ra, ruošiamasi lieti Vytauto, Lie
tuvos ir Lenkijos riterių ir po 
arkliu gulinčio kryžiuočių ma-: 

_ gistro statulos. Paminklas bus į 
senoj vietoj, miesto centre, Ma
teikos aikštėje.

—. M. K- Čiurlionio 100 metų 
gimimo sukakties proga Lenin
grado rusų knygų leidykla “Mu- 
zyka” išleido V. Landsbergio 
paruoštą monografiją “Čiurlio- 

i nio kūryba’t

ČIKAGOS UNIVERSITETE lietu
vių kalbą dėsto anglosaksų kilmės 
prof. dr. Vilhelmas Darden, bet jis 
turi tik vieną šio kurso klausytoją 
— iš Niujorko atvykusį Steven 
Young. Pastarasis yra čekų-vokiečių 
kilmės studentas, turintis rusų kal
bos magistro laipsnį ir siekiantis 
doktorato slavistikoje. Lietuvių kal
bą jis pasirinko domėdamasis lygi
namąja indoeuropiečių kalbotyra. Į 
prof. dr. V. Dardeno lietuvių kalbos 
kursą turėtų atkreipti dėmesį ir Či
kagos lietuviai studentai.

TARPTAUTINIAME PIANISTŲ 
KONKURSE Paryžiuje dalyvaus ir 
vienas lietuvis — Maskvos konser
vatorijos aspirantas P. Stravinskas. 
Keturių išrinktų pianistų grupėn jis 
pateko konkurso keliu.
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KONGRESO DALYVIAI /tąsa/

KOLUMBIJA

Medellin
Gaurišaitė, Daiva
Gaurišaitė, Gina
Naranjo, Glorija
Naranjo, Olga Cecilija
Razminaité, Alba

Villavicencio

Slotkus, Vacys Kęstutis

VENEZUELA
Baronaitė, Ona
Ignatavičiutė, Virginija
Kukanauza, Rūtenis
Kukanaužaitė, Violeta
Mažeika, Aras
Šulcaitė, Dalia

O VOSSO PALCO—A VOSSA LUZ-
Hoje é dia dos finados. Gente nasce, 

vive, morre. -
Toda criança é para viver, toda pes

soa jovem é para continuar a vida, para 
continuar a vida de seus pais, de seus 
ancestrais.

Vocês todtjs, ou jovens lituanos, ou 
aqueles que se juntam a nossa pequena 
comunidade que é uma parte de todos 
os jovens e velhos lituanos fora de sua 
terra,- da longínqua Lituânia, terra dos 
nossos ancestrais.

Enfrentando esteàcontecimento que 
é o terceiro Congresso mundial da ju
ventude lituana, que logo vai se realizar 
na América latina e aqui no Brasil- 
não devem ficar com os braços cruza
dos em frente de todos os problemas 
que temos que resolver, aquela enorme 
responsabilidade que aceitamos de boa 
e espontânea vontade.

O Congresso é vosso - a bela e admi
rável juventude lituana.

É sua colaboração que é mais precio
sa neste grandioso acontecimento, qual
quer que seja, mas como um grão de 
trigo que vai ser um dia o pão de alguém.

Vocês são o futuro de uma pequena 
mas grandiosa nação, que fala a mais an
tiga língua, que canta mais lindas can
ções, que sabe dançar as danças de vos
sos ancestrais.

O vosso palco, as luzes de ribalta, 
não são so de V. Zelina, Moôca, os 
grandiosos estádios de Chicago ou de 
Toronto. O vosso palco é o mundo in
teiro - é cada continente onde vocês 
podem expressar sua arte, a arte mais 
linda de vossos ancestrais, de uma na
ção que perdeu seus direitos de liberda
de de viver nos seus próprios modos - 
Vocês são todos aqueles „trovadores. ”

ARGENTINA Buenos. Aires

Baéauskyté, onuté 
Bačauskytė, Irena 
Bajerciuté, Patricija 
Bakaitis, Rikardas 
Balčiūnaitė, Monika 
Barzdžiūtė, Marija 
Braziūnas, Jurgis 
Braziūnienė, Raquel 
Burbaitė, Nelida 
Burbaitė, Liliana 
Deveikis, Juozas 
Jakubaitytė, Denise 
Janulis, Domingo ,(£ordoba) 
Kisieliūtė, Angele 
Mičiudaitė, Celia 
Mikalonis, Kestutis 
Mikučionytė, Alicija 
Markūnaitė, Graciela 
Metrikytė, Liliana 
Metrikytė, Mabele 
Stankevičiūtė, Monika

URUGVAJUS- Montevideo

Bernadišius, Karolis 
Gelažauskas, Rikardas 
Kamandulytė, Ines 
Mačanskas, Mindaugas

Voltando a nosso ponto de partida, 
eu venho aqui pedindo a colaboração 
de todos vocês, do Comitê de Finanças 
deste Congresso da Juventude Lituana, 
para ajudar com vossa colaboração em 
vendas das „rifas”da ,,Rainha do Con
gresso. ”

Convido, que seja eleita entre vocês 
uma candidata - porque temos por en
quanto duas só - Julija Kraujalyté dos 
„Ateitininkai” e Geny Zarkauskaité da 
Sqjunga-Aliança. Não seria justo que 
não achassem entre si mais uma candida- 
ta-que vocês todos gostariam de ver 
como „Rainha do Congresso, ”

Este apelo não é para nos „velhacos” 
satisfazer. É para vosso futuro, para vos
so prestígio, para vossa dignidade de ser 
sempre e em todo lugar „vencedores. “

Vencer é viver, é desfrutar de tudo 
que é mais valioso neste curto caminha 
da nossa vida, o mais valioso presente 
que Deus nos deu.

-Halina Mo Šimkienė, ao falar com 
o conjunto „Nemunas” em 02jll.

ŠEIMOS, KURIOS PRIIMS KI
TU KRAŠTU JAUNIMĄ---------
Famílias que vão alojar jovens, 
vindos para o Congresso-----------
Vanda ir Vytautas Vosyliai - V. B 
Helena Medauskas
Albertas Magila- V. Belą 
Victor ir Jadviga Nikitin- V. Z 
Juozas Krumzlys- V. Zelina 
Jonas • V, L'hwza
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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 Trubiené — R. Mare
chal Malet, 451 — tel (darboL 
273-0338.
Arnaldas Zizas — R. das Heras, 
1248.

® Daiva Vaitkevičiūtė, 
Neo-Lithuania korporanté, 
JAV LB Tarybos narė, va
dovaujanti LB iniciatyva 
suorganizuotai socialinei 
talkai, taip pat aktyviai 
reiškiasi ir Jaunimo Kon-
greso ruošoje.

Ji Jaunimo Tarybai pa
reiškė, kad pagrindinis nau
jos vadovybės uždavinys 
bus koordinuoti trečiojo 
jaunimo kongreso ruošos 
darbus Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Taip pat ji 
numatanti, kuo artimesnius 
ryšius palaikyti su Kana
dos Jaunimo Sąjungą. Ypa
tingą dėmesį kreipia į kon
greso darbų darnumą, kad 
kiekvienas Jaunimo Tary
bos narys jaustų pareigą 
skatinti mūsų visuomenę 
prisidėti aktyviu darbu ar 
auka prie šio didelio užda
vinio įvykdymo. fus) ,

i . t
_mu iįjiuim «III III t

José Karašauskas - V. Libaneza 
Ludvikas ir Emilija Bendoraitis - 
Vytas Butkevičius - V. Zelina 
Henrikas Valavičius - PI. Paulista 
João Lukoševičius - Santana 
Algirdas ir Halina Mošinskis- 
Marcejona Rauba - V. Zelina 
Petras ir Ona Šimonis - V. Zelina I 
Eduardo Rulevas - V. Zelina 
Orlando Daniel
Silvânia Aradzenka - V. Zelina 
Anastacia Norbutis - V. Zelina 
Sofia Rlipavičiene - V. Zelina 
Luiz Antonio Aleknavičius - V. Z
Rikardas Sidaravičius - V. 7pii"p 

(’-.ųr rj-yi^Įasęoptin?’^)
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KONGRESO INFORMACIJOS TAR
NYBA persikėlė j naujas patalpas. Ro
mo Sakadolskio naują gyvenvietę. Vi
sais reikalais kreiptis: 805 Houston A- 
ve., Apt. 4, Takoma Park, MD 20032, 
EUA.

JAUNIMO KONGRESO KALENDORIUS

Lapkričio 9, PLJK jaunimo studija diena, 
R. Juatindiba, 28 '

Lapkričio 25, baigiasi registracija važiuo
jančių j 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 kalėdine 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 Pauli.
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, 19’30, Jaunimo kongreso už

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

Sausio 7, Kongreso tautinių šokių šven
tė.

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

MiSH «AS BMJOWBAIRZDIIS'
rašo apie Jaunimo kongresą

Tarp mūsų yra Daiva Vaitkevičiūtė.
Jinai atvažiavo mums padėti prie Kongre
so darbų. Nespėjo nei atvažiuoti ir jau iš
važiavimo į susirinkimą Porto Alegre. Šią 
savaitę grįžusi jau vėl pradės dirbti su įvai
riomis komisijomis. Linkime Ijaivai sėk
mės darbė su mumis.

Gabija Juozapavičiūtė miims pranes’a, 
kad atvažiuos pas mus savaitę pries’ Kon
greso atidarymą. Jinai bus tarp mūsų 13 
gruodžio, paskui išvažiuos į Argentiną sto
vyklauti ir vėliau vėl grįš į Braziliją. Lau
kiam tavęs čia. Iki pasimatymo.'

i
Kasparui ir Sakadolskiui žinutė: Mū

sų darbai Brazilijoje eina gerai. Jau beveik 
viskas sutvarkyta. Mes iš čia sekapi irgi jū
sų darbus ten, Amerikoje. Kartu dirbant, ’ 
šis Kongresas turės gerai išeiti.

I
 Kristina Valavičiūtė, Turizmo Komi

sijos pirmininkė, rūpinasi ekskursijų mar
šrutais visiems tiems, kurie jau įsipareigo
jo atvykti Kongresui.

Šį kartą tiktai tiek. Kitą savaite bus 
daugiau, jei Redaktorius turės kantrybės

> ištaisyti mano klaidas.
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

AR BABYTĖ ATEIS....

Iš ciklo "Močiutės vaidmuo vaikaičių auklė
jime"

Petriukas sėdi salėje ir žaidžia savo žaisliu
kais. Jis žiūri vežimėlį kuriame mažoji sesutė 
spurda. Jis neša jai žaislelius ir rodo: žiūrėk, 
balvonas...Meškinas...žiūrėk, lėlė - mama.....

Ir čia pat mama paglosto jo šviesią galvytę. 
Jos šiltą ranką Petriukas jaučia ir jis laimin
gas. Kai jis pakelia akutes- mato mamą. Jos 
veidas yra toks pailgas ir labai baltas, toks juo
kingas, kai jinai šypsosi...-tada jis mato jos 
dantis ir nosies skylutės pasidaro labai plačios. 
Bet jos akys yra lyg du šviesūs pailgi mėlyni 
vabalai,panašūs į tuos, kuriuos tėvas buvo 
pagavę? pajūry...

Mamos rankose virbalai- negalima liesti. 
"Mama mezga Petriukui megztuką "-taip ji
nai pasakė. O ką mama pasakė - yra taip.

Vakaro idiliją sudrumsčia įsiveržę pro du
ris kažkokie žmonės. Petriukas nutupia prie 
sofos kampo ir stebi.

[ėjo tėtis vadinas dar trimis svetimais barz
dylomis. Petriukas žino kad jų yra try&, nes 
jis užlenkė tris pirštelius viens du trys, o du 
liko. Mama sakė, kad'rankutė turi penkis pir
štelius, ir Petriukas moka iš eilės suskaišiuoti 
iki penkių- Bet jo susimąstymą išbleškė bal
siai kalbantis tėtis. Jis sako:-"Mano draugai 
ši vakarą valgis su mumis vakarienę".... ''

Petriukui nepatinka, kai tėvelis perdaug 
balsiai kalba. Jis nusuko nosytę į kumštelį ir 
pats sušnypštė:šši....jie valgys su mumis.......
tai vėl reikės sėdėti, gražiai valgyti su šakutė 
»• • su.....

Mama pasisveikinusi su barzdylomis išve
žė vežimėlį su sesute į kitą kambarį. Jinai ra
miai šaukia:"Petriuk, laikas ir tau miegoti..." 
Bet Petriukas nenori miego. Jam nuostabiai 
idomūs tie barzdylos atėję su tėvu. Jis dar la
biau susiriečia savo kamputyje ir tyli, kaip že
mėn sulindęs sliekelis. Vyrai susėdo užustalėm 
Suskambėjo stiklinės, plonyčiai cigarečių dū
mų síüeliai ėmė? kutenti Petriuko nosytę ir jis 
nusičiaudė.

—Ei, bimbale, tu dar nemiegi? Na, ateik, 
sėsk su tėčiu užustalėn palošti kortomis, gal 
geriau seksis....

Petriukui. įdomu. Jis išsirepečkina iš savo 
kampelio ir prieina prie tėvo. Barzdoti drau
gai tai jį paglosto, tai į skruostą žnybtėli.

—Sėskis, sėskis, vyruti...mokytis iš anksto 
laimę sugauti už uodegos...—Jie visi balsiai 
juokėsi ir užgeria iš stiklinįų'gėrimą, kurio 
kvapas primena tą patį kai mama valo langu, 
stiklus. Jis norėtų paragauti, bet tėvas sudrau
džia.

MŪSŲ LIETUVA
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-Duok, tegul nurija gurkšnį, tai vėliau nie
kad nepanorės....-jokauja vienas barzdylų.

-Žinai, savajam daviau tikro snapso para
gauti, tai kai nurijogveik užduso, bet nuo to 
laiko bijosi iš tolo...che, che, che..permesdai«; 
mas cigaretės galą iš vieno lūpų kampo į kitą 
juokėsi tokių juodų akių vyras.

-N®, neduosiu. Trijų metų vaikelis susvi
lins gerklę . Atstokit. Geriau meskit gerą kor
ijant stalo. —Tėvo balsas surimtėjo, lyg jis su
sirūpinę? paglostė šviesius sūnaus plaukučius.

Petriukas tada užsirioglino ant tėvo kelių 
ir prisiglaudė prie jo šilto truputį rūgštimi at
siduodančio peties. Jo žvalios akutės stebėjo 
kiekvieną, kortą krentančių ant stalo ir juo 
daugiau jų buvo, tuo gražiau rodėsi - mirgėjo 
spalvos, keistos figūros.

Ant stalo atsirado ir pinigai ir jis matė, 
Mantuos pinigus vis tėtis susirenka. O kai jis 
juos susemia, tai visi vyrai ištuština stiklines, 
naujai jas papildo ir pučia dūmų kamuolius 
net pro nosį

—Tu, vaikeli, man laimę neši.—Juokiasi tė
vas ir pabučiuoja Petriuką į viršugalvį,© vėliau 
į skruostą. Bet mažiukui nemalonu, kad iš tė
vo burnos sklinda tas pats kvapas,kai mama 
langų stiklus valo....Kodėl čia tas kvapas? -jis 
nedrąsiai paliečia kortą, gulinčią ant stalo.

-Neliesk, piktai suriko tėvas. Vaikelis krūp
telėjo ir paslėpė rankytę po stalų. Veidelis ėmė 
kaisti. Jis būtinai norėjo, kad tėvas vėl susem
tų pinigų krūvelę - tada nebus piktas ir jj pa
bučiuos.

-Tai tu čia, Petriuk? -stebęsi mama, o aš 
maniau, kad tėtis jau iovytėn paguldė. Einam 
miego, sūnau.

—Ne. Palauk. Jis laimę neša. Palik dar pus
valandžiu, aš jį paguldysiu - tėvas stipriau pri
glaudžia sūnų prie savęs.

—Bet jis turi jau miegoti, ąau po dešimtos 
vakaro. Be to prašau vakarienei, viskas paruoš
ta.

Petriukas mato motinos įkaitusį veidą ir 
jos ištiestas rankas. Bet pas tėtį taip gera ant 
kelią.

-Palauk. Tuoj baigsime partiją.
-Vakarienė gali laukti, bet Petriukas turi 

miegoti - sako mama ir nori paimti sūnų.
—Ne. Eik virtuvėn. Ir atnešk mums ledo... 

įkaitome. -Tėvas ištuština vienu ypu visą sti
kliną.-Netrukdyk, čia mes sunkiai dirbame...

Petriukas mato, kaip nusvyra motinos ran
kos ir ji išeina, bet tuoj pat grįžta su p8nu in
deliu ledo gabalėlių ir juos pastato stalo vidu
ry. Ji pasilenkia ties Petriuku ir-sako:"Einam 
miegučio;sūneli..."- jos balsas labai tylus, ir 
vaikelis mato tas didelas mėlynas akis prašan
čias giliame šešelyje. Jis tiesia į jas rankutes.

—Sėdėk, nesiráivyk. -surinka tėvas.—Aš 
pats tave paguldysiu.

-Suprask, jis turi miegoti...-prašo mama. 
---- Kvaila višta. Visada boba turi įsimaišyti 
tada, kada geriausiai sekasi.... -Tėvas ir vėl iš
tuština stiklinę.

—Tai jau leisk sūnui miegoti. Ko čia šbks- 
ti žmonai į akis- greta sėdįs Šviesiaplaukis barz 
dila atsiliepia.

-Bobos vieta virtuvėje.- šaukia tėvas.
—Aš ne boba, ir mano vieta ne virtuvė

je.-Motina išplėšia Petriuką iš tėvo glėbio ir 
nusineša į miegamuosius. Jinai nuprausta jo 
rankytes ir veidelį ir jis jaučia, kad mamos 
rankos dreba. Jinai padeda jam nusirenti ir 
apsimauti naktinius rūbelius. Paguldo jį love
lėm peržegnoja ir priglaudžia skruostą - jis 
karštas ir drėgnas, ir toks sūrimo lašelis pasi
lieka ant jo lūpyčių kampučio...

—Mama, kas yraeboba? -klausia Petriukas.
—Boba yra moteris, kuri padeda tavo tėve

liui gyventi, padaro valgį visiem, rūbelius skal
bia, su vaikais žaidžia, anksti su saulute ke
liasi ir eina miego kai jau viskas aprimsta na
muose.

-Bet tu neesi boba, ne? Tu pati sakei...
-Ne, sūneli, ne, Aš neesu boba, aš esu tik 

mama.
Petriukas ilgai negalėjo užmigti. Jam buvo 

labai gaila tėvelio ir mamos,kurią tėvelis pik
tai pavadino"Boba"...."Boba, bobytė...baby
tė...-štai jinai. Babytė šypsanti, baltaplaukė, 
su savo dideliu rankinuku. O tame rankinuke 
visko rasi - saldainiuką ir raktus, kažkokį kvap
nų buteliuką ir pieštuką...rožantėlį, kryželį, 
popieriukus ir gėlėtą nosinaitę,iš kurios ypa
tingai malonus kvapas, ne toks kaip iš tėve
lio burnos ,kai jis su draugais mėto paveiks 
liukus ant stalo...ir dar ten visokių smulkme
nų pilna babytės terbeįėje... O kad dabar čia 
būtu, Babytė.-Ji padainuotų tokias juokin
gai nesuprantamas daineles...- ir tėvelis nebū
tų piktas.

-Bet kodėl tėvelis taip piktai pasakė ma
mai "bsba"?

—Kodėl mama jam atsakė "aš ne boba"? 
-Boba, baba, bobytė, babytė...Babytė...Vai
kelio galvytėje painiojosi žodžiai, veidai, bu\\ 
vo gaila mamos ir tėvelio...-jis įsipraudė veidu
ką į antkodėlės kraštą ir užmigo.

Tikrai tikriausiai, jei būtų tą vakarą atėju
si Babytė, nebūtų reikėję ginčytis, ir nebūtų 
pažeista širdelė mažojo Petriuko begalinėje 
meilėje savo tėvui ir mamytei, Tik jinai taip 
švelniai išlygina visas nuotaikas....Miela, gera
širdė Babytė, ne bobytė....
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ffl PLJ KONGRESO REGISTRACIJA 
1-^ - - ..................

IR KITOS INFORMACIJOS

III Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
greso registracijos anketa jau atspaus
dinta. Ją galima pasiimti arba prašyti 
paštu uš Kongreso būstinės, Rua das 
Giestas, 927/9, Vila Belą, 03147 São 
Paulo, SP. Tel. 63-5723 ir 274-0934.

Iš anksto registruotis reikia visiems, 
kurie važiuoja į Argentiną ir Urugvajų.

REGISTRACIJA

Registracijos mokestis. Suaugusiems 
yra 50 kr. Jaunimui (atstovams ir neat- 
stovams)'20kr. iki lapkričio 25 d., o po 
lapkričio 25 d. - 50 kr.

Registracijos mokestis negražina
mas. Užpildytos anketos gražinamos su 
registracijos mokesčiu būstinei.

AUTOBUSAI

Autobusai iš São Paulo į Buenos Ai
res ir atgal iš Montevideo per Porto A- 
legre yra užsakyti. Jie išvažiuoja iš SP 
gruodžio 16 ir grįžta į SP gruodžio 30.

Norintieji pasinaudoti šiais autobu
sais atskirai užsirašo būstinėje. Prašoma 
nedelsti, nes vietų skaičius ribotas ir 
pirmenybė Bus duodama jaunimo atsto
vams.

Jaunimui autobusai kainuoja 600 kr., 
o suaugusiems 700 kr. Suaugę už auto
busą užmoka užsiregistruodami (tai yra 
iki gruodžio l,kada registracija baigiasi.) 
Prie autobusu kelionės kainos yra pri
dėta 20 nuošimčių, nes yra manoma, 
kad kainos tiek iki metų pabaigos pa
kils. Jeigu kainos pakiltų mažiau, finan
sų komisija skirtumą sugrąžins.

MOKĖJIMAS

Jaunimui autobuso kaina yra įskai
čiuota į bendrą Kongreso sumą, kuri yr
iai.300,00 kr., ir ąpima visus kongreso 
įvykius Argentinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje (Naujųjų Metų sutikimas).

1.300,00 lã. sumą galima išmokėti 
per tris mokesčius (lapkričio 15-350 
kr., lapkričio 30 -?50 kr., gruodžio 10 

-600 kr.) arba mokėti iš karto.
Suaugusiems visi JK renginiai su ke

lione į Argentiną if Urugvajų autobusu 
išeina 1.400 kr. ir mokami iki XII1 d. 
(Neįskaitytos ekskursijos ir viešbučiai)

Visi mokesčiai turi būti sumokėti 
prieš išvažiuojant į Argentiną ir Urugva
jų. Suaugę, kurie bus viešbučiuose Bue
nos Airėse ir Montevidėjuje už juos taip 
pat iš anksto užmoka.

Registracijos mokestis (žr. REGIST
RACIJĄ) sumokamas būstinei kai anke
ta jai grąžinama.

Visi kiti mokesčiai mokami JK Fi
nansų komisijai (João Tatarūnas, Av. 
Zelina, 1135 - 03142 São Paulo, SP, 
tel. 63-7344).

' NAKVYNES

Argentinoje jaunimui nakvynes bus 
suteiktos šeimose. Suaugusieji apsistoja 
užsakytame viešbutyje už 144 kr. per 

dieną, su vietiniu transportu, pusryčiais 
ir pietumis (ar vakariene).

Urugvajuje nakvynių skaičius šeimo
se yra ribotas. Pirmenybė duodama at
stovams ir dalyviams (jaunimui). Vieš
bučio kaina 90 kr. per dieną be valgių 
bet su vietiniu transportu.

Už viešbučius mokama iš anksto, 
prieš išvažiuojant iš São Paulo. Už vieš
butį mokama per finansų komisiją.

DOKUMENTAI

Kelionei į Argentiną ir Urugvajų:
1) Visto de saida su carteira de identi

dade (su atestado de antecedentes)
2) Skiepai - vacina internacional
3) Nepiliečiams • passaporte amarelo
4) Mažamečiams - juizado de menores 

dokumentas.
Patariama dokumentais pasirūpinti gero
kai iš anksto.

III JK KALENDORIUS IR IŠLAIDOS

J A Ū N I M U I

Gruodžio 16
Autobusai iš São Paulo išvažiuoja į Bue
nos Aires 20 vai.

Kaina: 600 kr. (su grįžimu į SP)

ARGENTINOJE
Gruodžio 20-25

Stovykla Villa Marista su ekskursija 
į Buenos Aires ir vietiniu transportu 

325 kr. (36 JAV doleriai)

Gruodžio 26
Kongreso atidarymo šventė San Martin 
teatre, vakare

Įėjimas veltui.

Graodfio27
Kelionė laivu iš Buenos Aires į Monte
video

225 kr. (25 JAV doleriai)

URUGVAJUJE

Gruodžio 27
Iškilmingas Talentų vakaro balius, Clu
be Uruguay, su valgiu ir orkestru

45 kr. (5 JAV dol.)

Gruodžio 28
Šv. Mišios lietuvių parapijoje 16130 vai.

Talentų koncertas Apolo teatre (įėjimas 
įskaitytas į talentų vakaro kainą XII27) 
Urugvajaus Liet, kultųros draugijoje at-” 
sisveikinimas ir kongreso mugė

Įėjimas veltui

Graudžio 29
Autobusai išvažiuoja į São Paulį 6:00 v.
Ekskursija į Punta del Este (pasiliekan
tiems Urugvajuje ilgiau)

65 kr. (7 dol.)

Viešbutis su vietiniu transportu į Kon
greso renginius (be valgio)

90 kr. (10 dol.) per dieną

Vietinis transportas gyvenantiems šei
mose

27 kr. (3 dol.)

LIETUVA

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas -

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

65-0907.

BRAZILIJOJE

Graodfe 30
Autobusai iš Montevideo per Porto A- 
legre atvyksta į São Paulį 18 vai.

Gruodžio 31
Naujųjų Metų sutikimas, Clube Homs, 
Av. Paulista, 21 vai.

100 kr.

Sauso 1
Autobusai į JK studijų savaitę, Itaici, 
išvyksta 11 vai.

Atstovams nemokama
Sausio 6

Autobusai sugrįžta į SP iš studijų savai 
tės 15 vai.

III PLJK uždarymas, Palácio das Con
venções, Anhembi, 1930 vai.

Nemokama

Sausio 7
Kongreso tautinių šokių šventė, 20 vai.

Nemokama

Sausio 8-10
Jaunimo ekskursija į Rio de Janeiro su 
nakvyne, valgiu ir transportu po mies
tą

360 kr.

m JK KALENDORIUS IR IŠLAIDOS

SUAUGUSIEMS

Gruodžio 16
Autobusai iš São Paulo išvažiuoja į Bue
nos Aires 20 vai.

Kaina: 700 kr. (su grįžimu į SP)

ARGENTINOJE

Gruodžio 21
Priėmimas ir vakarienė Lietuvių Centre

54 kr. (6 JAV dol.)

Gruodžio 22
Vienos dienos ekskursija su vakariene į 
La Plata

90 kr. (10 JAV dol.)
Gruodžio 23

Priėmimas ir vakarienė Argentinos Lie
tuvių susivienijime

54 kr. (6 JAV dol.)
Gruodžio 24

Kūčios liet, parapijos salėje (Po Kūčių 
Bernelių Mišios lietuvių parapijoje)

54 kr. (6 JAV dol.)

Gruodžio 25
Ekskursija į Kongreso stovyklą, Villa
Marista, su „asado” pietum

63 kr. (7 JAV dol.)

Gruodžio 26
III PLJK atidarymo šventė San Martin 
teatre, vakare

20 kr. (3 JAV dol.)

Laivas iš Buenos Aires į Montevideo
225 kr. (25 JAV dol.)

Viešbutis Argentinoje su pusryčiais ir 
dar vienu valgiu, ir su vietiniu transpor
tu

144 kr. (Ibdol.) per dieną

c

PADĖKA
Šią savaitę pereito Kongreso, V 

Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
so Finansų Komisija įteikė III Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongreso 
Finansų komisijai C R $6.612,59 
sumą, kuri reiškia Cr$5.386,00 
pereito kongreso likutis ir tų pini
gų investacijos pelnas 1226,59 kr.

V PALKo Finansų komisijai 
jaunimo vardu reiškiame širdingą 
padėką.

III PLJK Finansų komisija.

Lietuvi, prisidėk prie tūkstantinio 
vajaus,paremdamas musų jaunimą . 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pasise
kimas Tavo rankose.

URUGVAJUJE

Gruodfio27
Iškilmingas Talentų vakaro balius, Club
Uruguay, su valgiu ir orkestru

90 kr. (10 JAV dol.)

Gruodžio 28
Šv. Mišios lietuvių parapijoje, 16:30 vai.

Talentų vakaro koncertas teatro Apolo 
Įėjimas įskaitytas į Talentų vaka
ro baliaus mokestį

Urugvajaus Lietuvių kultūros draugijos 
salėje atsisveikinimas ir mugė 

įėjimas nemokamas

Gruodžio 29
Autobusai iš Montevideo išvažiuoja į S. 
Paulį 6:00 vai.

Ekskursija į Punta del Este (pasiliekan
tiems ilgiau Urugvajuje)

63 kr. (7 dol.)

Viešbutis Urugvajuje, be valgio, su vieti
niu transportu

90 kr. (10 dol.) per dieną

BRAZILIJOJE

Gruodžio 31
Naujųjų Metų sutikimas Clube Homs, 
su valgiu, gėrimu, orkestru

150 kr.

Sausio 4
Kongreso pamaldos

Kongreso parengimas su svečiais iš kitų 
kraštų

Sauso 6
III PLJK uždarymas, Palácio das Con
venções, Anhembi, 1930 vai.

Įėjimas nemokamas

Sausio 7
Kongreso tautiniu šokių šventė, 20 vai.

Įėjimas nemokamas
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287 LIETUVIAI VAIKAI VIENOJE
PARODOJE

Išeivijos lietuviai sugeba suor 
ganizuoti kartais labai plačios a- 
pimties tikrai novatoriškus įvy
kius. i tą būrį įeina ir tautinių 
šokių Šventės, operų premjeros, 
mokslo ir kūrybos simpoziumai 
ir visa eilė kitų plačios apimties 
renginių. Šio penktadienio vaka
re Jaunimo centro apatinėje sa
lėje bus istorinis įvykis išeivijoje 
— atidaryta pirmoji laisvojo pa
saulio lietuvių vaikų paroda. Pa
rodoje dalyvauja 287 vaikai (nuo 
3 iki 14 m. amžiaus) ir bus iš
statyti 335 jų piešiniai, atrinkti 
specialios jury komisijos. Devy
ni parodos dalyviai pagal am
žiaus grupes bus specialiai atžy
mėti.

Šios parodos idėja kilo Putna- 
mo seselių, rėmėjų valdyboje, y- 
pač pirm. M. Reinienės asmenyje. 
Tada reikėjo sudaryti parodos 
rengimo .komitetą, kuris atliktų 
visą darbą. Parodos komitetui va 
dovauti buvo pakviesta mokyt. 
Grasilda Meiluvienė, Į komitetą 
dar Įėjo E. Abelkienė, O. Gra- 
dinskienė, dail. P. Kaupas, skulpt. 
E. Marčiulionienė ir M. Reinie
nė. Didžiąją darbų naštą ant sa
vo pečių pasiėmė pirm. G. Mei
luvienė ir dail P. Kaupas.

Spalio 8 d., lydimas veiklio
sios visuomeninhikės O. Gradins; 
kienės, aplankiau mokyt. G. Mei-į 
luvienę jos bute Brighton Par
ke. Visi parodai atsiųsti ir jury 
komisijos atrinkti piešiniai dau-, 
giausia jau buvo supakuoti dė
žėse ar specialiuose pakietuose 
gabenti į Jaunimo centrą. Bet mo-j 
kyt. G. Meiluvienė ne vieną tų 
dėžių ir' paketų atidarė, parodė 
kai kuriuos piešinius, kad susi
daryčiau vaizdą, kaip paroda at
rodys.

Parodos idėją realizuoti buvo 
nutarta praėjusio kovo mėn. JCai 
mokyt. G. Meiluvienė sutiko va
dovauti parodos rengimo komi
tetui, ji per spaudą kreipėsi į vai
kų tėvus, taip pat parašė laiškus- 
36 lituanistinių mokyklų ve
dėjams, prašydama raginti mo
kinius-dalyvauti parodoje. Pieši
nių atsiuntimo data buvo nusta
tyta iki birželio 15 d. Artėjant

jos, Argentinos, Kanados, JAV,f 
daugiau iš tolimesnių vietovių, . 
negu iš .pačios Chicagos. Jury 
komisijai atrinkus parodai tinka
mus piešinius, jų susidarė 355 
darbai. Tada didžioji darbymetė 
atiteko dail. P. Kaupui ir mokyt. 
G. Meiluvienei. Pirmasis meni
ninko akimis piešinius grupavo 

■ pagal amžių, pagal mokyklas ir 
stilių, o antroji turėjo visus tuos 
darbus dailiai suklijuoti ant ati
tinkamo popieriaus, piešinių sky
dus paruošti taip, kad juos būtų, 
galima sukabinti salės sienose, vi
sai nepažeidžiant mūro ar plasti
kos. Taip pat .kiekvienam pieši- 

z niui mokyt. G. Meiluvienė sura
šė., metriką ir ją prie piešinio pri
lipino, sudarė visų piešinių tvar
kingus sąrašus. Taip kruopščiai 
dirbant, abiems ne kartą tekda
vo kur pavažiuoti, ir visada jie su
silaukdavo pagalbos iš kaimynės

ORO 5PEJIKAS

Vieną amerikiečių draugovę, stovyklavusią Dakotos 
miškuose, kasdien lankydavo senas indėnas. Skautai jį 
vis klausdavo, koks bus oras.

- Koks šiandien bus oras?
- Bus gražu, saulėta.
Taip ir būdavo.
- O koks oras bus šiandien?
- Bus audra, smarkiai lis.
Taip ir atsitikdavo.
Antros savaitės pabaigoje, užklaustas 

indėnas atsakė nežinąs.
- Tai kas atsitiko?
- Mano tranzistorinis radijas sugedo, - 

miai indėnas.

SKAUTIŠKAS VU
KfcY&AÍoDtf VA

apie orą*.

atsakė ra

w

nustatytai datai rengėjos kiek 
jaudinosi, kad gali būti labai ma
žai piešinių atsiųsta. Bet birže
lio 15 d. piešinių atsirado tiek; 
daug, kad rengėjoms atsirado; 
naujas rūpestis, kur tuos visusj 
piešinius teks išstatytu

IŠ 36 lit. mokyklų. į kurių ve
dėjus kreipėsi parodos rengimo 
pirmininkė, atsiliepė apie 25 iŠ 
viso laisvojo pasaulio: Australi-

Paroda ruošiama vaikų žurna
lo “Eglutės” 25 m. sukakties pro 
ga. Parodoje, be 335 vaikų pieš- 
nių, pamatysime ir visų 25 m. 
“Eglučių” komplektus ar paski
rus -numerius Tai tvarko E. A- 
belkienė. Paveikslų premijavimo 
komisijon pakviesti dailininkai: 
M. Ambrazaitienė, seselė Merce
des, P. Kaupas, R. Jautokaitė ir 
E. Marčiulionienė. Tad paroda 
bus tikrai įdomi ir turtinga, o 
kai kurie piešiniai tiesiog stebins 
žiūrovus, kurių tikimasi susilauk
ti tikrai daug.

Prieš atsiskirdamas su parodos 
rengimo komisijos pirm, mokyt. 
G. Meiluviene, mačiau ją ramią 
ir patenkintą po įtempto trijų 
mėnesių darbo. Jos biografija tik
rai įdomi. Tėvai pačioje jaunys
tėje 1863 m. sukilimo metu buvo 
ištremti į Rusiją. Rusijoje gimė 
ir G. Meiluvienė. Namuose rusiš
kai niekas nekalbėjo, -tik lietuviš
kai. Grįžusi į Lietuvą, G. Meilu
vienė pasiruošė mokytojos profe
sijai ir toje profesijoje dirbo. Savo 
profesijos neužmiršo ir Chicago- 
je: dirbo 4 m. Bridgeporto lit. 
mokykloje, dabar eilę metų mo
kytojauja Brighton Parko lit. 
mokykloje. Todėl ir į vaikų pa
rodos rengimo darbą įsijungė su 
pedagoginiu kruopštumu ir nuo
širdumu, tam paskyrusi apie 4 
mėnesius laiko. Draugas

Daiva, f

SKERSAI:

1. Visi skautai nori važiuoti į...
2. Stovyklos namas
3. Skautai sueigoje dėvi...
4. Šį galvosūkį sugalvojo sesė...
5. Vakare stovykloje kuriame...

ŽEMYN:

Skautai veikia pasidelinę į...
Jaun. skautai pasiskirstę į paukštytes

7. Pirmą skautų šlipsą gauname...
8. Skilties vadovė yra...
9. Tunto valdovas yra...
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Titeratnra ~ JUilt
Keletas žodžių apie
ČIURLIONĮ ir MILAŠIŲ

VACYS KAVALIÕMÃS

XXII Studijų savaitė

‘...Buvo tamsi naktis, pylė 
šniokštė lietus, o aplink tuš
tuma, tamsiai pilka žemė ... 
Staiga blykstelėjo pašėlusi 
mintis: viskas žemėje pa
skendo, viskas ... - viską už
pylė vanduo. Žmonės apie 
tai nieko nežino, nes naktis, 
ir ramiausiai miega ... Mie

ga giliu miegu; bet juk tai 
skenduoliai, balti išpurtę, 
sustingę ... - su įsijautimu 
skaitė Dalia Orantaitė Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės

Peyre žodžiais, yra genijus 
ir iškilęs aukščiau už savo 
amžininkus (Failures of cri
ticism, 149). Nelengva tad 
pažinti ir Čiurlionį, ir Mila
šių.

Tačiau Čiurlionį ir Milašių 
jungia ne tik tasai pat gimi
mo laikotarpis. Ir ne tik tai. 
kad jie abu ilgai buvo - ir te
bėra - nepažinti ir nepripa
žinti. Juos jungia ir tai, kad 
jų kūryboje aidi jų gimtosios 
žemės dvasia ir iš jos kyląs

Prel. dr. Paulius, Jatulis
Šviežiais dokumentais pristatė idealųjį 

žemaičių vyskupą M. Valančių. Istorikas 
Jatulis vis ir vis atrandąs Vatikano ar
chyvuose naujos medžiagos apie tą žymųjį 
žemaitį, kuris sugebėjęs būti uolus sie
loms, ištikimas Bažnyčiai, lojalus net civi
linei (caro) valdžiai. Tai buvęs šventas, 
simpatingas, patrauklus ir kūrybingas ku
nigas ir vyskupas. Valančius sugebėjęs 
draugauti su pačiu caru, kad niekais nu
leistų jo administracijos kai kuriuos po
tvarkius Žemaitijoje.

Valančius žvelgė Lietuvos ateitin: ji 
galės išlikti per tikėjimą, mokslą ir blai
vius papročius.

Tikėjimą žemaičiuose Skiepijo vyskupas 
šventais pamokslais, šventųjų gyvenimais, 
religine praktika. Mokslą — raštais: pats 
parašė 42 knygas, ragino kunigus ir net 
gimnazistus rašyti žemaičiams skaitinių. 
Knygų kelias pro cenzorius ir per sieną iš 
Prūsijos visiems yra žinomas. Blaivius 
papročius Valančius palaikė kunigų inicia
tyva. Nei pats gėrė, nei kitiems leido. 
Blaivybės akcija kėlė tautos sveikatingu
mą, išnaikino daug ligų, dorino gyvenimą.

tencijos šalininkas. Rusams Valančius bu
vo rakštis jų rusinimo politikoje. Jie no
rėjo Žemaitiją matyti cerkvėmis, popais 
apsėstą, o mokyklas — graždankomis. Ne
nuostabu, kad finansų ministras (aptuš
tintas dėl blaivybės) pasiūlė „senį vysku
pą pasiųsti gydytis į Rusijos pietus, o jo 
vieton rasti lankstesnį“.

Po Valančiaus mirties rusai ilgai nelei
do įpėdiniams nė pradėti vyskupauti taip, 
kaip „senis Valančius“.

Norėdami pateikti pilnesnį Studijų Sa
vaičių vaizdą, žemiau spausdinamam ap
rašymui pasinaudota V. Natkevičiaus, M. 
A., paruošta medžiaga. (Red,).

Kun. Augustinas Rubikas
Jo paskaita interpretuoja Šv. Rašto Se

nojo Testamento teiginį „Sukūrė Dievas 
juodu vyrą ir moterį“ ta prasme, kad Tvė
rėjas sukūrė dvilypę žmoniją, vienodai 
vertingais asmenimis, tiek vyrą, tiek mo
terį, pašaukdamas jį veiklai, ypač socia
linėj srity. Laiko būvyje žmoguje Dievo 
valia ir tikslai buvo iškreipti, tuo buvo iš
kreiptas ir pats Dievo paveikslas, pagal 
kurį žmogus buvo sukurtas. Dievas tapo

mokyklos 25 m. sukakties mi 
nėjime šią Čiurlionio viziją.

Dramatiškas susitikimas! 
Puošni publika, jaunyste ir 
grožiu spindį moksleivių vei
dai ir akys, skaitytojos ele
gancija ir kraupus sukre
čiantis vaizdas, kyląs iš ‘Jū
ros sonatos’ autoriaus vizi
jos.

Bet ne tai čia svarbu. Ne 
tai, o šios mūsų didžiojo 
kūrėjo vizijos panašumas į 
garsų prancūziškai rašiusio 
genialaus lietuvių poeto mis
tiko ir filosofo Milašiaus ‘Sep 
tynių vienatvių’ rinkinio eilė 
rasti:

Visi numirėliai girti nuo lie
taus nešvaraus ir seno 

Kapinėse keistose Lofoteno-

Čiurlionis ir Milašius!.. 
--Du didieji mūsų žemės 
kūrėjai. Abu gimę tame pat 
devynioliktojo amžiaus de
šimtmetyje. Teskyrė juos 
tik keliolika mėnesių. Abu 
ilgai nepažinti ir nepripažin-

ilgesys ir mistinis pasaulio su 
vokimas, kuriams atsisklei
džia ir likiminiai žmogiško
sios egzistencijos aspektai, 
pereiną metafizinio pašalio 
plotmėn. Tie Manfredo 
Schreoterio žodžiais, pasaky 
tais kalbant apie Osvwaldo 
Špenglerio ‘Vakarų pasaulio 
žlugimą’, ‘kaip ir kiekvienas 
metafizinis genijus, atsklei
džia iki tol nepastebėtą tik
rovės aspektą’ (Metaphysik 
dės Untergangs, 165-166).

Valančius nepritarė ginklu priešintis 
prieš okupantą, jis buvo pasyvios rėžis-

LIETUVOJE
TELEVIZIJOS BOKŠTAS

Karoliniškių kalnelyje prie Vilniaus sta
tomas aukščiausias Lietuvoje pastatas — 
326 metrų radijo ir televizijos perdavimo, 
stotis. Naujoji stotis galės transliuoti tris 
televizijos ir keturias radijo programas. 
Bokšte taip pat veiks radijo-telefono sto-
tis ir meteorologijos stebėjimų punktas.

TOTORIAI LIETUVOJE

Pagal statistinius davinius, 1970 metais

Gilius likiminius žmogiško, 
sios egzistencijos aidesius 
bei virpesius išgirstame ir 
pajuntame ir čia jau minétuo<» Lietuv°je buvo 3>4 tūkst totorių. Didės- 
se Čiurlionio ir Milašiaus kū- ių mlesluose Po

. . kelis ar keliolika totorių gyvena daugelyje
rimuose, panašiuose ne tik rajonų, bet daugiau— Pietryčių Lietuvo- 
savo prasme, bet ir išorine je: Alytaus, Prienų, Švenčionių, Trakų ir

Vilniaus rajonų kaimuose. Dar iki šių die
nų kai kuriuose kaimuose jie sudaro ne
mažą gyventojų dalį. Tai Keturiasdešimt 
Totorių kaimas Vilniaus rajone, Raižiai — 
Alytaus rajone ir kiti.

Nuo 1959 iki 1970 m. totorių skaičius pa
didėjo 13% ir paplito beveik po visą res
publiką. Sprendžiant iš to, kad 23,5% Lie
tuvoje dabar gyvenančių totorių kalba sa-

forma: abiejų vizijų fone van
duo.

Vanduo, kurio svarbą kaip 
vieno iš keturių pagrindinių 
‘kosmogeninės intuicijos’ 
principų, peotinei vaizduotei 
pabrėžia prancūzų filosofas 
Gaston Baxhelard savo ‘Erd-

lyg kokia už daugelio šviesmečių spindin
ti žvaigždė, žmogus buvo paliktas savo va
liai, nepajėgiąs to spindėjimo paregėti, 
Šitokį tolimą Dievą moderniaisiais laikais 
žmogus atmetė, kaip jam nereikalingą.

Vincas Natkevičius, M. A.
Jis paminėjo rašytoją Vincą Ramoną,- 

sulaukusį šiemet 70 metų, apžvelgiant jo 
beletrstiką. Ypač ilgiau sustojo prie daug 
triukšmo sukėlusio „Kryžių“ romano, pa
brėždamas, kad jame teiginys, jog nuosek
liai liberalai turį nueiti į komunistus, nė
ra romano tezė, o tik vieno veikėjo pažiū
ra. Romanas savo stilium yra nepaprastai 
aukšto lygio. Apskritai, tai bene geriau
sias lietuviškas romanas po „Altorių še
šėlio“. Ramonas šiuo romanu ir kitais kū
riniais įeis lietuvių literatūron klasiku.

Vladimiras de Castro
Paveikslais pailiustravo paskaitoje, 

skirtoje paminėti M. K. Čiurlionį, suėjus 
100 m. nuo jo gimimo, jį apibūdindamas 
minties, dvasios dailininku. Dievo Valdo
vo, dėkingumo, aukos ir bičiulystės mintis 
yra įkūnyta daugelyje jo paveikslų. Čiur
lionio lietuviškumo klausimo netenka vi
sai kelti, kiek jis savo menine pasaulėjau
ta lietuvis.

Meninę dalį užpildė solistės Marijos 
Pansės-Simaniukštytės koncertas, paly
dint stud. Alfredui Hermanui ir Zųericho 
„Vilties“ tautinių šokių grupė, vadovau
jama ponios J. Stasiulienės.

ti. Net ir po dvidešimt metų 
nuo ‘Septynių vienatvių’ 
autoriaus mirties Andre 
Blanchet teigė, jog Fontaine
bleau kapinėse 1939 metais 
palaidotas nepažįstamasis. 
Toks pat nepažįstamasis, tik 
daug anksčiau, palaidotas' ir 
Rasų kapinėse.

Du nepažįstamieji. Ir ne
nuostabu. Pažinti genijų, pa 
kilti į jo vizijų pasaulio aukš
tumas ir suprasti to pasaulio 
minties gelmes nėra lengva. 
Ir tai tik todėl, kad jis, Henri

vės poetikoje’ (La poetique 
de. l’espace), visiškai domi
nuoja Čiurlionio vizijos pa
saulio erdvę. Joje atsi
skleidžia ‘du neišmatuojami 
pusrutuliai’, per kurių ‘vidu
rį eina užrašas: Vanduo’.

Šiame kosminių dimensijų 
vandens plote atsiskleidžia 
ir akustinis momentas: pro 
šniokštančio lietaus ūžesį 
pasigirsta arfa. Tačiau jos 
garsai tolimi šio seno, iš 

(Tęs. 8-sl.)

vąja"'kalba, o nepriklausomoje Lietuvoje 
nei vienas iš Lietuvos totorių savo kalbos 
nemokėjo, galima padaryti išvadą, kad jų 
nepaprastas prieauglis — 800 — susidarė 
iš svetur atvykusių. Tą patvirtina ir tu
ristai, kurie sako, jog Lietuvon keliasi 
Krymo totoriai, kuriuos sovietų valdžia 
ištrėmė iš jų tėvynės ir neleidžia ten grįž
ti.

Tad totorių, kurie Lietuvoje gyveno nuo 
Vytauto laikų, šiuo metu yra likę apie 
2,600. Jie ligšiol išlaikė musulmonų tiky
bą. Jų maldos namai — mečetė Kaune, pa
statyta 1930 m., nuo 1945 m. yra paversta 
sandėliu, o Vilniuje — karo metu sugriau
ta. Nėra žinių, ar išliko mečetė Kėdainiuo
se. Taip pat nežinoma, ar yra likusi bent 
viena kaimo mečetė.

KONCERTAI ČIURLIONIO GIMTINĖJE

Druskininkuose šią vasarą net du mė
nesius buvo rengiami koncertai M. K. 
Čiurlionio namelyje — muziejuje.

Šiemetinis koncertų ciklas buvo skirtas 
įžymiojo lietuvių dailininko ir kompozito
riaus M. K. Čiurlionio gimimo 100-osioms 
metinėms.. Tai atsispindėjo ir repertuare. 
Kiekvienas atlikėjas skambino M. K. Čiur
lionio preliudus, noktiurnus, fugas. Tàip 
pat buvo atliekami nauji lietuvių kompo
zitorių kūriniai čiurlioniška tematika — 
V. Barkausko „Legenda apie Čiurlionį“, V. 
Montvilos „Pagerbimas11. S Vainiūno pje
sės iš siuitos „Gimti ,• . :r kt.
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KELETAS ŽODŽIŲ (iš 7 psi.)

Babilonijos atėjusio, muzi
kos instrumento prigimčiai, 
skambančio švelniais krista
liniais tonais. Vizijos arfos 
garsai gūdūs ir chaotiški: 
‘tai nedalios, ilgesio ir liūde
sio chaosas, sielvarto, kan
čių ir skausmo chaosas ... bai 
sus, pilkas chaosas. Šiais gū 
džiais ir chaotiškais garsais 
skamba visa vandenyje pa
skendusi vizijos erdvė -- vi
sas jos pasaulis, kuris ir atro 
do ‘kaip viena didelė, gedu
linga arfa.

Vanduo ir jame paskendę 
girti Lofoteno kapinių numi
rėliai dominuoja ir Milašiaus 
eilėraščio peizažą. Jame," 
kaip ir Čiurlionio pasaulio vi
zijoje, atsiskleidžia ir akusti
nis elementas. Tačiau jis 
čia, kaip ir aplamai visas plo
tas, daug mažesnis už Čiur
lioniškosios arfos garsus, ai
dinčius visoje neišmatuoja
moje vizijos erdvėje. Čia 
tesigirdi tik ‘tolimo atoslū
gio laikrodžio tiksėjimas Lo
foteno numirėlių karstuose,’ 
kur jie, liūliuojami lengvo 
vaiko balsu vėjo, saldžiai 
miega.

Abiejų -- ir Čiurlionio, ir 
Milašiaus - vizijų vaizdai 
labai konkretūs, gūdūs ir su
krečiančiai makabriški. Vie
nur balti, išpurtę, sustingę 
skenduoliai, baisiomis išvers 
tomis akimis, kitur - riebūs 
varnai, nusipenėję šalta la
vonų mėsa.

Tačiau ne šių vaizdų kon
kretumas mus sukrečia, bet 
simbolinė jų reikšmė, kuri 
sugriauna ribas tarp realisti
nio išorinio pasaulio ir perei
na metafizinėn plotmėn, suai 

dinčion likiminiais žmogaus 
egzistencijos tonais.

Tai gilus dramatiškas žmo 
gaus likimo momentas! Ir 
skaudi kontradikcija tarp 
dvasinės jo didybės ir nesu
stojančio amžinybės troški
mo ir fizinės menkybės, 
atsiskleidžiančios kraupia ir 
visiška destrukcija. Šį gūdų 
kraupų ir neišvengiamą žmo 
giškosios dalios momentą, 
tarsi norint bent kiek jį su- 
švelnint, savotiškai pabrėžia 
ir lyg kiek juntamas ironijos 
padvelkimas abiejųkūrėjų vi 
zijų erdvėje. Čiurlionio sken 
duoliai, nepaisant makabriš
kos savo padėties, atsisklei
džia komiškoje pozoje: ‘ne
žmoniškai knarkia, kasosi 
savo išpurtusius juosmenis 
ir kažką murma per miegus.

Lengvos ironijos dvelkte
lėjimą, kylantį iš brutalaus 
kontrasto tarp žmogaus poil
sio ir ramybės ilgesio ir rea
lios makabriškos padėties, 
tarsi pajuntame ir Milašiaus 
Lofoteno numirėlių lopšinė
je, kur jie, ‘pro juodo pavasa 
rio išraustas skyles plėšomi 
šalta žmogiena nusipenėju
sių varnų’, miega saldžiu 
miegu.

Bet tai greičiau tėra poeto 
šypsena iš savo dalios ar, su
tinkant su Charles I. Glicks- 
burg, ‘metafizinio protesto 
prieš žmogaus menkybę iš
raiška.’ (The tragic vision 
in twentieth-century litera
ture, 152). Juoba, kad šis 
meilės poetas vidine savo 
dvasios šilima apgaubia visą 
Lofoteno kapinių peizažą, 
taip atitinkantį jo sielos bū
seną:

Aš greičiausiai niekados 
nematysiu 

nei jūros, nei kapų Lofote- 
no 

0 tarsi mylėčiau - mano 
mintyse 

Ta tolima žemė ir visas jos 
skausmas.

Milašius, labai nuoširdžiai 
aidėdamas švelniais ir iš jo 
būties gelmių einančiais lyri
niais tonais, vienon harmoni- 
jon su Lofoteno kapinių lop
šine nesulieja, o suskamba 
disonansu. Disonansu, pra
lenkiančiu mirusiųjų dalią ir 
pabrėžiančiu pagrindinį ‘Sep 
tynių vienatvių’ autoriaus 
dvasios bruožą -- vienišumą, 
kuriuo jis buvo paženklintas 
nuo pat vaikystės ir kuris jį 
lydėjo visą gyvenimą. Poe^ 
tas savo eilėraščio paskuti
niame ketureilyje, su skaus
mu kalbėdamas apie visus 
numirėlius ir tuo savo viziją 
išplosdamas už Lofoteno ka
pinių erdvės ribų ir suteikda 
mas jai visuotinę prasmę, 
suaidi individualiu išsiski
riančiu vienišumo akordu:

Ak, numirėliai, įskaitant nu 
mirėlius ir Lofoteno,

Numirėliai, numirėliai yra 
mažiau mirę už mane ...

Tai asmeninis Milašiaus 
sielos virpesių akordas, at- 
skiriąs jį nuo mirusiųjų. Ir 
atskiriąs ne iš esmės, o tik 
laipsniškai: jis labiau miręs 
už mirusiuosius. Tikroji 
mirtis, sako Pierre Henri Si
mon, yra mirtis gyvųjų, ku
rie miršta ir žino, kad jie 
miršta ( La condition Ku
rname dans la litter ature du 
XX-e siecle, 18-19). Tai taip 
pat ir poeto vienatvės žen
klas.

VERGIJOS míKÚlUOSf ■
(Tąsa iš praeito Nr.)

Stefanija Rukšėne

OBLIGACIJOS

Obligacijos tai valstybiniai paskolos raš
tai, kuriuos visi sovietų piliečiai "laisvu" 
noru pasirašo. Vėliau paskolos raštus reikia 
išpirkti arba atskaito iš algos ar uždarbio.

Vieną vakarą atbėgo pasiuntinė ir liepė 
man greičiausiai ateiti į raštinę.

Greit apsivelku ir einu. Eidama galvoju, 
kam jie dabar mane šaukia. Gal vėl išgrūs 
kur nors toli sunkiems darbams.

Nueinu. Už stalo sėdi keturi vyrai: ko
mendantas, enkavedistas, kolchozo pirmi
ninkas ir raudonojo kampelio vedėjas ir kar
tu agitatorius. Trumpai paaiškina, kad da
bar karo metas, valstybei reikia daug pinigų 
ir aš turiu pasirašyti keturių šimtų rublių su
mai obligacijas. Jiems ramiai ir nesikarščiuo- 
dama pasakiau, kad aš visai neturiu pinigų 
duonai nusipirkti, o iš kur aš paimsiu tuos 
pinigus obligacijoms išpirkti. Neturiu ir jo
kio daiktelio parduoti. Jei būčiau savo kraš
te, ką nors parduočiau ir surinkčiau kiek pi
nigų, o dabar aš nieko neturiu ir nesirašysiu.

Kaip įdiegtas šoko komendantas, pradėjo 
ant manęs rėkti ir kumščiu stalą daužyti. Iš
plūdo visokiais necenzūruotais žodžiais ir ant 
galo pridėjo:

—Ty Iitovskaja suka — tu lietuviška kale, 
kaip išdrjsti nepasirašyti ir atsisakai paremti 
valstybę? Šitokias reikia j kalėjimus sumesti, 
o ne kolchozuose laikyti.

Komendantas berėkdamas pavargo, jo pa
reigas paėmė antras, paskum trečias ir paga
liau.raudonojo kampo vedėjas. j j

Vienatvės momentas atsi- 
j skleidžia ir Čiurlionio vizijo

je. Ir jis, * pačia giliąja 
į prasme būdamas tos pačios
i likiminės simfonijos akordas

• suskamba disonansu. Vizi-
* jos pagaigoje trimis laipsniš-'
į kai kylančiai klausimais‘ jis
i tą savo vienišumą pabrėžia:
j ‘Kodėl aš ne vienoje iš tų pir

kių po vandeniu, kodėl aš ne 
su skenduolis su baltomis, iš 
purtusiomis, patinusiomis 
akimis? Kodėl aš ne gedulin 
gos arfos styga?’

Genijus, aplamai yra pa
ženklintas vienatvės ženklu. 
Jis visada vienas ir sveti

mas. Ir svetimas visiem -- 
gyviem ir mirusiem. Sveti
mas buvo ir poetas mistikas 
ir filosofas Milašius, savo kū
ryboje atskleidęs mistinį 
žmogaus egzistencijos as
pektą. Nemažiau svetimas 
buvo ir Čiurlionis. -- Čiurlio
nis, kurio tapyboje atsisklei
džia dvasingas chaosas, ai
dintis likiminiais žmogaus 
egzistencijos virpesiais ir ku 
rio sapnas yra tarsi kelias su 
prasti jo vizijų pasauliui, nu
skendusiam ‘Jūros sonatos’ 
andantės ir ‘Tvano’ paveiks- 

, lų gelmėse.
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ŽINIOS
KONCERTAVO JAIME ŽAIDYTĖ

Rio de Janeiro Lietuvaitė, baigu
si pedagigikos ir muzikos fakulte
tus, spalio 18 koncertavo “Centro 
de Desenvolvimento Artistico“ruoš* 
tame renginyje, Colegio da Imacu1 
ladaC Conceição teatre, Botafogo.

Jane Žaidytė skambino keturis 
muzikinius veikalus: Bacho Preliu
dą ir Fugą, Beethoveno Sonatos/op 
53/pirma dalį, Chopino “Berceuse“ 
• r Scriabino “Estudo Patėtico“kon- 
certe taip pat pasirodė du solistai.

ISEIS LIETUVIO APYSAKOS

Henrikas Losinskas, dirbąs São 
Paulo valstijoskultūros valdyboje 
paraše devyniolikos apysakų kny
ga portugalų kalba, kuri šiuo metu 
spaustuvėje^ ir apie 5 gruodžio bus 
pristatoma Brazilijos rašytojų drau
gijoje. Dar sekančiai knygai turi pa
puošęs keliolika paysakų. Knyga iš
leidžiama jau premijuota Garbės®žy- 
meniu iš Rio de Janeiro.

Ape sekančių metų gegužes mė
nesi H, Losinskas,’pažįstamas spau
doje kaip Henrique Alves, tikiu už
baigti šešerių metų studija apie Ne
grą Brazilijoje- literatūroje, tauto
sakoje ir t.t.

LIETUVIS T.V. VIENUOLIS
Vladas Jurgutis, São Paulo Te

atro Municipal choro dainininkas,. 
staiga pasirodo televizijos skelbi
me vienuolio rūbuose. Daugelio te
levizijos žiūrovų mėgstamas skel
bimas rodo Senuolius aplinkskob- 
nis susėdusius ir linksmai dainuo
jančius, dainas ritumu lėkštes j sta
lą suduodančUis. V, Jurgutis kaip 
tik tą dainą ir pradeda, pirmasis 
pasirodo ekrane.

MUSŲ

LIETUVI IŠRINKO VALDYBON

Pirmųjų ketverų metų studen
tai Faculdades Metropolitanas U- 
nidas teisių fakultete išrinko „Re
novação totai“ sąrašą, kurio val
dybos generaliniu sekretorium bu
vo išrinktas Paulo de C. Kalinaus
kas.

UŽMOKĖJO UŽ
Po 50 kr. Izid. Navickas, A. Gu- 

davičienė; 70 kr. E. Ąžuolaite (už 
1976 m.); 200 kr. Alf. Vaitkevi
čius (už keletą metų); 250 kr. J. 
Petrikas (už keletą metų); 1.000 
kr. Ateitininkai Sendraugiai.

Jiems nuoširdi padėka.
1976 metais ML prenumerata 

bus apie 70 kr.
—ML Administratorius

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems su

dėtinėms Mišioms už mirusius Vė
limų proga aukojusiems tautie
čiams, tautietėms ir jų kaimynam 
vietiniams.

Dėkoju ir aukas rinkusiems: 
Marcelei Stankevičienei, Marijai 
Terelienei ir Jonui Dimšai. Mano 
padėka per Vėliniu Mišias giedo
jusiems Aušros choro choristams, 
choristėms.

Sudėtinės Mišios už mirusius ar
timuosius (tėvus, brolius-seseris, 
vyrus-žmonas, uošvius ir t.t.) bus 
Mokoje beveik kiekvieną penkta
dieni ir keletą sekmadienių.

Kun. P. Daugintis, šv. Kazi
miero Asmen. Parapijos klebonas.

MIRS
Rugpjūčio 21 d. mirė STASĖ 

KONDRATAVICIENĖ, virš70 m. 
amžiaus, gyvenusi V. Prudente. Pa
laidota V. Formosa kapinėse.

Spalio 18 mirė JONAS JUŠKA, 
69 m. amžiaus, gyvenęs V. Pru-' 
dente.

REGISTRUOJA KONGRESUI
Šio ML numerio penktame psl. 

pateikiama informacija apie jauni
mo ir suaugusių registraciją kelio
nei j Jaunimo kongreso įvykius U- 
rug vajuje ir Argentinoje.

LIETUVA 9

AUŠTA NAUJA GADYNĖ?
S. Paulo pakrašty, Taboãoda Serra, 

naujitėliuose rekolekcijų namuose, pra
eito mėnesio gale suvažiavo iš įvairiu 
Brazilijos kampu apie pusė šimto kuni
gu. Visokiu tautybių žmonės, pasaulie
čiai ir vienuoliai, seni ir jauni, pliki ir 
barzdoti, jautėsi taip draugiškai kaip 
viena šeima.

Lygiai tuo pačiu metu, apie šimtą ki
lometru toliau, Itaici ties Campinas, su
sirinko tolygus skaičius vyskupu. Vieni 
ir kiti, dvasiniai susijungė, bet skirtingu 
būdu, sprendė svarbius aktualius klau
simus. Vyskupai svarstė, o kunigai mel
dėsi ir pasnikavo, be to, darė dar kažką 
ypatingo; jų tarpe netruko tokiu, kurie 
stebuklingai gydė ligonius, turėjo galios 
ant piktųjų dvasiu, meldėsi šv. Dvasios 
įkvėptom kalbom; ėjo tatgi pokalbiai ir 
paskaitos, kaip po didelės krizės, Die
vas atrodo susirūpino gydyti pirmiau
siai savo kunigus.

Jau beveik išnyko kunigai, kurie no- 
✓estis,o išsilaikiusius šv. Dvasia apdo

vanoja daug didesnėm dovanom negu 
kad ankščiau turėjo, atseit, lygiai kaip 
netrukus po Sekminių, pirmaisiais Baž
nyčios laikais, kuomet tikintieji darė 
stebuklus, pranašavo ir reiškėsi visoke
riopa Dievo galia.

Kunigai pasijuto gave nepaprastos jė
gos savo pašaukimo kelyje ir užtat ragi
no vieni kitus turėti drąsos ir nepraleis
ti Dievo malonės. Ne tik prieš du tūks
tančius metų, bet ir dabar galima skelb
ti Evangeliją panašiu būdu kaip Kris
taus Apaštalai ir mokiniai.

Prašvinta laikai, aušta nauja gadynė, 
atnaujinimas nėra vien tasai, kuris apsu
ko altorius, pakeitė apeigas, išgąsdino 
tikinčiuosius, bet atėjo tikrasis atnauji
nimas, kurio visi ilgesingai laukė: Kris
tus vėl krikštija Šventąja Dvasia ir ugni
mi, kunigai ir tikintieji stoja j gretas 
drauge, jausdami tą pačią atsakomybe 
prieš Bažnyčią.

įvairios krikščioniškos konfesijos po 
amžių susitaiko ir jungiasi j žūtbūtine 
kovą prieš ateizmą ir pasaulio nelabu- 
mą. Katalikų Bažnyčia, daugelio forma
lumų suvaržyta, atjaunėję, grįžta buvu
si charizmatinė, atseit perpildyta šv. 
Dvasios galia ir dovanom. Drauge su 
tuo, atnaujinti Sakramentai, atgaivintas 
Šv. Raštas ir malda atperka žmogų išti
sai: išvaduoja jj ne tik iš nuodėmės, bet 
ir iš jos pasekmių, kaip antai ligų, ydų ir 
blogų įpročių.

Girtuoklystė, paleistuvavimas, iškri
ką nervai bei jausmai, kartūs atminimai 
ir visokio pobūdžio fizinės ligos pasi
duoda Kristaus Vardo galiai. Tai nėra

VEIKLOS KALENDORIUS.-1975

Lapkričio 9,10 vai. Jaunimo studijų die
na apie kongresui registraciją ir kt., R. Juatin- 
diba, 28-Parque da Moóca.

Lapkričio 9,15 vai. Nemuno repeticija.
Lapkričio 10, 20*30 vai. JK valdybos po

sėdis Sąjungos būstinėje.
Lapkričio 15-16, JK bazaras, Sąjungos rū

muose, R. Lituania, 67-Mooca.
Lapkričio 15-16, Trijų kraštų JK posėdis, 

Buenos Aires, Argentina.
Lapkričio 16, 11 vai. katedros koplyčioje 

Rio de J aneiro lietuvių pamaldos.
Lapkričio 17, 20*30 vai. Sąjungos būstinė

je JK valdybos posėdis.
Lapkričio 23, 17:00 vai. Mišios ir Lietu

vos kariuomenės šventės minėjimas su litera
tūros ir meno programa, R. Juatindiba, 28.

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

Lapkričio 24, JK valdybos posėdis Sąjun
gos rūmuose, R. Lituania.

Lapkričio 28, 20 vai. PLIAS susirinki
mas pas A. ir H.«Mošinskius*, Perdizes.

Lapkričio 29, BLB Literatūros ratelio pa 
būvis su Z. BaČeiio monografijos „Nerimo 
širdis” pristatymu pas G.Vacelį, Av. Angéli
ca, 1697, 20:00 vak

Lapkričio 30, São Paulo arkivyskupijos 
imigrantų diena.

Gruodžio 6, nuo 15 iki 16 vaL, Prakartė
lių muziejuje (Museu de Presépios), Ibirapue- 
ros parke, lietuviu kalėdinę programą atlieka 
LKB choras ir Rūtelė.

Gruodžio 7, nuo 8 vai., ateitininkų ruo
šiama visam lietuviškai kalbančiam jaunimui 
susitelkimo diena, V. Z. Jaunimo namuose.

Gruodžio 6-7, Buenos Airėse paskutiny
sis trijų kraštų posėdis apie Jaunimo kongresą.

Gruodžio 20, šv. Kazimiero parapijos mal
dos diena už Lietuvą.

Gruodžio 21, Rio de Janeiro lietuvių mal 
dos diena už Lietuvą

Gruodžio 23, Vila Zelinos lietuvių maldos 
diena už Lietuvą (pagal Religinės šalpos suda- 

■ rytą pasaulio lietuvių maldos kalendorių)

PRAKARTĖLIU MUZIEJUJE 

lietuvių pasirodymas bus gruodžio 
9, o ne Iapkričio23, kaip buvo 
ML-oje rašyta. Kalėdinę lietuvių 
programą pagal redakcijoje turi 
mas žinias, atliks L. K. Bendruo
menės choras ir „Rūtelė.“

šundaktarystė, kaip nebuvo tokia Kris 
taus bei Apaštalų gydymo veikla Kaip 
tik dėl to, medicina, psichologija ir viso 
kios sveikatos institucijos ima sėkmingai 
naudotis taipgi antgamtiniu gydymu 
bendram mūsų visuomenės negerovių 
pakirsto žmogaus labui.

Visam pasauly daugėja charizmai, 
niai maldos rateliai, kame žmonės ai 
gimsta naujam dvasiniam gyvenimui 
jame pastoviai išsilaiko. Tenka pasi 
džiaugti, jog aptinkama ir netuviškų 
maldos ratelių. Jų yra Jungtinėse Ame 
rikos Valstijose, ruošiamasi įkurti n S 
Paulyje.

Šie reiškimai padrąsina mus, nes v> 
šuoliniam pakrikime,Kristus atrodo sa
kyte sako: - Nebijokite, aš nugalėjau 
pasaulį. - dalyvis

© SÂO PAULO O®. Paul®, 25 a 31 de ®utubi><į®
S93

iVIOLAÇAO DOS DIREITOS 
HUMANOS NA LITUÂNIA■'i

(šefo © regim® s^iĮėtieo: IWM974)
Tokią antraštę užsidėjo São Paulo arkivyskupijos laikraštis O SÃO PAULO per visą puslapį (8 skiltis). O tekste nagrinėja tų žmogaus 

teisių laužymo Lietuvoje apimtj, kalba apie Bažnyčią pastatytą fizinės mirties pavojuj, apie tikėjimo gyvą pasireiškimą tautoje ir apie 

lietuvių kovas už pačios nepriklausomybės atstatymą.
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Lietuviu.Sąjunga
Lapkričio (novembro) 15-16 d.d.

Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

I
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MŪSŲ ŽINIOS

MINĖS KARIUOMENĖS DIENĄ

l ZELINOS KERMOŠIŲ 
Šj šeštadienį ir sekmadienį vakare, 17 
iki 22 valandos.

Tai paūšim, paūliuosim, laimę iš
bandysiu, draugų susitiksim, na, ir 
savo bažnyčiai padėsim. Nepasivė- 
luokim, kad gerieji fantai nedingtų.

Lapkričio 23, sekmadienį, Lie
tuvos kariuomenės šventė, šv. Ka
zimiero parapijos salėje 17 vai. Mi
šios ir po jų meninė programa, ku
rią atliks literatūros ratelis ir Auš
ros choras.

GYDOSI IR SVEIKSTA
Santa Helena ligoninėj gydosi 

Kazimieras Tijūnėlis; V. Prudente 
ligoninėj-Pranas Pakalniškis; San
ta Cruz ligoninėje - Silva Pakalnis. 
Namuose po operacijų gydosi Mo
nika Stasiulionienė ir Sofia Pili
pavičienė.

ML redaktorius kun. Pr. Gavė
nas išvyko dviem savaitėm poilsio 
į Santos pajūrį.

jjjją jjjjj
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Lietuviškai kalbanti

Vyrų - moterų - vaikų 
gydytoja

DR. HELGĄ HERING
Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Cario-Bairro do Li
mão) Telefonas: 22OD439
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LAIMĖJO DAINŲ PREMIJĄ

Sandra Kozakaité, V. Zelinoje 
gyvenanti „Nemuno" šokėja, lai
mėjo antrą vietą savo mokyklos 
dainų ir muzikos konkurse, para
šydama žodžius kitos mokinės su
kurtai muzikai „Lua de prata - si
dabro mėnulis." Sandra taip pat 
gabiai reiškiasi dirbdama įvairius 
rankdarbius.

Varžybose dalyvavo ir jos sesu
tės dvynukės Rosana ir Elaine, su 
daina „Gėlės nori miegoti - As flo
res querem dormir."

KERMOŠIUS NESIBAIGIA

Visą spalio mėnesį veikęs Vila 
Ze|inos parapijos kermošius Vėli
nių savaitgalį pertraukė savo veik
lą, bet dar tęsis tris savaitgalius, 
lapkričio 8-9, 15-16 ir 22-23. Vie
nas savaitgalis skiriamas neturtin
giesiems šelpti.

Kas nežino, kad kermošiuje ga
lima sutikti daug seniai nematytų 
pažįstamų ir išgirsti daugiau plėt- 
kų negu Vila Zelinos turguje penk
tadieniais, tegul ateina šeštadienį 
ir sekmadienį pažiūrėti.

FÁBRICA 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

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

Dar turite laiko įteikti daiktus BAZARUI.
Tai galite padaryti kiekvieną trečiadienį (quarta feira) L.Są- 

jungos rūmuose nuo 14 iki 22 vai. Rua Lituania 67, Mokoje. 
Telef. 292-1434.
Jei negalite daiktu patys pristatyti, praneškite p. Albinai 

Ambrazevičienei telef. 274-5116.
LABAI LAUKIAME VISŲ BENDRADARBIAVIMO.
Bazaro pajamos skiriamos III PLJ kongresui.

PLJ Kongreso Finansų Komisija

SUSIRINKO TĖVAI
Šeštadienį, lapkričio 1, Ramo

vėje keliasdešimt „Rūtelės" tėvu 
išklausė vadovų Eugenijos Bacevi
čienės ir Antano Aleknavičiaus pra
nešimų apie įvairius reikalus: tauti
nius drabužius mergaitėms, Jauni
mo kongreso šokių šventę, kurioje 
„Rūtelė" dalyvaus, ir ypatingai a- 
pie kongresui reikalingas nakvy- . 
nes.

A. Aleknavičius pabrėžė, kad 
antrame kongrese 1972 m. Šiau
rės Amerikos lietuviai visus iš Bra
zilijos atvykusius priėmė šeimose, 
vėliau talkina atsiųsdami knygas 
ir kitus reikmenis, ir ateityje vėl
reikės jų talkos. Dabar atėjo mū
sų eilė juos priimti, pasakė Alek
navičius. »

E. Bacevičienė, priklausanti J K 
nakvynių komisijai, minėjo, kad 
reikalinga tik vieta permiegoti, be 
kokių ypatingų reikalavimų. Jau
nimas iš kitų kraštų São Paule bus 
daugiausia 11 dienų.

Daiva Vaitkevičiūtė, Jaunimo 
kongreso talkininkė iš Čikagos, 
II JK nakvynių komisijos pirmi
ninkė, papasakojo apie savo darbą 
ir kaip kai kurie Š. Amerikos lietu
viai nežinojo kaip iš Brazilijos žmo
nes priimti, „nes čia visi turi tar
naites."

Susirinkimo proga parodytos 
skaidrės iš „Baltosios meškos" 
stovyklos, „Rūtelės" pasirodymo 
São José dos Campos, Santo Ama
ro, iš iškylos į Cipo ir t.t._

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Mūsų Lietuvos sekretorė Nijo

lė Pupienytė Mikalkienė su vyru 
Jonu spalio 29 susilaukė sūnelio.

Lapkričio - novembro 12 d.,
20 vai. bus Mišios už a.a. Sil
vestro Šermukšnio vėlę V. Zeli- 
nos bažnyčioje.

Vincentui Ąžuolui mirus, gilią 
užuojautą Julijai bei Elenai Ą- 
žuolaitėms ir visai Ąžuolų sei' 
mai reiškia

BLB Literatūros ratelis

Spalio 27 Hospital das Clínicas 
mirė VINCAS ŽARAKAUSKAS, 
Turėjo 78 metus. Gimęs Biržuose, 
gyveno Carapicuiboje. Nuliūdę li
ko vaikai Irena Pundzevičienė,Vik-
torija Zinevičienė, Edmundas ir 
Valentinas Žarakauskai ir penki 
vaikaičiai.

Septintos d. Mišios V. Zelinoje 
lapkričio 4, 20 vai.

Spalio 30 Barra Bonita (SP) 
staigiai mirė ALEKSANDRA UR- 
BIETIENĖ,85metų. Gimusi Šiau
liuose, į Braziliją atvyko 1926 m. 
Gyveno Mookoj. Paliko du sūnus 
ir dvi dukteris, 6 anūkus ir septy
nis proanūkius.

Septintos d. Mišios atlaikytos 
šv. Kazimiero parapijos koplyčio
je lapkričio 5 d., 8 vai.
, Lapkričio 1 São Paule ligoninė
je mirė Kirstinos Trubytės vyras 
Sebastião. Jie buvo vedę tik kele
tą metų, gyveno São Miguel Pau
lista, kur ir palaidotas Vėlinių die
ną. Nuliūdę liko jo tėvai, uošvė 
Regina Trūbienė ir kiti giminės.

Vėlinių dieną V. Zelinos (V. 
Alpinos) šv. Petro kapuose bu
vo įvairių tikybų pamaldų lankyto
jams. Katalikų Mišias laikė klebo
nas kun. J. Šeškevičius.
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