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Latvhj jaunimo koa^FSgãS

SOVIETŲ m DĖTOS P1KKIESE
Trečiasis viso pasaulio latvių
jaunimo kongresas įvyko Florefe, Belgijoje, ir tęsėsi savaitę.
Laikraštis “Latvija” paskelbė,
kad į kongreso atidarymą suva
žiavo 400 latvių iš viso pasaulio
kraštų, jų tarpe nepilnas šimtas
vidutinės ir senesnės emigracijos
kartos atstovų. Buvo perskaityta
ir diskutuota daugiau kaip tuzi
nas referatų. Latvių rašytojai,
poetai skaitė savo kūrinius, bu
vo koncertai, vaidinimai. Kong- ■
resas baigtas baliumi, kuris vyko
Namuro miesto kultūros centro
didžiojoje salėje.
■Į kongresą buvo nuvykęs lie
tuviams gerai žinomas centrinių
latvių organizacijų vadovas Uldis
Grava. Sveikindamas kongresą,
jis pabrėžė, kad “Latvijos klausimásrtbsas nei išrištas, nei už
mirštas. Bet kokia jėga negali
atimti kiekvienai tautai priklau
sančių teisių pačiai spręsti savo
likimą”. Savo kalbą jis baigė žo
džiais: “Mes norime laisvės sa
vo valstybei, ne daugiau ir ne
mažiau”. Q latvių socialdemok
ratų pirmininkas J. Ritums, be
ko kita, pasakė: “Didžiausias atei
ties tikslas yra nepriklausoma de
mokratiška Latvijos respublika.
Visada ir visur reikalauti apsi
sprendimo teisės latvių tautai,
šiandieninę nelaisvę ir tautinę
priespaudą ir ūkinį išnaudojimą
turi pakeisti nepriklausomos Lat
vijos gyvenimas”. Panašiai kal
bėjo ir jaunimo atstovai, refera
tų autoriai. Tačiau buvo ir kito
kių “nuomonių”.
•»

Kažkodėl kongreso ruošėjai
pakvietė su referatais ir okupuo
tos Latvijos (atstovus”. Iš Rygos
atvykęs M. Bumanis skaitė refe-'
ratą tema “Tremties analizė”.
Jis pasakė, kad deportacijos Latvįjoje tyrėjo įvykti ir kad emigra
cija nepajėgia susitaikyti su Sa
vi ę tų valdžia, bet tauta Latvijoje,

kur jau įgyvendintas socializmas,
turinti “kitus interesus”. Beklau
sant referato paaiškėjo, kad re
ferentas yra be priekaištų soli
darus su viskuo, ką komunistų
valdžia yra padariusi latvių tau
tai, deportacijas ir krašto kolo
nizaciją rusais įskaitant.
Žinoma, M. Bumanis susilau
kė griežtų protestų, .todėl ir tru
putį “nusileido”, pareikšdamas,
kad dėl deportacijų būtų dar ga
lima diskutuoti, nes jos vykusios
Stalino laikais. Panašiai kalbėjo
ir iš Rygos atsiųstas Rozitis. Ži
noma, jiedu latvių jaunimo kon
greso dalyvių neįtikino, juo la
biau, kad po sovietinių referen
tų sekė kiti, pačių latvių išeivių
paruošti geri referatai. Spilners
vertino dabartinę padėtį Latvi
joje kaip rusų vykdomą koloni
zaciją. Prelegentai iš Rygos sten
gėsi įtikinti, kad Latvijoje “vis
kas tvarkoje”, sąmoningo rusini
mo Latvijoje nesą. Tačiau disku
sijų metu jie buvo .“nuimti” ir iš
jų tiktai skaniai pasijuokta. Jiems
beliko -pasakyti, kad “mes Čia vie
ni kitų niekad nesuprasime”.

Kongrese vyko diskusijos " ry
šių su ^Latvija”. reikalu. Apie kul
tūrinius ryšius referatus skaitė
Abolinš ir Lejinš. Pirmasis pa
reiškė, kad “šis reikalas jau se
niai marksistiškai - leninistiškai
įrodytas” ir kad senoji latvių emi
grantų karta “nori imperialistišku keliu išlaisvinti Latviją, trem
ties užmačios kultūriniais ryšiais
turi tikslą legalizuoti Sovietų
Latvijoje buržuazinę ideologiją”.
Referentas dar pridėjo, kad jo re
feratas parašytas Vakarų Berly
ne, bet ne Rygoje ir ne Maskvo
je. Žinoma, ir šis prelegentas ne
susilaukė pritarimo, bet vis dėlto
referatas užnuodijo orą, iššaukė
ginčus ir sugaišino laiką.
Po kongreso latvių išeivijos
laikraščiai “Dzimtines Bals” ir

J. KAIRYS
Po pirmojo pasaulinio karo
demokratinę Vokietiją sužlugdė
nacionalsocialistai ir Įvedė savo
diktatūrą. Po antrojo pasaulinio
karo tik Vokietijos vakarinėje
dalyje liko Įvesta demokratija.
Buvusioji rytų zona padaryta ko
munistine diktatūra. Vokiečiai
1953 m: bandė nusikratyti šita
tvarka, bet raudonieji tankai su
tramdė jų pastangas. Vadinamą
ja Berlyno blokada Stalinas bu
vo užsimojęs ir V. Berlynui su
V. Vokietija’ primesti komuniz
mą, bet vakariečiai sutrukdė
jam. Visdėlto Maskva nėra ir iki
šiai dienai atsisakiusi Įvesti ko
munizmą ir V. Vokietijoje. To ji
siekė ir tebesiekia visais būdais,
išskyrus karinius. Į šį darbą ji
yra Įjungusi ir savo satelitus.
Maskvos siekius V. Vokietijo
je lengvina ir dabartinė koa?T;nė vyriausybė, ištiesusi ranką
Kremliaus link. Ji leido vokie
čiams komunistams veikti lais
vai, 1972 m. pasirašė sutartį su
Maskva.
Atgavusi laisvę, komunistų
partija pradėjo savo stiprią ak
ciją, nukreiptą ne vien Į darbi
ninkus, bet ypač Į jaunimą. Šiuo
metu komunistinių lizdų pilna
mokyklose, gimnazijose, univer
sitetuose ir kitur. Net socialde
mokratų partijai priklausantis
jaunimas kelia Į viešumą pirmo
je eilėje marksizmą, bet ne par
tijos programą. Be to, komunis
tai veikia jau ir kariuomenėje.
Kareivinėse jau Įsteigta daugy
bė kareivių komunistų būrelių,
Įvairiais vardais pavadintų. Tuo
se būreliuose kareiviai nuteikia
mi prieš dabartinę vadovybę ir
tvarką kariuomenėje, juose kal
bama apie karių išnaudojimą,
apie komunistinį darbą kariuo
menėje, apie jos “demokratini
mą”, apie kareivių renkamas ta
rybas ir pan. Leidžiama daugy
bė komunistinių laikraščių, skir
tų specialiai kariams. Visi būre
liai bendradarbiauja su vokie
“Latvija” pradėjo tyrinėti, iš kur
latvių jaunimo kongrese net pre
legentais atsirado Maskvos ar Ry
gos agentų. Paaiškėjo, kad kon
greso ruošėjas buvo Vokietijoje
gyvenąs latvių jaunimas, belgų
valdžios remiamas. O Belgijos
vyriausybė, net dabartinį karalių
įskaitant, yra Maskvos gerbėjai ir
ištikimi Helsinkio konferencijos
idėjų puoselėtojai. Taigi belgų
valdininkai ir pasirūpinę, kad
kongreso prelegentų ir dalyvių
tarpe būtų ir pačių išeivijos lat
vių neprašytų atstovų iš okupuo
tos Latvijos, nes “tai atidengia
platesnes galimybes kultūriniam
bendravimui ateityje”.
Visa tai gerai parodo, kad kai
kurios valstybės, detemės dvasios

čių komunistų partija ir kitomis
kairiosiomis organizacijomis.
Savo Įtakos didinimui kariuo
menėje komunistinio jaunimo
naujokai neatsisako karinės
prievolės. Šiaip V. Vokietijoje
kasmet po keliasdešimt tūkstan
čių naujokų atsisako karinės
prievolės.
Būdami kariuomenėje, ir ko
munistai turi priėjimą prie ka
rinių paslapčių. Kai vieno dali
nio viršininkas uždraudė savo
puskarininkiui tokį priėjimą, jis
pasiskundė kariniam teismui.
Pastarasis nutarė, jog kariui dėl
priklausymo leistai partijai tei
sės negali būti siaurinamos. Be
to, šis karys lankėsi net ir Mask
voje. Ką reiškia tokie apsilan
kymai, aišku ir be komentarų.
Plačiausiai išsiplėtusi maskvinių komunistų veikla, nors ir
maoistai yra daug kur Įkėlę ko
jas. Kariuomenėje jie veikia
slapčiau nei maskviniai.
Organizuoto pasipriešinimo ar
kokios nors panašios atsvaros
komunistams V. Vokietijoje nė
ra. Todėl savaime plaukia išva
da, jog ir V. Vokietijos demo
kratija gali būti sužlugdyta. Tai
bus padaryta taip pat vokiečių
rankomis, bet jau komunistų
drauge su kitais kairiaisiais. Jei
dabartinė koalicija ateitų Į val
džią ir sekančiai kadencijai, ko
munistai galėtų siekti galutinio
savo tikslo. Jų kelias bei meto
dai gali būti panašūs į Lenino ir
Į šios dienos Portugalijos komu
nistų. Teisėtu keliu komunizmo
Įvedimas V. Vokietijoje nusitęs
tų labai ilgai, nes iki šiol per
rinkimus komunistų partija su
savo artimaisiais tesurinkdavo
po kelis nuošimčius balsų.
Patekus V. Vokietijai Į komu
nizmo tironiją, neišvengiamai
žlugtų ir likusioji laisvos Euro
pos dalis. Jei minėtos komuniz
mo akcijos nesutrukdys kokia
nors jėga, tai Europos žlugimas
galės greičiau Įvykti nei Kissingerio minėti 10 metų.

Įtaigojamos, pamažu pradeda
suktis apie sovietinę ašį ir virsti
jų satelitais. Jos taip pat padeda
Sovietams stiprinti
emigrantų
bendravimą su. kraštu, o jų žval
gybos įstaigos “gelbsti”, ruošda
mos jaunimo kongresus ar k-if ■
parengimus. Šių faktų akivaizu
je lietuviams išeiviams reikia be
ti labai atsargiems su detente a
panašiais
vardais
peršamai»
“bendravimais”, nežiūrint, ar jie
iš pačių lietuvių ar iš atitinkamų
kraštų valdininkų išeitų. Taigi,
prieš priimdami siūlomas idėjas,
jas iŠ visų pusių apuostykime,
kad žinotumėm, kuo jos kvepia.
n
Draugas
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Jaunimas ruošiasi
STUDIJŲ SAVAITEI.
Šiuo norime ir mes prisi
dėti. prie vienos jų nagrinejamos temos:
MŪSŲ SANTYKIAI SU
LIETUVA. (Red.)
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KLAUSIMAS: Ar, Tau atsilankius
okupuotoj Lietuvoj, Tavo nuomonė
ir nusistatymas kuria nors prasme
pasikeitė? Kaip?
STUDENTAS I: Taip, pasikeitė. Iki tol nema
niau, kad bet kokiame pasaulio krašte gali
būti tiek priespaudos ir žmonių paniekinimo.
Kaip ir daugelį mano kartos žmonių, taip ir
mane tėvai nuo vaikystės: indoktrinavo, todėl
vaikystėje priešru-siškas ir prieškomunistiškas
nusistatymas buvo stiprus. Augant ėmė kilti
abejonių: “O gal ten nėra taip bloga”. Tos abe
jonės sustiprėjo įstojus į universitetą, nes girdė
jau daugelį profesorių aiškinant gerąsias ir
blogąsias įvairių santvarkų ir politinių sis
temų puses. Mano nuomonė buvo, pavyzdžiui,
pablogėjusi apie padėtį Lotynų Amerikoje ir
pagerėjusi apie komunistinius kraštus. Nuvy
kęs Lietuvon, rusų-komunistų okupaciją pa
mačiau visoje žiaurioje nuogybėje.
STUDENTAS II: Mano nuomonė ir nusista
tymas beveik nėpasikeitė. Panašiai buvo, kaip
iš anksto įsivaizdavau.

STUDENTĖ III: Iš tikrųjų mano nuomonė
nelabai pasikeitė. Buvau, prieš išvažiuodama,
gana daug pasikalbėjus, su jau apsilankiusiais
žmonėmis, iš kurių gana daug sužinojau. Ta
čiau mano įspūdžiai, mintys ir nuomonės jau
buvo gana gerai susiformulavusios prieš iš
važiuojant. Radau, kad daug kas buvo taip,
kaip man buvo pasakyta.
STUDENTAS IV: Mano nuomonė iš esmės
nepasikeitė. Vis maniau, kad ten trūksta lais
vės ir kad gyvenimo standartas galėtų žymiai
pakilti, jei dabartinės valdžios santvarka būtų
d.ęmokratiškęsnė. Tačiau tenykštis gyvenimas
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STUDENTAS II: Pastebėjau truputį apatijos,
bet bendras nusiteikimas buvo toks: “Esu šioj
padėty, nieko nepakeisiu, tai gyvensiu išnau
dodamas tai, ką turiu”. Kai buvau Lietuvoj,
padariau gan daug nuotraukų. Daugumas bu
vo giminių portretai, pavieniai ar kartu. įdo
mu, bet beveik nei vienas nesišypsojo. Gal tik
retas atsitikimas, bet man tos liūdnos išvaiz
dos gan tiksliai parodo jų nuotaikas.

STUDENTĖ III: Čia išeivijoje, mūsų lietu
viškos veiklos pagrindai remiasi kultūros išlai
kymu — per veiklą, organizacijas ir t. t., ir su
ta viltim? kad gal vėl kada Lietuva bus laisva.

i

Kokie yra okupuotą Lietuvą aplankiusią
jauną išeivių lietuvių įspūdžiai apie okupuotą tėvynę, ten gyvenančius tautiečius,
jaunimą, religiją už Geležinės uždangos?
Kaip jie patys buvo paveikti? Septyni
klausimai buvo pateikti penkiolikai stu
dentų ateitininkų, kurie neseniai ten lan
kėsi, laiške pažymint, jog atsakančiųjų pa
vardžių neminėsime, “kad nepakenktume
Lietuvoj gyvenantiems”. Spausdinami se
sių atsiliepusių atsakymai.

{

pripratę stovėti ilgose eilėse prie krautuvių,
pažįsta juodąją rinką ir “blato” sistemą. Inteli
gentija labiausiai skundžiasi dėl dvasinės prie
spaudos, dėl visą gyvenimą užvaldžiusio melo
ir dėl rusų arogancijos. Didžiausias lietuvių
noras, kad koks kipšas išvarytų rusus iš Lie
tuvos.

j
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Guelph universitete, Kanadoje,
atstovaus Windsoro jaunimui
būsimame Jaunimo kongrese.
Jis aktyviai dalyvaują ateitinin
kų veikloje,
kai kuriais atžvilgiais atrodė geresnis, negu
prieš tai įsivaizdavau. Čia gal kalta mūsų
spauda, kuri nudažo viską perdėm tamsiomis
spalvomis. Turiu omeny bendrą gyvenimo stan
dartą. Žmonės geriau apsirengę, geriau mai
tinasi, turi gražesnius ir geriau įrengtus bu
tus, negu čia mums aprašo.
STUDENTAS V: Lietuva manęs perdaug ne
nustebino. Atrodo, kad skirtingi informacijos
šaltiniai, su kuriais nuo vaikystės dienų bu
vau susidūręs, mane supažindino su padėtimi.
Pakilo dalinai, tur būt, mano noras laikyti ar
timesnius ryšius su gyvenančiais Lietuvoje. Ne
žinau, kiek tas skirtųsį, pavyzdžiui, nuo pa
našaus noro palaikyti ryšius su Vakarų Vo
kietijos lietuviais.
STUDENTAS VI: Lankantis Lietuvoje šią
(1^974) vasarą, mano nuomonė bei nusistaty
mai nepasikeitė, l ik teko gal praktiškai pa-*
tirt tai, ką teoretiškai jau anksčiau žinojau,
kuo tikėjau.

KLAUSIMAS: Kokias nuotaikas pa
stebėjai tautiečių tarpe okupuoto]
Lietuvoj?
STUDENTAS I: Lietuviai Lietuvoje didžipojasi savo lietuviškumu ir pranašumu prieš ru
sus. Net partiečiai didžiavosi geresne lietuvių
statyba ir aukštesniu gyvenimo standartu. Jie
antikomunizmą nelaiko svarbiu dalyku, bet tik
renybėje yra nusiteikę ir antirusiškai, ir antikomunistiškai.

Dėl materialinio gyvenimo sąlygų lietuviai
perdaug nesiskundžia, nors supranta, kad kito
kioje sistemoje galėtų geriau gyventi, jie' yra

Lietuviai okupuotoj Lietuvoj, man atrodė,
yra jau be vilties — nusivylę. Jie, atrodo, jau
yra priėmę tą faktą, kad yra okupuoti ir nėra
kaip pasipriešinti be kokių blogų pasėkų. Ką
bedarys, turi gyventi, kaip gali, tokioj padėty.
Žinoma, širdis spaudžia ir pyktis ima, ir šie
jausmai yra parodomi, kur tik be būna proga.
Jie turi realistiškai gyventi vien dėl pragyve
nimo. Kaip gali kitaip daryt po tiek metų
Rusijos valdžioj? Gyvena tiesiog surištom ran
kom. Gali tik įstoti — kur ir kaip gali —i poli
tines pozicijas, užimti aukštesnes vietas, infilt
ruoti komunistų geležinę ranką ir tuo būdu
įvesti kiek gali švelnesnę valdžią... o vėliau, kas
žino? (Apie tai buvo daug skirtingų nuomo
nių...).

STUD1ÍNI AS IV: Pastebėjau panašias nu >taikus tautiečių tarpe, kokias ir kiti turistai
pastebi. Jos bendrai negatyvios. Nemėgsta da
bartinės valdžios, skundžiasi prekių stoka ir
blogu aptarnavimu. Daugumas, ypač jaunimas,
kuris drąsesnis, tautiškai solidarūs. Visi mėgs
ta pasididžiuoti Lietuvos laimėjimais įvairiose
srityse. Čia, sako, geriausi keliai, daugiausia
maisto, vakarietiskiausia aplinka ir t. t. Todėl
mažai girdėjau, kad kas norėtų išvykti i kitas
respublikas apsigyventi.

STUDENTAS V: Lietuvoje randasi didelė ma
terialinė bei ideologinė stoka. Iš sociologinio
taško matėsi, kad viešai lietuviai vienas kitu
perdaug nepasitiki.
STUDENTAS VI: Pastebimos dvi skirtingos
nuotaikos, kurios priklauso nuo aplinkybių.
Viešose vietose viskas labai paviršutiniškai,
žmonės bijo giliau apie bet kokius filosofinius,
teologinius ar politinius klausimus pasisakyt i>
net jaučiasi, kad gan daug žmonių yra bent
šiek tiek persiėmę komunistine propaganda. At
rodo, kad daugumas, pavyzdžiui, gan įsitikinu
siai teigia, jog daugumas karo meto “nuodė
mių” buvo nacių, o ne komunistų padaryta.
Ir ta idėja yra tiek pumpuojama, kad užmas
kuoja pilną tiesą.

Iš kitos pusės, net ir viešose vietose su
tinkama kompanija galima ir pasijuokt, ir links
mai praleist laiką. Gi privačioj kompanijoj jau
čiasi daug didesnis atvirumas bei nuoširdumas.
Nors ir tuomet, jei tikrai bandai klausti jų
kai kuriais politiniais klausimais, jaučiasi tam
tikra baimė, netikrumas, abejonė.

~
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PASAULIO LIETUVI V JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU
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DEiXXAB 0UE ISSO

SU LIETUVIAIS IŠ ARGENTINOS, AUSTRALIJOS, An
GLIJOS, KANADOS, KOLUMBIJOS, JUNGTINIŲ V ALS
TYBIŲ, VOKIETUOS; URUGVAJAUS; VENECUELOS

AC«BÇÁ

ATVAŽIUOJA 500 SVEČIU IŠ KITŲ KRAŠTŲ--------

WCISÀKOS BE

TODĖL VIETAS REIKIA UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO -

ALOJAMEMOS

SKAMBINTI FINANSŲ KOMISIJAI

’

'
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ŠIAI DIDŽIAI ŠVENTEI GROS LIETUVIŲ MĖGIAMAS
IR GERAI PAŽĮSTAMAS „LOS GUARACHOS” ORKES
TRAS SU DVIDEŠIMT MUZIKANTŲ. - PAKVIETIMO
KAINA APIMA STALIUKUS, VALGĮ IR'GĖRIMĄ.

tel — ^74 40 4^
Os convites para o Reveillon terão que ser
adquiridos com a com
issão de finanças, pois
não serão vendidos na
norta.

■ ■’M
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M

O preço da entrada in
dui comida e bebida,a
orquestra „Los Guarachos", e mais de 500
pessoas do exterior.

PAKVIETIMAI GAUNAMI PER FINANSŲ KOMISIJĄ, BAI RU ATSTOVUS, KLEBONIJAS. KAINA
APIMA STALIUKUS KETURIEMS, VALGI IR GĖ
RIMĄ NUO 22 iki 4 vai. ryto. VIETOS UŽSAKYTINOS IŠ ANKSTO, įSIGIJANT PAKVIETIMĄ. YRA

AUTOMOBILIAMS PASTATYTI VIETA

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

Gruodžio 13, nuo 13’30 iki 19 vai. TV
kanalas 11 filmuoja „Nemuno” šokių vienos
valandos programą R. Juatindiba, 28.

III Pasaulio Lietuvių JaunimoKongreso Brazilijos Finansų komi- ■
sija nuoširdžiai dėkoja Lietuvių
Sąjungai-Alianęa, kuri taip sėk
mingai pravedė kongreso naudai
bazarą lapkričio 15-16 dienomis
savo rūmuose, Rua Lituânia.
Sgjunga Finansų komisijai {tei
kė bazaro pelną - 9.000,00 kruTŪKSTANTINIS VAJUS
zeirų. Bazare J K Finansų komisi
jos buvo dar'parduota juostų, ke Prie tūkstančio kruzeirų vajaus pri
ramikos ir kitų dovanėlių už Cr$ sidėjo dar šis mecenatas-remėjas:
I. 715,00, o knygų ir plokštelių
66 Valdemar Baltaduonis
kioskas surinko 630,00 kr. Taigi,
įnešė Cr$ 1.000,00
visa bazaro apyvarta buvo Cr$
PASIŽADĖJUSIU ĮNAŠAI
II. 345,00 kr.
jL_. ----Algimantas Saldys
200,00
Kazimieras Skorupskis 500,00
300,00
Aleksas Kalinauskas
Irenė ir Paulo Šukys
300,00

REMKITE KANDIDATES J KONGRESO

LIETUVAITĘ------ IR
LAIMĖKITE SPALVOTĄ TELEVIZIJĄ.

svarbiausieji telefonai:
pirm, preL P« Rsgatimte •
Tef. 274-2296
iždJonas TatarOms - teL83*7344
ižd.Vincas Barsys - WL 274-067/

sekr. Halina Moâbslôehé tefef.

65-0907.

SĄJUNGAI PADĖKA

TALKON

BRAZILUOS KRAŠTO fW
su KOMISUOS

Gruodžio 16, Praça Roosevelt, Lietuvių
kalėdinė programa, dalyvauja „Nemunas”

ŠIOS ŠEIMOS PRIIMS SVEČIUS ?C°MISSÂ0 DE ARENTOS
NAKVYNIŲ M-OMISIJA —-----JAUNIMO KONGRESO METU
Telefonai ir adresai:
(tąsa)
Petras ir Roseli Bitaričiffi — R.
Jonas ir Veronika Dimšos - V. Prudente
inhagapi, 65 — tat 2744047Margareté Buhblyté • Jardim Europa
Vytas Bacevičius — R. Pedro
Petras ir Aldona Bareišiai - V. Belą
de Godoi, 396 - teL @3-9343
Arūnas Steponaitis - Indianópolis
Angelika Trubienė — R. Mare
Klemensas Jura < Barra Funda
Feliksas Ralickas - Barra Funda
chal Malei, 451 —W (darbo)
Aleksandras ir Magdalena Vinkšnaičiai
273-0338. ~
Bronislovas Onuša - Moôoa
Arną Idas Zizas — R. das Meras,
Vincas ir Ieva Kutkai • V. Belą
i
1248
Konstancija Rutkauskienė • V. Belą
Juozas ir Marija Čiuvinskai • Moõca

Stasys Ignatavičius - Vila Matilde
Vytautas ir Eugenija Bacevičiai - V. Z.
Katarina Poderyté Vila Zelina
Ona Masiené - Vila Zelina
Sérgio ir Helena Korsakov - V. Selina
Teofilė Labuckiené V. Zelina
Lietuvi, prisidėk prie tūkstantinio Stasys ir Monika Tamošaičiai - V. Z.
Jonas ir Apolonija Baltaduoniai - V. Z.
vajaus, paremdamas musų jaunimų.
Vincas Banys ■ Vila Zelina
Lietuvių Jaunimo Kongreso parisakiOna Mikuckienė - Moóca
nfes Tavo rankose.- ' <■
(bus daugiau)
- FINANSŲJOMIfiJĄ
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TIESA IR GYVENIMAS

AITEJAW j IVElIUi
1975 1ITŲ UŽBAIGĄ
Šventieji 1975 metai parodė
kai ką, ko nelaukė gal nė pati
Roma. Paskutinių kelerių. metų
bendrai visuomenės ir katalikų
nuotaikos buvo tokios, kad, pop.
Pauliui VI pranešus, jog bus
paskelbti šventieji Metai, kai
kas iš neeilinių katalikų viešai
pareiškė nuomonę, ar mūsų lai
ko žmonių dvasia tai priims, ar
verta tokius metus skelbti. Kai
kam atrodė, kad dabartinėje
žmonių opinijoje esąs atgyven
tas dalykas. Jie baiminosi, kad
iš to neišeitų fiasco, kas pakenk
tų Bažnyčios prestižui net ka
talikų akyse.
Roma gal dar niekada netu
rėjo tiek maldininkų, kaip šiais
metais-Taip pat, tur būt, niekada
nedalyvavo audiencijose tokios
būdingos maldininkų grupės, ko
kių buvo beveik kiekvieną trečiedienį šiais metais: iš Afrikos,
Azijos, Okeano salų. Ne kartą
buvo viešai paminėtos Europos
kraštų liuteronų grupės, Japo
nijos budistų vienuolių ir kito
kios nekatalikų grupės. Jos vi
sos lankėsi Romoje, kartu su ka
talikais dalyvavo audiencijose
ne kaip turistai, o kaip maldi
ninkai. Buvo ir smulkesnių įdo
mių, gal ir prasmingų epizodų,
kaip pvzb iš Prancūzijos būrys
jaunuolių, atjojusių į Romą, jau
nuolis nešinąs kryžiumi pėsčias
atėjęs į Romą iš Skandinavijos,
būrys jaunuolių nešini kryžiumi
iš šiaurinės Italijos. Reikia ma
nyti, kad šie jaunuoliai nėra ko
kie originalai, o panašios dva
sios jaunų žmonių yra nemaža.
Kai kuri spauda, TV bandė nu
vertinti 'Romą lankančius maldi
ninkus, kaip įdomybių ieškoto
jus, o ne maldininkus ar labda
ros žmones.
* DVI VATIKANO KONGREGA
CIJOS — sakramentų ir liturgijos
šiomis dienomis buvo sujungtos j
vieną ir pavadintos “Sakramentų bei
Dievo garbinimo kongregacija”. Su
jungtąją! kongregacijai vadovaus
australiętis kard. James Knox, ku
ris paskutiniu metu buvo ir vie
nos, ir kitos kongregacijos prefektu.
Jo sekretorium bus arkiv. Antonio
Innocenti, buvęs sakramentų kon
gregacijos sekretorius. Dar neaiš
ku kokios pareigos teks buvusiam
liturginės kongregacijos sekretoriui
arkiv. Annibale Būgnini. Spaudos

Šventasis Tėvas Pijus VI atidaro Šventųjų Metų vartus.

dvasinis
atgimimas nesiliaus,
kad tai bus gilinama ir plečia
ma ateityje. Visus tuos reiškinius
Šventieji Metai ne pagimdė, c
buvo tik proga pasireikšti visuo
menėje subrendusiai dvasiai.
Tokios ir panašios mintys tu
rėtų likti mums ir po-Šventųjų
Metų, kad mąstydami.atspėtume,
ko trūksta mums asmeniškai,
šeimoms, bažnyčioms,. .mokyk
loms, visuomenei;'. ko trūksta
•mūsų praktiška jai krikščionybei,
kad ir subrendusieji bei jauni
mas rastų joje atsakymą'į žmo
gaus sielos šauksmą. Kaip Va
tikano II susirinkimo .nutarimai
nesibaigė su susirinkimu, o lieka
ateityja^uos .svarstyti ii., jais gy
venti, taip ir šie-Šventieji Metai
neužbaigė žmonių dvasinio atsi
naujinimo ir susitaikymo, o palie
ka tik šūkį, kuris turėtų bent ka
talikų tarpe likti gyvas ir aktua-

Iš tų pačių, kurie spaudoje ar tui beveik nebuvo įmanoma. Ga
TV kalbėjo, kad pinigus, išleis lutinių statistikų • dar neturime,
tus kelionei į Romą, būtų buvę bet krikščionių .pasaulio atsilie
geriau skirti badaujantiems, nie pimas į Šventuosius Metus, viršijo
kad neteko girdėti panašaus pa juos, skelbusių ir organizavusių
siūlymo arklių lenktynių, smuk viltis.
Ar toks žmonių atsiliepimas ką
lių ir panašių vietų lankytojams.
Ne taip buvo ir su «maldingumo nors reiškia? -Man atrodo, reiš
nuotaikomis, kaip bandė vaiz kia labai daug. Kai kurie iš dva
negalimirti
duoti tie informacijos šaltiniai. sinių vadų klydo, manydami, kad
šių dienų žmonės religija nesi
Mes lietuviai nebuvome pamai
domi.
dėsni už kitus šių metų maldi
Wastóngtoa&— ‘‘U.S. News
ninkus Romoje, o dalyvavę mū Šventieji Metai taip pat parodė,
sų dienose Romoje pripažins, kad kad pasauliečiai nelaiko bever & World Report” (IX.22) įdėjo
kiekvieną dieną pagrindinis die čiu dalyku suartėjimo su Dievu Maskvos korespondento James.
pavadintą
notvarkės punktas buvo pamal maldos, sakramentų, atgailos ke Wallace straipsni;
dos, katakombų, bazilikų lanky liu. Sielos suartėjimas su Dievų “Neišsipildžiusi marksistų pra
mas ne smalsumui, o maldai. liko jiems savas, ir šiais metais našystė . — religija nemiršta”.
Įdėta ,jr nW-rauka klūpančių su
Net paskutinę dieną, išskren žmonės parodė to išsiilgimą.
'Man
atrodo,
kad
tai
suprasti
žvakėmis rankose Lietuvos vai
dant ilgai kelionei iš. Romos į
New Yorką, mūsų žmonės patys yra svarbu visiems — kunigams, ( kų, einančių prie pirmos Komu
siūlėsi verčiau (pasilikti be pietų, šeimų tėvams, mokytojams —ir nijos. Rašoma, kad nežiūrint ti
bet susirinkti į šalia mūsų kol e- | •iš to (padaryti reikiamas praktiš kėjimo persekiojimo, Sovietijoj
gijos esančią Šv. Antano bažny- ! kas išvadas. Verta pastebėti, kad bažnyčių lankytojų skaičius ne
šiais metais ne vieną maldininkų tik nemažėja, bet didėja. Ypa
čią. Mišioms - ir. Komunijai,
o
tingai atgimsta susidomėjimas
Jeigu • šiais metais, kas grupių organizavę pasauliečiai
patys susirasdami dvasios vado reMgija jaunimo eilėse, ir daug
vyko .į -Romą .kaip, turistas,- -labai
jaunų žmonių nori viešai prisi
apsigavo, nes katakombose, ba vą, kuris juos palydėtų ir Romo
pažinti, kad priklauso Bažny
zilikose, kitose, šventovėse. buvo je vadovautų jų maldingumo
čiai. Kremlius dėl to labai susi
tokia maldininkų spūstis,, kad to praktikoms. Reikia tikėtis, kad
rūpinęs. Paskutinieji dveji ar
mis-vietomis domėtis kaip turis- Šventųjų Metų proga parodytas
treji metai! pasižymėjo labai stip
ria antireligine propaganda, ir
konferencijos metu Vatikano radijo
išleisti pataisytą naujojo mišiolo lai
jie negali suprasti, kaip gali bū
direktorius kun. Roberto Tucci, SJ,
dą; 6. sukataloguoti ir paruošti ropareiškė, kad pagrindiniai liturgi
diklinį turinį visų liturginių doku
ti, kad po 57 metų labai stip
nės reformos darbai jau atlikti. Da
mentų, išleistų nuo II Vatikano sanraus ideologinio “auklėjimo” ir
bar naujai sudarytoji kongregacija
tarybos pradžios iki dabar.
ateistinės veiklos, religijos ne
turės užbaigti dar šiuos liturginės
pavyko sunaikinti.
* OLANDIJOS KARD. BER
srities darbus: 1. išleisti jau paruoš
NARD ALFRINK, sulaukęs 75 m.
tas naujas apeigas šventovių bei al
Viena.® vakarietis mokslinin
amžiaus, pasiuntė Pauliui VI atsi
torių dedikacijai; 2. užbaigti ir iš
kas yra pasakęs: “Kai bus ra
statydinimo laišką, kuri turi pagal
leisti Įvairių pamaldumų rinkini; 3.
šoma dvidešimtojo amžiaus reįstatus pasiųsti kiekvienas vyskupas,
užbaigti martyrologiją, t.y. visų kan
ligijos istorija, Rusijos prisiriši
sulaukės ti> amžiaus. KUN. J. STŠ.
kinių sąrašą bei biografijas;
mas prie tikėjimo ir Bažnyčios
4. išleisti penktąjį brevijoriaus to
mą, kuriame bus įdėti įvairūs priedibus iškeltas kaip pats didžiau
niai skaitymai, galimi naudoti vie
sias bet kada kur yra t©vęs”.

Religija

toj esančių pirmuose 4 tomuose; 5.
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prisipažino, kad nebuvo itaip sun Jų pačių iniciatyva.
ku, kaip iŠ karto atrodę.
Ši pirmoji jaunimo stovykla
“Pušyne” praleidome tris die Urugvajuje visais atžvilgiais pa
nas, Sportavome, dainavome, sisekė. Buvo padėtas geras pagrin
kalbėjomės apie Jaunimo kongre das ateičiai: jie suprato stovykla
so reikšmę, diskutavome lietuvy vimo eigą, pažino Jo drausmę.
viltom «o comaw w
m
bę, tautybę ir pilietybę, aptarėm Visiems taip patiko, kad norėjo
reikalą jaunimui burtis į kokią nieko nelaukę- tuojau vėl kitą
LJTOAMA
ta ttes O®»,
- Vffia
fesža ©
nors bendrą organizaciją.
ruošti.
Galima pasidžiaugti, kad šioje
Tačiau pats svarbiausias daly
stovykloje oficialioji kalba buvo kas yra tas, kad-Jie -pajuto bū
lietuvių. Savo tarpe jaunimas kal tinumą nepalikti' “pabirom”. Sa
bėjosi ispaniškai, bet mudvi, ku vo tarpe jie jau tarėsi, kaip su
rios nemokame ispaniškai, visur kviesti visą Urugvajaus lietuvių
Sės. Igne BfarijeffiU® dalinasi Piehj Amerikos įspūdžiais
ir visada
lietuviškai. Esu tik". jaunimą Ir įsteigti Urugvajaus
ra’
^au&li° žodynas pagerė- lietuvių jaunimo sąjungą.
Trumpai .sustojusi Venezuęloje |
ir Brazilijoje, sės. Ignė Marijošiū- |
’ T jo.
Esu dėkinga, gavusi progą pa
tė artinosi prie savo tolimosios |
Sekmadienį stovyklon atvyko bendrauti su Montevideo jauni
kelionės tikslo — ’Buenos Aires, |
g kun. Giedrys ir atlaikė šv. Mi- mu.’ šios .kelios dienos iššaukė
j šįas .lietuviškai. Stovyklautojai manyje daug džiaugsmo, bet tuo
Argentinos, kur Ji nusiųsta Pa-1
patys skaitė Mišių skaitinius, kal pačiu ir susirūpinimo. Džiau
šaulio Lietuvių Bendruomenes!
o
s c- ISfâHu
bėjo intencijas lietuviškai. Jiems giuos, nes mačiau Jaunimą, no
rūpesčiu taikinti Jaunimo kongre-1
sui ruošti Prieš tai ji"dar stab- i
viskas buvo nauja ir neįprasta, rintį, s^vo tarpe bendrauti, džiaubet jie
viskuo.sutiko,
telėjo kaimyniniame Urugvajuje, r
... su
r ......
.
giuos, nes mačiau lietuvių kolo,®.ūyo
ypač
gražių,.
net
netikę,
rūpestį’. artėjančiu Jaunimo
Savo trečiame reportaže iš Pie-1
tų momentų. Štai, atbėga kpmen- kongresu. Tačiau tuo pat metu
tų Amerikos sės. Igne dalinasi |
dantaš Geležauskas ir kviečia mą- juanyje kyla ir susirūpinimas, kad
savo įspūdžiais iš šios nedidelės’
pe j kiemą. Čia iš medžio gabaJaunimo kongreso Išsivystytų
lietuvių kolonijos jaunimo gyve-'
lų: smėly prie namo pastatytas veikla sąmoningesnė,
rūmo.
i" "
lietuviškas kryžius: su tvorelę.: Ki- >
Draugas
Seselė Ignė
Dar Sao . Paulyje man’ kun.
tą kartą mergaitės iŠ skujų sūdėAntanas Saulàitis pasakojo, kad
jo Gamino sulpus. Visa tai*
Urugvajuje planuojama ruošti pirmąją jaunimo stovyklą. Nuvy
Naujausia mada
kusi radau čikagietę Daivą Vait
Sakykite, ar šita bliuzelé
kevičiūtę, kuri, kaip ir aš, tik
Uim^ajus.
man tiks?
Vytauto
Dorelio,
buv.
Urugvajaus
• trumpai buvo sustojusi, prieš tęs
— Tai naujausios mados dra
Liet. Kultūros dr-ios ir ULB pirmi
dama kelionę į Braziliją. Mudvi ninko, vadovaupmas kanklininkių sek1
bužis!
pradėjome rūpintis, -kaip čia pa-.^tetas.'
,
Nu..trauka A. Saulaičio
— Ką jūs! Treji metai kabo
dėti jaunimui su . stovykla; bet •
i vitrinoje ir dar nepakeitė spal
prieš tai dar teko dalyvauti pa * ryto. Nežiūri! u baisios rytinės va
vos.
čių jauniausiųjų lietuviukų, — landos, kusi. Giediysį autobusiu
“Rintukų” — draugijos pavasario ką susikrovė Čiužinius,; miegmai
Kalti sumuštiniai
šius, . -puodus’, ir šešias mieguis
Per darbo pertrauką įstaigo
tas sielas ir pasileido- kelionėn
iškyloje dalyvavo 33 vaikai
je Petras išsitraukia sumušti
į Gvido Mačansko. vasarnamį.
tarp 6 ir 12 metų amžiaus.
nius ir, žiūrėdamas į juos, atsi
Ten bus stovykla, o. juk. reikia
dūsta:
Programą suorganizavo Vytautas
pasiruošti!
— Sūris ir sūris! Vakar, šian
Dorelis -ir kun. Jonas Giedry!
Kai aštuntą valandą' ryto pa
dien, rytoj.
Su dviem autobusiukais jie visus
sirodė pirmieji stovyklautojai, na
— Tai pasakyk žmonai, kad
vaikus suvežė į Shąngrilą, kuk
melis buvo švarus; ‘židinio sušil
paįvairintų, — pataria Petro
lų jėzuitų vasarnamį, prie La
dytas ir kavutė. išviria. Taip ir
kolega.
Platos upės.
prasidėjo pirmoji Jaunimo stovyk
Džiugu matyti kun. Giedrio,
viengungis ir pats darausi su
la Urugvajuje.
■ ■ . •
Nemelavau...
V. Dorelio, ir, motinų pasiauko
Visų- nustebimui stovyklom at
— Gėdinkis, — sako tėvas sū muštinius.
jimą šiems vaikams. -Džiaugiau
Apie asilą
vyko 20 jaunuolių tarp 14 ir 26
nui. — Aš, būdamas tavo metų,
si galėjusi ftruputį < prisidėti, tik
Sužadėtinis ėjo pro sužadėti
niekada nieko nemeluodavau.
gaila, kad retas ■ Įš jų-.- tekáíbã m. amžiaus. Pasirodo, kad' dau
— 0 kada tu pradėjai? — nės namus ir nešėsi doklą šieno.
giausia
tikėtasi
tik
14
stovyklau

ar supranta :.,li,etuviškai. Visvieri,
Taip jau pasitaikė, kad suža
smalsiai paklausė sūnus.
tojų.
'
dėtinė stovėjo ant slenksčio.
atėjus laikui žaidima^ms, šypseną,
- Suski ėstėm savo turtą ir rinko
Žiūrovas
Vaikinas stabtelėjo, nuleido
rankų mostais; ir paprastais žo
Vyras pareina užrišta akimi. nuo pečių naštą ir išdidžiai
džiais, “dėmesio.?- vienas • •du' į- mės •kieman vėliavą pakelti ir
— Kai? atsitiko? — aikteli tarė:
trys - bėk! susikalbėjome Ir sma; Himną sugiedoti. Kiti vėliau sa^
žmona.
Bene mušeisi?.
— Visas pūdas!
giai praleidome laiką - smėlėtame kėši .. pirmą kartą Taip darę. Tai,
—
Ne.
Aš
tik
žiūrėjau,
kaip
Mergina nusijuokė:
paupy. Žaidimų, . kalba ; tarptau kas mums atrodo sena ir įpras
kiti
mušasi
...
— Rado kuo girtis. Mūsų asi
tinė! O vakare, -palydint akorde ta, kitiems yra nauja ir įdomu.
Zoologijos sode
las dvigubai daugiau paneša.
Išsirinkome stovyklai vardą —
onui, buvo smagu klausytis,. kaip
- Nebegalima susikalbėti su
— “Pušynas”. Pristatėm vadovy
Sūnus
jie stengiasi lietuviškai . dainuoti.
savo
vaikais,
—
skundžiasi
vie

Kalbasi kaimynai:
bę: L Kamandulytė - mergaičių
Matyt, kadreikia ypač Jaunų
nas tėvas. — Anądien nusive— Mačiau, tavo sūnus šieną vadovė, R. Geležauskas - iždinin
tėvų tarpe kelti • lietuvybės. sąmo-.
džiau savo penkerių metų sūne
pjauna. Kaip tu jį prikalbini?
kas, komendantas ir ūkvedys, D.
li. Į zoologijos sodą ir aiškinu
ningurno jausmą, tautybės išlai-;
— Pasakiau, kad pamečiau
Acosta - berniukų vadovas ir St.
jam visokius žvėris bei paukš
kymo prasmę. Jaunimo kongrežolėje motociklo raktą.
Štendelytė - virtuvės vyriausioji
čius. Štai- gandras, — rodau
prižiūrėtoja. Iš karto jie kiek pur
jam.
lietuviškumui- paveikti.
@ Ilgai tupėdamas prie para
tėsi visos tos atsakomybės. Mat
—
Nelaikyk
manęs
kvailu,
Iš Rimukų.iškylos^ sugrįžome
dinių durų šuo užmiršta, kaip
neįpratę. Tačiau vėliau, rūpestin
—r atsakė vaikas. — Tokių da
gerokai išvargę ketvirtą valandą
atrodo būda. Parinko Pr. Aiš.
gai viską atlikę, jie džiaugėsi ir
lykų nėra!
_____
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emai, seniai, šilta ir druskinga
Litorinos jūra, su didžiulėmis įlan
komis ir milijonais žuvų, nuo Sambij'os pusiasalio atplovė daug smė
lio. Toje vietoje jūra pasidarė ne
gili. Gi kranto srovės smėli klojo
sluogsniais, ir prieš 5,000 metų iš
jūros išlindo pusiasalis. Jūrai nu
slūgus, pusiasalis pailgėjo ir ati
tvėrė buvusią įlanką nuo jūros. Per
laiką įlanka susijungė su ežerais,
kurių tada pietinėje įlankos dalyje
buvo daug - ir pasidarė dabartinės
Kuršių Marios. Jūrą žmonės pava
dino Baltijos vardu.
Pusiasalis pavadintas Kuršių
Nerija, pasikeitė per tūkstančius
metų. Iš pradžių Čia augo tik žolė ir
krūmokšniai. Vėliau atsirado pušys
ir eglės, ąžuolai ir liepos. Giriose
priviso daug žvėrių ir paukščių.
Viduramžiais lietuviams teko
ilgai kariauti su kryžiuočiais, prū
sais ir net vikingais. Priešus trau
kė turtingas pajūrys: gintaras,
tankūs miškai, žvėrių kailiai. Šimt
mečiais jie plėšė kraštą, degino
girias, sunaikino Nerijos gamtą.
Pradėjo keliauti kopos: smėlis pa
laidojo augmeniją, užpustė žvejų
kaimelius. Susirūpino lietuviai, kad
Nerija nepavirstų į smėlio dykumą,
ir pradėjo sodinti pušaites ir ber
želius. Jau pora šimtų metų, kai šis
planas vykdomas - čia randame
senesnius miškus ir žvėris, ir
mažas eglaites, šimtais ir tūkstan
čiais išsirikiavusias smėlio pašlai
tėse. Pirmiausia, su keliaujančiu
smėliu pradėjo kovoti smiltyninė
aviža - ji plona, išblyškusi, šiurkšti,
bet jos šaknys ilgos ir tvirtos įlenda giliai į smėlį ir suranda
drėgmę. Ji nebijo saulės karščio ir
sausros ir pastoja smėliui kelią.
Dabartinė Kuršių Nerija yra
siauras smėlio pusiasalis, skiriąs
Baltijos jūrą ir Kuršių Marias.
Nerijos ilgis - apie 97 km. gi plotis

labai įvairus: siauriausioje vietoje
(prie Šarkuvos) tik 400 metrų; gi
plačiausioje - 3.8 m. (prie Bulvikio
rago). Pati Nerija primena piautuvą: pajūrio šonas yra lygus, o ryti. uis šonas turi pusiasalius, įsikišan> čius į Kuršių Marias. Tuos pusią1
salius žmonės vadina ragais.
Legendos sako, kad senais
laikais gyvenusi graži ilgakasė
milžinė Nerija. Pamačiusi, kaip
žvejus žudo audros, jį susigraudi
nusi ir supylusi Nerijos pusiasalį.
Kuršių Nerija yra žymi ne tik
žvejų kaimeliais,
kurortiniais
miestais, bet ir savo nuostabiu
grožiu. Smėlio baltumas veria akis.
Mėlynoji Baltijos jūra jungiasi su
dangumi - sunku atskirti ar tolu
moje baltos bangos lūžta, ar tik
balsvi debesėliai į padangę ruošiasi
kilti. Rytuose žaliuoja Nemuno
deltos krantai, Ventės ragas. O
baltas smėlis, suartas šimtais kai-..
vų ir kalvelių, primena šiaurės
Afrikos dykumas. Todėl Nerija yra .
daugelio vadinama Lietuvos Sa
chara.
Nerijos smėlio gelmėse sruvena
mineralinis vanduo. Yra planuoja
ma jį panaudoti gydymui. Pats,
smėlis turi retų metalų; gi marių
dugne tebėra daug gintaro.
Čikagoje yra jūreivių sesių tun
tas - Nerija. Linkime joms pasekti
Nerijos pavyzdžiu - žibėti, žavėti ir
linksminti lietuvio sielą savo dar
bais ir patvarumu.
Sesė Rita
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VERGIJOS
KRYŽKELIUOSE
Stefanija RGkienė

SUŠALĘS TU RNEPSAS

Reikia apie viską galvoti, bet pirmiausia,
kas šiandieną valgyti. Šeimininkė laukė ma
nęs sugrįžtant, nes buvo iškračiusi mano
maišelį, ten rado šilkinę bliuskutę ir dar be
veik naują paklodę. Pati neėmė, bet papra
šė tuos daiktus atiduoti jai, kaip mokestį už
butą. Nieko nepadarysi, reikia atiduoti pas
kutinį skudurėlį. Atidaviau. Kitaip pati pasi
ims ir turėsiu tylėti.
Išvežant pateko po ranka mažytės Nijo
lės kojinaitės. Laikiau tas kojines dukrelei
prisiminti. Protarpiais pavartydavau, palygin
davau, kokio didumo buvo jos kojytė. Tai
buvo mamos sentimentas paliktai mažai
dukrelei. Pagalvodavau, kur ji dabar ir ar jau
žymiai didesnė. O gal ir dabar šaukiasi ma
mos? Ir šias mano mintis visuomet palydė
davo gailios ašaros.
Dabar pamačiau, kad tas kojinaites jau
nešioja šeimininkės duktė Marusia. Labai
skaudu ir gaila tu kojinių. Netekau paskuti

Aušra Marija S. Jurašienė 1
Lietuvai kultūra — kaip duo
na, kurios ji retai kada sočiai val
gė įvairių istorinių priespaudų
metais. Lietuviams kultūra turi
dar ir kitą prasmę, negu didžio
sioms tautoms, taip aštriai nepatyrusioms priklausomybės, oku
pacijos ir- savo mažumos komp
lekso. Mums tai — tautos gy
vybės palaikymas ir dvasios at
spara prieš priespaudą. Tai kal
bų, rašyto žodžio ir tautinio są
moningumo klausimas. Todėl tokips atkTiios visada buvo lietu
vių menininkų ir švietėjų pastan
gos dirbti ir kurti slogiom ir prie
šiškom sąlygom (dievdirbiai, dai
nų kūrėjai, knygnešiai, nežinomi
menininkai etc.) Mūsų savitas ir
mažas kraštas dar ir dabar ma
dai Žinomas pasaulyje. Ir jai iš
svetur Čia atvykę žmonės nustem
bą, lyg atradę nežinomą salą su
unikalia istorija, kalba ir kultū
ra, — tai yra šių šventų misio
nieriškų pastangų ir istorinio at
sparumo vaisius. Mažam mūsų
kraštui lengva- susilieti, ištirpti di
delės imperijos gniaužtuose, ir
šitas nuolatinis pavojus savotiš

nio daiktelio, kuris buvo apčiuopiamas ryši
ninkas tarp manęs ir Lietuvoje likusios duk
rytės. Tos kojinaitės mane dažnai nunešda
vo prisiminimų pasaulin.
Kur gi benamis prisiglausi ir rasi užuovė
ją? Reikia tylėti, nors ir tavo siela apvogta.
Brigadininkas darbu mane tuojau vėl ap
rūpino. Išvarė piauti čiurkų. Tai maži medi
niai dešimties centimetrų ilgio pagaliukai
gazo generatoriams kūrenti. Tą kurą gami
na iš storų kieto medžio rąstų. Benzinas ka
rui, o sunkvežimius ir traktorius varydavo
čiurkomis;
Visą dieną su pjūklu ir kirviu išdirbu lau
ke. Labai sušąlu ir pavargstu. Po miškų dar
bų reikėtų taisytis ir stiprėti. Bet kaip?
Maisto nėra, o burna kasdien prašo. Pasigy
dyti negalima, nes nėra jokių vaistų. Viskas
karui. Geriausias vaistas tai nors kiek paken
čiamas maistas.
Bedirbdama iš Katios sužinojau, kad ne
toli kaimo sušąlo duobė turnepso. Dabar su
šalusius gumbus po truputį vežioja gyvu
liams šerti. Šią naujieną vakare papasakojau
Bronei. Nieko nelaukdamos nutarėme parsi
vežti sušalusio turnepso.
Tada mes nesvarstėme, ar nusikalstame,
nors dešimtį Dievo įsakymų gerai žinojome.
Pamiršome ir įsakymus, kad negalima kenk
ti valstybei, negalima grobstyti visuomeninį

kai žadina sąmonės aktyvumą.
Dvasinė tautos dirva . yra poten
ciali rimtai kūrybai, ir stiprus tos
kūrybos poreikis, kasdien slopi
namas “iš viršaus”, virsta įsise
nėjusiu alkiu, kuris yra pasiry
žęs priimti kiekvieną — dažnai
j ir negryną trupinį. Juo labiau
tikra vertybė ar šviesesnis reiš
kinys čia yra kaip gryno oro
gurkšnis. E savo asmeninės pa-i
tirties žinau, su -kokiu pietizmu
ir pagarba priimamas mūsų kla
sikos (V. Krėvės, Vaižganto, V.
Mykolaičio-Putino ir kt.) istori
jos veikalų (pasirodymas, kokio
karšto reagavimo susilaukia kiek
viena talento ženklu pažymėta'
nauja autoriaus knyga, jei joje
nėra pasidavimo kvapo. Kaip
džiaugiasi lietuviai savo grafikos,
skulptūros ar tapybos išėjimu į
platesnius horizontus.
Taip ir mano vyro, jono Ju
rašo, darbas Kauno dramos te
atre tapo visuotino susidomėji
mo centru. (Tai buvo naujas ir;
■išskirtinas etapas mūsų teatro is-;
torijoje.) Į jo spektaklius važiuoti
davo žmonės iš visos Lietuvos*
kaip į atlaidus, ir ilgam 'užtek
davo peno kalboms apie jo spek
taklių prasmę ir vertę. Ir” du

turtą. Nežiūrėjome ir nuovargio, nes baisiai
nesinorėjo mirti Sibire. Tėvynė moja, tėvy
nė šaukia atgal, privalome išlikti ir sugrįžti.
Pas šeimininką pasiskolinome rogutes ir
maišą ir išvažiavome vogti. Naktis, tamsu ir
pasiutiška šąla — penkiasdešimt Celsijaus
laipsnių šalčio. Tyliai slenka du šešėliai, apsikutoję skudurais ir vos bepavelka kojas.
Einame pravėžomis, kuriomis važinėta su
daržovėmis. Gerai, kad yra tos vėžos, nes
jos mums rodo kelią ir lengvina ėjimą.
Prieiname duobę. Skylė užtaisyta šiau
dais. Atsikemšame duobės angą ir prisikrau
name maišą turnepso. Nuo šalčio pradėjo
barškėti rankų pirštai. Bandome juos trinti
sniegu, maigome ir skubame kišti pirštinėsna.
Užsiverčiame maišą ant rogučių, įsikinko
me ir važiuojame j kaimą. Kelias artimas,
tik penki kilometrai, bet mums atrodo, kad
labai ilgai važiuojame. Ypatingos baimės
jaučiame, bet vistiek nesmagu. Bijome, kad
nesutiktume svetimų akių. Netrukus laimin
gai pasiekiame kaimą.
Grobį palikome lauke, kad neatšiltų. Ry
tojaus dieną turnepsu pavaišinome ir šeimi
ninkus.
,
.

Bus daugiau

Aušra Marija S. Jurašienė, buv.‘Vagos’’ leidyklos Vilniuje
redaktorė, pati rašytoja, kritikė ir eseistė, neseniai su šeima pasiekusi lais
vuosius Vakarus. Čia spausdinamas jos raštas piešia sukrečiančiai autentišką
okupuotojo krašto kultūrinio gyvenimo vaizdą, kurio kasdienybėje plūkiasi ir
herojiškieji rezistentai ir žmogiškąją savigarbą praradę pataikautojai. Kaip
žinome, Aušros Marijos S. Jurašienės vyras, režisierius Jonas Jurašas, buvo
nušalintas iš Kauno dramos teatro režisierių ir vadovų už tai, kad viešai
protestavo už jo pastatymų žalojimą.

bar, prisimindama tą laiką, su
skausmu galvoju, kad jam jau
niekada nebus lemta patirti to
kio salės alsavimo vienu bendru
ritmu, tokio gyvo rezonanso, ku
ris įmanomas tik mūsų, gimtoj,
■iškankintoj -žemėj ir kuris jam
buvo didžiausiu atpildu, už sun
kias pastangas ir kovą, kad iš
leistų dorą, savitą spektaklį.
Kai menininkas pajunta šitokį
publikos dėkingumą už tiesos žo
dį, už tikro meno prošvaistes, už
paguodą ir viltį, — jis dar ryš
kiau suvokia, kad neturi teisės
meluoti, veidmainiauti ir maitinti
išalkusias, sielas surogatais, kurių
iš jo reikalauja valdžia. Tai sun
ki sąžinę ir širdį draskanti prob
lema, kuri daugiau ar mažiau
kankina kiekvieną menininką
i priklausomoj nuo sovietų Lietu
voj.
J. Jurašui su kaupu teko išLgyventi šitą dvigubą kančią: ži
noti, kad esi ypač reikalingas
praretintoj kultūrinėj erdvėj, ir
„ kartu suprasti, kad tau nebus

leista būti tokiu, koks esi reika
lingas saviems žmonėms — su
tikrais, nedeformuotais cenzūros
savo spektakliais su neramiom
savo idėjom ir žmogaus situaci
jos tragizmo suvokimu. Siaurė
jančių demagogijos ir konjunk
tūros
žnyplių spaudžiamam,
šiandien kaskart vis sunkiau me
nininkui’ darosi išlikti doru ir ne
palaužtu. Jis turi arba imti ap
gaudinėti. tuos, kurie juo tikėjo,
arba išeiti ir palikti šitą mažą,
priešų apgultą teatro (ar kito me
no) tvirtovę, kurią jis buvo su
būręs iš nevienalyčių, neatsparių
ir kartais jį patį išduodančių gy
nėjų.

Mes palikome savo mažas, gal
ir iš iliuzijų smėlio supiltas tvir
toves tam, kad daugiau nebeprasižengtume su savo sąžine ir tap
tume pagaliau laisvi, nors for
maliai išbraukti iš gyvųjų tarpo.
Kitaip mes negalėjome. Ir dabar
atsidūrėme tos-kultūros, — kurią,
kiek leido musų jėgos, pade jo(Tę s . 8 psl.)

NR.49 (1427) 1975 .XII.4

8

MŪSŲ 8L ETUVA ..

lūpų, negu virsti nebyliais. Ir mes tinęs -peripetijas. Bet iš esmėsj
jau žinom, kuo reikia užmokėti kuo talentingesnis žmogus, tuo
AUŠRA JURAŠIENĖ
už smilkiniuose pulsuojančią idė unksnės '.ridinės grumtynės —
me kurti, —paraštėje. liejau iš ją, už gyvą kūrinį, — kitu, tin suveikti savo vaizduotės galią,
tolo, iš to balto paraštės lauko kamai nudažytu, parduotu vai kad ji neprašoktų galimybės rė
žiūrim į nematomų iš paviršiaus siumi. Mes išmokstame prekiauti mų, kad mintis Beužgriebtų gi
batalijų ir iečių laužymo laiką, savo kūryba. Jei parašysi dau liau, negu leista. Laiku sustab
besitęsianti.ir šiandien ten, mū giau ar mažiau idėjiškų eilėraš dyti plunksną, sutramdyti vaiz
sų mažutėj žemėj.- Dabar dar aiš čių, tų tarp savęs vadinamų rau dų struktūras, kad jos neišduotų
kiau galime įvertinti pastangas donų arba pilkų velnių, — išleisi pačios esmės, ir potekstėje palikti
tų negausių dorų menininkų, ku-> savo rinkinį. Jei gausi ir'tinka tikrą kančią, skausmą, abejones
rie kuria, nesiekdami pripažini mai įvykdysi oficialų užsakymą, ir protestą. Taigi, net ir. kūryboj
mo ir valdžios .paląiminimo, ba — gal galėsi sukurti skulptūrą — šitam šventam ir intymiam
lansuodami ant pavojingos “ne-, .pagal savo norą arba .pakliūti ’ akte — išlaikyti būtinas, nera
malonės” ribos, mūsų jau per parodą. Jei pastatysi “proginį” šytas žaidimo taisykles. Kad ne
žengtos. Ir prieš mūsų valią at spektaklį, tau pagaliau leis pasi tyčia per aštriai nepradrėkstum
minty iškyla ciniški veidai tų, rinkti pjesę, kurios tu taip seniai glotniai nulakuoto .socialistinio
kuriems duota jėga žaloti
Tr laukei, kad jau užmiršai pirmą modelio paviršiaus, kad užsimir
smaugti mūsų aneoą.
impulsą ir užmanymą. Kartais šęs nesuabejotum neliečiamom
Kas jie, tie geradariai ‘kultū pas mus tiesiog sakoma: reikia marksizmo idėjom ir iš šalies pri
ros viršininkai, kuriems su bai išmokti rašyti savo sąžinės są mestą valia.
Kaip sugeba rašytojas ar kitas
me ir (priverstinu
dėkingumu skaitą dviejuose lapuose: baltam
lenkiasi daugelis mūsų meninin- ir juodam, riešam ir asmeniškam. menininkas jau . darbo procese
kų už teisę nors iš dalies įvykdyti (Iš čia — gal ir pasąmoniniai apriboti savo kūrybinę • mintį?
Nei cenzūros, nei viršininkų ran«
savo kultūrinę misiją? Sakytum, — yra kilę J. Marcinkevičiaus
jie irgi mūsų broliai, bet elgiasi “Mindaugo” Baltasis ir Juodasis kos betarpiškai negali murkdytu
su mumis, kaip su potencialiais metraštininkai.) Tai mūsų ilga tavo sieloje. Jų funkcijos yra ki
tos: iškupiūruoti, uždrausti, nutil
nusikaltėliais. Net žadėdami už laikės veidmainystės pamokos,
nuopelnus meduolį, kitoj ran kurios, yra pakeitę ir deformavę dyti, likviduoti. Bet čia, šitoj in
tymioj srity, yra .paslaptis, su
koj jie laiko rykštę. Jie baudžia ne vieno menininko prigimtį.
prantama tik tarybiniam, žmo
ir kartais atleidžia, bet niekada
Aš dvylika metų dirbau redak
gui. Tai tavo Vidinis Cenzorius»
neužmiršta mūsų nuodėmių. Jie
toriaus
darbą,
redaguodama
lie

moko mus tarnauti ir “dievui”,
totalinės sistemos ir jos pagim
y ciesoriui, ir jų kompetencijoj tuvių poeziją ir prozą, dirbdama
dytos patalogjškos baimės, payra tas magiškas “taip reikia”, su jaunais ir jau pripažintais,
siteė. Tai' Jatr naujos
<uris tramdo gyvą, prieštaraujan- premijuotais autoriais. Ir žinau,
čią mintį ir skiepija susitaikymą. j kokią sudėtingą ir savotiškąps*- sociaHstinio žmogaus kokybės for
ma p pilnai nesuvokta, feataatro' Jie laimina oficialų kultūros žy ekologinę mokyklą praeina rašy
fféka jo drama. Kartais' tas vidi
gį, nusikaldami nuo savęs atsa tojas, Jcol išmoksta (arba taip ir
nis Cenzorius turi ir kitus var
komybę už pražudytas sielas. Vi neišmoksta) laviruoti, kol įpran
dus. ‘'Standžiau suverpkime savo
sa, kas kvepia inkvizicija, priski ta savo' laisvamanišką dvasią,
dvasinius korsetus”, — riešai
riama aukščiausiai Maskvos ga- kaip kokį fantastišką džiną, su
yra raginęs savų kolegas vienas
‘ ai, ir jie nusiplauna rankas — grūsti į butelį ii tik retkarčiais
žymus, ir gabus mūsų .poetas, paaltinkit save, prasižengusieji, leisti jam atsargiai iškišti galvą
stąrasiais metais pasunkėjus iHejom,jums gero. Ir mes patys pro painių, metaforų tinklą. Kaip
olagktei situacijai. Ir “dvasinis,
..nkę patikėti savo ‘‘gerais vir- jis kasdien grumiasi su savo ne
korsetas” iš tikrų pastoriai for
š.n ;a:s”, nes jie iškilę iš mū realiais sumanymais, su savo są
muoja menininkų sielas, VMfms
sų 'arpo, jie savų lietuviai, ir jie žine ir kartu su karštu noru iš
Cenzorius budi dieną ir naktįž no, .taip neužrūstinti Maskvos. leisti į pasaulį savo širdies kū
pagaliau nepastebima? demoralidikį —-daugiau ar mažiau suža
O po jų gali ateiti blogesni...
zufiią žmogų, naikina jo atsparu
lotą. Nes neišspausdintas kūrinys
Palaipsniui
apsiprantam' su: — kaip nepagimdytas kūdikis.
mą, moko vergiško prisitaikymo
priespauda, kaip šuo pripranta Žinom?., tai neliečia visų rašan
ją Žlugdo pačią kūrybą. Vrsų pir
prie grandinių. Gyvybės ins čiųjų, nes kitų pašaukimas ir yra
ma, jo dėka mūsų branginamai
tinktas verčia prisitaikyti. Mes mušti būgnais, apkurtinančiai
kultūrai gresia pavojus išsigimti.
imam kontroliuoti vieni kitus pa klausą, dainuoti odes ar pseudoTodėl nenuostabu, kad šitoj,
gal “blaivaus proto” teoriją. Ir. modernistinius pasažus apie so
daįigiaaukšūj žmogaus priklausakom sau: nebūkim savižudžiai. cializmo žmogaus, didybę ir gro
sęmybėi — nuo savęs iki siste
Nežudytam savo suntaai . tairi*«. žį arba rašyti plačias epines dromom viršūnių — mes kartais pabes“apie praeities nedalią bei polietuviškos valdžios labda
negu nieką Geriasi..kalbėti, puse grindkiokow iršios dienos buL
ringais norais palaistyti džiūstan'J

tį mūsų kultūros medį. Ir dažnai
užmirštam, kokia kaina ir kokiu
kąjkėtu vande&iu nuodijamos to
iwláip šaknys. Milžiniškais tira
žais eina knygos, užkimsdamos
smegenis makulatūra, ir tu džiaugfssi, B šito srauto išgriebęs vieną
kifą tikros literatūros
puslapį.
Nktolat rengiamos oficialios te
matinės parodos, kur to žarstai
ažąttšusiųs vakarykščius peleteus ir
díeSmòjiesJ, išrinkęs keletą šrife— —___ i____ -____ i---- «——*■
Mikalojaus Ivanausko liepsnos me
džio tapyba: Vilniaus panorama. 1971

žlbr ir gyvų kūiybftrto ipasfreiškipfo grūdų. Tu įpranti segėti be-

liStose ir nuolatinių ji&ilifejų minėjknuo$e, nes žinai, kad “taip
raádfi” i? kitsĄ) Šiandien uegaiinsa.
Be? yra ir kita Šitos problemos
pūgA tauta, kuri maitinasi Šitais
yafsfers. Prislėgti,
ū&argfritf ar jau abejingais tapę
žmonės, kurie neturi jėgų, laiko
ir reSiamo Įgudimo skaitvti tarp
eilučių, ilgai žarstyti pelenus, kol
jissse rasi denaas^ą. Jfe priima
vfefa? be gtrap&oš, godįa ir stri
ng
—* šud -meninių dai
nų Šves&ų rr istetFítófu ffhnų
ikf afSbĖr pcęrijoš
pastatinio- žųmąŪT įmaispid- — ir
pèfaáps&rf prarsįfe tikro me
no- ričosj, tei^beš- spalvą, hėtevo
ėrspą, Koks Bus tokios
tarirūros nuopel
ne, jfe? žmonių- protai atpras nuoIdwoj? tóafes,
kūtyt
bos* kaip- ųuo -gtyftos rugių duoiW, & bus' •pajėgūs riri&inti tik
fMôlogfiflt spedM? Ką pasakys
nrffcų «tói^âos kartos, jei per
stebuHą įss dar paveldės mūsų
iĄgaatožt atsparią? Jr ką po
~

* F»

< <

<

*

.

sų* feaygąĄ musų tfrobes- h* sndūprefektų šūs
nis^ Ãr Stótys' jie, nėSgyvenę
šfcų (Mypiix pastangų laiko, mū
sų potekstes, mūsų užšifruotas,
m&ttis ir nžgnžąažtą
saufefe
shrasmą?
į
Mes n^fianfem tikėję geresW Mtų.
dydžių” ifeizjįa, ktof cį^ar
Tabftru- tolsfia.
IF íárftrftti' nesant savo kryžių,
panarinę galvas, eidami paskui
swxr “^rscsW riršmnkus^nesaaėejcrtį pasipriešinti,
SJStoti, .ką4 tik- bet kokia kaina
savo tautos- gyvybę,
k-tffefrnK- eigą, čia yra istorinė
jássifiê ér dàçgetie' memhinkų
wema ssž^. Set, fei geležinė
tb&Bhęs sistemos ranka visai
ptiíspífós' muSų ^Ivąs prie žear pipsite tts risuotinis
Mano
su”:
kasi šitam užburtam dvilypių
problemų rate, nerasdama iš
eitieji-. & nėra žteų, kurios išves
tąją iš
slogučio bū
senos. Ir mano gãiiofe tik paliu
dyti savo -brolių skausmą ir iškel‘ti1 'kūrybos problėmas, kurios juos
kankina-. Is savo beteisės emigròíàfo' padėties, iš to Wto (pa
raštės 'laukei, kuriame <tóbtir esu, ’
ak norėčiau- tik priminti žmogui
jo. ^natūralią žmogišką teisę pasi
rinkti —priklausomybę ar vidi
nę laisvę, susitaikymą ar kad ir
tykų, išdidų protestą, kuris, kar
tais reikalinggs^kad žmogus negipsastų. savo vienintelio, jėga
,'ų^pUšiaiĘo .tųjto —• dvasinio
atsparumo,
‘
Draugas
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SAJUNG0S-AL1ANÇA PASTOGĖJE
SĄJUNGIEČILĮ PARAMA
JAUNIMO KONGRESUI
Pagaliau įvyko visų lauktas ir
gražiomis viltimis sutiktas Lietu
vių Sąjungos-Alianęa ruoštas Bazaras. Po pietų lapkričio men. 15 d.
atsidarėSąjungos-Alianęa patalpų'
durys ir priėmė daugybę svečių j
puošniai surengtą Bazarą, kurio
fantai meniškai išdėstyti traukte
traukė lankytojų akis ir kiekvieną
gundyte gundė ką nors gražaus,
naudingo bei meniško įsigyti sau
atminčiai arba ką nors padovano
ti.
Nežiūrint, kad tai buvo dviejų
švenčių savaitgalis ir daugelis mū
sų tautiečių buvo išvykę pailsėti j
pajūrįjrkad tas pačias dienas (XI
15-16) vyko labai plačiai garsintas
V. Zelinos lietuvių parapijos ker
mošius, vis dėl to lankytojų Bazare netruko ir kiekvienas apsilan
kęs atidavė savo lietuvišką duok
lę ir parėmė ruošiamą III Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresą, įsigy
damas vienokį bei kitokį Bazare
išstatytą dalykėlį.
Bazarui buvo rengtasi keletą
mėnesių. Sąjungietės lankė savo
gimines ir pažįstamus, kviesda
mos talkon prisidėti ne vien daik
tais, bet ir darbu. Na, ir dirbo jos.
Suaukota buvo labai gražių ir ver
tingų daiktų ne tik São Paulo lie
tuvių, o ir kitų vietovių. Netruko
net ir iŠ tolimo Rio Grande do
Sul estado.
Šio Bazaro rengėjams, ypač
moterims, ne kartą tako apleisti
savo šeimų reikalus, kad tik ge
riau ir pilniau pasitarnavus užsi
moto darbo reikalui - kuo geriau
padėjus III PUK-ui.
Lankytojai neapvylė rengėjų.
Savo apsilankymu, stambiausią įnašą suteikė Kongreso rengėjams.
Bazaras davė gryno pelno 9.000
kruzeirų (truputį daugiau negu
1000 dolerių). Visi pinigai jau jteikti Kongreso finansų komisijai.
Bazaro metu Lietuvių SąjungosAlianęa patalpose veikė Knygų
lentyna ir JK krautuvėlė su lietu
viškomis juostomis, keramika,
plokštelėmis ir kitais suvenyrais.
Tai vis Jaunimo kongreso naudai
buvo daroma. Šios pajamos į Ba
zaro pajamas nejskaitytos.
Per abi Bazaro dienas veikė sąjungiečių priruoštas ir jų pačių ap
tarnaujamas bufetas su užkan
džiais ir gėrimais. Žodžiu, Baza
ras veikė visais atvejais.
Reikia pasidžiaugti jo pasiseki
mų ir vieŠiai pareikšti ir pripažin
ti, jog tai yra darbščių sąjungiečių

moterų nuopelnas, kurio dalis, be
abejo, tenka ir tiems, kurie vieno
kiu bei kitokiu veiksmu prisidėjo
irparemė Šį kolektyvini darbą pa
rodydami savo lietuvišką susipra
timą, gerą valią ir solidarumą pla
čiajam mostui.
Lietuvių Sąjungos-Alianęa Val
dyba dėkoja visiems šio darbo da
lyviams.
_S-g0S Koresp.
LiETOVGAS DALYVAVO 1S35
M.WKILÍMO AUKŲ MINĖJIME
Lapkrič'u 21 sukako 40 metų
nuo komunistinio sukilimo Rio
de Janeire ir Brazilijos šiaurėje.
São Paulo minėjimas vyko valsti
jos seimo didžiojoje salėje, kurio
je telpa apie 1.600 žmonių; ir dar
apie du tūkstančiu stovėjo už du

rų.

Dalyvavo gubernatorius Paulo
Egydio, prefeitas Olavo Setúbal,
vicegubernatorius, ministerial ir
trijų kariuomenės ginklo rūšių vir
šininkai.
Gubernatorius turiningoje pra
kalboje smerkė komunistų meto
dus valdžiai užgrobti. 1935 m. su
kilime žuvo daug karininkų ir ka
reivių, nužudytų iš pasalų nakties
metu. Kalbėjo dar įvairių sluoks
nių žymesni žmonės - deputatas
Leonei Júlio, Maria Lúcia Assis
Ribeiro, kun. Euclides Fava ir jau
nimo bei studentų atstoeas.
Visi pasmerkė komunizmą ir
jo vartojamus metodus, paimda
mi pavyzdžiu paskutiniuosius įvy
kius Portugalijoje ir Angoloje: So
vietų Sąjunga leidžia milijonus do
leriu, siųsdama ginklais pakrautus
laivus. Tuo tarpu Helsinkyje pasi
rašė sutartį nesikišti į kitų valsty
bių vidaus reikalus,-ir to iškilmin
go pažado nesilaiko.
Visi kalbėtojai ragino budėti ir
nepasiduoti komunistinėms intri
goms, žadančioms rojų, kuris štikrųjų yra vergija.
Minėjime dalyvavo įvairios pa
vergtų tautų kolonijos - estų, lat
vių, lietuvių, lenkų, vengrų, rumu
nų, kroatų, slovėnų, kiniečių, ko
rėjiečių, ukrainiečių ir kiti. Lietu
viams atstovavo Pabaltiečių komi
teto pirm. kpt. J. Ciuvinskas ir apie 20 E. Bacevičienės vadovauja
mų skautų.
—Koresp.

LOS8NSKAS LE8DŽ8A KNYGĄ"

Henrikas Losinskas-Aives šio
mėn. 4 d., ketvirtadienį, 20:00 v.
União Brasileira de Escritores val
dybos patalpose, R. 24 de Maio,
250, 13-tas aukštas, pristato savo
pirmą novelių rinkinį „Circulo
Negro," iŠtyriančio žmogišką gaimę įvairiose sąlygose.
Lietuviai kviečiami gausiai knyg
gos pristatyme dalyvauti.
IŠEINA ČIURLIONIO KNYGA
Gruodžio 12, 20:00 vai., União

ETŲ V A ,j||||[iu
Brasileira de Escritores patalpose,
R.24 deMaio,250- 13-tame aukš
te, BLB Literatūros ratelis ruošia
žymiausio lietuvių dailininko M.
K. Čiurlionio monografijos portu
galų kalba pristatymą kuriame U
SP profesorės, knygos autorės,
dr. Franca Cavalli ir dr. Helga Ba
rraco pasirašys pirmąsias knygas,
iliustruotas net ir spalvotomis re
produkcijomis.
Šioje Čiurlionio šimtmečio
šventėje kviečiami dalyvauti visi
lietuviai.

IŠVYKSTA f POSĖDI
Šį savaitgalį, gruodžio 6-7, Jau
nimo kongreso stovyklavietėje už
Buenos Ai res vy ksta ketu r i oi i ktasis ir paskutinysis prieš kongresą
Argentinos, Urugvajaus ir Brazili
jos bendras posėdis.
Posėdyje dalyvaus Finansų ko
misijos iždininkas Jonas Tatarūnas, Antanas Saulaitis, Jonas Lu
koševičius ir gal dar kitas Brazili
jos atstovas.
PAKVIESTI VYSKUPAI

Tarp Jaunimo kongreso garbės
svečių tikimasi sulaukti abiejų lais
vajame pasaulyje gyvenančių lie
tuvių vyskupų - Europos lietuvių
vyskupo Antano Deksnio ir Čika
goje gyvenančio vysk. Vincento
Brizgio.

DAR REIKALINGA NAKVYNIŲ
Nakvynių komisija, kuriai va
dovauja Arnaldas Zizas, iki pat J.
Kongreso ieškos nakvynių iš kitų
kraštų atvykstančiam jaunimui,
nes šiuo metu dar reikalinga suras
ti apie 200 vietų.
Pagrindinė priežastis, dėl ku
rios nakvynių šeimose ieškoma yra, kad Brazilijos lietuviai turėtų
progos artimiau pažinti kitus lie
tuvius - iš /Australijos, Europos,
kitų Pietų Amerikos kraštų. Žino

Jau yra atspausdinti ir platina
mi pakvietimai į Jaunimokongreso pirmąją šventę Brazilijoje - Nau
jųjų Metų sutikimą Club Homs,
Av. Paulista, 735, nuo 20 iki sau
sio 1d. 4 vai. ryto. Bilietus galima
įsigyti iŠ Finansų komisijos, bairų
atstovų, abejose parapijose.
Pakvietimo kaina yra 150 kr.,
kurion įskaityta viskas - staliukai
ketu riems asmenims, vai gis ir gėri
mas. įsigydami bilietą tuo pačiu
pagal salės žemėlapį įsigija ir staliukus. Vietos rezervuojamos tik
jsigijant pakvietimus.
Kongreso nuolaida, pakvieti
mas už 100 kr., teikiamas jauni
mui, atvykstančiam iš kitų kraštų
ir Brazilijos jaunimui, kuris va
žiuoja į Argentiną ir/arba dalyvauja lietuviškoje veikloje.
Kadangi klube veitų skaičius ri
botas, Finansų komisija lietuvius
ragina vietas užsisakyti iš anksto,
jau dabar.
Naujųjų metų proga bus išrink
ta Kongreso lietuvaitė, kurios bal
sai platinami kartu su spalvotos
televizijos loterija, ištraukiama
paskutinią proga prieš Kalėdas.

PIRMIEJI ATVYKSTA i

RIO

Pirmšaji kitų kraštų dalyviai į
Jaunimo kongresą atskrenda per
Rio de Janeirą, kur Vokietijos ir
Švedijos atstovus ruošiasi priim
ti lietuvių šeimos ir lietuvaitės
Kristina Gaulytė su Jane Žaidyte.
Tą pačią dieną į São Paulj at
skrenda Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos vicepirmininkė Ga
bija Juozapavičiūtė.
Iki Naujųjų Metų sutikimo São
Paule iš dešimties kraštų suskris
apie 530 svečių, jaunimo ir vyres
niųjų, kurie, dalyvaudami Jauni
mo kongreso programoje, tuo pa
čiu susipažins su Brazilijos lietu
viais, mūsų veikla, gyvenimu, nuo
taikomis, viltimis, atliktais dar
bais, pažins šiek tiek gražios Bra
zilijos gamtos ir krašto gyvenimą.

ma, Šimtus ir net tūkstančius do
lerių kelionei išleidžiusiems sve
čiams prieglobstis šeimose padės
50 kr. Zosė Blaškienė.Už 1976
sumažinti išlaidas, kaip ir Brazili
jos jaunimas buvo šeimose priim m. 70 kr. St. Gervetauskas. P. Pa
tas įvairiomis progomis - I ir II unksnis, 300 kr. Gražvydas BačePLJK metu ir 1.1.
lis,
Su nakvynių komisija galima su
sisiekti tiesiog, šiame puslapyje
nurodytais telefonais arba per
SKAITYKIT IR PLATINKÍT
būstinę. Prašoma nurodyti, kokių
svečių pageidaujama, iš kurios vie
MUSU LIETUVĄ!
tovės ir pan.
Apie 150 jaunimo Šeimose nak
vos tik gruodžio 31-sausio 1 nak
tį ir nuo sausio 6 iki 9 (išskyrus
tuos, kurie ir sausio 8-9 bus Rio.)
Baigiasi 1975 metai.
Likusieji 22) gruodžio 30 - sausio
9-10 laikotarpyje dažnai išvyks j Ar jau susitvarkėte su
įvairias ekskursijas po São Paulį ir ML p r enumer-ata?
apylinkes, ir todėl į šeimas sugrįš
daugiausia tik miegoti.

už »

4.
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Šio ML numerio

GARBĖS

L E I D ė J AS yra

tų dalyvavusi Žilvityje, priklau
inž. GRAŽVYDAS BAČELIS
santi ateitininkų kuopai ir Nemu
a. a. savo tėvlio Zenono Bačelio knygos
no šokių grupei, vadovaujanti vai
„Nerimo siela" išleidimo proga.
kų stovyklose, Jaunimo kongreso
Sekmadienį , gruodžio 7 :
ruošai padedanti Būstinės komisi
Jam nuoširdi padėka ir geriausi linkėjimai.
Ateitininkų, susitelkimo die
joje, jau metus lankanti matema
ML Administracija
na. Pradžia 8 vai.
tikos fakultetą.
Jįanetė Nikitin, Mūsų Lietuvos
įjuuuuuM U Lt LIUUUUUUUUUUUU
IMIGRANTU DIENA
skaitytojams gerai pažįstama ilius
Tradicinė arkivyskupijos Imig
tracijų piešėja, ML Mažiesiems
bendradarbė, lankanti Belas Ar
rantų diena ir šiais metais buvo
Kalėdiniai sveikinimai
tes fakultetą, Nemuno šokėja, da
švenčiama slovėnų parapijos Švč.
per ML yra redakcijos
lyvausianti Jau nimo kongreso me
Sakramento bažnyčioje ir salėje.
laukiami tik iki gruodžio
no parodoje, vaikų stovyklose
Šv. Mišias koncelebravo pats S.
14, dienos (14 de dezem
rankdarbių mokytoja.
'aulo arkivyskupas kard. Paulo ESueli Rulevaíté, Nemuno Šokė
bro). Po to butų jau pervaristo Arns su 20 įvairių koloni
jų klebonais ir kapelionais. Nors * ja, stovyklų talkininkė, padedan
velu,
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuį
ti
Būstinės
komisijai
J
K
ruošoje.
lijo visą sekmadienį, tačiau bažny
VEIKLOS KALENDORIUS -1575
Marly Trojeckaitė, keletą metų
čia buvo apypilnė. Gražiai atrodė
šokusi Nemuno ansamblyje, Šiais ÇNerimo sielapervisągyvenimą")
_
Gruodžio 4,20:00 vai, H. Losinsko kny
Mišių aukų atnešimas - jvairios
gos pristatymas R. 24 de Ma», 250,13 aukŠmetais laikysianti egzaminus j fa-' 2. Jūraitytė paskaitė būdingas išduonos, vynai, gėlės ir pan.
-tas.
________________
traukéles, o A. Bačelienė pasirašė
kultetą.
Mišių pabaigoje kiekvienas ku
Gruodžio 4,21 vai. Jaunimo kongreso
knygas, kurių pajamos skirtos Jaun
Leda
Stefani,
neseniai
įstojusi
studijų
savaitės komirijos posėdis, R. Juatinnigas laimino žmones gimtąja*
nimo
kongresui.
diba,
28.
į Nemuno šokėjų tarpą, jau lan
kalba - lietuviškai kun. P. Daugin
Gruodžio 6,15 iki 16 vai., Lietuvių pasi
Sekė šių metų Nobelio literatū
kanti fakultetą.
tis, šv. Kazimiero asmeninės para
ros premiją laimėjusio italų poeto rodymas Prakartėlių muziejuje, Ibirapueros
pijos klebonas.
parke. Dalyvauja „Rūtelė.”
Eugenijaus
Montale
gyvas
ir
turi

Gruodžio 8, 20 30 vai., JK komiteto val
Meniškas pasirodymas ir broliš PARDUODAMOS KNYGOS
ningas pristatymas. USP profeso
dybos
posėdis, R. Lituânia, 6 7.
kos vaišės buvo gražioje salėje po
Prieš Kalėdų šventes abejose
rė Rosa Petraitienė supažindino
Gruodžio 11, vakare, „Nemunas” šoka
bažnyčia. Pasirodė su būdingais klebonijose - Vila Zelinos ir šv.
dalyvius
su
jo
gyvenimu,
kūryba,
Circulo Militar šventėje.
tautiniais Šokiais kiniečiai, korė Kazimiero - platinamos lietuviš
paskaitydama italų kalba origina
Gruodžio 12, 20:00 vai. ML K. Čiurlionio
jiečiai, ispanai, lietuviai, vengrai, • kos knygos vaikams, suaugusiems,
monografijos pristatymas, R. 24 de Mak>,250
lus ir portugalų kalba vertimus.
ukrainiečiai, slovėnai. Gražių dai religinio turinio, romanai, foto
13 aukštas.
____
nų padainavo italai, šv. Rafaelio albumai, skaitiniai, vadovėliai, ke Alfonsas Petraitis paskaitė lietuvių
Gruodžio 15, 2030 vaL, JK komiteto val
kalbon jo paties sklandžiai išvers
dybos posėdis Sąjungos rūmuose, R. Lituânia.
parapijos choras.
lios knygos anglų ir portugalų
tas eiles.
Gruodžio 22, 2030 vai. JK komiteto val
Daugiausia žmonėms patiko
kalbomis.
dybos posėdis Sąjungos rūmuoseJK. Lituânia.
Pobūvyje dalyvavo rašytojas ir
ispanų, lietuvių ir ukrainiečių šo
ML redakcijoje taip pat galima
žurnalistas Henrikas Losinskas-Al
Gruodžio 20, šv. Kazimiero parapijos mal
kiai. Lietuviams atstovavo Žilvi įsigyti lietuviškų plokštelių.
dos
diena už Lietuvą.
ves, papasakodamas šį tą iš savo
Gruodžio
21, Rio de Janeiro lietuvių mal
čio šokėjų grupė Rūtelė. Ji buvo
Graži Kalėdų dovana - lietuviš
gyvenimo ir kūrybos, iš pastangų dos diena už Lietuvą
pati gausiausia - 20 šokėjų ku ka knyga, lietuviška plokštelė, M
iškilti Brazilijos rašytojų tarpe. Jo 7 Gruodžio 23, Vūa Zelinos lietuvių maldos
diena už Lietuvą (pagal Religinės šalpos suda
riuos suvežė vaikų tėvai ir vadova Lietuvos prenumerata.
paskutinioji knyga pristatoma šj
rytą pasaulio lietuvių maldos kalendorių)
vo Eugenija Bacevičienė ir Anta
*
~ -- ------ --------- ------------- 1—
ketvirtadienj.
® ®. ®
nas Aleknavičius.
Alfonsas D. Petraitis pranešė,
Lietuviškai kalbanti
Be šokėjų, lietuvių šioje šventė PRISTATĖ BACEL8O KNYGĄ
kad jo pareigas Literatūros būre
je buvo nedaug - ar tai dėl lietaus,
Vyrų - moterų — vaikų
lyje 1976-tais - jau penktaisiais Lapkričio 30 paskutiniajame
ar per mažos propagandos ar kitų'
metais'užims Živilė Jūraitytė. Se
gydytoja
priežasčių. Pats kardinolas, vertin šių metų BLB Literatūros ratelio
kantis
pobūvis
kviečiamas
vasario
damas Imigrantų dieną, laikė pa pobūvyje visuomenei pristatyta
mėn. paskutini šeštadieni.
DRA. HELGA HERING
maldas ir išbuvo per visą ilgą me a.a. inž. Zenono Bačelio autobio
Literatūros
ratelis
rūpinasi
ir
grafija „Nerimo siela", išleista pa
HOMENS-SENHORAS
ninę programą.
M. K. Čiurlionio monografijos
čios Aleksandros Bačelienės, reda
CRIANÇAS
pristatymu gruodžio 12, pagami
guota Halinos MoŠinskienės, pa
nęs knygoms pažymėti lietuviškas _ Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria
BAIGIA MOKYKLĄ
ruošta BLB Akademinio sambū
g (Skersgatvis ties nr. 2214, Av. Dejuosteles.
šv. Mykolo Arkangelo pra rio ir Literatūros ratelio vardu,
$ putado Emilio Cado-Bairro do Lidžios mokyklos mokytojų kursą nes Z. Bačelis priklauso abiems.
| mão),
Po
Literatūros
ratelio
pirm.
A.
šj šeštadienį iškilmingomis apeigo
3
Tel.: 220-0439 / 266-3569
mis baigia šių metų laida, kurių Petraičio žodžio ir ištraukos iš au
tobiografijos pratarties, nurodan
tarpe sekančios lietuvaitės.
Silvija Bendoraitytė, daug me- čios knygos pavadinimo kilmę
JMOSSA L I T U A NI A

ATEITININKŲ
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FÁBRICA

DE

GUARDA-CHUVAS

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MINI-SOMBR1NHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

AVUSLI
LIETUI

Inset, Estates! 104^19-517

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

CGC. 60.882.909/001

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

01000 S5o Paulo, SP.

ANTONIO ÁQUINO
Administrador: P. Daagįstis

■*..

Vicente Vitor Banys Ltda.

Cai» Postai 4421

MEDEINE PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA; 250 kr.
Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracęs. Čekius rašyti JPedro
Daugintis” vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo mrafiusa. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsnis ne
būtinai išreiškia redakcijos ir feidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą i tarifų re
dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadienį. Todėl vietinės žinios ir-ptanešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.
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