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NyJiefvvioom© kolbs
Lietuvių tauta per ilgus šimtmečius yra pergyvenusi daug 

grėsmių. Mūsų giminės (prūsai, jotvingiai...) fatališkose grės
mėse žuvo, neatlaikiusios užgriuvusių pavojų. Lietuviai tebegy
vena ir šiandieną, tačiau Į ateiti žvelgia su rūpesčiu, nes visa 
tauta pergyvena naują likiminę grėsmę. Pačioje Lietuvoje auga 
slavų Įtaka, o laisvajame pasaulyje — svetimos aplinkos jėga. Tai 
veikia tautą kaip jūros bangos atkaklią uolą. Pastarajai reikia 
nepaprasto atsparumo. Iki šiol lietuviai-sugebėjo atsilaikyti, ne
prarasti savo branduolio, Įgalinusio atgimti tais atvejais, kai grės
mės šešėlis sumažėdavo. Kyla klausimas, ar atlaikys dabartinę 
grėsmę. Atsakymas viltingai išnyra iš praeities: jeigu lietuviai 
atlaikė praeities grėsmes, nekartą panėrusias tautą išnykimo gel
mėse, juo labiau atlaikys dabarties smūgius, nes dar niekad tau
tinis sąmoningumas nebuvo toks stiprus kaip dabar. Vienas vil
tingame ženklų yra lietuvių kalbos puoselėjimas. Ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje savoji kalba tebėra branginama. Palyginus su praeities 
grėsmėmis, matyti, kad gimtoji kalba vartojama daug plačiau. Yra 
išaugusi jau gana plati literatūra abiejose Atlanto pusėse. Gyvuo
ja spauda, apimanti plačias mases tautiečių. Veikia lituanistinės 
mokyklos, kursai. Gyvai reiškiasi lietuviški sambūriai, dirba Įvai
rios institucijos, žodžiu sakant, lietuvių kalbos plotai tebėra kul- 
tyvuojami. Tai teikia vilčių ir ateičiai. Kol kalba yra gyva, ne
miršta ir tauta. Kai.išnyksta kalba, tauta randa arba skolintą jos 
pakaitą, arba išnyksta.
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Tai viltingoji pusė. Ir jeigu nebūtų kitos, galėtume tik džiaug
tis. Deja, nėra medalio su viena puse. O ta antroji pusė ir verčia 
matyti- ne tiktai vilti, bet ir pavojų. Visi gerai matome, kad išei
vijoje lietuvių kalba turi grumtis su dideliu priešingu spaudi
mu. Net ir lietuviškose šeimose atsiranda “žydukai”, kurie vos 
rezgia lietuviškai.

Gimtąją kalbą išlaikyti padeda ne tik kasdieninis jos vartojimas, 
bet ir lietuviškos spaudos bei literatūros skaitymas. Jis turi būti 
kasdienine duona, ypač jaunajai kartai. Kitaip lietuvių kalba ima 
skursti, menkėti, rūdyti ir mirti.

■ir ir ir

Didžiausia ir stipriausia mūsų tautos viltis tebėra okupuotos 
Lietuvos tautiečiai. Jei nebūtų rusiškosios vergijos, sakytume, kad 
tai tvirtovė, kuri šimtmečiams laiduoja lietuvių kalbos ir tautos 
gyvastingumą. Deja, taip nėra. Ir okupuotame krašte lietuvių 
kalbai gresia nulietuvėjimas. Jon stipriai veržiasi rusicizmai Įvai
riom formom. Tai matyti iš gaunamų laiškų, knygų ir laikraščių. 
Kalbininkai stengiasi, kiek galėdami, gintis nuo tokios Įtakos, 
skelbia spaudoje taisymus, bet jie neplačiai tepasiekia visuomenę. 
Periodinėje spaudoje, kur pasirodo gana daug verstinių dalykų iš 
rusų kalbos, knibždėte knibžda rusiškų konstrukcijų, keistų termi
nų (pvz. “priešakinė” technika). Matyt, redaktoriai mažai tekrei
pia dėmesio Į kalbos grynumą. Bet keisčiausia yra tai, kad sovie
tinė spauda yra pilna kitų svetimų kalbų žodžių — anglų, prancū
zų, lotynų. ..

Užgriozdinimas kalbos svetimybėmis daro ją svetimą, sun
kią ir nepajėgia išreikšti naujai atrandamų dalykų. Jei naują da
lyką mokėjo pavadinti anglai sava kalba, kodėl negali lietuviai? 
Juk praeityje buvo sudaryta daugybė naujų terminų. Jie gali būti 
sudaryti ir dabar bei paleisti per spaudą kasdienos vartosenom 
Verstis svetimybėmis, reiškia skurdinti savąją kalbą, nepanaudoti 
jos pajėgumo. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Vasario II Lietuvos vėliava pakeliama Brocktone, Mass., Min
daugo gatvėj. Iš k. stovi P. Jančauskas— Bostono LB apy
gardos pirmininkas, Pr. Kukauskas, Bronius Burba — Alios 
pirm., St. Jančauskienė, kleb. kun. P. Šakalys, mieste bur
mistras L. Crosby. Vėliavą laiko George Cataldo — miesto 
tarybos narys, pareigūnas ir viešųjų- darbų komision. Fr. 
WallenTVolungeviéius). Nuotr. Bauman

BIRŽELIO 15-18: „Dienos nuo birželio-15 iki 18 turi 
būti paskelbtos TAUTOS GEDULO DIENOMIS”, skelbia 
Lietuvos pogrindy veikiantis „Nacionalinis Liaudies Fron
tas” savo jau trečiam atsišaukime, išleistam 1976 m. gegu
žės 30 dieną (1941 m. birželio 15-18 dienomis Maskvos 
okupantai Įvykdė Lietuvoj barbariškiausias žudynes ir pra
vedė masinj tautos išvežimą j Sibirą. Jų planuose turėjo bū
ti lietuvių tautos šermenys. Tad yr ko liūdėt. Ypač dar ir 
dėl to, kad tautos žudymas dar tęsiamas ir šiandien).

ipiiew

Nėra gražesnės dainos už lopšinę
Kurią Jums dainuodavo Mama, 
Nėra gražesnio žodžio už Tėvynę, 
Kurio, per amžius, vardas LIETUVA,

Laiškas Pietų Amerikos Lietuviams Mokytojams ir J a u n i- 
m u i, Sveikiname Jus ir tiesiame Jums ranką iš tolimos Šiaurės 
Amerikos. Pranešame Jums, kad šių metų rugpjūčio 14-21 die
nomis Dainavos stovyklavietėje, Michigano steitas Įvyks Litua
nistinių Mokyklų mokytojų ir Jaunimo studijų savaitė. ' šias stu
dijas nuoširdžiai kviečiame ir Jus, mieli broliai ir sesės, Pietų A- 
merikos lietuviai.

Stovykloje mokytojai studijuos mokymo metodus ir su jais 
susiijusias problemas. Jaunimas galės pasitobulinti lietuvių kal
bos žinojime. Taip pat bus choras, tautinių šokių ir medžio dro
žinėjimo ir juostų audimo kursai.

Žinau, kad dideli pinigai kainuoja Jums atvažiuoti, bet orga
nizuotai darykite pastangas ir tas kliūtis nugalėsite. Juk sakoma: 
prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite.

Taigi prašykite pas draugijas, parapijas, Lietuvių Bendruome-' 
nę, gerus, turtingus, mylinčius Lietuvą lietuvius, savo geruosius 
tėvelius — padės. Ar kas vienas geras ar visi po truputi susidėję. .

Juk iš tų kursų yra labai daug naudos. O mes taip mylime P. 
Amerikos jaunimą. Prižadam,..kad būsime kaip Vaičaičio „Yra 
Šalis” eilėraštyje tie nuoširdūs senovės lietuviai, kuriame jis sa
ko — Ten tave myli, valgydina, kiek tiktai leidžia išteklius...'

Dėl informacijos ir registracijos rašyti: Bronius Krokys, 69 
Fern Castle Dr. Rochester, N.Y. USA. 14622.

Bronius Krokys Mok. Jaun. Stud. Sav.
Vadovas

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Britanija
LONDONO LIETUVIŲ VEIKĖ- 

JAI ir organizacijų atstovai specia
lioje vakaronėje Lietuvių Namuose 
kovo 4 d. susitiko su Europoje vie
šėjusiu VLIKo pirm. dr. K. J. Valiū
nu. Pastarasis savo pranešime pabrė
žė naujus politinius vėjus, kilusius 
su J. Carterio išrinkimu i JAV 
prezidentus. Vakarų politikos vai
ruotojai dabar kreipia didesnį dė
mesį į perspėjimus tų asmenų, ku
riem teko pažinti sovietinį komuniz
mą. Įtampą padidino V. Bukovskio 
priėmimas Baltuosiuose Rūmuose ir 
prez. J. Carterio laiškas A. Sacharo
vui. Kilusios žodinės sankirtos pa
sekmių niekas negali numatyti. Dr. 
K. J. Valiūnas taipgi pabrėžė, kad Į 
Lucernos komitetą žmogaus teisių 
pažeidimams sekti yta įsileisti ir 
baltiečių išeivių atstovai. Jis žadėjo 
pats atvykti ar bent atsiųsti atstovą 
į š a vasarą Britanijoj įvyksiančią 
KXI\ ją Europos lietuvių studijų sa
vaitę

Australija
ALB KANBEROS APYLINKĖS 

VALDYBA Vasario 16 proga suren
gė pietus kviestiems svečiams, kurių 
eilėse buvo ir senatorius J. Knight, 
atnešęs Australijos užsienio reikalų 
min. A. Peacocko raštišką sveikini
mą. A. Peacock, džiaugdamasis sva
riu lietuvių įnašu į Australijos gyve
nimą, prisimena tragiškas aplinky
bes, dėl kurių lietuviai buvo išsklai
dyti pasaulyje. Daro išvadą, kad Va
sario 16 minima daugelyje pasaulio 
kampų, pripažįsta garbingą Lietuvos 
istoriją nuo 13 š., gėrisi lietuvių ryž
tu. tautinių tradicijų išsaugojimu.

Vokietija
LUEBECKO LIETUVIŲ surengtas 

Vasario 16 minėjimas susilaukė ap
rašymų katalikų dienraštyje "Deut
sche Tagespost” ir dienraštyje “Lue- 
becker Nachrichten”. Juose minimas 
vysk. dr. H. Branderburgo sveikini
mo raštas, palietęs savo šalių nete
kusių asmenų reikalus ir pabrėžęs, 
kad tik malda gali peržengti visas 
sienas bei uždangas, teikdama vil
ties tikintiesiems. Toliau abu aprašy
mai atpasakoja ilgą kun. V. šarkos 
kalbą, kuri minėjimo dalyvius supa
žindino su garbinga Lietuvos istori
ja, jos skaudžia dalimi dabartinėje 
sovietinėje okupacijoje. Jis taipgi 
ragino laisvės bei teisingumo pri
spaustoms tautoms siekti dvasiniais 
ginklais ir padėkojo vokiečių tautai 
už baltiečiams suteiktą globą.

Prancūzija
PARYŽIAUS LIETUVIAI Vasario 

16 paminėjo kovo 20 d. seselių vie
nuolyne. Mišias už Lietuvos laisvę 
atnašavo PLB valdybos pirm. kun. 
J. Petrošius su vienuolyno kapelio
nu. Po pamaldų įvykusiame minėji
me susilaukta apie 100 dalyvių, vie
tinių ir iš toliau atvykusių. Juos pa
sveikino PLB tarybos pirm. R. Bač- 
kis. Jis taipgi perskaitė vysk. A. L.

Mergaičių choras “Aidas”, garsėjantis Š. Amerikoje ir Europoje, rengiasi koncertų kelionei į P. Ameriką.
Nuotraukoje — aidietės vieno koncerto metu Otavoje, National Centre salėje

Nuotr. B. čeponkaus
Deksnio sveikinimą Prancūzijos lie
tuviams, JAV valstybės departamen
to pareigūno A. Hartmano sveikini
mą Lietuvos pasiuntinybės Vašingto
ne reikalų vedėjui S. A. Bačkiui, po
eto T. Venclovos paliktą žodį Pran
cūzijos lietuviams. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo baronas G. de la Toūr- 
nelle, buvęs Prancūzijos ambasado
rius ir dabartinis prancūzų-baltiečių 
draugijos pirmininkas. Baigdamas 
savo kalbą, jis paprašė dalyvius at
sistojimu pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Pranešimą apie pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso ruošą 
ir Paryžiaus lietuvių jaunimą padarė 
S. Kundrotaitė. Koncertinę progra
mą atliko sol. R. Daunoras su pianis
to A. Draugelio palyda. Minėjimas 
užbaigtas bendromis vaišėmis.

JA Valstybės
JAV KONGRESO KOMITETE, se- 

kančiame Helsinkio konferencijos 
nutarimų pažeidimus, vasario 24 d. 
lankėsi poetas T. Venclova. Komite
tui jis įteikė savo pareiškimą ir at
sakinėjo į klausimus. T. Venclova 
pabrėžė, kad jis yra Lietuvoj sudary
to tokio komiteto narys, dalyvavęs 
Maskvoj, J. Orlovo bute, Įvykusioje 
spaudos konferencijoje, ir kad dabar 
kovą žada tęsti JAV. Savo praneši
me T. Venclova konkrečiais pavyz
džiais nurodė N. Sadūnaitės, V. Ko
valiovo, M. Tomonio likimu priminė 
Kanadpn neišleidžiamą K. Jokūbyną. 
Jaunimas, susidomėjęs Lietuvos pra
eitimi bei religija, išmetamas iš 
paskutinės mokyklos klasės. Pažei- 
džiamos ne tik katalikų, bet ir kitų 
tikinčiųjų teises. Daug lietuvių, da
lyvavusių pokarinėje partizaninėje 
kovoje, negali grįžti Lietuvon, nors 
jau yra atlikę bausmę. Kitose Sovie
tų Sąjungos dalyse gyvenantiems lie
tuviams neleidžiama turėti lietuviš
kų mokyklų.

Befglja
BEI GIJOS LIETUVIAI Vasario 

16 minėjo Liež.e paryžiečio kun. J. 

retrošiaus atnašautomis Mišiomis, 
šiai progai skirtu pamokslu. Po pa
maldų paskaitą skaitė Belgijos LB 
pirm. Stasė Baltus. Programą atliko 
tautinių šokių grupė “Gintaras”, flei- 
tįstas Petras Odinis iš V. Vokietijos, 
solistai Bronė Spies-Gailiūtė ir Ri
čardas Daunoras, Vilniaus operos 
bosas, pasiprašęs politinės globos 
Prancūzijoje, dainuojantis Briuselio 
operoje.

Lenkija
PUNSKO KULTŪROS NAMAI 

ketvirtąjį linksmąjį subatvakarį 1976 
m. gegužės 26 d. surengė Kreivėnuo
se, Venslauskų sodybos kluone. Su
silaukė apie 700 dalyvių. Juos links
mino Jono Vainos vadovaujama kai
miška kapela ne tik muzika, bet ir 
tautiniais šokiais. Porą dainų padai
navo “Piemenuko” ansamblis, ak
toriškus gabumus demonstravo Adas 
Zimnickas ir Teresė Agurkytė. Pa
staroji ypač visus žavėjo lietuvių 
kalbos taisyklingumu.

Švedija
VASARIO 16 STOCKHOLMO LIE- 

TUVIAI paminėjo privačioje p. p. 
Būgų rezidencijoje vasario 19 d. 
Jų susibūrimui pirmininkavo archi
tektas Valentinas Vilkenas, sekreto
riavo Povilas čelnaris. Paskaitą apie 
Lietuvos valstybės kūrimąsi skaitė 
Juozas Lingis, o apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą kalbėjo architektas 
Jonas Pajaujis. Su jaunimo pastan
gomis sukurti jaunųjų lietuvių orga
nizaciją Švedijoje supažindino Ma
rytė čeginskaitė. Lietuvių bendruo- 
menėn priimti — inž. Aleksandras 
Jarmovskis, Ilona Rabinavičiūtė ir 
Arkadijus Vinokuras, neseniai atvy
kę iš okupuotos Lietuvos. Kuklus 
Vasario 16 minėjimas ir susibūrimas 
užbaigtas vaišėmis.

Šveicarija
JOANOS STASIULIENÈS vado

vaujama tautinių šokių grupė, kurią 
sudaro šveicarų jaunimas, sausio 15 

d. viešėjo Ciuricho pensininkų cent 
re. Gimnazijos mokytojas Michael 
Jaeger, grupės narys, gausius šio 
pasirodymo dalyvius supažindino su 
Lietuvos istorija, pradėdamas XIII 
š. ir baigdamas raudonųjų carų at
nešta dabartine okupacija, žydų kan
čiomis II D. karo metais. Jis taipgi 
priminė tebevykstancią rezistenciją, 
kurios geriausias liudijimas yra 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”. Grupė atliko 15 tautinių mūsų 
šokių, kurių kiekvieną apibūdino va
dovė J. Stasiulienė arba M. Jaeger.

“PANEUROPOPA”, penkiomis 
kalbomis Lozanoje leidžiamas Jung
tinės Europos žurnalas, nuotraukų 
serija apžvelgė Europos susijungimo 
problemas, atkreipdamas dėmesį į 
Sovietų Sąjungos atnešamą grėsmę. 
Žurnalo puslapiuose buvo nukentė
jusių lietuvių nuotraukos — vysk. 
Julijono Steponavičiaus, kun. Anta
no Šeškevičiaus, Nijolės Sadūnaitės 
ir Petro Pliumpos-PIiuiros, gautos iš 
“ELTA-PRESS” red. prel. Vinco 
Mincevičiaus archyvo Romoje.

Brazilijos lietuvaitės prie Sao Paulo 
— Beatričė Bendoraitytė ir Doris 
Kuniškytė

2



NR. 19 (1502) - 1977.V.12
flMwrwiWMWiW rWBB»Įiaiiw>J|-^«g -<v-. «11 i'« I* —M

MŪSŲ LIETUVA j
.r-_..1., ■ . .... ...............................................................................................................................áirwMIIaawiww^

JAUNIMO KELIONĖS į LIETUVĄ 
IR KURSAI VILNIUJE

REGINA ŽYMANTAITĖ

Aš manau, kad išeivijos lietu 
vių jaunimui pamatyti savo arte 
vų gimtąjį kraštą, aplankyti gi
mines yra malonu ir naudinga. 
Bet svarbu, kad tas lankvmas 
būtų toks, kaip lankom demo
kratinius kraštus, o ne sekamas 
bei prižiūrimas, kaip tai būna 
dabar. Malonu būtų pajusti, kad 
esi savo tėvynėj, ne svetimoj 
šaly.

Jaunimui lankymasis būtų 
naudingas ir ta prasme, kad, 
vyresniesiem pavargstant ar net 
iškeliaujant į amžinybę, jų vai
kai būtų susipažinę ir įsitikinę, 
jog Lietuva vis dar nėra demo
kratinė nepriklausoma valstybė 
ir pati savo krašto šeimininkė, 
bet prievarta okupuota ir joj 
viešpatauja Sovietų Rusijos val
dovai. Kad jaunuolis visa tai ma
tytų ir pajustų, jis turi būti 
jau čia, išeivijoj, įgavęs sąmo
ningo lietuvio jausmą, susipaži
nęs su praeities nepriklausomos 
Lietuvos valstybės istorija. Jis 
turi pastebėti, kad Lietuvą tvar
ko svetimieji, ir žinoti, kodėl ru
sų kalba yra privaloma mūsų 
tėvynėj mokyklose ir įstaigose. 
Jei į pavergtą tėvynę nuvyks su 
nepriklausomos ir okupuotos 
Lietuvos istorija nesusipažinę 
čia, laisvėj, tai parsiveš klaidin
gas informacijas ir kitus čia klai
dins.

Lituanistinių kursų pa
vergtoj tėvynėj organizavimas, 
mano nuomone, yra nepateisi
namas lietuvių išeivijos žings
nis. Atiduoti jaunuolius šešiom 
savaitėm į Lietuvą pavergusio, 
beveik pusę jos žmonių nukan
kinusio tautos priešo, sovie
tinio okupanto rankas auklėti 
yra išdavimas ne tik daugelio 
tūkstančių Sibire nukankintų 
lietuvių ir vėliau garbingų par
tizanų, bet ir anų pirmųjų Lie
tuvos atgimimo’ žadintojų, kaip 
vysk. M. Valančius, dr. V. Ku
dirka, dr. J. Basanavičius, A. 
Smetona ir kiti.

Aš maniau, kad politika ir kul
tūra, kaip demokratiniam pasau
ly, taip ir Sovietijoj yra skirtin
gi dalykai, bet įsitikinau, kad ten 
visi mokslai, menai ir viskas yra 
pajungta politikai ir tiesiogiai 
tarnauja tik komunizmui. Tai 
aiškiai patvirtina Sovietų užsie
nio sekcijos direktorius Kali
ninas, Sovietų kultūros ministe
rijoj pareiškęs, kad “kultūriniai 
santykiai tarp Rytų ir Vakarų 
Faktiškai yra politinis reikalas”.

Ko Lietuvos pavergėjai sie
kia, viliodami jaunimą į kursus, 
parodo ir toks jų pasakymas: 
“Šiuo metu tarpusavio santykių 
problema tarp Sovietų Sąjun
gos tautybių turi gryną ir tiesio
ginį komunistinį tikslą: pasiekti 
tarp sovietinių tautų visapusiš
ką vienybę, kurios galutinis tiks
las — visiškas susiliedinimas” 
( Sovetskoe gosudartsvo i pravo, 
Moskva, 1961, Nr. 12, psl. 23, 
cituota Naujojoj Vilty).

Nejaugi mes siunčiam vaikus 
cam, kad susiliedintume su rusų 
komunistine valstybe ir tauta? 
Ar mes, lietuviai, turėdami tokią 
didingą kunigaikščių valdovų 
praeitį, tiek nusigyvenom, kad 
sugebam tik svetimiem tar- 
Uailti?

Jei taipjau norima per šešias 
savaites atlietuvinti jaunuolius 
ir jei Lietuvos šeimininkas taip 
nuoširdžiai pigiomis kainomis 
tuos kursus mum siūlo, tad tegu 
leidžia juose dėstyti išeivijos 
lektoriam, kurie, aš manau, .ne
blogiau yra susipažinę su Lie
tuvos praeitim ir tautos pasie
kimais okupacijos laikotarpy. 
Arba galėtume šešių savaičių 
tokius kursus rengti ir čia, išei
vijoj, tokia pat programa, tik, 
žinoma, kitaip perduodama ir 
kitų lektorių. Ar nėra mūsų 
kultūrinių fondų padengti išlai
dom? Tik tokius kursus baigę 
galėtų lankyti gimines ir arti
muosius ir pažinti tėvų kraštą 
laisvai važinėdami.

Man gilų įspūdį paliko tuo 
klausimu padarytos išvados: 
“Okupantas, pasikliaudamas lie
tuvių tautiniais ir artimųjų mei
lės jausmais, nori, kad mes patys 
savo rankomis pasmaugtume 
Lietuvos respublikos tęstinumą, 
prisidėdami tuo susovietintu 
bendradarbiavimu prie Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų Są
jungą pripažinimo ir palengvin
dami sovietinei imperijai sunai
kinti tą didįjį mūsų tautos lais
vės kovos ginklą — tarptautinį 
Lietuvos respublikos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą nėprb 
pažinimą” (Dirva, 1967, III.l).

Arba V. Vaitiekūno žodžiai: 
“Mūsų aiškiam vieningam su
pratimui savo uždavinio Lietu
vai sunykus, pačių Lietuvos lais
vės kovotojų laisvajame pasauly
je vaikai gali nueiti tarnauti 
okupantui ir išduoti ne tik savo 
tautos ir savo tėvų Lietuvos ne
priklausomybės idealus, bet ir 
pačius savo tėvus. Deja, tam tu
rime sovietinio bendravimo pa
vyzdžių iš pačių rusų politinės 
tremties: tėvai nuo bolševikų

bėgo, vaikai virto bolševikų 
agentais” (Į Laisvę, 1968, Nr. 
42). Ir esu nustebinta, kad jo 
nuomonė dabar pasikeitė.

Aš pati Lietuvą lankiau ir tą 
nuomonę galiu tik patvirtinti. 
Pati įsitikinau, kad Lietuva pa
vergta ir po Helsinkio akto pa
sirašymo dar labiau spaudžiama.

Baigdama norėčiau suminėti 
faktus iš Lietuvos šaltinių.

1) Kursuose dėstyti neleidžia
ma eiliniam dėstytojam. Turi 
būti politiškai ištikimi asmenys. 
Be to, dėstytojas turi įrodyti tris 
komunistų partijos centrinio ko
miteto rekomendacijas.

2) Pagrindinis tų kursų tikslas 
yra paneigti lietuvių kovotojų už 
laisvę išeivijoj pagrindus, įro
dant, jog Lietuva nėra tokia, 
kokia rodoma išeivijoj. Viskas 
tuose kursuose yra tik agitacija 
ir propaganda už sovietų val
džią.

3) Kursai daromi vasaros 
metu, kadangi nėra kaimo jauni
mo, studentija yra išvažiavusi. 
Kursų tikslas — kad kursantai 
neturėti^ tiesioginių kontaktų 
su Lietuvos studentais; jie yra

— Senatorius D.W. Riegle 
(resp., MichJ, gavęs Detroi
to lietuvių rezoliuciją, priimtą 
nepriklausomybės minėjime, ją 
persiuntė prezidentui Carteriui. 
Jis savo rašte pabrėžė, kad atėjo 
laikas laisvom 'demokratinėm 
tautom daugiau susidomėti tau
tų laisvo apsisprendimo teise ir 
žmogaus teisėmis. Senatorius 
drauge priminė Lietuvos teises 
į laisvę.

— Kongresmanas S. Stratton 
(dem., N.Y.J, kalbėdamas atstovų 
rūmuose Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo proga, pabrėžė, 
kad Belgrade turi būti ginamos 
teisės Lietuvos žmonių, kurių 
valstybė buvo užslopinta rusų 
kontrolės, bet kurie toliau gyve
na laisvės ir nepriklausomybės 
viltimi.

— Senatorius H. Schmitt 
(resp., New MexJ, JAV senate 
pastebėjęs, kad Lietuva jau 

apsupti komunistų draugovi
ninkų bei komjaunuolių.

4) Laisvalaikiais yra rodomi 
pavyzdiniai kolchozai. Lanko
mos tik tos vietos, kurios yra 
skirtos užsieniečiam žiūrėti. Ne
rodoma tikrovė, apleisti kaimai 
ir t.t.

5) Stipendija užsienio studen
tui prilygsta lenininei stipendi
jai. Tai yra aukščiausia rusų 
stipendija, komunistų partijos 
skiriama geriausiem moki
niam.* Pvz., Kauno politechni
kos institute 1973 šia stipendija 
pasinaudojo tik keletas žmonių, 
o reguliari studentų stipendija 
yra 23 rubliai.

Kokia gėda būtų daroma lie
tuvių tautai, jei mes, pabėgę 
nuo rusiško maro, tiek daug iš
kentėję, priėmę imigrantų gy
venimą, visą šį laiką kovodami 
dėl laisvos Lietuvos, dabar sėtu- 
me grūdus, talkindami laisvajam 
pasauly plėstis šiam marui! Vie
toj to verčiau stiprintume čia, 
išeivijoj, lituanistinius kursus 
bei tikrą lietuvišką išturi’’ (ir 
Vasario 16 gimnaziją) jaunimo ir 
studentijos tarpe

’ DARBININ KAS

prieš 726 m. buvo nepriklauso
ma, priminė, kad per paskuti
nius 40 metij lietuviai turi kęsti 
brutalų Sovietų Sąjungos do

minavimą. Sen. Schmitt taip pat 
priminė ir kongreso rezoliuci
jas, įpareigojusias nepripažinti 
Lietuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą, ir amerikiečių atsa
komybę atžvilgiu tautų, kurios 
komunizmo priespaudoj siekia 
laisvės.

— Bicentennial Times laikraš
tis, leistas minint JAV 200 m. 
nepriklausomybės sukaktį, pas
kutiniame numery išspausdino 
ilgesnį straipsnį, skelbiantį, kad 
Amerika nėra tirpinimo puodas, 
bet mišrainės dubuo. Straipsny 
mini daugelį tautinių grupių, 
tarp jų ir lietuvius, gražiai pasi
rodžiusius JAV nepriklausomy
bės šventės minėjimo metais.
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JÍraeitis nemiršta
Tokiu pavadinimu straipsnis buvo at

spaustas vokiškame dienraštyje „Sued- 
deutsche Zeitung“ 1976 m. lapkričio 24 d. 
Jame kalbama apie rusų okupuotą Lietu
vą. Vilniuje lankėsi žurnalistas Rudolph 
Chimelli, ir vėliau patiekė laikraščiui sa
vo įspūdžius. Čia glaustai paduodamos to 
straipsnio mintys.

Aušros Vartai

Per rudenišką pilką miestą aidi sunkių 
varpų garsai. Tai Sovietų Sąjungoje retai 
pasitaikantis bažnyčios varpų gaudimas. 
Barokinių namų gatvėmis skuba tikintie
ji, apsidengę nuo drėgno šalčio skarelė
mis, šalikais, kailinėmis kepurėmis. Jie 
skuba link senamiesčio vartų, dabar vadi
namų Aušros vartais, bet daugelio dar te- 
beti tūtuojamų lenkišku „ Ostra Brama“ 
vardu. Vartuose, istoriškai išaugusio 
miesto paveiksle tik kaip priestate Tere
sės bažnyčioje, yra senas paveikslas, ap
dengtas auksu ir nuo šimtmečius degan
čių žvakių pajuodavęs, kuriam katalikai 
ir ortodoksai priskiria stebuklų galią. Ant 
ilgų akmeninių laiptų priešais vartus klū
po moterys su rožančiumi rankose ir mels- 
damosis laiptas po laipto kyla aukštyn. 
Pati koplyčia, kurios sienos yra sidabrinė 
mozaika iš Širdžių ir kitokių votyvinių ■ 
lentelių, yra pilnai pripildyta besimel
džiančiųjų.

Taip yra priešpietinę valandą paprastą 
savaitės dieną. Jeigu būtų malonesnis me
tų laikas, tikrinama, kad piligrimų minios 
nuo ryto iki vakaro .siektų gatvę. Aušros 
vartai, tai Altoettingas Pabaltijo šiaurėje. 
Lietuviams nemažiau šventa vieta, kaip, 
lenkams Juodoji Dievo Motina Čenstaka- 
voje. Anksčiau tai buvo ‘pati įžymiausia 
lankytina vieta Vilniuje. Dabartinių vado
vų ji visai neminima ir Inturisto visai ne
įtraukta į kelionės po miestą planą. Pagal 
oficialųjį aptarimą, tai esanti mirčiai pa
skirtos praeities liekana, kuri netinka prie 
socialistinės dabarties, besiorientuojančios 
pagal ūkio planus ir partijos nutarimus.

Tačiau taip galvojantys viršininkai iki 
šiol neatkreipė dėmesio, kad stebuklingoji 
vieta tiktų būti tikėjimo laisvės pavyzdžiu 
Sovietų Sąjungoje.

Maskvos receptas vienybei
* Kaip yra su tikėjimo laisve. Lietuvoje, 
kuri geografiškai yra pačiuose Sovietų Są-

jungos vakaruose, svetimajam tuo sun
kiau suprasti, kadangi tai yra keleriopa 
problema. Katalikiškumas yra tas pats, 
kas ir lietuviškumas, o kartu, kaip ir kai
myninėje Lenkijoje, taip pat tautiškumas. 
Pagal Maskvos receptą — „Tautiška for
ma, socralistiškas turinys“ — Sovietų Są
jungos tautų gyvenimas privalo nuolat ar
tėti prie susivienijimo ir su tirpimo. Bet 
kur tautiškumas išeina iš folkloro ir kal
bos ribų, jis įgauna „pilietiškumo“ kvapą, 
pakrypsta į priešsovietinę veiklą. Lietu
vis, kuris eina į mišias, dažnai pats sun
kiai gali atsakyti, ar jis tuo patenkina tik 
savo religinius reikalavimus, ar tai daro 
protestuodamas, stengdamasis išryškinti 
savo tautinį identitetą. Kiekvienu atveju 
į mišias eina daugelis.

Iš maždaug 40 bažnyčių prieškariniais 
laikais Vilniuje Stalino laikotarpyje be
veik visos buvo uždarytos, paliekant apie 
dvylika. Uždarytųjų tarpe yra taip pat šv. 
Stanislovo katedra pagrindinėje miesto 
aikštėje, ant kurios fasado iš lauko pusės 
dar ir šiandien tebestovi šventųjų lenkų 
karalių statulos su gracingai palenktomis 
galvomis. Jos viduje yra įrengta socialis
tinio realizmo galerija. Didžiulė šv. Petro 
ir Pauliaus' bažnyčia, dabartinė Vilniaus

■ katedra, tą patį drėgną šiokiadienio vaka
rą pamaldų metu yra perpildyta.

. Ne tik senos moteriškės, su kuriomis, * 
pagal paslaugių vadovų tvirtinimą. Sovie
tų Sąjungoje religija jau seniai turėjo bū
ti mifusi, bet taip_^ąt_jvyrair—jaunesni 
žmonės,- vaikau betrūksta ministrantų,, 
kurie kartu su kunigu yra prie altoriaus 
ir uoliai laiko lėkštelę, kad nenukristų nė 
gabalėlis ostijos ant žemės, kurios priimti 

grūdasi minios. Tai paveikslas, kuris 
daugelyje vakarietiškųjų bendruomenių 
nėra kasdieniškas.

Išorėje Bažnyčia su režimu yra apsipra
tusi. Kaune yra kunigų seminarija, ku
rioje auklėjami kunigai. Jų, tiesa, per ' 
maža. Seminarijos rektorius kun. Vikto
ras Butkus, įstaigų laikomas lojaliu dva
siškiu, energingai gina, kad sovietinėje 
Lietuvoje nesą sąžinės ar bažnytinės veik
los apribojimų. Bet taip pat yra pogrin
džio ,Lietu vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“, kurios nuo 1972 metų jau yra išėję 
pora tuzinų numerių. Ji aiškiai įkvėpta 
nelojaliosios dvasiškijos dalies ir, nepai
sant drakoniškų bausmių pavieniams pla
tintojams ir leidėjams, iki šiol negalėjo 
būti užslopinta. Ji tvirtina priešingai. At
rodo, kad iš abiejų pusių sutinkama, jog 
beveik visose Lietuvos vietovėse yra vei
kiančios bažnyčios. Prieš kiek laiko šalia 
Kronikos atsirado dar ir antras leidinys, 
kuris vadinasi „Aušra“. Jis norėtų būti 
tęsėju nelegalaus 19-jo šimtmečio lietuvių 
tautinio sąjūdžio laikraščio prieš caristinę 
priespaudą.

1972 m. gegužės 14 d. studento Romo 
Kalantos susideginimas Kaune, kurį sekė 
keletos dienų neramumai ir 17.000 lietu
vių pasirašytas raštas, protestuojąs prieš 
religinę ir kultūrinę priespaudą ir tais pa
čiais metais pasiekęs Jungtines Tautas 
rodo, kad daugiau nei trims dešimtme
čiams praėjus po Hitlerio-Stalino sutarti
mi Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
protesto sąjūdžiai dar nėra pasibaigę. 
Užėmus kraštą Raudonajai armijai, vieti
niai partizanai, dabar vadinami fašisti
niais banditais, dar kovojo ir laikėsi miš
kuose iki penkiasdešimtųjų metų pra-; 
džios. Pagal ankstesnius sovietų pasisaky
mus, šioji kova kamavusi 13.000 karių ir 
lojalių piliečių gyvybių. Naujesniame lei
dinyje nurodoma, kad mažos, Bavarijos 
dydžio respublikos, turinčios 3,3 milijonus 
gyventojų, viename apskrityje žuvo dau
giau nei 4.000 aukų.

Atrodo, kad dabar gyventojai jau yra 
su sąlygomis apsipratę. Tai pasiekti pa
lengvino faktas, kad lietuviai turėjo ma
žiau pagrindo skųstis rusifikacija, kaip 
kitos Baltijos tautos. 1938 m. Nepriklauso
moje Lietuvoje lietuviai sudarė 80,6 pro
centus gyventojų, o 1970 m. gyventojų lie
tuvių procentas buvo 80,1. Nors rusų pro
centas nuo 2,3 1938 m. pakilo iki 8,5 proc. 
1959 m., bet šis reliatyviai mažas skaičius 
ir likosi.

Prievartinė kolektyvizacija, kurios išda
voje dalis kaimų gyventojų persikėlė į 
miestus, ir didesnis lietuvių gimimų skai
čius pagelbėjo supramoninti kraštą savo
mis jėgomis. Lietuvoje prieš pirmąjį pa
saulinį karą tebuvo 7.000 pramonės dais, 
bininkų. Ligi antrojo pasaulinio karo pra-' 
monė padidėjo 2,6 kartus. Sovietiniais lai
kais- pramonė yra .pakilusi 31 kartą. Gy
venimo lygis Lietuvoje geresnis negu So- 
vietų Sąjungoje. Išskiriant Tiflisą, Kaune 
yra daugiausia automobilių iš yisų Sovie
tų Sąjungos miestų.

Lietuva yra vienintelė Baltijos respub
lika, kurioje gyventojų skaičius auga. Jos 
sostinė Vilnius po prijungimo prie Lietu
vos yra tapęs lietuvišku miestu. Tiesa, jis 
buvo istorinė sostinė, centras viduramžių 
didžiosios Lietuvos, kuri sėkmingai kovo
jo su vokiškuoju riterių ordenu, su len
kais ir su rusais. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Vilnius priklausė Lenkijai, lietuvių 
buvo nedaug.

E. L.

• įsidėmėkime:. tik ugdydami sa- 
vitumą, būsime naudingi kitiems; 

r pasiduodami — tik tręšime kitų kul
tūros laukus. Būti kitiems trąša — 
nėra mūsų naskirtis. J. ERETAS
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ADRIANA JOCYTE is Argentinos, Koncertuojanti šiuo metu Kanados ir 
JAV lietuvių gyvenvietėse. Ši nuotrauka daryta Detroite

Romantika iš Argentinos

.nrwnT-M ■ ..................................—      —■■«■t■— 

Iii GEGUŽĖS 14: sueina penkeri metai, kai,reikalaudamas 
iii Lietuvai laisvės, Kaune susidegino ROMAS KALANTA 
Iii (1972.V.14). įvykis, kuris kelia susimąstymą kaip konkre
ti čiai prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo, bus paminėtas vi- 
liii sam laisvam pasauly (kiek okupacinės sąlygos leis, ir Lietu-

AL. G1MANTAS

Adriana Jocytė, 15 metų am
žiaus viešnia iš Argentinos, 
amerikiečiams ir kanadiečiams 
lietuviams atvežė malonią atgai
vą. Pirmasis jos koncertas šiau
rinėje, šalčio sukaustytoje Ame
rikoje, įvyko Mičigano valstijo
je ir praėjo Įspūdingo pasiseki
mo nuotaikoje.

Įdomus itin žemas Adrianos 
balsas, jos pačios gitara palydi
mas, lengvo žanro dainose skam
bėjo gal kiek ir neįprasta tona
cija greičiausiai dėl mūsų au
sims kitaip skambančios lietu
viškos tarenos.

Kaikas iš žiūrovų stebėjosi, 
kad Adrianos dainavimo moky
tojai jaunai dainininkei leidžia 
brendimo laikotarpyje taip že
mai dainuoti. Ar tai neatsilieps 
jos balso kultūrai ir charakte
riui vokalinio subrendimo me
tu?

Adriana, sužavėjusi III pasau
lio liet, jaunimo- kongreso -daly
vius ir svečius, š. Amerikoje tu
rės daugiau išlepinto skonio ir 
daugiau reikalaujančių klausy
tojų auditoriją. Jos nepretenzin
gai atliekamos dainos eiliniam 
žiūrovui mielos savo paprastu
mu, populiariomis melodijomis, 
nesudėtingu tekstu.

Kruopštus darbas, turint gra
žius visus kitus duomenis, kaip 
klausa, balsas ir išvaizda, Adria
nai ateityje gali atnešti visiškai 
gražią vokalistės ateiti.

Tačiau ir dabar, pradžioje 
jaunatviško pasisekimo, Adria

nos talentas vaizdžiai matyti. 
Auditorijai jis teikia žiupsni 
nostalgijos bei romantikos, at
mieštos lietuviškai ispaniška tra
dicija ir ritmu.

Vertindami Adrianos Jocytės 
ar ir kitų menininkų iš P. Ame
rikos gastroles, turėtume neuž
miršti, kad ten mūsų tautiečių 
turimos materialinės galimybės 
yra labai ribotos ir negali būti 
lyginamos su mūsiškėmis. Tė
vams ten tikrai nėra lengva ir 
talentingiausiam p r i e a u g liui 
duoti toki ar kitokį profesini iš
silavinimą, samdyti mokytojus, 
siųsti Į specialias mokyklas, stu
dijas.

Adrianos atveju pagarba ten-, 
ka jos tėvams, besistengian
tiems savajai dukrai duoti kiek, 
galint geresni muzikini išsilavi
nimą. Nemažą dali tų visų pa
stangų ir matome Jocytės kon
certuose, kurie kartu priartina 
mums iki šiol taip nedaug pa
žįstamą lietuviškąją P. Ameri
kos dali.

Savuoju talentu ši jaunuolė 
puikiai atstovauja savo gyvena
mojo krašto lietuviams ir jų me
niniams laimėjimams. Jos pasi
sekimas yra kartu ir visų Ar
gentinos lietuvių pasisekimas.

Su III jaunimo kongresu pra
sidėję nauji tarpkontinentiniai 
lietuvių ryšiai (pvz. abipusiški 
lietuvių menininkų pasirody
mai) gali būti laikomi labai tei
giamu Įnašu mūsų bendradar
biavime.

Lietuvių Bendruomenė ir jau

T-

nimo sąjunga yra ryžtingi orga
nizatoriai bei vykdytojai naujų 
ir intensy vejančiu tarpusavio 
ryšių. Amerikiečiai ir kanadie
čiai L lietuviai turėtų remti šį 
kultūrini bendravimą, kuris ga
lėtų būti ypač naudingas mažiau

Mokiniu iškalbos konkursas
Ir šiais mokslo metais Toron

to Maironio mokykloje visuose 
skyriuose buvo surengtas moki
nių iškalbos konkursas. Moki
niams pasiruošti, pagal amžių 
bei skyrius, buvo duotos trys 
temos. Temą, kuria turėjo kal
bėti, ištraukė patys mokiniai 
loteriniu būdu.

Klasėse laimėjusiems moki
niams mokvkloje su Įrašais bus 
įteiktos lietuviškos knygos, o 

L AISVÉS LIETUVAI

Romui Kalantai

Ne gegužio žieduos, o liepsnoj as’ degu, 
, Laisvės Lietuvai/ saukia dar lūpos. 
Mirštu as’, bet mūs pavergtai tautai tegu 
Laisvės Varpas vėl bokštuose supas.

Aš dėl laisvės degu. Liepsnos laižo mane; 
jos pavers pelenais mano kūną
O pasauli, regėk — tauta kraujo klane, 
bet jos gyvastis amžiais nežūna.

Ne motulės ranka, bet ugnis taip baisi 
mano žydinčius skruostus paliečia. 
Dėl Tėvynės degu. Būsim amžiais laisvi. 
Liepsnos šaukia kovon, liepsnos kviečia..

Ne gegužio žieduos, o liepsnoj aš degu, 
.,Laisvės Lietuvai'* . šaukia dar lūpos. 
Skelbkit žinią visiems kunigaikščių ragu, 
kad nemirsim vergais ir suklupę ...

Skelbkit žinią visiems, kad jaunoj taip širdy 
nešam laisvės troškimą ir Kristų.
O pasauli, klausyk — ar tu šauksmą girdi? 
LAISVĖS LIETUVAI. Dėl jos mirti aš drįstu.

Laimutis Švalkus

pasiturinčioms lietuviškoms sa
loms pietiniame kontinente. Po 
Adrianos lauksime ir daugiau 
brandžių P. Amerikos kraštų 
lietuvių menininkų pasirodymų 
mūsų padangėje.

grupėse per mokslo metų užbai
gimo iškilmes — tautiniais raš
tais papuošti odos dirbiniai.

Buvo sudarytos dvi vertinto
jų komisijos: žemesniesiems 
skyriams iš mokytojų — A. Ab- 
romaitienės, D. Kuolienės ir L. 
Senkevičienės, augštesniesiems 
skyriams — iš dr. B. Jonienės, 
mokyt. D. Garbaliauskienės ir 
mokyt. A. Šukio. Pr.
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Ką£ Vil
niaus Gedimino aikštės laikrodis

Japonijoje — 6 valanda vaka
ro;

6

išmuša vidudienį,
Niujorke dar tik 4 valanda ryto;
Varšuvoje prasideda antroji

O Aliaskoje vaikai jau sapnuo 
ja — tenai jau 11 valanda nak

Miesto žiburiai
Pamažu temsta,
Kaip pilka skara 
Dengia visą miestą.

Viena po kitos 
Šviesos pasirodo mieste, 
O žvaigždės tamsiame skliaute.

Jos blykčioja ir žiba, 
Atrodo kaip tūkstantis 
Žvakių tamsoje.

Tyloje teka saulė,
Šviesiai šypsosi aušra,
Šviesos gęsta—prasideda diena.

Asta Šernaitė, IX sk.

APIE OŽIAUGSM4

Džiaugsmas yra mergaitės ir 
berniuko meilė. Džiaugsmas yra, 
kada nori ko nors daug. 
Džiaugsmas yra gera žinia. 
Džiaugsmas yra viskas’

Daiva Koperskytė,

ISTORIJA BE ŽODŽIU

Kas ją atpasakos?

(Žiūrėkite brėžinį). Berniukas 
išsižiojęs laukia, kada galės uo
gą suvalgyti. Padėkite jam su
rasti kelią.

Kad galėtų gauti skautų meno specialybės ženkliuką, skautas turi atlikti ke
lis uždavinius. Vienas jų yra - nupies'ti (su nemažiau kaip 6 vaizdais) istori
ją be ž o d ž i ų. bet taip, kad butų suprantama.

Čia tai LIUCIANOS PUMPUTYTĖS (14 metų 9 klasės, Agua Rasa) darbas.
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Meskim šalin karo kirwiüs!
Rašytojo JUOZO KRALIKAUSKO, antrąkart apsilankiusio Lietuvoje, atviras laiškas lietu
viškoms širdims Vilniuje: ypačgi viršūnėms ir rašytojams — Broliai, pameskim šalin paga

liau karo kirvius! ■
Šis mano raštas — faktai ir 

nuoširdus rūpestis svarbiu rei
kalu. Noras atkreipti Jūsų dė
mesį į karštą problemą. Steng
siuos būti objektyvus, kiek be
išgalėdamas, nesgi čia rašysiu 
apie dalykus itin opius, svarbius 
ir labai aktualius. Ogi kaip ra
šytojas, visada gyvai jaučiau 
priedermę rašyti tiesą: atvirai ir 
drąsiai, kaip pats esu matęs ir 
girdėjęs, kaip jaučiu ir supran
tu, kaip sako man sąžinė. Per 
trisdešimt metų juk nesate pa
stebėję, kad būčiau išstojęs ka
da kapotis ar kirstis.

1975 m. gegužės 29 d. aš pir
mąsyk išskridau lietuvių eks
kursijoj į VILNIŲ. Žinojau iš 
anksto: Vilniuje teleista pabūti 
penkias dienas, įskaitant ir iš
vežimą į Kauną. Mano kelionės 
tikslai buvo keturi: 1. pasimaty
ti su dar beišlikusiais giminėm; 
2. aplankyti tėviškę (Kreivoms - 
Kietaviškes) ir tėvų kapus; 3. 
apžiūrėti Vilniuje vietas, kurio
se 1539-42 m. gyveno, veikė ir 
kalėjo Martynas Mažvydas; 4 
savo akimis pamatyti, kaipgi 
dabar Lietuvoj iš tikrųjų.

Kai rytą ekskursiją vežė iš 
Vilniaus į Kauną, pravažiavus 
Elektrėnus, aš tik pro lango 
kampelį teįžvelgiau minutėlei 
tėviškės kalvelę ir kapinių tam
sias viršūnėles — anapus Ilgio 
ežero (tik vos-vos už 2-3 kilo
metrų). O kai iš Kauno vakare 
vežė atgąį į Vilnių, jau tik mi
nutės trupmenai pro ašaras te
įžvelgiau ; tėviškės vos dėmelę: 
tolstančią — tolstančią — tols
tančią ... nykstančią — išnyks
tančią ... tamson ir neapsako- 
mon tolybėn!...

Birželio 4 d. 17 vai. 43 min. 
buvom lėktuvu išvežti į Maskvą 
praleisti įėn dvi dienas. Nei 
gimtinės, nei tėvų kapų aplan
kyti neleido. Net po trisdešimt 
vienerių metų! Tik šitai pergy
venęs tegali suprasti, kaip dėl 
to nyku ir skaudu! Koks dar 
niekad nepažintas širdies sopu
lys!

Neleido — neapykanta, kal
tinimas ir bausmė: kad išeivis, 
emigrantas, “užsienio lietuvis”? 

’«Bet kas gi gali mane kaltinti, 
kad esu emigrantas, kad aš — 
“užsienio lietuvis”? Nesavo no
ru aš emigrantas. Ne dėl savo 
kokių kalčių aš Kanadoje. Ne 
aukso ir laimės ieškodamas čia 
atsidūriau. Ne pats sau pada
riau šią baisingą ir jau nieku 
neatperkamą skriaudą. Negi

pats sau atverčiau nepagydomą 
žaizdą?

Aš niekad neatsisakiau, neišsi
žadėjau ir neužmiršau savo tau
tos ir tėviškės. Per trisdešimt 
dvejus metus kasdien širdyje ne
šiojau Lietuvai uždegtą žvakelę. 
Per trisdešimt dvejus metus 
kiekviena diena man buvo VĖ
LINIŲ diena. Tai kas gi turi tei
sę nukirpti mano virkštelę su Lie
tuva, su tėviške? Nejaugi Jūs ne
žinotumėt, kad rašytojas kenčia 
su visa savo tauta, kur jis begy
ventų: egzilyje, kalėjime ar li
goninėj ...

Atsakė: “Neleidžiama, negali
ma.” Tai reiškia prievartą ir 
paniekinimą kaip žmogaus ir 
lietuvio. Juk lietuviui pati pir
moji vieta Lietuvoje — jo gim
tinė, tėviškė. Šią teisę paneigti 
— neteisinga, nehumaniška, 
niekam nenaudinga. Tai nėra 
kultūrinio bei nuoširdaus bend
ravimo ženklas, o tik didelė 
skriauda, daroma dėl kažkokio 
užsispyrimo. Skriauda ne tik už
sienio lietuviams, bet ir gausin
giems giminėms Lietuvoje: da
liai grynos ir nekaltos liaudies.

Nesu gi turtingas, toli gražu. 
Tačiau šiemet — laimėjęs pre
miją už romaną “MARTYNAS 
MAŽVYDAS VILNIUJE” —- 
ryžausi dar syki skristi VIL
NIUN. Vėl teįleistas tik į Vil
nių. Ir vėl — tik penkiom die
nom. Kaip tik dėl to sunkiai 
abejojau ir svyravau, kol save „ 

nugalėjau. Betgi esu jau seny
vas, menkėja sveikata: ar vėliau 
beišgalėsiu leistis į tokią bran
gią, sunkią, tolimą ir pilną įtam
pos kelionę? Ogi po pusantrų 
metų Vilniuje jaugi kaip nebus 
laisviau ir svetingiau? Po Hel
sinkio konferencijos, nauja 
draugija ryšiams su užsienio lie
tuviais (vardu “Tėviškė”), ir 
naujo pirmininko žodžių grožy
bė “Gimtajame krašte” ...

Šios antrosios mano kelionės 
tikslai buvo trys: 1 ir 2 — tie 
patys asmeniniai, o trečiasis — 
vėl grynai literatūrinis, kone 
būtinybė mano būsimam (dabar 
jau tik galbūt?) romanui.

Tad lapkričio 4 d. 18 vai. 10 
min. išskridau iš Toronto lietu- 
tuvių ekskursijoj per Amster
damą ir Vieną. Maskvoj nusilei
dom lapkričio 5 d. 16 vai. 5 min. 
Praėję kietoką muitinės kontro
lę, turėjom tądien 20 vai. 19 
min. išskristi ir nusileisti Vil
niuje 21 vai. 49 min. Bet kur 
tau-----------!

Nedidelėj ir sausakimšoj sa
lėj laukėm, ir laukėm, ir lau
kėm. .. Po pusiaunakčio — 
kaip virvele timptelėtos mario
netės — nukirbėjom į lėktuvą. 
Visi atgijome, veiduose pražydo 
šypsenos. Išskridom gi paga
liau! Tuoj tuoj susitiksim su gi
minėm! Nuskraidino bemaž jau 
iki Vilniaus, bet ir vėl grąžino 
atgal į Maskvą: labai nustebu
sius, nusivylusius... '

Ir vėl ton pačion ankšton sa- 
lėn! Vėl laukiam su atvirom 
akim. Laukiam ir laukiam per 
likusią nakties dalį, rytą ir visą 
šeštadienį. Laukiam tyliai, it 
būrys avelių. Kažkokios eks
kursijos atskrenda, pasigrūda 
su mumis ankštybėje ir vėl iš
skrenda. O mes tik vis laukiam 
ir žiūrim. Per garsiakalbį pro
tarpiais koks pranešimėlis, bet 
mums iš to nieko. Nei kur nu
siskust, nei baltiniais persivilkt, 
nei kiek apsipraust, sausakim
šoje net visiems sėdėti nvga 
kur. O už visas paras viešbu 
čiuose labai brangiai jau iš anks
to sumokėta (dar Toronte).

Laukiam ir laukiam. Ankšty-t 
bėj ir nežinomybėj. Lyg vėl ka
ro metas. Laiko slinktis bega
liniai lėta, lyg jau sustojus. Net 
į išvietę nejauku išeiti: grįžęs 
gali nerasti palto ar lagamino
— visokie grūdasi, kiekvienas . 
ką nors nešasi, kas čia besupai
sys. Įtampą didina ir širdį juo 
labiau gelia, žinant, kad Vilniu
je giminės irgi laukia suneikę 
ir nusiminė. Jie ten ar žino, ka- 
da besulauks, o gal atsitikus bai
si nelaimė. Ėmė skaudėti gal
vos, kvaitom kančioj, rijom 222 
ir aspiriną.. .

Ir tik šeštadienio vėlyvą va
karą mus pajudino iš tos, atro
dė, begalinės statikos. Vežė į 
bilietų biurą, į stotį, ir šiaip 
taip, lyg skruzdėlės, susitem- 
pėm į vagoną. Pagaliau mus iš
vežė į Vilnių. .. traukiniu! O vi
sų iš anksto sumokėta už kelio
nę lėktuvu (V. Bačėnui Toron
te).

Iš Maskvos į Vilnių traukiniu
— bene dvylika valandų. Kupėj 
aš su trimis simpatingomis, bet 
vos truputį toj salėj tėsusipaži- 
nę. Nei persirengsi, ne^ poilsė- 
lis tarp lagaminų ir trijų mote
rų, išbuvus nuo ketvirtadienio 
pavakarės be miego įtampoj bei 
netikrume. Ėmė darytis negera, 
“ledoka” ir vis blogėjo. Nusku
bėjęs išvietėn, “važiavau į Ry
gą”. Sugrįžau į kupę, bet netru

kus vėl išvietėn ir “važiavau į 
Rygą” antrąkart. Nusilpęs ir 
jaugi bijodamas, kad galiu ne- 
besuspėti, negrįžau į kupę, o 
stovėjau atsirėmęs į langą kori-' 
dorių j, kančioj, rūsčioj vienat
vėj. Pagaliau išvietėje “važia
vau į Rygą” trečiąkart:, ilgiau
siai ir sopulingiausiai. Tokie 
baisūs skausmai galvoj ir krūti
nėj, taip permirkau prakaite, 
jog atrodė jau galas man!. ..

Viena iš trijų kūpėję (hamil-. 
tonietė, buvusi mokytoja), ma
tyt, pastebėjus, kad man kas ne
gero atsitikę, išėjo koridoriun, 
nuskubėjo pas draugę ir.atnešė 
kažkokiu vaistu. Liovėsi tam- L. C
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Poetiniai posmai “Po vasaros”
Naujas Vitalijos Bogutaitės eilėraščių leidinys 

AL. GIMANTAS

“Ateities” leidykla, ką tik da
vusi mūsų knygos mėgėjams sa
votiškai intriguojanti Icchoko 
Mero romaną “Striptizas”, išlei
do Vitalijos Bogutaitės naują 
lyrikos rinkinį “Po vasaros”.

Jos lyrika rami, žodynas gana 
rinktinis. Ji brendusi ir moks
lus ėjusi išeivijoje, negali Myk
čioti Įvairiopų, gal net padyku
siu žodžiu. Ji, ankstokai paliku
si gimtąjį kraštą, neturėjo pro
gos išrankioti kalbinių perlų. 
Bet nieko negalima prikišti jos

ouoctonononoaonoao:

MESKIM ŠALIN,,,

pyti, darėsi iš lėto lengviau, bet 
vis plyšo iš skausmo galva ir 
krūtinė. Mano laimei, kaip tik 
tąnakt ir tame pačiame vagone 
važiavo Australijos lietuvis, 
Perto universiteto profesorius 
Z. BUDRIKIS. Ankstyvą rytą 
jis man davė kažkokių stebuk
lingų piliulių. Vieną nurijęs, 
netrukus pasijutau esąs suvis be 
jokio skausmo: nei krūtinėj, nei 
galvoj — kažkoks laimingas nu
lis. Labai gaila — neįsidėmė
jau ir neužsirašiau tų vaistų var
do: antrąją piliulę, užuot į kiše
nę įsidėjęs, nuo skausmo apdu
jęs, tur būt, ten pamečiau. ..

Tai buvo klaiki naktis ir ke
lionė tuo traukiniu. Ji man pri
mena vieną tuoj po karo Vokie
tijoj. Bet anos jaugi per trisde
šimt metų nė sapne nė sykio 
nebuvau susapnavęs.. .

Atsikvėpiau sekmadienį tik 
preš vidudienį Vilniuje, “Ginta
ro” viešbutyje. Valgykla — ta 
pati, skoninga; padavėjai — vy-Į 
riškiai ir labai mandagūs; mais-Į 

■to — nors vis gražiuose induo
se, geras ir skanus — jau aiškiai 
mažesnis pasirinkimas (įvairu
mas) ir daug taupesni daviniai 
(ypač mėsos). Ko pernai nebuvo 
(ar nepastebėjau) — tai alus, 
vardu “Tauras”! Negreit mūsų 
planetoj rastum tokį alų, kuris 
prilygtų “Taurui”...

Bet ir vėl rūpestis: jeigu mus 
gabens į Maskvą lapkričio 10 d., 
jau belikę Vilniuje pabūti trys 
dienelės. O antradienį veš į 
Kauną: tai jau tik dvi. Be to, ryt 
(pirmadienį, lapkričio 8) uždary
ta visos’Įstaigos, knygynai, bib
liotekos, krautuvės — viskas. 
Pirmadienį šventa, antradienį 

’Kaunan, o trečiadienį -- jau 
Maskvon! Tai kada, kur ir ką 
čia belaimėsiu savo planuo
jamam romanui? 1975 m. birže
lio pradžioj “Martynui Mažvy
dui Vilniuje” praleidau specia
liai dvi dienas: Atsiprašęs eks
kursijos vadovą, rinkau medžia-

arlietuvių kalbai, gramatikai 
sintaksei. Ji čia tiksli, išraiški, 
suprantama.

Rašantieji apie Bogutaitės kū
rybą mini Algimanto Mackaus 
įtaką ar net ir aiškų sekimą juo. 
Galimas dalykas, savo poetinia
me 1oqj vciiHiic ji daugiau ar 
mažiau lyg ir priartėja prie mac- 
kinio išsakymo stiliaus, bet 
kiekvienu atveju ji lieka savita, 
originali, nepriklausoma.

Naujajame rinkinyje yra ke
turi skyriai: Mano žemė, Neri
mas. Laikui ir Po vasaros. Nėra 
tai ciklas, nematyti specialios 

gą vienas pats nuo ryto iki va
karo, net ir be. pietų. Ogi iš kur 
šįkart bent vieną dieną? .. .

Ėmėm prašyti vadovę: gal pa- 
■ veiktų, kad būtų leista pasilikti 

Vilniuje dienelę ilgiau, kadangi 
Maskvoj vieną iš numatytų dvie
jų esame jau atbuvę. Atrodė, 

• vadovė suvis pritaria ir mus at
jaučia: kone Įtikėjau, jog taip ir 
bus. Deja, trečiadienį staiga su
žinojom: susiruošti, tuoj į busą 
ir aerodrome kone risčiomis į 
lėktuvą. Nebuvo kada ir kur 
nei giminėms “Sudie!” pasaky
ti, nei pabučiuoti, nei bent ran
ką paspausti. Gi jų vėl visų tik
rai nebepamatysiu. O greičiau
sia jaugi su visais atsiskyriau vi
siems laikams! Tai kažkas bai
saus ir žiauraus! Ir niekaip ne- . 
galiu suvokti: kodėl? Kaipgi 
taip. TIESIOG LAIDOTUVIŠ- 
KAS ATSISKYRIMAS! Kai 
brangųjį laiboji, skausmas tavo 
vieno: laidojamasis, tur būt, jau 
ničnieko nebejaučia. Skausmas, 
gėla ar siaubas — vistiek vienos 
tik pusės: gyvosios. Gi šiuosyk 
dar gyvos abi pusės: ir niekad 
niekas nesužinos, kairiems buvo 
siaubingiau...

Jeigu būčiau prigludęs prie 
savo motinos kapo, KURIUO 
BŪDU, KAIP IR KAM BŪ- 

| ČIAU PAKENKĘS? Jeigu tėviš
kės kapinėse būčiau pasiėmęs 
nuo jos kauburėlio saujelę smė
lio? Niekaip niekad neįtikėčiau, 
kad šitai draustų MAKSIM 
GORKI J (Peškov Aleksėj Mak- 
simovič). Jis mažas liko našlai
tis; vėliau tiek daug pagelbėjo 
vargau atsidūrusiems rašyto
jams; buvo kupinas humanizmo; 
pats septyniolika metų išgyveno 
egzilu Capri ir Sorrente. Aš ne
tikiu. kad šitam draudimui pri
tartų. kuris 
šest i odna” 
lie”, “MAT’ 
TVO”, “V

parašė “Dvadcat 
“Piesnia o šoko- .

(Motina), “DETS-- 
LIUDIACH” ir 

“MOJI UNIVERSITETY”. Jis
žurnale BESIEDx4 taip nuošir
džiai stengėsi apjungti rusų ra
šytojus emigrantus ir palikusius > 
tėvynėje. (Bus daugįau)

i ,

jungties tarp'tų skyrių.
Pradeda ji žodžiu žemei, kuri 

Vitalijai kiekvieną kartą vis 
daugiau reiškia. Jinai jos neišsi
žada, vis darosi jai ištikimesnė. 
Tai žmoniška. Ir niekas mirtin
gųjų negalime išvengti žemės 
glėbio. Toje dalyje autorė itin 
intymiai išsako savo ryšį su že
me. Su gimtąja žeme jos ryšys 
tikras, nemeluotas ir poetinėje 
sieloje nuolat jaučiamas. Tai da
lis neafišuojamo patriotizmo, be 
mažiausio sacharininio padažo...

Kitoje vietoje Bogutaitė 
ramstosi mūsų tautosaka.- Sa
vaip, skirtingai, jai suprantamu 
ir jai prieinamu būdu. Negali 
susilaikyti nepacitavęs tokio 
posmo:

Išaugau, motin, batelius. 
Išaugau, motinėle, rūbus. 
Suk, suk kuodeli, 
verpk, verpk, linelį — 
žalti kamuolėlin.

Ir atšnypštė, atlingavo 
devyngalvė minia.
Oi, Eglele, Egluzėle 
tokia tavo dalia?

Tik nešaukit: 
kraujo puta, 
Tik nešaukit: 
pieno puta. 
Sujudėjo, 
subangavo 
jūra visa.

S YPSENOS
Priminimas

— Daktare, ką turiu daryti: 
mano miręs vyras beveik kas 
naktį man sapne pasirodo?

— Prašau jam priminti, kad 
jis man dar vienos sąskaitos nė
ra apmokėjęs.

TRŪKUMAI
“Kur dingo tualetinis popie

rius?” — nedviprasmiškai ir 
kategoriškai savo laiške klau
sia vienas vilnietis.

Atsakome: plentij ilgis ir ke
lių būklė, suvartoto vandens, 
muilo ir ypač tualetinio popie
riaus kiekis vienam gyventojui 
rodo krašto civilizacijos laipsnį. 
Vadinasi, jei Vilniuje trūksta 
tualetinio popieriaus, reikia tik 
džiaugtis: matyt, esame pasie
kę labai aukštą civilizacijos ly-

LAIKAS IR MADOS z
— Keista, kad šiandieninės 

mergaitės labai panašios į ber
niukus! Žiūrėkite, kad ir šitoji. 

• — Bet juk tai mano sūnus!
— Atleiskite, aš nežinojau, 

kad jūs jo tėvas.
— Aš esu jo motina.

► Humoras yra tai, kas pri- 
’ verčia tave juoktis iš to, kas 

pykintų, jei atsitikt’ ta*? m-.
; čiam.

r—• ~ i.- -  

Tai tik dalis skaidrios, pa
prastos ir neišlepusios poezijos. 
Bogutaitės eilės arba gali pa
tikti, arba visiškai ne. Vidurinio
sios nuomonės kaip ir nėra. Po
etės, atrodo, tai visai nejaudina. 
Ji rašo, kuria neskubėdama, 
greičiausiai kūrybiniame proce
se rasdama poilsį, nes visą dieną 
dėstyti tiksliuosius mokslus 
amerikinėje mokykloje, neretai 
nedrausmingų paauglių klasėse 
nėra nei lengva, nei patrauklu. 
Ji, kiek teko iš kitų girdėti, yra 
daug reikalaujanti iš savo mo
kinių pedagogė, kartu neatiaidi 
ir pati sau. Todėl jos poetinis 
žodis išmąstytas, brandintas, 
puoselėtas ne tiek savo paviršiu
je, kiek esmėje.

Nejieškokime elegantiškų 
posmų, jų čia nėra, greičiau rūs
tus, paprastas, realus pasaulis 
(gal ir nevisai gražus):

Velku kojas 
vidudienio kaitroj. 
Mano pėdsakuos 
erškėtrožės pražysta. 
Aplinkui smėlis.
Įkaitęs smėlis 
ir aštrūs dygliai.

Yra ir švelniai idiliškų pos
mų, kaip pvz. šis:

Nuskyniau ramunės žiedą 
ir būriausi laimę:

Myli, nemyli. 
Myli, nemyli.
Ir pasidarė be galo liūdna, 
kai i mane pasižiūrėjo 
geltona galvute —
Tada tik supratau 
kaip skaudžiai 
sužeidžiau.

Daug simbolikos, svaigios, 
šiurkščios, lyg vietomis ateitį 
pramatančios. Bet niekur nerasi 
pataikavimo minios skoniui, plo
jimams ir ko nors ružavai sal
daus, specialiai paruošto “bisui”. 
Tai nebūtų Vitalijos Bogutaitės 
poezijos pasaulis, nei jos sielos 
veidrodis. Savo lyrikoje ji ne
bando ir nenori sukrėsti skaity
tojo. Ji yra realistė ir gerai nu
vokia, kaip ribotas skaičius po
ezijos mėgėjų išeivijoje. Tačiau 
ir to skaičiaus užtenka, nes tai 
jau jos trečia poezijos knyga. 
Kritikai, spėkime, sutiks ir šį 
naujausią rinkinį ne tik palan
kiai, bet ir pripažins, kad “Po 
vasaros” yra brandus jos kūry
bos žodis.

Leidinį spausdino “Lietuvių 
Enciklopedijos” leidykla, aplan
ką piešė simboliką pamėgusi 
dail. Zita Sodeikienė. Tas jos 
medis, tiesiąs rankas žemės gy- 
lin vietoje šaknų, jau nuo pat 
aplanko skaitytojui tarnauja lyg 
ir įžanginiu žodžiu į V. Bogu
taitės knygos puslapius.

Vitalija Bogutaitė, PO VASARAS. 
Eilėraščiai. Aplankas Zitos Sodei- 
kienės. 72 psl. Kietais viršeliais. 
Kaina $4. Spaudė Lietuv 
klopedija. Išleido 1976 
t is". 17689 Gold win T 
field. Mich. 48075, U1

jouth’
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BRAZILIJOJ

MUSŲ LIETUVA

Širdingai sveikiname buvusį ilgametį ML redaktorių, administra
torių, steigėją, šv. Juozapo parapijos kleboną PREL. PIJŲ RAGA- 
ŽlNSKĄ, sulaukusį 70 m. amžiaus. Linkime jam daug laimingų veik

los ir gyvenimo metų.

Prof. A. Klimas bus Brazilijoj 
birželio 8-16 d.d. Numatytos 
jo paskaitos - simpoziumai bir
želio 10, 11 ir 12 d.d. popiečiais - 
vakarais s’v. Kazimiero parapijos 
salėj.

PIETŪS JUBILIATUI KLEBONI
JOJE

Praeitą trečiadienį, gegužės m. 
4 dieną, klebonas J, Šeškevičius 
suruošė pietus prelato Pijaus Ra- 
gažinsko 70 metų sukakties pro
ga. Juose dalyvavo pats jubiliatas, 
Vila Zelinos bei šv. Kazimiero pa
rapijos kunigai ir ilgametis jo ben- , 
dradarbis Petras Šimonis.

Štai keletą jubiliato gyvenimo 
datų. Jis gimė 1907 m. gegužės m. 
4 d. Pajevonyje, Vilkaviškio apskr., 
Suvalkijoje. 1927 m. baigė Vilka
viškio gimnaziją, vėliau Vilkaviš
kio Kunigų Seminariją ir buvo į- 
šventintas kunigu 1931 m. birže
lio m. 21 d. Vikaravo Liudvinave 
1931-35, Suvalkų Kalvarijoje 1935- 
36 m. Užsienio Liet. Remti Drau
gijos rūpesčiu atvyko Brazilijon ir 
nuo 1936 m. klebonavo Vila Ze
linos parapijoje. 1936-41 m. reda
gavo laikraštj "Šviesą'. 1947 m. j- 
steigė savaitraštį "Musų Lietuva' 
rr jos spaustuvą ir buvo ilgametis 
jos redaktorius. 1956 m. vadova
vo lietuvių kultūrinei radijo valan
dėlei per radiją Nove de Julho. 
1959 m. Popiežiaus pakeltas pre
latu. Jis buvo ilgametis įvairių liet, 
katalikiškų ir patriotinių draugijų, 
sambūrių vadovas, globėjas, paren
gimų ruošėjas. 1971 m. pasitraukė 
iš Šv. Juozapo V. Zelinos parapi
jos klebono pareigų. Linkime ju
biliatui dar daug gražių gyvenimo 
metų.

MINĖJO DEVYNIADEŠIMTME-

Praeitą antradienį, gegužės m. 
3 dieną KLEMENTINA VALA- 
VlOlENE minėjo savo gimimo 
90-tąią sukaktį Tai gražus amže
lis. Ir jubiliatė jaučiasi dar gana 
sveika, stipri, atlieka visus namų 
ruošos darbus. Ji gimė 1887 m. 
gegužės m. 3 dieną Rusijoje, mo-, 
kėši Rygoje* o po to gyveno Lie
tuvoje, Rokiškio apskrityje. Per 
I ir II Pasaulinį karą turėjo pa
bėgti iš Lietuvos. Išaugino du 
sūnūs ir dvi dukteris. Dabar turi 
8 anūkus. Gyvena su dukra Al
dona Valavičiūte šalia žento Al. 
Boguslausko, Brooklyn, São Pau
lo.

Linkime jubiliatei dar daug 
gražių, laimingų gyvenimo metų

Visur buvo priminta ir atsvąsta 
Motinos Diena. Bet V. Zelinoj ji 
praėjo iškilmingiau. 11 vai. Mišias 
laikė prel. P. Ragažinskas. Į bažny
čią savu ;.:amytes atlydėjo vaikai, 
joms prisegą simboliną rožą su sa
vo širdies įrašu. per Mišias giedojo 
LKB-nės choras; komunijos giesmę 
išpildė jaunimas. Po Mišių ir litani
jos, choras su jaunimu sugiedojo 
Marija, Marija.

Liturginius skaitymus ir tikin
čiųjų maldą oravedė jaunimas — 
skautai.

Skautų veikla

DIDELĖ SKAUTŲ SUEIGA

' Palangos' skautų vienetas, atgaivin
tas kun. H. Šulco ir t. A. Saulaicio gyvai 
palaikytas, auga skaičiumi ir subrendi
mu.

Balandžio 30, skautų globėjo, šv.Jur- 
gio, šventės proga, vienetas turėjo iškil
mingą ir svarbią SUEIGĄ savo būkle, V. 
Zelinoj. Tai kelių naujų skautų įžodis, 
kitų laipsnio pakėlimas ir kita įvairi pro
grama.

Vieneto vadovė, s. Eugenija Bacevi
čienė, tris mėnesius ruošė vaikų buri
šiam iškilmingam aktui, o s. Vanda Pum- kaitė, Rosana ir Fatima Jurciukonytės, 
putienė suplanavo sklandžią dienos prog
ramą.

Sueiga prasidėjo Mišiomis, kurias ce- 
lebravo kun. Pr. Gavėnas, dalyvaujant 
59 vaikam ir apie tiek pat suaugusių — 
tėvų ir bičiulių. Patys vaikai pravedė li
turginius skaitymus, paruošė ir išpildė 
tikinčiųjų maldas, giedojo liet, giesmes, 
gitara akompanuojant Beatričei Bacevi
čiūtei. Liturginių skaitymų ir homilijos 
tema buvo — TARNAUTI, Buvo priei
ta išvados, kad didžiausias pasauly tar
nautojas yra pats Dievas; paskui - Kris
tus; Jis ir mums tarnauja - per Mišias

L&tuviskai kalbanti 
Vyrų - motorų - vaikų 

gydytoja <

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Eulina, 99—V, Sta. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De- 

į putado Emilio CarloBairro do Li» 
Į mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

ML redakcija ir administracija, 

šv. Juozapo ir šv. Kazimiero parapijų kunigai

-i

Reiškiu nuoširdžią padėką mano mieloms drau
gėms, draugams, buv. Aušros Choro Choristams ir kitiems pažįsta
miems, dalyvavusiems praeitą šeš. šv. Mišiose mano vyro a.a. J O - 
NO DIMŠOS 3 mėnesių mirties proga ir jo draugo a.a. Domi- 
niko Lauciaus atminime.

ateis ant altoriaus, kad taptų net mais
tu, mūsų stiprintoju.. Visi vaikai priėjo 
prie komunijos.

Sekė skautiškoji dalis — įžodis. Įžo- 
dj davė Sandra Saldytė, Karolina Rub- 
liauskaitė, Augustas Zaluba, leros Arą- 
dzenka ir Marcelis Černiauskas Fernan
des.

Nilza Guzikauskaitė ir Robertas Sal
dys buvo pakelti j paskiltininko laipsnį 

Vanda Pumputienė buvo pakelta j 
patyrusios skautės laipsnj-

Prisistatė ir naujos paukštytės - An
dreia Lipskytė ir Cynthia Silickaitė.

Nors kukli, bet įspūdinga ir jaudi
nanti valanda. Vaikai, kurių tėvai jau 
daugumoj gimę toli nuo Tėvynės Lietu
vos, pakėlę rankę prieš Trispalvę, iškil
mingai pasižada (kai kurie gal pirmę kar
tę viešai kalbėdami lietuviškai) tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir artimui pagal skau
tų įstatus. Ir bučiuoja tą vėliavą, kuri 
Lietuvoj uždrausta.

Įžodžio vyksmą sklandžiai pravedė 
s. v. Robertas Saldys.

Po to vyko trečioji, meninė progra
mos dalis.

Skaučių sekstetas - Nilza Guzikaus-

Karolina Rubliauskaitė, Doris Kunišky 
tė ir Lucia na Pumputytė, Beatričei Ba
cevičiūtei su Rosana Jurčiukonyte akom
panuojant gitara - sudainavo ,.Lankoj 
drugys drugelį vejas” ir „Linksmumas ei
na per girias”.

Paukštytės sudainavo „Paukštytės 
linksmai žygiuoja”, o skautų vyčių kvar? 
tetas - Klaudijus Butkus, Edvardas Grei
čius, Robertas Saldys ir Paulius Jurgilas 
- padainavo "Grįšim, grįšim” ir „Ko
kiais keliais bekeliaučiau”.

Užbaigė programą saldžioji dalis — 
pasivaišinimas, kurio metu skautai pir-

FÂ8RICA QE ©UARDA-CHVVAS
CUA8OA įMVVAS D8 TOOO8 QS TIPOS. PAJJÁ SSRMORA© E

CRIA^CAS MINUSOM&SÍWHAS. TIPO IYAÍ.IAMO E ALKMAO.

Vitos Banys <£lda<

B C oolito BiMQdSfô# 104 2744MO «Ê744886)
V. Prudente Pešto

Veronika Dimšienė

miausia aptarnavo svečius, o paskui ir 
patys pasivaišino.

Tiek Mišių metu, kiek ir kitais atve
jais, buvo su ilgesiu prisiminti t Saulai- 
tis ir kun. Šulcas.

SKAUTŲ TĖVŲ POSĖDIS

Gegužės 7 vyko ilgas skautų tėvų-po 
sėdis-pasįtarimas. Tarp kitų reikalų bei 
projektų, buvo aptartas

JAUNYSTĖS ILGESIO S U- 
BATVAKARIS,

kuris numatytas liepos (julho) 2 d., šeš
tadienį, šv. Kazimiero p-jos salėj.

Platesnė programa bus paskelbta vė
liau.

M ŪSU M’SUSIEJI J

Gegužės m. 2 d. mirė ANA 
ŠVAGŽDAITĖ, sulaukusi 85 
m. amžiaus. Palaidota Formo- 
zos kapuose. Velionę buvo ki
lusi iš Kuršėnų Šiaulių apskr. 
Jos giminės gyvena Rio Gran
de do Sul. Keliasdes'imt metų 
ją' globojo jos draugė Stanislo
va Dransutis, gyv. V. Libaneza, 
R. Pe. Leonei França.
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Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Prelatui Pijui Ragažinskui sulaukus 70 metų ju
biliejaus, LKB-nės choras ruošia PAGERBTU- 
VES gegužės 15 dieną.

Programoj:
- 11 vai. IŠKILMINGOS MIŠIOS, kurių metu 

choras giedos;
- 12,30 vai. PAGERBIMO PIETŪS Jaunimo Na

muose.
Ši šventė — tai graži proga ir LKB-nės chorui,

taip pat mininčiam savo 40 gyvavimo ir veiklos su
kaktį konkrečiai išreikšti padėką D.G. Prel. Pijui, 
paties choro įkūrėjui.

PAKVIETIMAI šiai nepaprastai progai galima 
gauti pas choro valdybos narius arba šiais telefo
nais: J. Bagdžius — 273-1865, Alb. Magyla — 274- 
1817, P. Šimonis -63-4938.

Prašome pasirūpinti pakvietimais iš anksto, nes 
vietų skaičius ribotas.

MOS y ŽINIOS

Ruošiantis metiniam liūdnų birželinių įvykių minėjimui BLB-nė 
skelbia lietuviško S O L D A R U M O VAJU, mūsų bendruome
nės seneliams, ligoniams, beturčiams sušelpti.

RENKAMA:
• • . I ...» —^«1

- rūbai, avalynė..
- maisto produktai, kaip ryžiai, pupelės, alyva, cukrus, miltai, pie-' 

no dėžutės, įvairios konservos...
- piniginė auka.
SURINKIMO PUNKTAI: lietuvių parapijų klebonijos (ir per liet, 

pamaldas bairuose)
TERMINAS: galima įteikti bet kada, iki birželio (junho) 12 die

nos.
Surinkti ir supakuoti dalykai bus įteikti tekios paramos reikalin

giems tautiečiams kaip simbolis susijungimo su mūsų vargstančiais 
broliais — sesėm Tėvynėje ir lietuvių tautos kankiniais.

199

GEGUŽES 13-TOJI: Lietuvos ir visų lietuvių PASIAU
KOJIMAS NEKALČIAUSIAJAI MARI JOS ŠI RDŽI AL

Šios dienos atžvilgiu Lietuvos vyskupai išsireiškė: 
"YPATINGA, METINE ŠVENČIAUSIOS MARIJOS 

ŠIRDIES, LIETUVOS KARALIENĖS, ŠVENTE MES 
SKELBIAME 13 GEGUŽĖS MĖNESIO DIENĄ, KURIĄ ‘ 
VISOS LIETUVIŲ PARAPIJOS IR BENDRUOMENES 
VISAME PASAULYJE KAIP IR LIETUVOJE KVIEČIA
MOS KIEK GALINT IŠKILMINGIAU ATŽYMĖTI".

V. Zelinos bažnyčioj ruošiama sios ir komunija, baigiant su pasiau- 
ypatinga ŠVENTOJI MALDOS VA-kojimo atnaujinimu.
LANDA. Numatyta trumpa proce- Šis aktas vyks GEGUŽĖS 13-TĄ- 
sija prie Marijos altoriaus, liturginiai^ oenktadienį, 20 vai., V. Zelinos 
skaitymai, maldos, giesmės, adora- bažnyčioj.
cija

LKB-nės Choro valdyba’GALIMA IP KLEBONIJOSE.

ATGAILOS IR MALDOS DIENA

Lietuviu Sąjungą tep
U S□ OŠIA PIE

Gegužės mėn. 22 dieną, 13 vai., sekmadienį, RUA LITUANIA, 67

Iš anksto esate kviečiami skirti šią dieną Motinų oagerbimui ir 
užsisakyti sau vietą Lietuvių Sąjungos-Alianęa ruo
šiamame Motinos Dienos minėjime. Atvykę, linksmai, lietuviškoje 
nuotaikoje ir savųjų tarpe praleisite sekmadienio popietę ir pama
tysite, kokius Sąjunga-Alianęa vykdo pagerinimus savo patalpose, 
kad, įvairiomis progomis, būtų maloniau mums visiems susirinkti.

Iki pasimatymo Motinos Dienoje pas sąjungiečius.
TELEFONAI: 93-5470 ir 274-5116.

atgailos veiksmai, aalimai mi

- -z/z

Dėmesio.’ D Ė M E S I o!

Kviečiame atsilankyti į linksmą
ALAUS VAKARĄ

kuris bus birželio (junho) 4, šešta
dienį Lietuvių Sąjungos-Alianęa 
būstinėj, rua Lituania, 67. Pradžia 
19 vai.

Rengia BL Bendruomenės Val
dyba

LIETUVIU SĄJUNGOS-ALIAN
ÇA VALDYBA KVÜE0IA

Lietuvių Sąjungos-Alianęa Gar
bės nariui, Prel. kun. Pijui Raga- 
žinskui, 70-tų metų sukaktinių 
progų, ruošiamas pagerbimo ak
tas gegužės mėn. 15 d. 11 vai. V. 
Zelinos Jaunimo Namuose. Są
jungos-Alianęa Valdyba kviečia 
savo narius skaitlingai dalyvauti 
šiame pagerbimo akte.

50 KUNIGYSTĖS METŲ

Š. m. balandžio m. 2 d. kunigas STA
NISLOVAS GRIGALIŪNAS minėjo sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, sukak
ties minėjimo iškilmėse Montevideo lie
tuvių Fatimos parapijoje dalyvavo daug 
tautiečių ir Šventojo Sosto nuncijus. Ju
biliatas po II Pasaulinio karo kurį laiką 
gyveno ir darbavosi tarp Parque ias Na
ções, Santo Andrė, lietuvių ir buvo vie
nas iš lietuvių mokyklos ir Bom Fim 
bažnyčios bei parapijos kūrėjų.

PRANEŠIMAS GEGUŽES 29 - TOJI

IEŠKO TARNAITĖS

Reikalinga tarnaitė, lietuvė,naš
lė ar šiaip pagyvenusio amžiaus 
moteris, prie vieno žmogaus, kad 
galėtų prižiūrėti namą, išvirtų 
valgyti ir kad nakvotų darbo vie
toje.

Kalbėti su Antanu Gudonių, 
Rua São José do Barreiro, 449, 
Agua Raza.

Gegužės 29, per Sekmines, šv. 
Kazimiero p-joj numatyta įvairi 
programa: Sekminių Mišios — MŪ
SŲ LIETUVOS 1500 numerio pri
minimas — naujo ats. redaktoriaus 
pristatymas ir kt. Literatūros būre
lis prisidės prie programos su visa 
savo galia. Dalyvaus ir buv. Aušros 
choras bei jaunimas. Pobūvis baig
sis su suneštinėm vaišėm. — PRA
DŽIA - 16 vai.

/JftUSLJ
LIETUM

SEMANÁRIO NOSSA LITUÂNIA
Caixa Postai 442J 

01000 São Paulo. SP

Diretor responsável 
Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr 
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal 
didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija, čekius rašyti: „Fedro 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne 
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai jteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.
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