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Kai liepsnos kalba
Prieš penkerius metus, 1972
gegužės 13, Kaune atsitiko vie
nas įvykis, kuris privertė ne tik
lietuvių tautą, bet ir visą pasau
lį susimąstyti. Jaunuolis Bernas
Kalanta teatro sodely apsipylė
benzinu ir pats save uždegė. Jis
sudegė šaukdamas: “Laisvės
Lietuvai!**

Kokia tai šiurpo protesto sce
na. Jaunuolis pačiame savo gra
žume, pačiame pavasary, eina
pats į liepsnas, kad būtų pra
keiktas ir pasmerktas jo paver»
gėjas, kad visi pamatytų, jog
tauta kaip vergė surakinta.
Tas jaunas žmogus jau buvo
gimęs ir užaugęs jų sistemoj?
Jam Puolat buvo kalama,' kad
ten laimingas gyvenimas, kad
ten visi išvaduoti, o pavergti
tik kitur. Tik iš vyresniųjų jis
girdėjo kuždesius, kad kadaise
buvo Lietuvos respublika laisva
ir kad ją pavergė svetima kariuo
menė ir svetimi tankai.

Tas liepsnas pamatė ir visas
pasaulis. Nors sovietai stengė
si nuslopinti patį faktą, net buvo
nutraukę telefoninį ryšį su Kau
nu, bet vistiek žinia pasiekė pa
saulį. Ir tai buvo nauja liepsna,
• kuri visiem labai aiškiai švietė—
kaip tauta brangina laisvę! Pri
siminkim tik įrašus Romos gat
vėse. Iš nakties kažkas įrašė
daugybę šūkių, įrašų, kurie
šaukte Šaukė už lietuvių tautos
laisvę. Ten buvo minimas ir šis
jaunuolis Romas Kalanta.

Tuo mętu, kai Romas Kalanta
susidegino, į Maskvą keliavo
Jungtinių Amerikos Valstybių
prezidentas. Jungtinės Ameri
kos Valstybės pavergtiem yra
savotiškas laisvės simbolis.
Amerikos Laisvės statulą kiek
vienas nešiojasi savo mintyse.
Pavergtieji žinojo, kad Mask
voj sovietai taip šeimininkaus,
kad bus parodyta, kokie laimin
gi čia žmonės, čia visi laisvi.
Ir kad būtų atkreiptas preziden
Jo jauna širdis neapkentė ver
to ir viso pasaulio dėmesys,
gijos, sovietinio melo, baisios jog sovietai yra patys didžiausi
diktatūros, kada turi visą laiką
žmonių pavergėjai, ir buvo už
pergyventi baimę. Visur buvo
degtos tos liepsnos Kaune prie
kalėjimas, visur grėsė ištrėmi
teatro.
mas į Sibirą.
Tos liepsnos šaukte šaukė pra
skrendančiam lėktuvui — “Lais
Jaunų širdžių neuždegsi to
vės Lietuvai!*’ Šaukė kaip toji
kiu gyvenimu. Tai vergo gyveni
mas. Jis geriau pasirenka auką .^pavergta gulbė praskrendančiom gulbėm — numeskite spar
ir sunkų kelią, kad eitų į laisvę.
nus, kad ir aš galėčiau skristi!
Laisvės trôSkímás uždega nau
Bet ar tada išgirdo šauksmą,
jus laužus ir šaukia žmones nau
ar pamatė, kaip kyla liepsnos?
jiem žygiam.
Romas Kalanta virto kovotojų
Kalantos liepsnos neužgeso < simboliu, tuo Lietuvos kovotoju,
prie teatro sodely. Jos tik dar
kuris žuvo Pilėnuose, kuris isto
labiau įsiliepsnojo visoj lietuvių
rijos eigoj kentėjo ir kovojo, bet
tautoj. Tos liepsnos sustiprino
niekada neišsižadėjo laisvės.
rezistenciją ir pagarbą visiem
Laisvė turi būti nedaloma, lais
didvyriam. Nors ir kaip okupan
vė visiem, ne tik Afrikos tau
tai saugo tą vietą, kur jis susi
tom.
degino, bet vistiek ten atsiranda
Ir po 5 metų ši Romos Ka
gyvų gėlių. Ir kas jas padeda?
lantos liepsna nesumažėjo. Ji dar
Tik ne okupantai rusai ir jų
skaidriau šviečia visiem ir visus
pakalikai. Tai tos rankos ir šir
kviečia jungtis bendram darbui,
dys, kurios jaučia sunkią vergi
kad būtų Lietuva laisva!
ją ir ilgisi laisvės.
DARBININKAS

Romas Kalanta
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Lietuvos okupacija ■

tautos genocidas
Pries’ 37 metus Lietuva buvo okupuota. Prasidėjo tautos genoci
das. 1941 metų birželio mėnesio masinis lietuvių trėmimas j Sibirą
visada liks lietuvių tautos atmintyje, nes tuos įvykius pamiršti -reikštų atsižadėti musų tautos kančių. Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas kviečia išeivijos lietuvių visuomenę protestuoti
prieš tebevykdomą sovietinį lietuvių tautos genocidąLietuvių visuomenei, ypatingai jaunimui, VLIKAS siūlo:
Lietuviai tėvai — birželio mėnesį, bent vieną savaitę kas vakarą,
pasakokim savo vaikams išvežimų istoriją ir sovietinės okupacijos
faktus,
Jaunimo organizaciniai vienetai - ruoškime išvežimų vakarones,
skaitykime birželinių įvykių atpasakojimus ir ištraukas iš dabarti
nės pogrindžio spaudos Lietuvoje,

Religinių bendruomenių vadovai — ruoškime susikaupimo valan
das arba pamaldas už sovietų nukankintus žmones,

Lietuvių studentų .klubai — ruoškime išvežimų bei sovietinių
nusikaltimų faktinės medžiagos pristatymą kitų kraštų studentams,
Rinkime ir registruokime išvežtųjų sąrašus ir juos siųskime VLJKo būstinėm

Registruokime sovietinių pareigūnų pavardes, toliau tebevykdančių genocidinius nusikaltimus prieš lietuvių tautą.
■

-o-

Masinių išvežimų žiaurumai neišnyks iš ateities kartų sąmonės.
Mes žinome savo atsakomybę prieš lietuvių tautos istoriją ir turime
įamžinti Lietuvos kankinių atminimą visiems laikams.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
(Elta)
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FILMAS APIE SIMĄ KUDIRKĄ

Alan Arkin (kairėj), artistas, kuris vaidins Simo Kudirkos
vaidmenį filme, kalbasi su pačiu Simu Kudirka (d.). Nuotr.
Lithuanian Information Service

Gegužės 9 Portsmouth, New
Hampshire, pradėtas sukti fib *
mas apie Simą Kudirką, pąy^įyr
tas “The Defection of Simas Ku
dirka”.
Pagrindinį Simo vaidmenį at
lieka aktorius Alan Arkin. Jis yra
vaidinęs “The Russians Are
Coming, The Russians Are
Coming”, “Catch 22” ir “Seven
Percent Solution” filmuose
(pastarajame atliko Sigmund
Freudo vaidmenį).
Filmą suka The Jozak Compa
ny kartu su Paramount TV. Jį ro
dys CBS televizijos tinklas, grei
čiausiai rudenį.
Genės Kudirkienės vaidmenį
vaidins Sjiirley Knight, neseniai
per televiziją atlikusi vertėjosvaidmenį “21 Hours at Munich"’
filme. Dupald Pleasant vaidins
rusą kapitoną Popovą, Richard
Jordan
amerikietį kapitoną
Eustį. R. Jordan neseniai turė
jo pagriadlpį vaidmenį televizi
jos filme “Captains and the
Kings”.
Aktorius Ąlan Arkin neseniai
buvo susitikęs su Simu Kudirka
ir pasidalinu mintimis apie savo
būsimą vaicjmenį. Šiame pasita
rime taip pat dalyvavo Genė
Kudirkienė, Rima Mironienė ir
Lithuanian Information Service
vedėja Daivą Kezienė. Bendro
mis jėgomis buvo išversti saki
niai, kurie |>ųs sakomi rusų ir
lietuvių kalbomis. Simas Kudir
ka mokė peną Arkin tarti žo
džius abiem kalbom. Alan Arkin
įrašė teisinįą tarimą į garsinę
juostą, kad Įiamie galėtų jį iš
mokti,
5
Vliko fi insuojama Lithua
nian Information Service (LIS)
teikia Simui Kudirkai visoke
riopą pagalbą, bendradarbiau

jant ir tariantis su filmo gamin
tojais. LIS dirba kaip Simo Ku
dirkos
“public
rejątiops”
agentai. į šį darbą įeina vertėjavimas, filmo skripto tobulini
mas, sutarčių rašymasis, ryšiai
su filmo gamintojais, aktoriais
bei režisoriais ir su Amerikos
spauda. LIS taip pat dalyvauja
filmo reklaminiame darbe kartu,
su CBS tinklo, The Jozak Co. ir
Paramount TV reklamos agen
tais (publicity agents).
Filme yra, be abejo, daug ne
tikslumų, atsiradusių jo gamini
mo procese. Kai kurie jų jau yra
pataisyti. Didžiausią dalį filmo
sudaro Vigilant incidento pa
vaizdavimas.
Prieš keletą savaičių Laisvės
Žiburio radijas New Yorke tu
rėjo pokalbį su aktorium Alan
Arkin. Aktorius buvo užklaustas,
kas paskatino jį sutikti vaidinti
Simą Kudirką. Alan Arkin atsa
kė, kad jis buvo labai sujaudin
tas, perskaitęs Simo istoriją, ypač
kai sužinojo, jog tai tikras įvykis.
Taip pat užsiminė, kad gana
daug apie Simą sužinoję? iš savo
iūnaus, kuris apie jį mokęsis
mokykloj. Stebėjosi Simp didele
energija ir pareiškė stengsiąsis
jį ko tiksliau pavaizduoti televi
zijos ekrane. Ši rolė A. Ąrkinui
yra labai svarbi, nes jį yra jo
pirma dramatinė rolė per televi
ziją.
Šio mėnesio pabaigoj Simas
Kudirka žada aplankyti filmo su
kimo vietovę — Portsmouth,
N.H. Filmo gamintojai yra pa
kvietę jį pažiūrėti filmo gamini
mo eigos. Kartu su Kudirka yra
pakviesta ir Lithuanian Informa
tion Service.
DARBININKAS
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Kun. M. Bordeaux kalbėjo
apie religijos persekiojimą Lietuvoj
Nuo balandžio 21 iki gegužės
3 Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoj lankėsi svečias
iš Anglij is — anglikonų kuni
gas Michi el Bourdeaux.
Jis yra įsteigęs institutą, kuris
tyrinėja religijos ir komunizmo
santykius — Centre for the Stu
dy of Religion and Communism
— Keston College, Kent, Angli
joj. Jis ir vadovauja šiam institu
tui. Institutas jau devyneri me
tai dokumentuoja tikinčiųjų per
sekiojimą Sovietų Sąjungoj ir ki
tuose komunistų pavergtuose
kraštuose.
Šiuo klausimu centras infor
muoja laisvojo pasaulio spaudą,
leidžia mokslinio pobūdžio žur
nalą — Religija komunistų kraš
tuose — Religion in Communist
Lands, populiaraus pobūdžio
aplinkraštį — The Right to Be
lieve — Teisė tikėti. Taip pat
veikia spaudos informacijos
centras, kurį s angliškai spaudai
£ei|da vėliausias žjpįąs apie ti
kinčiųjų persekjojįmą. Šios
agentūros dėka Vakarų pasaulis
plačiau sužinojo apie Sovietų
valdžios potvarkius, kurie tvar
ko religijos reikalus. Taip pat
sužinojo ir apie Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką.
Kun. Bourdeaux pats ar su ki
tais yra parašęs eilę veikalų šiais
religijos persekiojimo klausi
mais. Jis pats parašė šias kny
gas — apie ortodoksų persekio
jimą, apie protestantų perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje. Da
bar parašė knygą ir apie Lie
tuvos katą Ii kų persekiojimą, pa
sinaudodamas Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika. Knygą
pavadino — Lithuania — Land
of Crosses' -Lietuvai
.Kry-s,
žiu kraštas.- Knyga Riis, išleista j
ateinančiais metais.'
Jo vadovaujamas institutas su
silaukė platesnio susidomėjimo.
Prieš porą metų gavo iš Fordo
Fondo vienkartinę paramą —
30,000 dol, kad paruoštų kny
gą apie tikinčiųjų persekiojimą
Lietuvoj, pasinaudojant Liet.
Kat. Bažnyčios Kronika. Ta jo
parašyta knyga siekia toliau nei
Kronikos. Jis vaizduoja įvykius
dar prieš Kronikos pasirodymą.
Baigia Kronikos 24 numeriu.

Čia visi dalyviai buvo supažn.
dinti su žmogaus teisią vaižynu
Lietuvoj ir kituose pavergtuos'
kraštuose.
Balandžio 27-29 Notre Dam<
universitete vyko simpoziumas
tema — Žmogaus teisės ir Ame
rikos politika. Šiame simpoziu
me dalyvavo ir kun. Bourdeau>
ir Londono universiteto profe
sorius Peter Reddaway ir kun
K. Pugevičius.
Čia buvo suvažiavę apie šim
tas juristų, politinių mokslų ži
novų, pareigūnų iš Valstybės
departamento, prezidento Carterio štabo narė, Amerikos ka
talikų vyskupų štabo narė, Tarp
tautinės Amnestijos bei kitų or
ganizacijų atstovai.
Konferencijos dalyviam bu
vo raštu įteikti duomenys iš
Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos
nr. 19-24. Šių kronikų tekstą
paruošė kun. K. Pugevičius, o ją
^oųferencijos dalyviam parū
pino Laisvojo pasaulio lietuvių
žmogaus teisių komisija.
Čia Lietuvos draugai turėjo
progos kitus painformuoti apie
Lietuvos tikinčiųjų padėtį. Taip,
pavyzdžiui, buvo painformuotas
Australijos atstovybės Washing
tone narys.

— Apie Nijolę Sadünaitç
straipsnį balandžio 4 paskelbė įtakingas Londono dienraštis
“The Times”. Straipsny taip pat
prisimenamas Lietuvos nepri
klausomybės netekimas, lietu
vių kova už savo krąg^ laisvę,
R. Kalantos auka.
— Lituanistikos Institutas jau
galutinai susitarė su vjgais pa
grindiniais autoriais Lietuvos
istorijai parašyti. Lietuvą istori
ją ruoš,š:e autoriai ir ^pra!?ys
Šiuos laikotarpius: proistprę dr.
J, Puzinas, 1219-1492 J. Jakštas,
1492-1917 S. Sužiedėlis^ 1717Į795 R. Misiūnas, 1795-1914
į). Fainhauzas (talkinąnt V.
Trumpai, V. Maciūnui, j, Dainauskui, R. Krasauskui įr prel.
R. Jatuliui), 1914-1940 T. Re
me ikis, nuo 1940 iki dąbar —
B. Mačiuika.

— Kun. J. Gaidelis, S|, va
Kalba amerikiečiam
Balandžio 22-24 jis buvo Wa žinėdamas po visą Australiją,
shingtone ir dalyvavo George aptarnauja latvius katalikus. Jis
town universiteto sukviestame talkina ir lietuvių pastoracijoj.
—. Kun. J. Petrauskas, Ifortho
susirinkime, kuris svarstė —
kaip pasiruošti Belgrado konfe lietuvių kapelionas^ arkivysku
po Goody buvo pakviestas į ku
rencijai.
Šiuose pasitarimuose daly nigų senatą atstovauti Australi
vavo nemaža senatorių, kongres- jos ateiviam kunigam.
manų ir kitų valdžios žmonių.

3

xiR 24 (1507) 1977.VI.16

MŪSŲ

LIETUVA

PABALTIECIU GEDU-O DIENA

^ABALTIECIŲ

M

a

N 1 F

I X S

DIÁRIO DE S. PAULO — Quinta-feira, 9 de junho dp 1977
— mim -it —

O IŠTAPO DE S. PAULO -

UIARIO DA NOITE — Quinta-feira, 9 de junho de 1977 —

QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 19?7

Povos bálticos:
36 anos de luta
As colônias da Estônia, Letônia e
, ituàma. radicadas no Brasil, e os cidams bálticos espalhados pelo mundo
• ,rp estarão de luto nacional na próxi
ma semana, porque os dias 13 e 14 de
lunho de 1941 foram os mais trágicos
le sua história.
Usando da palavra na última
reunião do Comitê Pro Liberdade das
Nações Cativas. (Pro Libertate), o repre
sentante dos Países Básicos. Cap. Juosas
Ciuvinskas assim discorreu sôbre a data:
«Os nossos povos foram subjugados
mediante ocupação militar e imposição
da ideologia comunista, o que trouxe às
nossas Painas o regime de terror, opres
são e vida sob ameaça ^constante de
prisão,
confinamento em hospitais
psiquiátricos, deportações para a
Sibéria».
«Na madrugada de 13 para 14 de
Junho-prosseguiu o orador-um ano após
a ocupação dos Estados Bálticos pelas
tropas comunistas, iniciou-se a execução
do plano de extremínio desses povos
pacificoš. Na calada da noite, os cida
dãos ordeiros eram arrancados das
camas e levados em caminhões.
Famílias inteiras foram detidas com

suas crianças, doentes e anciãos. Chega
dos às estações ferrovianas os infelizes
foram amontoados em vagões de carga».
«Esposas e maridos, mães e filhos,
foram atrozmente separados em vagões
diferentes, e para sempre Faltavam
locomotivas e os
vagões superlotados
aguardavam semanas nos oesvios, isola
dos por cordões de policiais, que impe
diam até que se levasse água e alimen
tos aos pobres prisioneiros. Nesta data.
280 mil pessoas dos três países balti
cos forain deportadas para a Sibéria. A
maioria encontrou alí a morte pelo frio
de 40 a 50 graus abaixo de zero.
E acrescentou o Cap. Ciuvinskas.
«Para se manter, o regime comunista
precisou realizar um grande expurgo
nos países ocupados, subjugando eclesi
ásticos, intelectuais, militares, estudan
les e camponeses, todos os que defen
diam a soberania nacional de -seus
países».
Finalizando sua oração, o ilustre
representante dos bálticos em São
Paulo, recebeu a solidariedade calorosa
de seus companheiros das demais
nações cativas filiadas ao Pro Liber
dade.

As colônias bálticas
comemoram Dia de Luto
I
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Com a presença de membros das colônias bálticas ( Estônia^
Letônia e Lituânia) residentes em nosso País, será realizadano dia 9, às 10 horas , junto ao Mausoléu dos Veteranos de 32„
no Ibirapuera, uma cerimônia religiosa, em comemoração à
passagem do Dia Nacional de Luto daqueles povos.

O culto religioso será principalmente dedicado às cen
tenas de milhares de vitimas deportadas para os campos de
concentraç^p, primeiramente da Alemanha e depois da União
Soviética, pelos nazistas e comunistas, durante os tenebrosos,
anos da II Guerra Mundial. A cerimônia do dia 9 é promovida
pelo Comitê Pró-Liberdade e Justiça das Nações Cativas.
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As três nações bálticas permaneceram independentes até
1940, quando foram invadidas pelos comunistas e anexadas à"
União Soviética. Em 1941, ocorreu a segunda invasão, com 03
nazistas expulsando os comunistas e anexando-as ao então,
crescente império do III Reich. Com a derrota da Alemanha,
nazista para os aliados, os soviéticos voltaram a invadir
aqueles três países, anexando-os em definitivo aos domínios
comunistas. E, até hoje, os membros das colônias bálticas,
espalhados pelos mais diversos países, lutam pela libertação
de suas nações de origem.
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O Comitê pró Justiça dos
Povos Bálticos—Estônia, Letô
nia e Lituânia —, sob a presidên
cia da deputada Dulce Salles
Cunha Braga, está convidando 0
povo de Sáo Paulo para assistir
ao ato religioso a ser realizado
em comemoração do dia de Luto
Nacional desses Povos. O culto
religioso dessa data será Ecumênico. pela intenção das almas
das vítimas das deportações em
massa, pelos comunistas, ocorridas em junho de 1941. No dia 9,
às 10 horas, será depositada
uma coroa de flores no túmulo
dos Veteranos de 1932. no Mau
soléu do parque do Ibirapuera.
Do Comitê. 0 manifesto que se
segue:
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DIA DE LUTO DOS
POVOS BÁLTICOS

1 “No dia 14 de junho, lembrai mos os nossos compatriotas que

Nenuleisk!me
ranku!
L.

Rašytojas Tomas Venclova,
pasiekęs laisvąjį pasauli, prieš
išskrisdamas Amerikon, tris sa
vaites gyveno Paryžiuje ir susi
pažino su Prancūzijos lietuviais.
Vasario 16 šventės proga jis pa
skelbė savo pareiškimą, skirtą
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menei. Pastarosios vadovybė iš
vertė jo pareiškimą Į prancūzų
kalbą, pridėjo savo paaiškini
mus ir išsiuntinėjo savo na
riams, spaudai bei kitiem veiks
niam. Štai originalus jo tekstas:
Brangūs tautiečiai, iš patyrimo žinau, kad daugumai Lietu. vos gyventojų vasario šešiolik
toji tebėra viena svarbiausių is
torijos datų. Su ja ir šiandien
siejame savarankiško, demokra
tinio gyvenimo viltį. Tokios viities neturėdami, būtume dvasiš
kai mirę. Laimė, taip nėra. Jūs,
užsienio lietuviai, vieninteliai
minite žymiąsias mūsų istorijos
datas niekieno nevaržomi. Jūs
didele dalimi užtikrinate ir mū
sų kultūros, ir valstybingumo
tąsą. Naujasis demokratinis są
jūdis Lietuvoje kreipiasi ir į
jus: nenuleiskite rankų, neuž
mirškite šios savo misijos.
Jūsų T. Venclova

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai
• BLOGA yra tik tada, jei tauta
į visą jai daromą žalą nebereaguoja,
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS
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f oram mortos ou deportados nos
anos de 1940 e 1941 pelo terror
comunista.
Um dos objetivos da comemo- i
ração desta data é o de fortale
cer a fé na capacidade de sobre
vivência de nossas nações e na |
sua vitalidade latente.
Nestas circunstâncias o 14 de
Junho deve ser visto não apenas
coino um dia de luto e tristes
recordações, mas também como
um dia de luta, quando cada um
de nós, em qualquer parte do
mundo, resolveu lutar em prol
dos mesmo ideais pelos quais
deram suas vidas os mártires de
nossas nações.
Embora no exílio, julgamos
nosso dever, como membros do
Comitê PróJustiça dos Povos
Bálticos e do Comitê PróLiberdade das Nações Cativas
(Pro Libertate), levantar nossa
voz de protesto contra a prepo
tência soviética, através de um
manifesto:
Solidários com a Frente Na
cional da Estônia e Letônia, com
a Frente Popular Nacional da
Lituânia e com os demais movi
mentos para a libertação dos po
vos bálticos naqueles países;
Solidarios com os povos da
Estônia, Letônia, Lituânia,
constituídos pelos patriotas que
permanecem nessas nações,
como pelos exilados, PROTES
TAMOS contra a agressão frau
dulenta e a ocupação de nossas
I Pátrias, que violam os princíj pios fundamentais do Direito
Į Natural, os quais asseguram a
todos os países orientar seus
destinos pelas sendas benditas
da Civilização Cristã. PROTES
TAMOS também contra a perse
guição religiosa, cultural e dos
valores de nossas nacionalida
des.
Solenemente EXIGIMOS a
instauração dos Estados Inde
pendentes da Estônia. Letônia e
Lituania dentro das fronteiras
fixadas pelos antigos tratados
de Paz. EXIGIMOS também a
admissão com plenos direitos,
destas nações como membros
soberanos na Organização das
Nações Unidas. Para isso é ur
gente a retirada dos exércitos
comunistas que ocupam nossas
Pátrias; o regresso dos exilados
às suas nações de origem; a pro
moção de um plebiscito sob o
controle da ONU e a realização
de eleições livres para a escolha
i de novos governos. Enquanto
essas medidas não se concreti
zem, a Rússia deve obrigar-se a
respeitar os princípios do Di
reito Natural que norteiam as '
relações internacionais, e que os j
j cidadãòs da Estônia. Letônia e j
; Lituânia possam gozar dos direij tos de se reunirem livremente,
bem como desfrutar da prerro
gativa de emigração sem serem
perseguidos, presos ou interna
dos em asilos e hospitais psi
quiátricos.
Reiteramos nossa gratidão e
fidelidade ao Brasil, e solicita
mos ao generoso povo brasileiro
seu inestimável apoio para nos
sa luta contra o maior inimigo
comum da civilização cristã - o
comunismo internacional. E,
por fim, lançamos um veemente
apelo de auxílio para libertação
de nossas Pátrias, como tam
bém para impedir que outros po
vos sejam subjugados pela tirai nia comunista"
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Kunige kapas Sibire
PRANYS ALŠĖNAS

Tenai, kur Sibiro šalčiai, tary
turn replėmis, turi sukaustę ž.
mę, kažkur klaikiai ūžauja vėt
ros, nešdamos didžiulius sniego
gūsius, kažkur Sverdlovsko sri
tyje yra kuklutis tremtinio ku
nigo kapas su baltu mediniu
kryželiu ir tokia pat tvorele ap
linkui, pastatytas to pat likimo
draugų.
Tai — tremtinio kankinio,
lietuvio kunigo Jono Staškevi
čiaus kapas. Iš ten komunistinė
valdžia neleidžia jo palaikų per
vežti Lietuvon, nežiūrint, kad jo
buvę parapijiečiai Pakalniškiu
bažnytkaimio kapinėse (apie 20
km. nuo Kruopių miestelio) jam
yra pastątę ir pašventinę pa
minklą.
A. a. kųn. Jonas Staškevičius
yra gimęs 1910 m. lapkričio 22
d. Pavarių vnk., Anykščių vlsč..
Utenos apkr. (7 km. nuo Anykš
čių). Baigęs Anykščių pradinės
mokyklos 3 skyrius, per vasaros
atostogas, mokyt. J. Puodžiūno
paruoštas, išlaikė egzaminus į
pirmąją Anykščių vidurinės mo
kyklos klasę. Po ketverių metų
ją baigė. Toliau dvejus metus
mokėsi Utenos gimnazijoj ii.
baigęs 6 klases, išvyko i Telšuį
kunigų seminariją, kurią baigė
1935 m. Įšventintas i kunigus
vysk. Justino Staugaičio Tel
šiuose. Primicijų Mišias laikė
Anykščių šventovėje 1935 m.
kovo mėnesį:'
Kun. J. Staškevičiaus pirmoji
parapija buvo Kruopiai, Į kurią
buvo paskirtas vikaru. Už poros
metų
perkeltas į Šilutę (Klai
pėdos krašte) gimnazijos kape
lionu. Kai vokiečiai užėmė Klai
pėdos kraštą, kun. J. Staškevi
čius ir kiti du lietuviai kunigai
buvo palikti ten pat Klaipėdos
krašte.

mas arklides, įsidrėskė delną Į
surūdijusią vinį ir gavo kraujo
užkrėtimą. Tuo laiku brolienei
Į Krasnojarską rašė esą girdėti
geresnių žinių, kalbama apie
paleidimą ir kad rašąs kaire
ranka. Vėliau buvo žinių, kad
jis miręs kraujo užkrėtimu, ne
gaudamas jokios medicininės
pagalbos. Palaidotas Sverdlovske, prie stovyklos, kalinių kapi
nėse. Ji palaidojo bendro likimo
kaliniai. Buvę parapijiečiai iš
Lietuvos nuvežė, vainiką ant jo
kapo ir rūpinosi'"pervežti jo kū
ną Į Pakalniškių kapines, bet
valdžia neleido.
Iš Lietuvos laiške apie tai ra
šoma: “Girdėjo ten, kad a. a.
kun. Joną rehabilitavo — atėjo
jam išlaisvinimas-. Tokia jau
Augščiausiojo. valia! Jeigu ne
mirtis, būtų galėjęs grįžti Į na
mus. Ten kalbama apie palaikų
pervežimą, bet neaišku. Tokių
pervežti neleidžią. (Manoma,

kad kalbėjo mamai raminti).
Taigi maža vilties..
Apie ši šventą kunigą kun.
Vaclovas Martinkus rašė a. a.
kun. Jono Staškevičiaus broliui
Juozui Staškevičiui, gyvenan
čiam Toronte:
“Sveikinu kaip a. a. kun. Jo
no broli, nes mes ji visi klasėje
mylėjom ir šiandien didžiuoja
mės, kad jis buvo mūsų kurso
alumnas.. Tai verus israelita —
kilnaus charakterio ir kunigiš
kos dvasįos.žipogus,,.
Vysk. L. Povilonis iš Telšių
kankinio kunigo a. a. Jono Staš
kevičiaus broliui Kanadoje ra
šė:
“Be galo gaila anksti mirusio
Jūsų brolio kunigo Jono. Dar
tik prieš kelias dienas varčiau jo
tarnybinę bylą, esančią mūsų
Kurijos archyve ir stebėjausi jo
uolumu bažnytiniams reikalams,
jo dideliu kruopštumu..
T. Ž.

Kun. J. Staškevičius į Lietu
vą grižo tik prasidėjus vokiečiųrusų karui. Kuri laiką buvo
PRANEŠIMAS /Š ITALIJOS
vysk. J. Staugaičio sekretoriumi
ir jo nuodėmklausiu. Vėliau bu
Y,
vo paskirtas i Akmenę klebonu
ir tenai liko iki antrojo rusų
Rusų, lietuvių ir kitų tautų disidentai kovoja už žmogaus teises
atėjimo. Darbavosi su jaunimu
ir organizacijose. Buvo didelis
Italijos radijas ir televizija nalistai. Inž. Tamonio mirtis li
blaivininkas, tikras vysk. M.
bei didieji dienraščiai paskuti ko paslaptimi, nes nebuvo jokio
Valančiaus palikuonis.
niu metu plačiai informuoja ita tardymo jai nušviesti. Jis žuvo
Į Sibirą išvežtas 1950 m. spa
lų visuomenę apie sovietų KGB po traukiniu... panašiai, kaip
lio 19 d. Buvo laikomas Sverd
pastangas suniekinti disidentų tomis pat dienomis atsitiko ir iš
lovsko kalinių lageryje.
kovą už pagrindinių žmogaus darbo atleistam valdininkui Eu
Ten mirė 1955 m. gegužės 31
teisių ir Helsinkio susitarimų genijui Brunev, kuris prieš tai
Būdamas lageryje, nors labai
įgyvendinimą. Plačiai skaitomas apsilankė pas Sacharovą, norė
retai, susirašinėjo su sesers duk
italų dienraštis “H Tempo” sau- damas susisiekti su užsienio ko
ra, .....
gyvenančia Kaune,., . ir su.. . \sio 30 d. laidoje paskelbė italų respondentais. Ar jis buvo gy
tremtiniu broliu, tuo laiku bu- . ; vyriausio televizijos žinių red. vas išmestas iš einančio trauki
vusiu Krasnojarsko lageryje, su
Guštavo Selva pasikalbėjimą su nio, ar tik jo lavonas, niekas ne
broliene (kito brolio žmona, buv.
žymiausiu sovietų disidentu žinos, nes kaip įprastą — kalti
partizano, žuvusio 1945 m.), ku
prof. Andriejum Sacharovu. Šis ninkai nesurasti...
ri irgi tuo laiku buvo Krasno
pasikalbėjimas buvo perduotas
Toliau A. Sacharovas pasikal
jarsko kitoj stovykloj.
italų radijo ir televizijos laido
bėjime su redaktoriumi Gusta
Kun. J. Staškevičius, valydase. A. Sacharovas patvirtino, vu Selva priminė vaikų darželio
kad neseniai įvykęs atentatas
mokytojos Lukšytės žuvimą Lie
Maskvos požeminiame traukiny
tuvoje.
je galėjo būti organizuotas so
— Kodėl ją nužudė? — pa
vietų KGB, siekiant sukompro
klausė redaktorius Gustavas Sel
mituoti disidentų veiklą. Šiem
va.
tikslam pasiekti KGB esą ne
— Ji buvo uoli katalikė ir,
vengia žudynių ir smurto. Tai
kaip mokytoja, kalbėjo vaikam
patvirtina paskutiniu metu įvy
apie tikėjimą ir bandė juos auk
kusios gausios paslaptingos mir
lėti krikščioniškai.
tys. A. Sacharovas nurodė rusų
— Kas ją nužudė?
vertėjo Konstantino Bogatorio— Niekas to nesužinos! Ji bu
vo, jam gerai pažįstamo kovo
vo rasta negyva viduryje keli©,
tojo už žmogaus teises, neišaiš
— aiškino A. Sacharovas.
kintą staigią mirtį. Panašiai ne
išaiškintomis aplinkybėmis žuvo
B a i g d a mas pasikalbėjimą,
ir baptistų pastorius Fiblienko. prof. Sacharovas pažymėjo, kad
Ryškiausiu pavyzdžiu A. Sacha disidentų sąjūdis už žmogaus
rovas nurodė lietuvio inžinie teises vis labiau auga ir apima
riaus Tamonio žuvimą Lietuvo vis platesnes mases. Jo niekas
je. Šis statybos inžinierius esą nepajėgs sulaikyti. Ypatingai
atsisakė restauruoti II D. kare plačiai jis reiškiasi Čekoslovaki
žuvusių sovietų karių garbei joje, Lenkijoje, Rytų Vokietijo
pastatytą paminklą, kurį sunai je ir kituose komunistų valdo
A. a. kun. Jonas Staškevičius, miręs
kinę veikiausiai lietuviai nacio muose kraštuose. Kl. R.
Sverdlovske, Sibire, kaip tremtinys

Pokalbis su Saehwovu
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Ketvirtojo pasaulio lietuvių jai
nimo kongreso rengėjų komitetą^
yra sudarytas V. Vokietijoje. Studi
jų dienų programos komisijoj yra
Vincas Bartusevičius, kuris pradėjo
telkti idėjas sekančio kongreso tiks
lų klausimu. Rengėjų komitetas Vo
kietijoje labai laukia pasisakymų 15
lietuviškosios visuomenės. Prašomi
visus skaitytojus reaguoti Į šį
straipsni b parašyti savo nuomones.
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Nutarimai buvo formuluo
pačiame kongrese, todėl išėjo
gana įvairūs: vieni bendri, ki
labai konkretūs. Jų svoris nev
nodas, nevienodos ir plotmė.
Konkrečiomis veiklos gairėm ->
galėtų jie būti, bet čia, atrodo,
peršoktas vienas laiptas, pada*
ryti konkretūs s,prendimai
prieš nustatant pagrindinę kryp
tį. Taigi, nors tie nutarimai gali
būti Sąjungos tolimesnės veik
los pagrindu, jie nėra princip
niai, programiniai pasisakym i
mūsų šiandieniniu ir ateities už
davinių atžvilgiu. O tokių mums
reikia!
Tam paryškinti vienas pavy?dys. Trečiojo kongreso nutari
kad PLJS per vienerius meti s
sušauks politinę konferenciją s
PLB ir VLIKu. Lieka betgi ik
aišku, ko tokia konferencija norimą pasiekti. Yra duotas aišku?
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ÁNvirhjo Iiasa-dií) lietuvių jaunime kongreso rengėjų pasitarimo dalyviai
’
i? ’; yio. Viršuje iš kairės: R. Šileris, R, žutautaitė, Š. Kondrataitė,
V b .: , s. K. Ivinskis, G. Kauras, K. Pauliukevičiūtė, V. Bartusevičius,
j uėas; sėdi: E. Juodvalkytė, A. Hermanas, A. Šmitas, Barasas, P. Nevulis,
.ūksią šios nuotraukos fotografo V. J. Damijonaičio

.u Javu bet nėra aišku, kur
turi vesti, nes nėra aiškios
'.m
POLITINĖS VEIKLOS
SAMPRATOS! (Ir visi politinės
Wiklos nutarimai kartu tos sam
pratos nerodo). Todėl pirma rei
kia pa riodinio jaunimo nusista
tymo lietuviškos politikos klau
simu apskritai. Kaip jis žiūrį į
. HėluvOkos politikos tikslą, lie. '. iškas politines partijas, VLIALTr PLB politinę veiklą?
j ', rimo manymu, politinis
d .rbas , .vėtų vykti — per senas
-ims -ir jų susibūrimus, ar
i i? olų kurti naujus politijįius sąjūdžius, kurie kiltų iš daoartü s reikalavimų ir kurie rū
pintųsi visais išeivijos reikalais,
ne vien’“Lietuvos laisvinimu”,
kuriuo užsiimti teįstengia da
bartinės partijos? Tiktai turint
toki programinį nusistatymą ga
lima prasmingai daryti ir konk; ecius žygius, kaip konferenci
ja. nes tada labai aiškiai bus ži
noma. -m siekiama. Panašiai yra
■ ir,kitomis sritimis.
2. Kita abejonė, kuri gali iš
kilti, yra klausimas, ko verti yra
visi /.Asų planai? Dažnai pajuo
kiami vyresnieji, kad jie tik po
sėdžiauja, rašo rezoliucijas, ku
ria planus, o veiklos beveik
nematyti. Iš tiesų, jei viskas lik
tų tik popieriuje, nereikėtų jo
kių planų. Darant planus, tiki
masi. kad jie bus vykdomi. Kar
tas nuo karto reikia sustoti, apsižiūrėri patikrinti savo padėtį,
patikrir-i kur einama. Nes mes
daug kur esame patekę į ritualizmą. lengvai kartojame žomus ir veiksmus, kurie gal tujo prasmę kitose sąlygose, bet
*d?bai yra tapę dažnai bepraš
omi, juokingi ar net žalingi.
Taigi, pergalvojimas savo egzis
tencijos ir pasireiškimo pagrin
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ir šiandien dar svarsto, ko
ir šiaip gudrūs žmonės klausia,
kiek pinigų apsimokėtų išleisti
sudaryti sąlygom mutautėjusiam
sulietuvėti ar lietuvybei išlaiky
ti). Politikoje buvo bejėgiškai
kartojamos teisinės pozicijos;
nerastas joks prasmingas santy
kis su kraštu; politinės partijos
susiaurino savo veiklą vien “Lie
tuvos laisvinimu”; ilgą laiką
pasikliauta vien Amerikos poli
tika, tikėta, kad jų ir mūsų inte
resai tie patys.

-

PUS
Iki šiol visi kongresai turėjo
tikslus. Tačiau tai nebuvo tik;
lai tikrąja prasme, bet daugiau
šūkiai arba kilnūs tautiniai no*1
rai. Tik dalį jų būtų galima lai
kyti bendraisiais, augščiausios
abstrakcijos tikslais. Su realybe;
jie mažai ką bendro turėjo, nes
buvo perbendri, perplatūs.
Kongresui reikėtų, šalia bend
ru tikslu, ir labai aiškiu, kurie
konkrečiai nurodytų, ko siekia
ma, ir tuo apribotų kongreso te
matiką. Kongrese siekti visko
yra nesusipratimas. Jis negal
atstoti penkerių metų veiklos .
neturėtų būti nė lituanistinia
kursai atstovams.
Pagrindinių jaunimo veiklos
gairių nustatymas turėtų būti T
PLJ Kongreso tikslas. Tai mano
siūlymas. Tokio tikslo siekimas
yra problematiškas dėl kelių
priežasčių: 1. Ar to darbo neatli
ko jau trečiasis kongresas? 2- >
Kam iš viso reikia planų ir prog
ramų?
?
L Reikia darbo, ne kalbu!
4,
Ar neišeitų kongresas perdau ...
suintelektualintas, prašokąs ats
tovų galimybes?
1. Iš tiesų, ruošiantis trečia
jam kongresui, bent Ryšių Cen!
ro Amerikoje buvo planuota p;
rengti veiklos programą, pačia
me kongrese to reikalauta, o po-/
kongresiniuose a p r a š y' m uos?
randame, kad Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungai pavyko su
kurti veiklos planus. Tie veiklos
planai — tai trečiojo kongreso,
nutarimai (paskelbti “Pasauli?
Lietuvyje” nr. 20/1976).

Įi.arr

dų yra gyvybinis reikalas, pa
kankamai svarbus būti kongre
so tikslu.
3. Ar tokia tematika neviršy
tų atstovų galimybių, galėtų pa
sisakyti kongresuose dalyvavę.
Taigi, kongreso tikslu siūlo
ma parengti ne konkretų jauni
mo veiklos planą, bet išryškinti
principinius, programinius jau
nimo nusistatymus jį liečian
čiais pagrindiniais klausimais,
išryškinti jo uždavinius ir sieki
mus. Iš šitų principinių pasisakvmu vėliau kiekvienas kraštas
pagal savo padėtį ir išgalę galė
tų suformuluoti SAVO veiklos
programas ir jas vykdyti.
Kaip tik šiuo metu, man re
gis, reikia jaunimui pačiam per
svarstyti savo padėtį ir sieki
mus, nes šie paskutinieji metai
žymi tam tikrus pasikeitimus,
reikalaujančius naujų visuoti
nių sprendimų. Pokario laiko
tarpis galutinai baigėsi. Tai lai
kotarpis. kuriame toną davė
žmonės Lietuvoje gimę ir augę,
prie jos emocijomis labai prisi
rišę. Todėl jie galėjo daug ką
padaryti, nors daug ką darė
remdamiesi klaidingomis prie
laidomis. Buvo nekreipta daug
dėmesio į gyvenimo realybę, o
vadovautasi daugiau norais ir
troškimais. Taip pvz. buvo ma
nyta, kad mes grįšime į tėvynę,
ir tam ruoštasi; manyta, kad
kraujo ryšys yra esminis, ir to
dėl iš lietuvių tėvų kilę vaikai
visuomet bus lietuviais; neitautėję buvo laikomi tautos išdavi
kais; buvo tikėta, kad atskiras
ASMUO bus stiprus ir tiek pa
jėgus, kad nugalės visus sunku
mus, jei tik norės; kaltė dėl vi
sokių tautinių nepasisekimų bu
vo priskiriama atskiram indivi
dui ar šeimai. (Dėlto jaunimas

Šie ir daugelis kitų nusistaty
mų, norų ir vilčių vienas po ki
to dužo. Namo grįžti negalim ir
pagaliau gal ir nenorim; vien
kraujo ryšys mažai ka reiškia,
jei nėra aplinkos, kuri įaugina
žmogų į atitinkamą bendruome
nę. Lygiai nesusipratimas kal
tinti atskirus žmones, jeigu jie
nutolsta nuo lietuviškos bend
ruomenės. Čia kaltas, jei iš viso
kaltas, ne. atskiras. asmuo, ne
šeima, o visa bendruomenė. Po
litikoje po 1970 metų sudužo ir
pasitikėjimas. Amerika. Santy
kiai su kraštu reikalauja vis aiš
kesnio atsakymo.
Taigi, šie laikai yra didesnio
netikrumo ir persiorientavimo
laikai. Todėl jaunimas yra pa
šauktas iškilioms dabarties
problemoms ir ateities uždavi
niams duoti SAVO atsakymą. Ir
tai nesiremiant norais ir troški
mais, o realia padėtimi.
Vincas Bartusevičius,
kongreso programos komisija,
Vakar” Vokietija

T. Ž.
57.000 TURISTŲ
Zarasų ekskursijų biuras pernai
priėmė apie 57.000 turistų. Jų skai
čių padidino prie, Zarasaičio ežero
atidaryta stovykla, kurios 26 name
liai turi 120 vietų ir neseniai pasta
tytą valgyklą. Biuro darbuotojai ke
liautojams yra paruošę 26 kelionių
planus. Sekanti sezoną ekskursantai
galės važiuoti Karelijon, lankytis
valstybiniame Lietuvos parke ir
Švenčionių rajono Antanų miške,
kur II D. karo metu buvo įsikūręs
sovietinių partizanų štabas rytinei
Lietuvos daliai, čia dabar atstatytos
partizanų žeminės, sutvarkytas pri
važiavimas. Žiemą ekskursijos dau
giausia rengiamos Į Latvijos ir Es
tijos miestus, Maskvą, Leningradą
bei kitas Sovietų Sąjungos vieto
ves. Už savo rūpestingas paslaugas
Zarasų ekskursijų biuras pripažin
tas geriausiu visoje Lietuvoje.

VENGRIŠKAS TRAUKINYS
Vilniuje pirmojon kelionėn iškil
mingai buvo išlydėtas Budapešto
“Gano-Mavag” gamyklos atsiųstas
dizelinis keleivinis traukinys. Jo rak
tus mašinistui S. Orlikui įteikė ga
myklos direktorius Janošas Čergė.
Šia proga Vilniun buvo atvykę So
vietų Sąjungos užsienio prekybos ir
susisiekimo ministerijų atstovai. Dy
zelinių traukinių iš Vengrijos Vil
niaus miestas jau yra gavęs ir anks
čiau. Jais stengiamasi gerinti kelei
vių aptarnavimą.
V. Kst.
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(Žiūrėkite piešinį). Sujungę
taškus sužinosite, kas čia nupiešta
ÍÍS6í*sa&i^aaEKfflBSKBssàm»àBaHa6BS«BBaB«»BíaBBBS»s»sasessBswas«»»»*’*a*

STOVYKLAUTOJAI
Mama, ir aš noriu stovyprašė Algis, išlydėjęs
sâW/-Vyresnįjį brolį į skautų

— Algi?
— Ką?
— Ar tu nieko negirdi? —
Algis klausėsi.
— Tikrai, girdžiu!
Visai netoliese, virš palapinės
lyg vaikščiojo, lyg verkė kaž
kas.
— Tikriausiai pelėda.
Vaikai nusiramino ir greit
užmigo.
Pirmas pabudo Algis. Aplink
ausis zvimbė uodas ir neleido
miegoti. Zzz — zvimbė iš kai
rės. Algis pliaukštelėjo delnu
per kairįjį žandą. Zzz — pra
dėjo zvimbti iš dešinės. Algis
gaudė rankomis orą, bet uodas
greitesnis. Algis užsidengė gal
vą antklode ir bandė užmigti.
Bet kur tau! Uodas, matyt, pa
sikvietė draugą, nes virš galvos
pasigirdo dvigubas zirzimas:
vienas storas nuobodus Zzz, 0
kitas balsas įkyresnis, ». zįf J®1*»
— Algis daugiau neiškentė te»
pabudinęs Paulių, nuėjo namo.

4įjtiįį Pasikviesk Paulių, galėsi
‘taèW palapinėje išmiegoti.
^efablčią dieną Algis ir Pan
ikai $tearki ai dirbo. Tempė
palapinę, kalė, -kuolus
pie^fe- rišo virves. Sutemus,
tėti láküré nedidelį laužą. Mama leido pasikepti
dešrelių,
SwĖdę apie gęstančią ugnelę,
visi kalbėjosi, pasakojo nuoty
kius.
Palengva ugnis bajgė degti
nakties šešėliai ilgėjo. Tėve
liai palinkėjo stovyklautojams
labos nakties ir nuėjo namo.
Algis su Paulium pasiliko vieni.
Darėsi vėsu. Kažkur toli gir
dėjosi mašinų burzgimas.
— Tai ką, einam gulti? —
lyg klausė, lyg siūlė Algis.
— Miegas ima — pritarė Pau
lius, nors abejojo, kad galėtų,
Kristina Niedv&raitė,
užmigti. Vaikai sulindo į pala
pinę: įsitaisė, užsiklojo antklo Montrealio lit. m-la. Kanada.
‘'Liepsna”.
des.
f

TRAKŲ PILIS,
kaip ja mato Klarice Baoeviciutė

LIETUVA

Mano tėtė daug kalba apie
Lietuvą. Jis sako, kad Lietu
voje labai gražu. Jis gyveno
prie Nemuno. Jis sako, daug
maudėsi Nemune. Lietuvoje jis

turėjo arkliuką. Kai bombos
krito, viena bomba užkrito ant
jo arkliuko.
Darius Maurukas,
Dariaus - Girėno lit mokyklos
H skyriaus mokinys.

(Žiūrėkite piešinį). Iš šių
, raidžių sudėkite vieno žvėries pavadinimą) .
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Pailinmky Tamošaičių veikalas

Pirmoji lietuvių tautinių drai sžir sr3vb;z3 r 'arc Vecellio albume, išleistame Venecijoje 1590 metais

A. RINKŪNAS

Antanas Tamošaitis ir Anas
tazija Tamošaitienė yra lietuvi t
tautinių drabužių žinovai, tyr.
nėję senovinių drabužių kilmę
jų dėvėjimo tradicijas bei p
pročius Lietuvoje ir ilgus metus
studijavę drabužių audimo bū
dus, raštų bruožus ir spalvų)
derinimus,
Antanai Tamošaitis jau nuA
1926 m. yra rinkęs įvairiose
Lietuvos Apylinkėse lietuvių/
liaudies meną Čiurlionio gaL
rijai ir žemės Ūkio Rūmų ore
muzėjui. Išmoko pats austi, ka
galėtų intymiau tyrinėti sodi
čių audinius, o ypač tautinu
drabužius. Tarnaudamas ŽemŪkio Rūmuose, telkė, senovinį;
išeiginių drabužių rinkinius, p?
ruošė tautinių drabužių leidįvi
ir stengėsi, kad tų drabužių au
dimas ir dėvėjimas vėl grįžtų ų
gyvenimą. Tamošaitis tautinių
drabužių dėvėjimo reikalu ra-,
šė straipsnius spaudoje, skai'.ė
daug paskaitų. Audimo dailę ir
jų technologiją dėstė Žemė
Ūkio Akademijoje, pats ir per
savo studentes rinko iš šimta
mečių moterų žinias ir užsilikę
siu drabužių pavyzdžius. Po ii
gų tyrinėjimų 1939 m. Žemė
Ūkjo Rūmai išleido jo veika;.
“Lietuvių moterų tautiniai dra
bužiai” (Sodžiaus menas 7-8/
Anastazija Tamošaitienė (bu
vusi Antano studentė) 1931 m
įsijungė į audinių, tyrinėjimo

darbą, išmoko austi ir audinių
daile rtndijavo Švedijoje (šve
du npenáijà) ir Austrijoje.
Ana ■/■■■<;< yra dailininkė, ir jós
. jsti tautiniai drabužiai turi
Inu'
;
senoviniais išeij; -ui. . drabužiais, p a s i ž y m i
kontrastiniu spalvų derinimu.
Kaip-.pavyzdį galima nurodyti,kad už savo austą tautinį dra
bužį yra laimėjusi pirmą -vietą
vįsiK- Europos tautų tarptauti
nėje parodoje Berlyne 1938

Tąmb&dciai yra atsivežę iš
Lietsivųs. j Kanadą didelius rin• Ainiu*
. . sų-u/Gšku< 18-19 š. lietuviu. šndlėėiiĮ drabužių, o taip pat
,.ųų, me.nmzai įvairių istoiii -Mb m 'apie juos. Jų bib•ot-.--r; ■ \ ..bemaž visa literaj. - Aunuos tau tu istori
nius K sodiečių drabužius.
Antanas ir Anastazija TamoAAiči^l seniai rengėsi parašyti
veikalą apie lietuvių išeiginius' tautinius drabužius. Prieš tre
jetą metų Kanados vyriausybės
atstovai susidomėjo Tamošaičių
. audinių rinkiniais, jų patyri
mu. pei. žiniomis toje srityje ir
per „Kanados Lietuvių Bendruo• en.. raskyre • Antanui ir. Anas■uzipū • Tamošaičiams piniginę
-L
parašyti anglų
: db- stadijai ir parengti iliust. ■ serf:• v ; .■ < pi ? li etu vių tautiniu
oraPLius (Lithuanian Nationa
Costume ).
Abu Tamošaičiai pastaraisiais
trejais metais rinko medžiagą

iš archeologinių, istorinių ir et
nografinių šaltinių, susirašinė
dami su bibliotekomis ir atski
rais asmenimis, jieškodami pir
maeiliu šaltiniu. “Lithuanian
National Costume” veikalo pa
rengimas jau užbaigtas ir jieškoma leidėjų jam išspausdinti.
Be pačios Įžangos, apimančios
lietuvių tautinių drabužių kil
mę, jų dėvėjimą ir dailę, yra
istorinė dalis apie senovės dra
bužius. Šiam skyriui žinios im
tos iš archeologų J. Puzino, M.
Gimbutienės, R. Kulikauskie
nės ir R. Rimantienės veika
lų. Istorinių drabužių pradžiai
gauti pirmųjų lietuvių istorinių
drabužių ori^ihaliniai medžio
graviūrų atspaudai iš Cesare
Vecellio veikalo, išleisto 1590
m. (gauta, per istoriką kun. R.
Krasauską).
Vienas pirmųjų šaltinių apie
sodiečių drabužius yra M. Praetoriaus veikalas “Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubuehne”. Berlin. 1872, XVII š.
pabaigos Rytų Prūsijos mergi
nų tautiniai drabužiai; Th. Lepner, “Der Preusche Littauer”,
Danzig, 1744 (1848).
Pačios seniausios žinios apie
lietuvių drabužius yra užfiksuo
tos kituose prūsų lietuvių leidi
niuose (Otto Glagau, Gisevijus,
Vydūnas). Taip pat daug žinių
bei iliustracijų-graviūrų yra im
ta iš lenkiškų ir -rusiškų šalti
niu.
*■

c

Iš lietuvių spausdintų šalt»
nių yra S. Daukanto, Kristi]o
no Donelaičio, Paryžiaus 190C
m. parodos albumo ir daugeb*
kitu.
Tamošaičių surinkta ir veika
lo rankraštyje Įjungta medžią
ga apie lietuvių tautinius dra
bužius yra pati gausiausia.
Be istorinių žinių ir iliustra
cijų, veikale yra etnografini
Lietuvos žemėlapis su skirti n
gomis tautinių drabužių dėvėji
mo apylinkėmis. Kiekvienos
apylinkės drabužiai yra detaliai
aprašyti ir fotografijomis (iš se
novinių drabužių rinkinių) bei
piešiniais atvaizduoti. Veikale
išsamiai aprašyta galvos danga,
karoliai, marškiniai, sijonai
prijuostės, liemenėlės ir vyrų
drabužiai,
Veikalui buvo padaryta keli
šimtai spalvotų ir vienspalvių
nuotraukų, daugelis grafiškų ir
spalvotų piešinių.
Išspausdintas veikalas būtų
didoko formato, apimantis dau
giau kaip 200 puslapių, su ke
liais šimtais nuotraukų ir kelio
lika spaįvotų lentelių. Veikalas
tarnautų lietuvių tautinių dra
bužių studijoms, teatro, tauti
niu šokiu, muzikos bei choru
ansambliams, o taip pat būtų
praktiškas vadovas tautinių dra
bužių audėjoms.
Pažymėtina, kad Antano ir
Anastazijos Tamošaičių veika
las “Lithuanian National Costome” būtų pirmas ta tema ang
lų kalba.
Gausios daugiaspalvės nuo
traukos veikalo leidimą labai
pabrangina, tad, jeigu ir būtų
gauta valdžios parama, jos tik
rai neužtektų. Laukiama, kad į
jo leidimą įsijungtų mūsų fon
dai ir kitos finansinės institu
cijos.
_ «

® Niekas nežino kas yra mirtis —
galbūt ji yra didžiausią geradarybė
žmogui. Tačiau visi jos bijo, tary
tum žinodami, kad ji yrą didžiausia
blogybė.
Platonas

CHARLES BRONSON, pagarsėjęs
filmų bei televizijos aktorius, pasku
tiniuoju metu susilaukė dėmesio ry
šium su vienuoliktuoju filmu “From
Noon Till Three”, kuriame vaidina
jis kartu su žmona. Kanados televi
zijos savaitinis kataloginis leidinys
“tv hebdo” (prancūzų k.) 1977 m. 30°
nr. išspausdino Noemia Young ra
šinį “Kietas romantikas” apie Ch*
Bronsoną. Jame rašoma, kad tai lie
tuvių kilmės aktorius pavarde Bunchinsky (Bučinskas?, Red.), gimęs
1921 m. lapkričio 3 d. Pensilvanijo
je. Tarnavęs kariuomenėje, dirbęs
statybos darbininku, kepėju, virėju,
šoferiu. Susidomėjęs filmų sritimi,
rado kelią Į tarptautines platybes. Vedęs anglę Jill Ireland. Turi 6
vaikus 5-22 m. amžiaus iš buvusių
santuokų ir dabartinės. Prie rašinio
pridėtos kelios nuotraukos. Jo nuo
trauka papuoštas ir leidinio viršelis.

8

& Puntukas, prie Anykščių,
aftt kurios fic iškalti Dariaus ir Giįlietuvių lakūnų nugalėjusių
>933;fci. Alantą veidai ir testamen
tu.
buyo rastas Barstyčių
akmuo, kuris buvo paskendęs. Jo il
gis 13 metrų,aukštis — 4 metrai.
46 r.axru aukštumo eglė auga
PH ■Mci' mišk"; kuriame taip pat yra
drug pušų Riekiančių 42-43 metrų
aukščiu.
■

UK ŽlHfti, kcuL
Pagal prof. A. Salio surinktus
duomenis, lietuvių kalba dėstoma
39 universitetuose Europoje, net ir
Sovietų įtakoje esančiuose Berlyno,
Leipcigo, Prahos, Varšuvos, Kroku
vos ir Peznanės universitetuose.
Mokslininkas Elisė Reelus, mi
ręs 1905 metais, savo prancūzų kal
ba išleistame „Visuotinės Geografi
jos veikale sako: , Jeigu tautos ver
tė žmonijos visumoje butų matuo
jama jos kalbos grožiu, tai lietuviai
butų pastatyti pirmon eilėn Euro
pos gyventojų tarpe".
Apie aukštą kultūros lygį Lietu
vos sostinėje liudija faktas, kad tarp
1633 ir 1636 m. italų dainininkų
vadovybėje Vilniuje buvo suvaidin
tos trys operos: „Galatėja", Juditė ir Dainė" bei , Elenos Pagrobi
mas". Vos aptilus karui dėl Nepri
klausomybės, opera „Travijata' ouvo suvaidinta Kaune 1920 m. Š. A
me r i koj e veikia Chicagos Lietuvių
opera. Nors jos spektakliai kaštuoja
milijonus kruzeirų, įi sėkmingai ei
na pažangos keliu, pateikdama ir lie
tuvių kompozitorių operų.

Rašytojas Ostrovski pasakė: „Ge
ros knygos-laimėjimas, bevertės -lai
ko gaišinimas, blogos knygos-laiko
vogimas".

Vilniuje 15 šimtmečio pradzioji
Vakarų Europos pirkliai turėjo, pri
Senosios gatvės, įrengę savo prekii.*
sandėlius rūsyje, kuris neseniai bu
vo surastas.

•

Prieš 3 metus mirė Antanas Kava
liauskas, Šalnakundžių kaimo, Kupiš
kio vise. — sulaukęs 110 metų. Ru>
su-Japonų karo metu jis tarnavo
muziku Caro armijoj ir buvo nukfr
liavęs net į Manžiūrija.
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-.-.r ..‘2, Vavelio pily, neseniai
c. vo . : , tas Lietuvos Didžiojo
K’-iir į'.,. , ir ..er.-rijos k alias's
íx^zin
kaišius, kuris 1492 me-_
tais valdovą palaidojus niekad ne, buvo paliastąs. Kazimieras buvo Jo
gailos suiiųsi Lenkų spaudos teigimu
»š jc pJikuonių yra kilusi ne tik Ang
lijos i aralienė Elzbieta II-ji, bet ir de■ vyni kiti karaliai, karalienės ir kuni
gaikščiai, Angių Reuterio korespon
dentą' Kazimierą apibudina kaip lab gr. i* -a rdovą, meno ir mokslo
gi
Korespondentas aprašo ir
■* izir >yz :* T’<?nos Elzbietos 13 vai‘ kti, n ". -d.tmiis ‘:ur jie karaliavo,tik
nir op , i'mėt- kad vienas jo sū
nus, Kazimieras, yra apskelbtas
Šventuoju ii ypatingai Lietuvos jau
nimo Globėju.

Seniausias ąžuolas Lietuvoje au
ga prie Zarasų, Stelmužėje. Jo am’íús daugiau kaip 2.000 metų. Ąžuo
lo kamieno apimtis — veik 9 metrai.
Tv - būt trumpiausią testamentą
, • p,-;;' ,s -asytojas Jean Rabelais.
M i rd*
jis padiktavo: "Turto ne* ;u
<K-g kam skolingas, o vi
sa ki\e pa
pavargėliams.-'
Bivių o-ydus turi daug iormalino,
kuris yra labai geras vaistas širdies
raumenims sustiprinti.

Žmonija pažinojo stiklą jau prieš
6.0C0 metų
Praėjo 1124 metai nuo Apoiės pi
lies, orie Skuodo, apsupimo, švedų
kasai ui Olafui įsibrovus į Lietuvą.

. K?r:.:v! Žygimantas Senasis įstei*
’
**
gėL . iuvoj popieriaus fabriką prieš
-V>3 ...etų s. .

K.J
1 metais japonai užpuo
lė
amerikiečių karinę iūrų bazę
Beari Harbour, nuostolių padarė apie milijoną dolerių neskaitant
žmonių gyvybių. Apie tą įvykį fil
mas, padarytas po 20 metų, kašta
vo 20 milijonų dolerių.

NEMO

Parašyta ir paskaityta
ML 1500-tojo numerio minėjimo, proga

Halina Didžiulytė Mošinskienė

miamo fiikmias

žanoGsmas

spaudom

Atvykusi Brazilijon 1947 metais su šeima ir išgyvenusi 6 savaites llha das
Flores visus „patogumus", persikėlėme pagaliau gyventi į Mūry, tylų ir ramų
užkampį, oriklausantj Nova Friburgo miesto valdybai, kurį pamėgo Rio gy
ventojai dėl labai malonaus ir sveiko klimato 1000 metrų augštumoįe, daugu
moje apaugusioje eukaliptų miškais.

Mūry randasi 150 klm. nuo Niteroi, Minas Gerais linkme. Čia apsigyveno
me pradžioje be elektros šviesos ir vandentekio, bet turėjome visą gamtos gro
žį mūsų dispozicijai: grynas oras pilnas egzotiškų aromatų, vabzdžių zvimbėjimo,.„vagalumen"naktiniu žiburiavimu ir varlių-vyžos dydžio - nepailstančių
serenatų — Dienos pralėkdavo smulkiuose darbuose, o ilgi vakarai būdavo
prie žibalinės lempos, arba žvakių šviesos. Tada gaudavau retkarčiai spaudos
iš JAV-ių, kurią man atsiųsdavo draugė iš New Yorko, labai pavėluotomis ži
niomis, bet man buvo atgaiva lietuviškas žodis. Juk gyvenau tarp svetimtau
čių ir svetimam krašte. Nei radio, nei TV tada neturėjau. Tai vaikams skaity
davau vis tas pačias lietuviškas pasakas, iš kelių, jau vos besilaikančių knygelių,
atsivežtų drauge.
Taigi, galite įsivaizduoti, kokia didelė ir maloni staigmena buvo man, kai
1948 m. pabaigoje mano vyras atvežė man iš Rio de Janeiro pirmuosius „Mū
sų Lietuvos" numerius. — Tai buvo tikra šventė. Verčiau lapą po lapo, skai
čiau nuo pradžios iki galo ir iš galo iki pradžios, po keletą kartų tuos pat straips
nius, o ypač malonu buvo sutikti pažįstamas pavardes.

Ados Stančikaitės Abraitienės viršeliai, buvo kiekvienas — atskiras grafi
kos paveikslas. Gi Adą prisiminiau iš knygelės /Jaunučiai daigeliai", kur bu
vo jos — pradedančios piešti mokinukės - keletas iliustracijų, kai ji mokėsi
pradinėje mokykloje pas mano tetą ir dėdę. - Dabar tuose jos paveiksluose
jaučiau simboliką, svajones ir ilgesį. Toli toli likus nuo brangios ir labai skau
džios praeities, buvo gera tame „eukaliptų vienuolyne" pajusti Lietuvos ar
tumą.
Gyvenau su vaikais, uošve ir teta atskirta nuo lietuvių iki 1951 metų. Tais
metais išsikvietė mane vyras pasisvečiuoti į S. Paulo miestą. Tada pirmą kartą
aplankiau Valavičių šeimą Vila Zelinoj, rua Campos Novos. Susitikimas su lie
tuviais, pamaldose atsilankymas, giliai mane paveikė, lyg nupurtė geltonų Bra:
zilijos dulkių sluoksnį. Ilgesys savo krašto, savo giminių likusių Lietuvoje kaž
kur turėjo išsilieti, ir vieną popietę sėdau prie stalo.
Parašiau „Laišką Motinai likusiai ten anapus..." - Tais laikais dar negalėjo
me susirašinėti su tėviške, tai laišką padaviau „Mūsų Lietuvos" redakcijon.

Kai grįžau į Mūry, po kiek laiko gavau „Mūsų Lietuvą" - „laiškas" buvo
atspausdintas. O Vėliau „Motinos dienos" proga, Jonas Kaseiiūnas, gyvenda
mas Belo-Horizonte, jį įkalbėjo į plokštelę.
i

Taip aš įžengiau j lietuvių spaudą tuo „laišku",kurio mano motina niekada
neskaitė, bet skaitė kitos motinos ir joms jis patiko...
Atžymint 1500-jį „M.L." numerį, mano giliausia padėka ano meto redak
toriui prel. Pijui Ragažinskui, kuris pirmas įvertino mano pirmąsias, kuklias
pastangas lietuviškoje spaudoje, vėliau išvedusias mane j platų rašto kelią.
Yra rusų patarlė: „Ką parašysi plunksna, to ir kirviu neiškaposi" — Ir kol
turėsime spausdintą lietuvišką žodį, lietuvybė vis bus gyva, ir Lietuvos vardo
niekas nepajėgs ištrinti iš istorijos lapų.

Nenumatyta pasekmė
— Iš visko matyti, kad kal
tinamasis sulaužė kėdę, trenk
damas ją į žmonos galvą. Kuo
gali pateisinti save?
— Pone teisėjau, tai buvo ne
numatytas Įvykis. Aš visai netu
rėjau tikslo sulaužyti kėdę.

Uždarbis
Vienoje Šiaulių dirbtuvėje:
— Kodėl dabar mums išmo
kamas uždarbis -kiekvieno mė
nesio 27 dieną, vietoj pirmos?
— Ar dar nežinai? Tam, kad
užtektų iki pirmos!

Maroke Š. Afrikoje universitetas
buvo įkurtas 859 metais; Oksforde,
Anglijoje, 1167 m.. Paryžiuje 1180 m. Lietuvos sostinės universi
tetas po dviejų metų minės 400 me
tų įsteigimo sukaktį. (Maskvoje uni
versitetas buvo įsteigtas tik prieš.20ū
metų).
Tirpstant Lietuvoje ledynams,
prieš 12 — 14.000 metų, liko daug
uolienų gabalų, atneštų iš Suomijos
ir Švedijos. Didžiausia uoliena buvo

Kiek trūksta
Kai milijonierius Rockefelle
rs buvo paklaustas, kiek pini
gų daro žmogų laimingą, jis at
sakė:
Tik truputį daugiau, negu jis
turi.
t

Taip, bet...
— Ar tamsta vakar teatre bu
vai su savo žmona?
—. Taip, tik prašyčiau jai tonesakyti .

Laisvė
— Mano žmona visuomet da
ro, ką nori.
— O tu?
_ Aš irgi darau, ko ji nori.

Menas
— Savo paveiksluose aš noriu
būti augščiau minios!
— Tuomęt piešk iškabas!

Laiko klausimas
— Ar manote, kad ilgos su
žieduotuvės yra geras dalykas?
— Aišku. Juo ilgiau vyras su
sižiedavęs, juo trumpiau jis yra
vedęs.
Parinko Pr. Alš.
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LIETUVA
Atnaujinę savo padėką ir ištikimybę Brazilijai, pasirašiusieji komitetai pra
šo brazilų tautą remti šių tautų kovą prieš didžiausią bendrą visos krikščioniš
kosios civilizacijos priešą, tarptautinį komunizmą, ir pakartoja savo karštą
šs^ks^ą - padėti išsilaisvinti pavergtosioms tautoms, o taip pat neleisti, kad
kitos tautos pakliūtų komunizmo vergiįon.

© 3 £ B A

Birželio 9, ketvirtadieni, iškilusis ’birgpueros Veteranų Mauzoliejus plačiai
atvėrė vartus Pabaltiečių gedulo dienai. Ten, kur ilsisi Brazilijos didvyriai ir
/ra Nežinomojo Kareivio kapas, susi, inko ne tik Estijos, Latvijos ir Lietuvos
kolonijos São Paule, o ir kitų pavergtu; tautų atstovai (buvo paminėti net dvieų žydų organizacijų nariai, atstovai! j -rtys P-ss::oj psrsek’a-amięms žydams)
u kelios pačios Brazilijos delegacijos. Oficialiai brazilų tautai atstovavo De
putada Dra. Dulce Salles Cunha Braga, kuri kelias dienas prieš tai valdžios Tu
nuose oficialiai priminė tragišką trijų Pabaltijo tautų padėtį (jos kaltos teks
tas atspausdintas Diário Oficial leidiny}. Ekumeninėm pamaldom vadovavo
S. Paulo arkivyskupijos ekumeninio sąjūdžio koordinatorius, katedros kapi
tulos pirmininkas, Mons. Eladio Correia Lavrini, dalyvaujant kun. Pr. Gavė
nui ir latvių pastoriui Jakab Mekšs. L K B-nės choras tikrai meniškai palydėjo
pamaldas giesmėm; prie vėliavų, kurios supo altorių, pakaitomis stovėjo jau
nimas tautiniais rubais.
Apeigos prasidėjo padedant prie Nežinomo Kareivio kapo gėlių vainiką
Pabaltijo tautų vardu (vainiką nešė lieiuvsiiės} ir visiems suriedant Brazilijo
Tautos Himną. Sekė ekumeninės p?nsldcs, per kurias skaitymus, psalmes,
maldas skaitė jvairių tautų ir. tikybų -ststs-vai, duc-'dant tikrai gilaus vieningu
mo vaizdą.

Per homiliją kun. Pr. Gavėnas nušv:?tė fi ?s ce’ebracips gilią prasmę ir reikš
mę: Pabaltijo tautų genocidas, pradėt?s bkdslio 13-14 dienos naktį, tęsiasi iki
šios dienos; iššaukęs gilią rezistenciją, reikalauja vis naujų aukų; pavergtos tau
tos šaukiasi laisvojo pasaulio pagalbos; tas šauksmas mus pasiekė ne tik žo
džio, o ir kraujo ir net ugnies balsu (Romas Kalanta ir kiti); vakarų pasaulis
yra toji „tylos bažnyčia", kuri kažkaip nedrįsta p?ke!ti savo balso; ši celebra
cija — kaip tik mūsų balsas^šaukiantts laisvės ir tcisčs laisvai apsispręsti Pabal
tijo ir kitoms komunizmo pavergtoms tautoms.

Mons Laurini, vadovaudamas korteleiNacijai, prieš komuniją pakvietė vi
sus kalbėti „Viešpaties maldą" su p.?>it?kčj?mu iškeltom rankom (kai kas pa
stebėjo ir žydus meldžiantis kartu su HL -Jonimis), o paskui iškvietė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovus, kuriems psrdsvé , taikos pasisveikinimą', po
kurio visa tarptautinė „bažnyčia’ sveikinosi. O paskui, po komunijos, kalbė
damas ir paties kardinolo vardu, primik Pabaltijo tautų praeitį, dabartj ir atei
tį, žadindamas tikėjimą laisve ir tau‘i -T/; prisikėlimu. Kaip ženklą brazilų tau
tos padėkos ir pagarbos Pabaltijo tautom;;, priėjęs pabučiavo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavas, kas dalyvauja
sužadino didelį susijaudinimą ir
išs’aukė karštas ovacijas.
Vėliau daug kas stengėsi pabrėžti, kad dar niekad nedalyvavęs tokiose jau
dinančiose apeigose.
Pamaldose dalyvavo, is’ vakaro atskridęs, prof. Antanas Klimas ir iš Rio at
vykęs, tenykščių lietuvių atstovas, Antaną? Gaulia.

?ai gan ryškus pavergtų tautų „protesto balsas prieš sovietų sauvalią'
nors kiek gtsi’jępąs į pavergtųjų brolių šauksmą.

Gausūs klausytojai savo klausima»
profesoriui davė progos išaiškinti dar
daugiau nežinomų ar anksčiau kitaip
aiškinamų dalykų.
Profesoriui Klimui dėkinga BLB-nė
ir visi lietuviai, kurie galėjo jo paskai
tose dalyvauti. O taip pat dėkingi ir
PLB-nei, kuri tokį įdomų paskaitų
ciklą organizavo.

PROF.ANTA^O KLIMO PASKAITOS

Seniai laukte- prof. ANTANO KLI
MO paskaitos vyko šv. Kazimiero pjos salėj birželio 10,11 ir 12 dd. vaka
rais.
Pirmą vakarą, BLB-nės valdybos
pirmininko, A!g. Saldžio, pristatytas
ir pasveikintas, profesorius kalbėjo apie lietuvių kalbos kilmę ir jos gimi
KELIAUJA
nystę su kitomis indoeuropiečių kal
bomis; antrą vakarą — apie lietuvių
P-lé Rymantė Steponaitytė š.
kaltes išsivystymą ir jos reikšmę indo
m. birželio men. 8 d. išvyko 3-jų
europiečių lyginamojo; kalbotyroj; tre
čią vakarą — apie lietuvių kalbos struk mėnesių atostogoms į Australiją.
Linkime jai gražiai ir naudingai
tūrą ir dabartinę jos padėtį.
Nors laikas buvo labai ribotas, bet praleisti atostogas.
vistiek profesorius įstengė klausytojus
Steponaičių šeima
pavedžioti po platųjį 5.000 metų laiko
tarpį, kviesdamas lyginti kai kuriuos
kasdienius mūsų kaltes žodžius su indoeuropiečių prokalbe bei kitomis kal
bomis. Kai kuriose kalbose tie mums
giminingi žodžiai daugiau ar mažiau
pasikeitę neseniai, kitur — prieš 2.000
metų ar net visai pranykę, kai tuo tar
pu lietuvių kalba yra išlaikiusi senosios
prokalbės ne tik pagrindinės t .. struktū
ros formas, c ir net niekuo nepasikei
Birželio 10 dieną mirė VERO
tusius ištisus žodžius, tuo sudaryda
NIKA GREŠKONYTĖ-BUDREma kalbotyrininkams neįkainuojamą
VIÕIENÉ, gimusi 1899 m. rug
žinių šaltinį. Todėl pabrėžta, kad da
pjūčio 12 d. Lazdijuose, Suvalki
bar joks rimtas kalbotyrininkas negali
joj. Buvo gera, pamaldi senutė,
apsieiti be lietuvių kaltos; priešiningą i,
paskutiniais metais daug sirgusi,
ji kasdien vis daugiau vertinama — net
daugiau, nei sanskrito, graikų ar loty
kentėjusi, bet nenusiminusi. Gy
nų kalbos, kuries jau mirusios, kai tuo
veno Parque das Njções.
tarpu lietuviai lietuviškai kalba ne tik
Išlydėta po šv. Mišių Bom Fim
Lietuvoj, o ir . Brazilijoj.
bažnyčioje j Camilopolis kapines.

Ateiti

fe-

PABALTIEČIŲ tâÃHIFESTAS
Pabrėžtina, k&d vietinė spauda nepašy.kšfėjo vietos savo puslapiuose, tai
vienaip, tai kitąlb primindama Paba!’iečių Gedulo dieną, o tretysis visam pa
sauly dienrašti^ O ESTADO DE SÃO PAULO, 8 dienos laidoj, ne tik primi
nė dienos reikšmę ir kvietė sanpaulieėius dalyvauti minėjime, bet ir patalpino
ištisą Pabaltiečių MANIFESTĄ, ku>' ; rié; .ė ir pasirašė ir PRO LI8ERTATE,
būtent visų tautų, pavergtų ir kovojančių prieš komunizmą komitetas. Mani
festas, tiesa, įdėtas ne iškiliausioj laikraščio daly, tačiau tokioj vietoj (Cidade
e Serviços), kad cenzūra, jei ir norėtu,, negalėtų prikibti.
Taigi Pabaltiečių komitetas ir Pavergtųjų Tautų komitetas šiuo manifestu,
kurį pristato kaip „protesto balsą prieš sovietų sauvalią",

- SOLIDARIZUOJA su Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautom, su ten vei
kiančiais laisvinimo sąjūdžiais ir tų tautų tremtiniais bei išeiviais ir jų sąjū
džiais;
— PROTESTUOJA prieš apgaulingą šių tautų užpuolimą ir užėmimą, lau
žant visus prigimtos teisės dėsnius i pasirašytas sutartis, ypač prieš religijos,
kultūros ir tautiškumo persekiojimą;

— REIKALAUJA leisti atsistatyti nepriklausomom Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos valstybėm anksčiau sutartimis nestatytose ribose; ir laiduoti galimybę
joms, kaip ligiateisiam nariam, įeiti į Jur< 'inių Tautų šeimą.

DRA. HELGA HERING

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS
Ay. Eidina, 99—V. Stą. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Cario-Baino do Li
mão)
Tel: 220-0439/266-3569 I

■■

Paliko liūdinčius sūnus Albiną ir
/ytautą, dukterį Juliją, žentą,
narčias ir 4 anūkus.
Kiek anksčiau, balandžiu 28
staigia širdies liga mirė ZUSA NA VIDMANTAITÉ-PILIBATIENÉ, 75 m. amžiaus, gyvenu
si V. Gustavo (Tucuruvi). Velio
nė buvo kilusi is' Varnių, atvyku
sį Brazilijon 1926 m. Paliko liū
dinčius vyrą Antaną Pilibaitį,bro
lius Alfonsą, Petrą ir Joną
Vid
mantus bei visą eilę brolėnų.
Mirusiųjų artimiesiems ir gi
minėms mūsų nuoširdi užuojau
ta.

F A BRŽCA DE OUARDA-CH-U V A S
CUAftOA įWW Oi TOOOS <?6

PAŠA KOWSF43, SftFmOftAfc t
TIPO ITALIAN© 2 ALEmAO.

CRtAffCAS

Todėl REIKALAUJA,kad
— rusų kariuomenė pasitrauktų iš šių užimtų kraštų,
— ištremtieji galėtų grįžti j savo gimtuosius kraštus,
— ON U kontroliuojamu plebiscitu būtų pravesti laisvi rinkimai. Kol prie
to neprieita, Rusija turi įsipareigoti
— gerbti pagrindines prigimties žmogui duotas teises, vadovaujančias tautų
santykiams,
— leisti šių tautų piliečiams naudotis teise laisvai susirinkti,
— leisti naudotis keliavimo laisve, be baimės būti persekiojamiem ar baudžia
miem.

‘Uteente Vitoc ftemys jčtda,
13. &

few.

R Coq&q
V. Prudsete
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L fETUViŠKA SODYBA
Šio mėnesio pradžioje sodyboje pra
sėjo dirbti nuolatinis darbininkas-sarjas Pirmoje vietoje nupjaus žolę nro
elio, išvalys miškelius, kad nuvažiavo
if?j’ turėtų kur piknikauti. Toliau tva.
y*, vietą busimam tvenkiniui.
Renato Mendo, likviduodamas savo
.«atybos medžiagų prekybą, padovano
jo daug statybos medžiagos senelių
namų statybai Už keliolika tukstam
mu verta dovaną p. Menckn nuošir
džiai dėkojame.
P. Jonui Tatarunui išvykus atosto
gų, sodybos sąskaitybą ves Antanas A■eknavičius.
Sodyboje liko tik du dar neparduo3 sklypai.

Birželio 26 d. 16 vai. (tuoj po liet
viškų pamaldų* jaunimo namuose įvyks
susirinkimas sodybos vardui išrinkt'

- L,ETUVOS nacionalinė
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

t ■ L ? U- v A

r*MA macIŪNAĮTĖJDIKIENĖ, po tulžies operacijos, gydos»
ęvs?namuosė, Joniai Onai Žibienei už ligonio globojimą ir priežiūrą- J

li

ŠVENTKELIONĖ | APAREC5DĄ

o taip oet ir namuose , musų nuoširdi padėka.

lį

Birželio 26 d. šv. Juozapo Brolijos
vyrai ruošta ŠVENT KELIONĘ 5, AP AREC3DĄ. Autobusai iŠ V. Zelinos ir
Ca?a Verelės išeis 6 valandą.

n, birželio mén. 10 d. buvo atlaikytos šv. mišios Vila ' {į
2s lietimų katalikų bažnyčioje už ANTANO JOCIO vė |fi
Visiems kas dalyvavo mišiose nuoširdus ačiū.

■ Iš 'Argentinos, Buenos Aires, nese
niai atvyko p. JULĖ ZLABIENÉ, ilgai
■troškusi pamatyti São Paulą ir jo lietu- vius. Apsistojusi pas pp. Čiuvinskys,
Pas pp. Čiuvinskųs apsistojęs ir
prof. ANTANAS KLIMAS, atvykęs iš
Rochesterio universiteto, JAV, su pa
skaitomis apie lietuvių kalbą.
Pahdtiečių Gedulo Dienos paminė
jimui ir ypač pasiklausyti prof. -Ant.
Klimo paskaitų iš Rio Erno atvys
dr. ANTANAS GAULIA.

Ui

Ona Jocienė

Ii

Ii

.J O N Ą ŠERMUKŠNĮ

JT

— Ruth Watanabe
- Vera Vighy

Fizeram uma demonstração digna de
todos os aplausos recebidos, com „ de
monstrações individuais e de duplas
Houve dentre os espectadores, aque
les que ousaram desafiar os visitantes
conseguindo a fazer no máximo 3 ou 4
pontos em partidas de 21 pontos.
No final, uma grata surpresa para os
40 espectadores (entre jovens e adultos):
O padre Pedro Rukšys, (já conhecido
por Petrukas) deu uma excelente de
monstração e animado, pelo interesse
despertado prometeu à colonia lituana
participante que será o treinador de equipes a serem formadas (infantis, ju
venis e veteranas) para que estejamos
aptos à competições (os interessados
que se aprontem).
Muito bem, Kunigėlis, conte com o
nosso interesse. Estaremos aguardando
ansiosamente.

Po paskutinės paskaitos sekmadinio vakarą kadangi Antaninių išvak rėse, buvo pasveikintas ir pagerbtas var
dinių proga prof. ANTANAS KLIMAS,,
dr. ANTANAS GAULIA ir kiti ANTA
NAI. Buvo, jiems sugiedota „Ilgiausių
metų' ir pasidalinta užkandžiais, ku
rių taip gausiai susinešė paskaitų daly
viai.

VEIKLOS KALENDORIUS

PROF. KLIMAS LONDRINOJ

valdybos nario) lankymąsi Amerikoj ir
priėmimą centro valdybos pirmininke,arch. A. Kerelio, rezidencijoje, daly
vaujant centro valdybos nariams, „Te ■
nikos Žodžio' ir Chicagos skyriai
nariams. Aprašyme pažymima, kad.-'..
Algimantas Žibąs š. m. sausio mėnesi,
Bendrovės siunčiamas, aplankė JAVbėse eilę fabrikų, kurie gamina akumuíatorius. Centro valdybos pirmininko
suruoštose priimtuvėse svečias supa
žindino su Brazilijos lietuvių veikią
ir darbo sąlygomis.
Aprašymas pailiustruotas 3 nuo
traukom. — A. L

SVEIKINA VARDADIENIO

I0GA KRIKŠTO TĖVAS PETRAS TIJŪNĖLIS

PROF. ANTANO KLIMO PAG E R BTUVÉS

Šių metų sausio-kovo mėnesio „T
nikos Žodis" aprašo ALGIMANTO
P. ŽIBO (PLIAS Brazilijos skyria

į

n.'

V. V. Banys,
Komiteto pirmininkas

NIERIUS

j

tr

šaukiamas birželio 26 dieną Vila Žo
linos klebonijoje. Bus svarstomas kry
žiaus projektas pagal parengtą planą.
Visi besidomintieji kviečiami posėdyje
dalyvauti.

SVEČIUOSE PAS CHICAGOS INŽI

I

Lidija ir Algirdas Idikos

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS KOMU urO POSĖDIS 20 vai.

Pakviestas Londrinos un-to kalbų
departamento, prof. ANT. KLIMAS
birželio 13 ten laikė paskaitą apie me
dėmiosios kalbotyros padėtį
Profesoriui buvo maloni proga susk
tikti ir su tenykščiais lietuviais, kur?^"
gyvai reiškiasi kultūrinėj veikloj.

_

. .

*

MOTINA

R. GIBAVIČIUS

VI.i9: skautai dalyvauja liet, pamaldose
Moinho Velho bažnyčioj 11 vai.

VI. 18-19: numatyta skautų iškyla

■

SPORTO VAKARAS

' Birželio 8 d. Vakarą Ramovėj jvyten įso d ■ ■ mo nstratyv i nes ru ngty■
nės, kurias aprašo musų koresponden
tas.

'servaęso de que g-s titulas até aqui ex
VI. 2 6 lietuviu šventkelionė į Aparecipostos são os mais recentes pois, concludą.
imos que se necessário fosse citar todos
VI.26: Petrinés-Paulinés-Joninés: 15,vai.
eles necessitaremos de uma Edição Ex
Mišios V. Zelinoj.
tra do Míisu Lietuva).

Os outros integrantes da equipe (to
dos do Palmeiras) eram:
Foi com imensa satisfação, que pu — Alvaro Vieira
demos presenciar na ultima quarta-fei — Antonio Aires Duque
ra uma demonstração de Tênis de me- — Rui Venehiarutti
sa cují? promoção coube aos senhores
Jonas Tatmmas e Vincas Banys.
Q local do acontecimento, foi na
Rsmové, áqual foi gentil mente cedida
dėdė Juozas Šeškevičiųs.
A equipe convidada tinha como tecSííco o sitUíifio v isdss Go&’i’suskas, o
- jl foi e^tmistado pela reportagem
, Musų Lietuva", que obteve os seguintes dados: a respeito do convidado:
Técnico formado em tênis de mesa,
Técnico da Seleção Brasileira Juwhil
em 1976; Campeão Sul Americano no
torneio realizado na Colombia; ex-inte
grante da Seleção Brasileira, Tri campe
ão individual e várias vezes campeão de
duplas e recentemente tricampeão de
equipes pelo Palmeiras. (Cabe aqui a ob-

VI.25: Literatūros būrelio sueiga.

VILI7-24: numatyta skautu stovykla.
Liepos 30. šeštadieni. 10,00 vai. prieš piet,
PLIAS susirinkimas pas inž. Leonarda Mitruli.
jo vasarvietėje - Raposo Tavares.

