
POPIEŽIUS SULAUKĖ 60 METU — POPIEŽIUI PAULIUI H ILGIAUSIŲ M E T U J

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II, VYSK. A, DEKSNYS IR PREL. AUDRYS BAČKIS

Gegužes 18 yra Popiežiau Jono Pauli
aus II gimtadienis ir 60 metų jubiliejus.

Čia keli Jo Šventenybės gyvenimo du
omenys: 

• Gimė Wadiwicéj
(netoli Krokuvos) ... 1920.05.18

- Įšventintas kunigu........... 1946.11.01
- Išrinktas vyskupu............ 1958.07.04
- Išrinktas Krokuvos

arkivyskupu................ 1964.01.13
- Pakeltas į kardinolus........ 1967.06.26
- Išrinktas popiežium............1978.10.16

AUKŠTAS PABALTIEČIŲ
• LYGŪS

Nedaug kas pasaulyje, išskyrus 
gal tik vienus sovietinius rusus, 
ginčija Pabaltijo tautoms teises 
į laisvę bei nepriklausomybę. Kai 
po II pasaulinio karo Afrikoje ir 
kitose pasaulio dalyse atsirado de
šimtys naujų nepriklausomybių, to
li gražu ne visos jų, numetusios ko- 
loninius varžtus, sugeba 
savarankiškai tvarkytis ūkiškai, 
kultūriškai ir politiškai. Kai kurių 
tokių šalių gyventojai neretai gaili
si nebeturį “kolonialinio jungo”, o 

susivaidinę Rodezijos negrai nese
niai vėl pasikvietė britus, kad jie pa
dėtų rodeziečiams susitvarkyti.

Visai kitaip yra su Lietuva, Lat
vija ir Estija. Ne vienas pasaulio 
mokslininkas apgailestauja, kad 
Lietuva, turinti daugiau kaip 700 
metų valstybinio gyvenimo tradici
jas, šiuo metu yra pavergta ir netu
ri savo valstybės. Lygiai aukštai 
yra vertinamos Latvija su Estija, 
1918 - 1940 metais, pasiekusios la
bai aukštą valstybingumo lygį.

(nukelta i 5-ta psl.)
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Suimtieji kalėjime
Iš okupuotos Lietuvos gauto

mis žiniomis, suimtieji doc. Vy
tautas Skuodis ir Julius Sas
nauskas tebėra Vilniaus kalėji
me ir yra tardomi. J. Sasnaus- . 
kas buvo suimtas Vilniuje 
1979 m gruodžio 11 d., o do
centas V Skuodis — 1980 m. 
sausio 9 d Ju butuose padary
tos net kelios kratos, paimta ne
mažai knygų, užrašų ir kitokios 
medžiagos Visa tai atliko sau
gumiečiai. Laiške iš Lietuvos 
rašoma: “Buvo dar areštų. Da
bar puolama Helsinkio grupė, 
siaubiamos ‘požeminės’ spaustu
vės. Oras tvankus, lyg prieš 
audrą. Tikimės dar svarbesnių 
įvykių".

Julius Sasnauskas yra jaunas 
studentinio amžiaus vyras, kant
rus, nešnekus. Tikimasi, kad 
jis ištvers, nors susirūpinimą 
kelia jo sveikata — turi nugar
kaulio ligą - (osteochondrozė). 
Dėl jos Julius buvo paleistas iš 
kariuomenės. Jam reikėjo gydi
mo, o ne kalėjimo. Visas jo nu
sikaltimas — parašas po memo
randumu, protestuojančiu prieš 
Molotovo-Ribbentropo. sutartį. 
Tą memorandumą pasirašė 46 
h., it iečiai

Suimtasis geologijos docen
tas Vytautas Skuodis yra gimęs 
1929 m. kovo 21 d. Čikagoje. . 
Jo bute buvo padarytos kelios 
kratos. Suimtas už reikalavimą * 
demokratinių laisvių ir elemen
tarinių žmogaus teisių Lietuvo
je. Savo laiške, parašytame JAV 
prezidentui prieš suėmimą, V.

Skuodis pareiškė: “Per Jus vi
sam pasauliui skelbiu: jeigu 
nuolatinio šantažo ir tardymų 
metu neišlaikytų mano mikro- 
infarkto neseniai paliesta šir
dis, netikėkite oficialiai versi
jai apie mano savižudybę, kaip 
tai 1972 metais buvo paskelbta 
apie Vilniaus universiteto pro
fesoriaus dr. J. Kazlausko mirtį. 
Jeigu vietoje kalėjimo mane pa
talpintų į spec, psichiatrinę li
goninę, žinokite, jog ten pate
kau už tai, kad nepritariu tebe
sitęsiančiai Lietuvos okupacijai 
ir demokratinių laisvių joje už-
gniaužimui”

"Mažoji Lietuviškoji Tarybi
nė Enciklopedija” (1971 m.) 
apie Vytautą Skuodį rašo, kad 
jis yra geojpgijos — mineralo
gijos mokslų kandidatas (1969). 
Vilniaus un-tą baigė 1953 m. 
Dirbo visasąjunginiame “Hidroj
'projekto” institute; dalyvavo 
Kauno hidroelektrinės ir kitų 
Lietuvos hidrotechninių įrengi
mų paruošime; vadovavo Pliavi- 
nių, Rygos ir kitų hidroelektri
nių projektų geologinės dalies 
paruošime; kurį laiką dirbo Už- 
baikalėje prie Cipos upės; 1963 
m. drauge su kitais sudarė Esti
jos vandens išteklių naudojimo- 
schemą; nuo 1967 m. — Vii-“ 
niaus universiteto dėstytojas. 
Yra parašęs mokslinių straips
niu apie Dauguvos slėnio geolo
giją. Prie šių sovietinės enciklo
pedijos žinių reikia pridėti jo 
veikalą " “Dvasinis genocidas 
Lietuvoje” (240 psl. rankraščio), 
kuriame jis išdėstė ateistinės

JULIUS SASNAUSKAS
Neseniai suimtas sovietu okupuotoje Lietuvoje 

propagandos nemoksliškumą 
Savo rašte į visus Lietuvos ti
kinčiuosius (žiūr. “T2” 1980 m. 
12 nr.) V. Skuodis pareiškė iš- 
leidžiąs ši darbą į viešumą. 
Koks jo likimas šiuo metu, nė
ra žinoma.

Gautomis žiniomis iš Lietu
vos, Antanas Terleckas buvo 
suimtas 1979 m. spalio pabaigo
je. Jis taip pat yra pasirašęs 
memorandumą, protestuojantį 
prieš Molotovo — Ribbentropo 
sutartį. 1980 m sausio mėnesį 
mirė A. Terlecko motina. Į jos 
laidotuves A. Terleckas nebuvo. 
išleistas. Tebėra kalinamas bei 

..tąrdomas, kaip ir kiti suimtieji
Kiek galima suorasti iš gau

namų pranešimų, Lietuvoje lau
kiama stipresnės veiklos iš lais
vojo pasaulio lietuvių — radijo, 
spaudos, organizacijų. Jų spau
dimas bei šauksmas esanti pa
galba suimtiesiems. M.

TO%25c2%25bbnii%25c4%25aein%25c2%25bb.il
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Savaitei bėganti
■ i ,i rTi. i Alt D. Petraitis

LIETIMĄ
Dažnai mes esame linkę tikėti, kad 

jaunimas neturi savo nuomonės. 'Jie 
dar vaikai, kę jie išmano, jie nieko ne
supranta" Tokios ir panašios galvo
senos dažnai girdisi mūsų tarpe.

Deja, tai didelė klaida. Tiesa, jie 
mums visuomet liks vaikai, nors jie 
šiandien jau yra suaugę asmenys. Tė-
vui vaikas visuomet vaikas, nors jis ir 
turėtu keturiasdešimt metų. . .

Todėl įdomu kartais pasiklausyti tų 
vaikų" ir išgirsti, kę jie apie "senius" 

mano Pasakysiu, kad neturi labai ge
ros nuomonės. Jie taip pat mano,kad 
jų tėvai yra atsilikę ir neviskę supranta. 
Mano, kad laikai pasikeitė, bet jų tėvai 
kažin kur praeityje atsiliko.. . .

Sakykite, kaip čia dabar susikalbėti, 
jeigu vieni mano, kad vaikai dar vaikai 
Kiti sako, kad tėvai jau suvaikėję, at
silikę.

Tai kas leičia vaikus—tėvus, panašiai 
yra ir su santykiais kitose plotmėse. 
Sakysim, kad ir musų veikime.

Senieji mano, kad tik jų rankose 
yra lietuvybės monopolis. Jaunimas 
čia nieko neišmano. Jaunimas mano 
visai priešingai, kad tėvų patriotizmas 
šiandien remiasi romantika ir reikia 
būti daugiau realistais. Reikia remtis 
tikrove

Prieš kurj laikę dalyvavo susirinki
me švietimo reikalu. Visi pasisakėme, 
Ka4 merkiant reikia imtis steigti moky- 

. ^^^irsus, pamokas. Visų nustebi
mui jaunimo atstovas pasisakė neti
kėtai ir nepramatytai skirtingai. Čia 
tik paminėsiu vienę—antrę jo mintj.

Jaunimas negali mylėti to, ko ne
pažįsta' Jam iš esmės bet koks moks
las yra darbas. Kaip bet koks darbas 
yra sunkus, nemėgstamas. Bet kę mo
kytis reikia turėti kokį nors tikslą.Mo- 
kytis tik kad mokytis yra nesąmonė.

Mokytis bet kokios kalbos reikia 
tam turėti tikslę. Be jo nėra jokios 
prasmės gaišti laikę ir eikvoti energiją. 
Jaunimas laiko neturi, jis perkrautas 
darbu. Turi pamokas, turi dažnai ir 
dirbti Poilsiui beveik nėra jokio laiko.

Mokytis lietuviu kalbos jis dažnai 
nemato prasmės. Čia gali susikalbėti 
vietos kalba. Užsienyje - tų kraštų 
kalbomis. Su tėvais irgi gali susikalbėti 
vietos kalba. Kam jam mokytis lietu
viškai?

Važiuoti šeštadienį po pietų j pa
mokas ir praleisti popietę, prie neį
domių pamokų beveik per sunki pa
reiga. Jis galėtų tuo laiku pailsėti, ga
lėtų išeiti su panele ar berniuku j ki
ną, arba galėtų apsitvarkyti namuose.

Tai kokie motyvai mokytis lietu
viškai?

Tokiam jaunuoliui pirmiausia reikia 
parodyti, kas jis yra. Kokia jo kilmė,

P. Amerikos jaunimą išlydint
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

( Tęsinys iš praeito numerio)

Urugvajaus "Ąžuolynas " šoka

“Žibutės1’ kurių dainavimui 
ir profesionalai kritikai negalė
jo rasti priekaištų, žavėjo mus 
savo nepaprastai puikia lietu
viškų žodžių tarsena. Teko pa
tirti, kad visos žibutės, išskyrus 
vieną, kalba dailiai lietuviškai, 
aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime, kongresuose, organi
zacijose. Atsižvelgiant i jų gy
venimo sąlygas ir stoką masinės 
visuomenės atramos, negalima 
atsistebėti jų lietuviškumu ir 
neįvertinti jų pastangų stiprin
ti tarpusavio ryšius su viso pa
saulio lietuviais, pradedant pa
čia jauniausiąją karta, kurios 
bijojome netekti, “žibučių” re
pertuaras buvo įdomus tiek
koks jo tėvų kraštas, kokia jo dabarti
nė padėtis. Kaip Lietuvoje dirbama, 
kokia pažanga, koks mokslas, kokie 
sunkumai, kokios kovos, kokie laimė
jimai. Tik tuomet jaunuoliui gali atsi
rasti skirtingi argumentai išmokti kal
bėti. Kai pamils savo kilmę jis ras lai
ko ir energijos visam kitam. Išmokti 
lietuviškai — bus vienas malonumas.

rezginė! ę.
J. Tamulaičio nuotrauka
savo dainų pasirinkimu lietuviš
koje repertuaro dalyje, tiek 
pasirodyme su dainomis ispa- 
hiškai, kuriomis jos atidavė pa
garbą ir savo gimtajam kraš
tui. Todėl negalima stebėtis, 
kad publika reikalavo “biso” 
Išgirdome labai Įdomią “Ma- 
lambo”. ’ ; '

Koncertui pasibaigus, į sce
ną išėjo programos dalyviai, nu
silenkė ir sustingo. Sustingo re
veransai ir šypsenos. Tradici
niai ir niekieno nemėgstami 
sveikinimai gerokai apgadino 
nuotaiką, nes kaikurie sveikin
tojai buvo paruošę prakalbas, 
kurias net pakartotinai bandžiu
si pertraukti publika vargiai pa
jėgė sutrumpinti. Iš pačių sve
čių buvo girdėti vėliau neigia
mi komentarai, o jaunimas. . . 
švelniai tariant, pyko. Taip pat 
gaila, kad gausiai buvo apdova
notos tik “Žibutės”, o nuosta
biai gražią ir turtingą progra- 

(nukelta į sekantį psl.)
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P. AMERIKOS JAUNIMĄ 
IŠLYDINT

mos dalį užpildęs “Ąžuolynas” 
liko lyg primirštas. “Grandinė
lės“ be prakalbų įteiktas milži
niškas krepšis gyvų gėlių kiek 
pataisė nuotaiką. Komplikuotas 
ir ilgas dovanų įteikimas buvo 
ne vietoje.

Dar dėl recenzijų
Įdėmiai sekusi recenzijas, 

stebėjau mergaičių šokį “Siuntė 
mane motinėlė”, kurį jos šoka 
su naščiais ir kibirėliais. Buvo 
parašyta kad plastikiniai kibi
rai labai žiūrovus erzinę. Pama
čiusi, kad tai buvę beveik natū
ralios išvaizdos ąžuoliniai kibi* 
sėliai net su keliais lankais, aš 
negalėjau suprasti, kas juose 
buvo erzinančio. Vėliau teko pa* 
tirti, kad iš tikro tie kibirėliai 
buvę negražūs. Tačiau paslau
gių Henriko ir Stefanijòs Stksių 
pastangomis jie prieš koncertą 
buvo padengti tinkamo rašto ir 
spalvos medžiaga, kuri jiems 
suteikė tokią puikią išvaizdą. 
Tai dar vienas įrodymas, kaip 
Klevelando lietuviai parodė sa
vo meilę svečiams iš tolimųjų 
Pietų.

Jei gėrėjomės scenoje nuos 
tabiais ilgų darbo valandų, re
peticijų ir meninio kūrybingu
mo rezultatais, tai mus turi ste
binti kuklumas tų asmenų, ku 
rių dėka abu meniniai vienetai 
pasiekė tokį augštą lygį. “Žibu
tės” neturėjo dirigento, tik ant
roje dalyje buvo lydimos akor 
deono. kurį meniškai valdė inž 
G. Kliauga ir vietomis išryški
no dainų charakterį. Tačiau jų 
dainavimas a capella puikiai ga
lėjo išsiversti ir be palydos 
“Žibutes” paruošė dr. Jonas Si- 
manauskas', aktyvus Argentinos 
lietuvių visuomenės narys, or
ganizatorius, muzikos mylėto
jas. Jo šeima pasižymi muzika
lumu. o dukrelė Izolda yra vie
na iš “Žibučių”. Atrodo, kad 

į mediko-chirurgo profesija ne- 
’ trukdo dirbti visuomeninio dar

bo, repetuoti, dirbti su jauni
mu, jį mokyti ir su juo keliauti

“Ąžuolyno” vadovas dr. Alf
redas Stanevičius, trečios kartos 
lietuvis — odontologas, kalba 
gryna lietuvių kalba ir tautinius 
šokius turėjo progos pažinti dar 
labai jaunu būdamas. Paklaus
tas, kas jį verčia taip įtemptai 
dirbti su “Ąžuolynu”, jis trųm 
pai atsakė: “Pareiga. Lietuvio 
pareiga skleisti tautos kultūrą 
svetimtaučių tarpe”. Stebėjausi 
jo geru lietuvių kalbos mokėji
mu. Mudviejų pokalbio klausiu
si viena “žibutė” įsiterpė: “Kal
ba galima išmokti tik namie, ne 
mokykloje. Mano namuose kal
bama tik lietuviškai, todėl ir 
aš kalbu, nežiūrit to, kad mes 
lituanistinių mokyklų neturi
me” Patyriau, kad “Ąžuoly 
nas” Montevideo mieste repe
tuoja Kultūros Namų patalpo
se tris kartus Į savaitę (nuo 9 
iki 12 v nakties), o prieš iš
vykstant i S. Ameriką repetici
jos vyko beveik kasdien Jauni 
mas gyvenąs rajone, todėl sun 
kūmų nesą susitikti Dr. Stane 
vičius paruošė visų šokių ęho 
reografiją. naudodamas nepri 
klausomos Lietuvos laikų šalti
nius. savo tetos patyrimą ir sa-
vo turtinga bei lakia vaizduote,

* c t

Jis taip pat paruošė visus dra
bužių projektus, juos derinda
mas su pagrindine šokio minti
mi ir nuotaika.

Negalima pamiršti visus šo
kius akordeonais lydėjusių 
akordeonistų — V. Evovlocko ir 
K. Semikėno, kurie, atlikdami 
orkestro vaidmenį, stebino vi
sus ne vien menišku akordeonų 
valdymu, muzikos subtilumu, 
bet ir savo ištverme. Jei šokė
jai turėjo laiko ir progos keis
tis, persirengti, pailsėti, tai sce- 
nųs šone ant gan nepatogių kė
dučių, kojas parietę, akordeo
nistai beveik neturėjo poilsio. 
Ir jie liko neatskiriama vieneto 

CURSO AUDIOVISUAL?
DO idioma lituano 
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dalimi, kuris, pagal savo vardą, 
man daugiau primena vieną di
delį, išsišakojusį ąžuolą, negu 
ąžuolyną.

Išlydime
Sekmadienio rytas atnešė at

sisveikinimo valandą. Prie pa
rapijos kieme laukiančio auto
buso susirinko gausus klevelan- 
diečių būrys -išlydėti svečių. 
Skirtis buvo sunku. Buvo daro
mos nuotraukos, pasikeičiama 
adresais, ašarojama. Klevelando 
aerodrome susirinko nemažas 
skaičius lydinėtųjų, o “Nerija” 
su daina ir ašaromis atsisveiki
no su P. Amerikos jaunimu.

Grįžusi į ištuštėjusius namus 
pasigedau savo viešnių. Jų at
minimui ant židinio stovi me
niški Urugvajaus suvenyrai, ku
riuos jos man padovanojo Tie. 
kurie turėjo laimės gėrėtis kon
certu, jo niekada nepamirš. Tai 
nėra vien lietuviško sentimen 
to išdava. Ilgus metus kurdami 
savarankiškai, atitrūkę nuo 
stambaus S. Amerikos lietuvių 
kamieno, nepalaikydami ryšių 
su okupuota Lietuva (ten kebo 
nės į Lietuvą dėl įvairių prie 
žasčių nėra nei populiarios, nei 
dažnos), bet kilę iš bendrų lie
tuviškų šaknų, savitai interpre 
tavo mūsų tautinio meno tradi 
cijas. Drabužiai, šokiai, dainos 
— visa tai buvo lietuviška, bet 
skirtinga, žavu, patrauklu To 
kios jaunimo išvykos pasitar
nauja daugiau bendrų ryšių su 
stiprinimui, negu konferenci- 
jus, suvažiavimai, minėjimai 
čia gyvas, šiltas asmeninis rv 
šys nematomomis, bet stiprio
mis gijomis suriša mus visus į 
vieną visame pasaulyje išsi 
sklaidžiusią lietuvišką šeimą.

Tėviškės žiburiai
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AUKŠTAS PABALTI EČIŲ 
VALSTYBINGUMO LYGIS 
Miunsterio (Vakarų Vokietijoje) 

universiteto kooperatinių tyrinėji
mų institutas (Institu fur Genos- 
senschaftswesen) profesoriaus dr 
Eriko Betchero vadovaujamas, pra
dėjo studijuoti Pabaltijo valstybių 
ūkinį ir socialinį pakilimą per tų 
valstybių nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį. Šios studijos daromos 
bendradarbiaujant su Glasgow 
(Anglijoje) universiteto Rytų sky
riaus profesorium dr. Alek. Novei. 
Minėtą projektą pasižadėjo finan
suoti vokiečių fondas “Stiftung 
Volkswagenwerk”, kuris šios studi
jos reikalams ligi šiol paskyrė jau 
376,000 markių.

Minėti profesoriai nurodo, kad Es
tija, Latvija ir Lietuva, kurios ligi I 
pasaulinio karo buvo carinės Rusi
jos provincijos, per palyginamai“ 
trumpą laiką, tik per porą dešimt
mečių, pasiekė nepaprastus rezulta
tus ūkio ir socialinio gyVėnimo sri
tyse.

Dar ir šiandien, po ilgos ir sun
kios 40 metų okupacijos, nežiūrint . 
žiaurių priespaudos sąlygų, demo
grafinio, kujtūrinio genocido ir kie
tos priespaudos, Pabaltijo valsty
bių ūkinis pajėgumas yra žymiai 
aukštesnis, kaip kitose Sovietų Są
jungos respublikose.

Minėtų studijų tikslas esąs ištirti 
ir nustatyti, ar priežastys to iškilu
sio produktyvumo slypi nepriklau
somybės laikotarpio politikoje ir ar 
Pabaltijo valstybių išsivystymas 
galėtų būti modeliu ir duotų impul
są šių dienų ūkio ir socialinio iš
sivystymo politikai vadinamoje tre
čiojo pasaulio valstybėse.

*
Nėra abejonės, kad Pabaltijo 

valstybių ūkinis stiprumas slypėjo 
tame, kad Lietuvos, Latvijos, Esti
jos gyventojai mylėjo savo žemę, bu
vo jos tikrieji šeimininkai, niekieno 
nevaržomi šeimininkavo savo ū- 
kiuose ir teikė palyginamai didelius 
žemės ūkio produktų kiekius.

Žemės ūkio negerovės Pabaltijy 
atsirado po to, kai okupantai atėmė 
iš ūkininkų žemę pavertė juos ver
gais — kolchozininkais. Buvusiems 
didesnių ar mažesnių ūkių savinin
kams, suvarius juos į kolchozus, te
buvo palikta po 60 arų (apie akerį) 
žemės sodybiniai sklypeliai.

Minėti kolchozininkų, sovcho- 
zininkų, o taip pat ir kai kurių tar
nautojų individualiniai sklypeliai 
šiandien yra nemaža dalimi Sovie
tų ūkio išgelbėjimas. Ligi šiol šie 
smulkūs “privatininkai” buvo

MŪSŲ LIETUVA

skriaudžiami, partijos ir vyriausy-
bės nemėgiami, vos pakenčiami. Ta
čiau L. Brežnevas gerai suprato da
lyko esmę ir todėl 1978 metais 
komunistų partijos centro komiteto 
posėdžio metu skatino kolchozų ir 
sovchozų pirmininkus pasirūpinti, 
kad darbininkai ir tarnautojai ga
lėtų minėtus sklypelius lengviau ir 
pigiau išdirbti bei prižiūrėti.

♦
Sekdami L. Brežnevo raginimą, 

»Estijos, Latvijos ir Lietuvos ko
munistų partijų šulai dabar viso
mis išgalėmis stengiasi iš sodybi
nių sklypininkų išspausti daugiau, 
kaip jie gali pagaminti.

Minėti sklypininkai turi padėti 
savo apylinkės kolchozams išpildy
ti valstybės uždėtas maisto produk
tų duokles. Tai reiškiasi įvairiais 
būdais. Sakysime, kolchozui dėl 
įvairių apsileidimų nevyksta au
ginti gyvulių prieauglį. Taigi kol
chozo tvartuose atsiradę veršeliai, 
paršeliai neretai atiduodami augin
ti bei prižiūrėti sodybinių sklypų sa
vininkams. Kai kolchozai neįsten
gia atiduoti mėsos duoklės, jie 
supirkinėja iš sklypininkų galvijus 
bei kiaules ir savo vardu teikia vals
tybei.

Tačiau pastaruoju metu pasikeitė 
sklypelių savininkai: vyresnio am
žiaus sklypininkai, buvę rimti ūki
ninkai, jau nuseno ar mirė. Ne vi
sur atsiranda įpėdiniai, kurie juos 
pakeistų. Jų vaikai nenori dirbti 
kolchozuos, bėga į miestus. Iš vien
sėdijų perkeliant trobesius į kolcho
zinius miestelius, nemaža dalis Sei
mų nebenori laikyti galvijų, nes 
trūksta individualinių tvartų, gy
vulių ganyklos yra toli, dažnai 
trūksta pašaro. Taigi rajonų ūkinių 
komisijų nariams uždėta pareiga rū
pintis darbininkų ir tarnautojų 
individualiniais sklypais, nes jie 
yra labai svarbus Sovietų maisto 
papildymo šaltinis. Net naujoji So
vietų konstitucija numato, kad vals
tybė ir kolchozai turi paremti in
dividualinių darbininkų ir 
tarnautojų sodybinius sklypus.

*
Žinoma, tai daroma ne iš meilės 

“privatininkams”, bet todėl, kad 
valstybei reikalingi jų pagaminti 
maisto produktai.

O maisto Sovietams stinga vis 
dažniau ir dažniau. Oficiali prie
žastis — blogos klimatinės sąlygos, 
tačiau tikroji priežastis (ji viešai ne
skelbiama) — blogas ūkininkavi
mas. Valstybė visada, ir tai ne vien 
Sovietuose, bet ir visur kitur yra blo
gas ūkininkas.

5 
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Neseniai JAV-bių prezidentas pa
skelbė pareiškimą, kad sustabdo
mas grūdų ir kitų gėrybių tiekimas 
Sovietų Sąjungai. Tai nemažas 
smūgis sovietiniams rusams, nes, 
kaip minėjome, jiems visada trūks
ta maisto. Be abejo, jiems šis pre
zidento nutarimas labai nepatinka 
ir yra skaudus Amerikos smūgis So
vietams.

*
■ x -

Bet prezidento patvarkymas ne
patinka ir daugeliui Amerikos ūki
ninkų, kurie savo asmeniškus eko
nominius interesus bei pelną stato 
aukščiau valstybinių reikalų. Žino
ma, jie yra dideli trumparegiai: ne
žino. kas nutiktų, jeigu kokios ne
laimės metu Amerika netektų

* laisvės. Nors taip, žinoma, nebus, 
bet prileiskime faktą, kad Amerika 
pateko bolševikų valdžion. Kas 
nutiktų su jos ūkininkais (ferme
riais)? I šį klausimą atsakyti ne
sunku: jie virstų valstybės bau
džiauninkais. Jų užaugintą derlių 
paimtų valstybė, o patiems ferme
riams už jų įdėtą darbą mokėtų už 
atliktus ‘darbadienius”. Taip far- 
meris už kiekvieną darbo dieną gau
tų po svarą (o gal ir po du svarus) 
kukurūzų ir po 50 centų pinigais...

Tai žinoma, fantazija, ,bet ji tap
tų realybe, jeigu Amerika netektų 
laisvės. Taigi visų pareiga šio kraš
to laisvę statyti aukščiau asmeni
nių, aukščiau privataus ūkio inte
resų. .

b. kv.

oypsenos
s

Tokio nesulauksi!
Rūta parneša gimnazijos bai

gimo pažymėjimą su geriausiais 
pažymiais. Tėvas, sveikindamas 
dukrą, klausia, kokie jos planai 

- ateičiai?
— O, aš turiu aiškius planus, 

tėte, — didžiuojasi Rūta.
— Į tuos planus Įeina ir šei

mos susikūrimas?
— 0, taip, tėte! Aš nusista- 

“ čiau tekėti už tokio vyro, kuris 
yra be galo geras ir visuomet 
apgalvoja, ką daro.

— Dėl Dievo, Rūtele, ar nori 
senmerge likti!?

Kurmis
Mokytoja (per gamtos pamo

ką): Kurmis yra tiek ėdrus žvė
riukas, kad kasdien suėda tiek, 
kiek jis pats sveria.

Mokinė: Panele mokytoja, bet 
iŠ kur kurmis žino, kiek jis sve
ria?

Parinko Pr. AE,



“Lithuanian National Costume”
Leidinio autoriai Antanas ir Anastazija Tamošaičiai ir jų darbai

PROF. ROMAS VA8TOKAS
Dabar išleistas Tamošaičių 

veikalas. “Lithuanian National 
Costume” yra pirmoji knyga 
apie lietuvių tautinį drabužį 
anglų kalba. Iki šiol yra išleista 
labai daug veikalų apie įvairių 
tautų drabužius, bet tuose vei
kaluose ir enciklopedijose nie
ko nėra apie lietuvių, nes trūko 
tos srities literatūros svetimo
mis kalbomis.

žvilgsnis praeitin
Lietuvių tautinių drabužių is

torija yra gana savitai susiklos
čiusi Maždaug iki 19 š. vidurio 
lietuvės sodietės pačios namie 
verpė siūlus, juos dažė augali 
niais dažais ir iš jų audė puoš
nius išeiginius drabužius Apie 
lietuvių drabužių iškilmingumą 
rašė E. Gisevijūs 19 š. viduryje: 
“Stovėjau pasitraukęs į kampą 
ir gyvai pats vienas svarsčiau: 
kaip pateko čia šis orientališkas 
apdaras, primenantis graikus ir 
romėnus, kaip galėjo taip ilgai 
išlikti, nesgi atrodo senoviškas 
ne tik iš pirmo žvilgsnio, o ir 
pačių lietuvininkų teigimu yra 
jų paveldėtas iš tėvų ir sentėvių, 
lygiai kaip šitie veidų bruožai 
ir etinis tipas, nukeliąs i Ho
mero laikų pasaulį?”

Į pabaigąl 9 š. užplūdo Lietu
vą iš kitų kraštų atvežtiniai šil
ko. aksomo ir trokato audeklai, 
iš kurių sodiečiai pradėjo siū
dintis išeiginius drabužius. Šio 
šimtmečio pradžioje dail. Anta
nas Tamošaitis pats pirmas pri
pažino, kad tikrieji tautiniai lie
tuvių drabužiai yra tik tie, kurie 
pačių sodiečių namie austi. Ta
mošaitis rašė “Sodžiaus mene” 
1939 m.: "Kraitinėse skryniose 
yra nemaža ir jau minėtų atneš
tinių drabužių, kuriais anuo me
tu sodžiuje daug kas dėvėjo. Tai 
įvairios šilko skepetos, fabrikų 
austi parčiniai ir aksominiai kik
likai, bo-velninlai marškiniai, ko-

A N AST A Z1.) A T A M (ISA 1TIEN E

ralai, auksiniai galionai ir kiti. 
Jai vis svetimybės. Senos mo
terys puikiai atskiria protėvių 
rankų darbus nuo pirktinių ir 
visada pabrėžia, kada ir iš kur
šios svetimybės pas mus pate
ko. Mūsų tautinių drabužių au
torės daugiausia yra jų -saviųįp,- 
■kės lietuvės.” ■>
' Jeigu audeklas pagamintas ki
tuose kraštuose pagal jų pieši
nius ir jų tradicijas, tai tie au
deklai ir priklauso tos tautos 
drabužiams, nors dabar Lietuvo
je kaikurie autoriai yra kitokios 
nuomonės.

Pagaliau -19 š. Lietuvoje, ypač 
Sūduvoje, pasklido kita neigia
mybė. tai užplūdusi lenkiškų- 
krokuviškų tautinių drabužių 
mada — juodi aksominiai kikli
kai — "šniūravonės”, baltos šil
kinės arba medvilninės bliusku- 
tės, baltos prijuostėlės, languo
ti škotiško stiliaus sijonai. '

Lietuvių liaudis — sodiečiai 
kūrė ir ugdė savo ialbą, tauto
saką. liaudies dainas, muziką, 
šokius, liaudies meną ir išeigi
nius. dabar vadinamus tautinius 

drabužius. Toji senoviškųjų dra
bužių mada 19 š. pabaigoje pra
dėjo nykti, o juos pakeitė fabri
kiniai. Bet senosios sodietės sa
vo kraitinius namie austus dra
bužius krovė į skrynias ir saugo
jo ateičiai.

Kelionės į kaimus
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais įvairūs autoriai, tašyda
mi veikalus apie lietuvių liau
dies meną, daug neminėjo apie 
tautinių drabužių buvimą, o tik 
aprašė juostas ir prijuostes, nes 
iki to laiko lietuvių muzėjų rin
kiniuose nebuvo ištisų tautinių 
drabužių rinkinių Tie drabužiai 
tūnojo sodiečių skryniose

Dail. A. Tamošaitis pirmasis 
susidomėjo lietusių liaudies au
diniais, pats išmoko gerai austu 
kad, rinkdamas iš sodiečių audė
jų išeiginius drabužius, galėtų 
tiksliai užrašinėti audinių tech
niką ir dailę. A Tamošaitis, 
rinkdamas lietuvių liaudies (ne

ANTANAS TAMOŠAITIS
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ną muzéjams 1926-1938 m., su
rado ir atidengė tą brangų mū
sų tautos turtą — namie austus 
tautinius drabužius ir pirmasis 
parašė apie juos knygą “Lietu
vių moterų tautiniai drabužiai”. 
Tame veikale išspausdino tik 
tuos drabužius; kurie buvo gry
nai sodietiški it namie austi be 
jokių svetimybių.

Studijos
Dabartinėje Lietuvoje gan vė

lai susirūpinta tautinių drabužių 
studijomis Ten 1969 m. buvo 
sušaukta Vilniuje dviejų dienų 
konferenciją, kurioje mokslinin
ką;. muzėjininkai, menininkai 
aptarė lietuvių tautinio drabu
žio būklę. Konferencijoje pa
grindinį pranešimą padarė mu- 
zėjininkas dr K. Cerbūlėnas. 
Jisai pasakė “Čia visų pirma 
minėtinas dailininko Antano 
Tamošaičio darbas, kuris dauge
liui mūsų menininkų tebėra 
svarbus tautinio drabužio šalti
nis “

Dail A Tamošaitis išstudija
vo tuos išeiginius drabužius, 
dėstė audinių technologiją, teo
riją ir jų dailę Žemės Ūkio Aka
demijoje. Moterų Dailės Darbų 
Mokykloje, Taikomosios Dailės 
Institute Kaune. Jisai lankėsi 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, 
lygindamas lietuvių ir anų tau
tų liaudies dailę. Jis suprojekta
vo ansambliui “Lietuva” tauti
nius drabužius, Šimkaus tauti
nei operai “Pagirėnai”, o jo pa
rengtos studentės atėjo į Žemės 
Ūkio Rūmus vadovauti audimo 
ir mezgimo kursams. w

A. Tamošaitienės įnašas
Dail Anastazija Tamošaitienė 

Mažeikaitė, knygos bendraautų- 
“ rė studijavo Moterų Dailės Dar

bų Mokykloje ir buvo pakviesta 
i žemės Ūkio Rūmus tekstilės 
instruktore 1932 m., kur vado
vavo kilnojamiems audimo kur
sams po įvairias Lietuvos vietas 
ir rihkp tautinius drabužius. 
Studijavo audinių meną Švedi
joje ir Austrijoje, dėstė audinių 
techniką Kauno Taikomosios 
Dailės Institute. Po II D. karo 
dėstė tekstilę Ecofe des Arts et 
Metiers Freiburge (1946-1948),

MŪSU'LIETUVA

Tautiniai mažlietuviij drabužiai. Iš * knygos “Lithuanian National Costume”

vėliau įsteigė savo dailės stu
diją Montrealyje. Persikėlusi į 
Kingstoną, savo studijoje išau
dė keletą šimtų-tautinių drabu
žių. Vienas tautinis drabužis, jos 
austas, yra valstybiniame Ota
vos muzėjuje, o kitas — Edmon- 
tone. Yra laimėjusi už zanavy- 
kišką lietuvių moters tautinį 
drabuži augščiausią Europos1 
premiją tarptautinėje Berlyno 
parodoje 1938 m.

Leidinio turinys
Taigi abu autoriai, kaip daili

ninkai, audinių žinovai, liaudies. 
meno rinkėjai jr tyrinėtojai, pa-, 
rašė veikalą "Lithuanian Natio
nal Costume”. Kanados valdžios 
atstovai, susipažinę su Tamošai
čių darbais toje srityje ir per
žiūrėję jų gausų senoviškų tau
tinių drabužių rinkinį, nutarė 

finansiškai paremti knygos pa
rašymą ir išleidimą, kad tuo bū
du praturtintų kultūrini Kana
dos lobyną.

“Lithuanian National Costu
me” knygos turinys platus ir 
įvairus. Įžangoje rašoma kaip 
atsiranda atskirose tautose skir
tingi drabužių dėvėjimo papro
čiai. Istorinėje lietuvių drabu
žių apžvalgoje pavaizduojami 
proistoriniai, istoriniai ir iš se
novės užsilikę sodiečių austi 
kraitiniai drabužiai. Veikale pa
minėta, kad M. K. Čiurlionis jau 
1908 m. teigė, kad lietuvių liau
dies menas, kaip juostos ir kil
pinės prijuostės, yra meniškos 
vertybės, prilygstančios dailės 

’ kūriniams. Autoriai kruopščiai 
surinko istorines lietuvių drabu
žių graviūras, pagrindines ir bū-

(nukelta j sekantį psli)
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"LITHUANIAN NATIONAL 

COSTUME"
(tingiausias iliustracijas iš kadai* 
se spausdintų leidinių apie lie
tuvių tautinius drabužius. Leidi
nyje ypatingas ir svarbiausias 
dėmesys skirtas tikriems seno
viškiems drabužių originalams, 
kurie yra surasti pas sodiečius, 
rinkėjus arba laikomi Lietuve» 
muzėjuose, o ypač pačių knygos 
autorių rinkiniuose.

Knygoje aprašomas pasirengi
mas tautinių drabužių audimui: 
siūlų verpimas, audimas, raštai, 
spalvos audekluose ir drabužių 
siuvimas. Pagaliau prasideda 
tikslūs moterų, vyrų ir (knygos 
pabaigoje) vaikų, lėlių ir naujų 
tautinių drabužių aprašymai bei 
iliustracijos. Itin vaizdžiai paro
dyta: gintaro karoliai, segės, sa
gos, brankteliai ir mergaičių bei 
moterų galvos danga, drobulės, 
skepetos ir visos svarbiausios iš
eiginio drabužio dalys, kaip 
marškiniai, sijonai, prijuostės, 
liemenėlės bei kiklikai, juostos, 
trumpinukės, krepšiai, rudinės, 
kailiniai, pirštinės, kojinės, rie- 
šinės, apavas, o taip pat ir vyriš
kų drabužių dalys.

Pagrindinis dėmesys skirtas 
Lietuvos apylinkių drabužių ap
rašymui ir spalvotais bei vien-» 
spalviais paveikslais vaizdavi
mui: Augštaitijos. Vilnijos, Dzū-’ 
kijos, Kapsijos, Zanavykuos, 
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. 
Tai ir yra pati stambiausia ir iš
samiausia knygos dalis. Pridė
tas etnografinių Lietuvos ribų 
žemėlapis, atžymėtos kiekvie
nos apylinkės apytikrės ritios, 
nes drabužių dėvėjimo mados 
neturėjo aiškiai* apibrėžto geo
grafinio ploto: Sakysim, Vil
niaus krašte daug lietuvių gy
veno įsiterpę Į Gudijos ir Len
kijos plotus. Taip pat neaiškios 
ribos Augštaitijos drabužių įta
kos j Vilnijos arba Dzūkijos — 
į Vilniaus kraštą. Panaši padė
tis ir Mažojoje Lietuvoje. Dar 
19 š. ten vokiečių mokslininkai 
padarė daug tyrinėjimų lietuvių 
tautinių drabužių srityje. Jie ra-, 
do, kad lietuvių gyventa net iki 
Karaliaučiaus.

__________ MUSŲ LIETUVA 
■■nirinsj i - "wnrrvurv.^-,;,

Stambus veikalas
A. ir A. Tamošaičių “Lithu

anian National Costume” yra 
stambokas veikalas, 256 pusla
pių su 561 vienspalve iliustra
cija ir .su 16 spalvotų puslapio 
dydžio lentelių, kuriose yra 80 
tautiniais drabužiais aprengtų 
moterų, vyrų ir vaikų figūrų, 
per 100 spalvotų fotografijų 
įvairių drabužių dalių: juostų, 
prijuosčių, sijonų, liemenėlių, 
galvos papuošalų ir pilnos ap
rangos. Knygos teksto ir iliust
racijų paruošimas užtruko ke- 
keletą metų, o spaudos darbas 
vienerius metus.

Veikalas parengtas mokslinės 
studijos pagrindu: nurodyti šal
tiniai, plati rinktinė bibliografi
ja, pavadinimų žodynas, vardy
nas. Visa tai padeda veikalą 
naudoti giliam lietuvių tautinių 
drabužių pažinimui. Knyga tei
kia visapusiškas žinias apie lie
tuvių tautinių drabužių istoriją, 
jų pavidalą, raštus, spalvas., ir 
stilių. Reikia tikėtis, kad knyga 
bus pirmaeilis šaltinis tautinių 
šokių grupėms, ansambliams, 
o ypač tautinių drabužių audi
mui

Knyga su gražiu spalvotu ap
lanku, žalios drobės įrišimu, 
spausdinta an,t gero kreidinio 
popieriaus. Tai labai tinkamas 
leidinys mūsų tautinių drabužių 
reprezentacijai kitataučiams. 
Knyga turėtų būti prieinama 
kuo platesniems kitataučių 
sluogsniams, gaunama mokyklų, 
gimnazijų, universitetų ir mies
tų bibliotekose. “Lithuanian Na
tional Costume” knygą spausdi
no J. Danaitis savo “Time Press 
Litho” spaustuvėje Toronte 
1979 m.

Antanas ir Anastazija Tamošai
tis, LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUME. Lithuanian Folk Art 
Institute. Toronto, Canada, 1979,. 
p. 256. Z _

Tėviškės Žiburiai

SOL. VACYS DAUNORAS, grįžę» 
iš gastrolių JAV, savo koncertą su
rengė Vilniaus filharmonijos salėje. 
Atrodo, jame buvo pakartota anai 
išvykai paruošta programa. Koncer
tą jis pradėjo A. Caldaros kūriniais, 
Kserkso arija i? to paties pavadini-
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mo G. F. Haendelio operos arija iš 
G. Verdi “Nabucco” operas, L Lucio 
“Ave Maria”. Antron koncerton da 
lin buvo įtrauktos F Schuberto dai* 
nos, arija iš J. S. Bacho kantatos 
“Magnificat”, keturios V. Klovos 
harmonizuotos lietuvių liaudies dai 
nos. Akompanavo pianistas R. Be 
kionis, M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatas, koncertą papildęs F. Schu
berto ir S. Prokofjevo valsų siuita 
Vasario 23 d. sol. A. Daunoras po 
ilgokos pertraukos vėl dainavo Vii 
niaus operos teatre, atlikdamas Me 
fisto vaidmenį G. Gounod “Fauste” 
Spaudoje primenama, kad sol. V 
Daunoras yra Vilniaus konservatori 
jos docentas, savo dainavimo klasėje 
turintis aštuonis studentus. Jo auk 
lėtiniai J. čiurilaitė, S. Jonaitytė, 
ir R. Vešiota yra Vilniaus operos so 
listai. V. Kst

XVIILJO “DIRVOS” NOVELĖS 
KONKURSO $600 premiją lainjejo 
Valentina Ūselienė, gyvenanti Fiu 
shinge, N. Y. Premijos mecenatas 
Simas Kašelionis. Premiją jai pasky 
rė vasario 18 d. posėdyje Čikagoje 
vertintojų komisija: pirm M Valiu 
kėnas, nariai J. Svabaitė-Gyliene ir 
J. Toliušis. Konkursui buvo gauta 
11 novelių. Vienbalsiai pąsisakyta už 
Tremtinės slapyvardžiu pasirašytą 
novelę “Miko žygis”. Laureatė yra 
beveik nežinoma ir negirdėta litera 
tūros pasaulyje. Iš “Dirvoje” jos pa 
čios pateikiamo laiško paaiškėja, kad 
ji priklauso vyresniajai kartai Lie 
tuvoje yra baigusi universitetą, porą 
metų lankiusi meno mokyklą, dirbu 
si kaip mokytoja. Į JAV V. Ūselienė 
atvyko 1949 m., dirbo fotografijos 
srityje, o pasitraukusi iš darbo, po
rą metų mokytojavo lituanistinėje 
Maironio mokykloje Niujorke, čia 
ji taipgi dalyvaudavo dailės parodo 
se su portretais bei akvarelėmis, bet 
ją labiausiai viliojo knygos. Keletas 
V. Ūselienės eilėraščių ir pora apy 
sakų buvo atspausdinta laikraščiuo 
se. Turi parašytas dar kelias apysa 
kas ir rašo romaną.

MIKAS MAGONÉ
T

Šios įdomios knygos autorius yra musu vi 
su gerai pažįstamas kun. Pranas Gavėnas. Vi 
siems labai prieinama kalba autorius pasakoja 
jaunojo Miko gyvenimą ir nuotykius. Iš pusla
pio į puslapį skaitytojas susipažįsta su salezie 
čiu darbu, jaunimo auklėjime sunkumais ir pa
sisekimais. Knyga tinka jaunimui, bet ir „se
nimas” nesigailės ją perskaitęs.

Knyga priklauso saleziečiu bibliotekos peda
goginės literatūros rinkiniui.

Kaina Cr. 60,00

"MŪSŲ LIETUVOS* REDAKCIJOJ
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jasi didžiuliai garo katilai elektros jė
gainėms, žibalo bendrovėms, kur dirba 
virš 500 darbininku. Pasauly tik pen
kios tokios firmos. D ISTRA L direkto
riai — vedėjai yra musu tautiečiai, Al
gis ir Vytautas Didžiuliai. Turi nuosa
vą tranporto bendrovę — vežę "furgo- 

ė< nais". Jei siunčia į užsienį, nereikia
muito mokėti. Tokius katilus siunčia 
ir j USA. Gi žaliavos užpirkimo direk
torius irgi lietuvis — Antanas Slapaitis.

i-

NUOLATINĖJ PIRTY

II. BOGOTA - TULUA - MEDELI- 
IMAS

18:25 pasirodė pati Barranquilla, 
pasidriekusi pajūriu, jau visa apšviesta. 
Pasitikti atvyko kun. V. Dubinskas, 
baltu chalatu apsisiautęs.

Po 15 minučių jau buvom pačiam 
mieste, kur išskėstom rankom sutiko 
San Roque klebonas, kun. Stasys Ma
tutis.

IR ČIA LIETUVIU ĮNAŠAS

Barranquilla - milijonas su vir
šum gyventoju. Lietuvių — žinomi tik 
keturi du kunigai saleziečiai bei Vy
tautas ir Algis Didžiuliai, didelės DIS- 
TRAL firmos vedėjai.

San Roque parapijos klebonas 
kun. Stasys Matutis sukūrė didelį CEN
TRO SOCIAL DON BOSCO - moky
klų ir socialinio aptarnavimo komplek
są. Pelkėtoje, apleistoje, tamsioje ir 
juodoje zonoje (kaip tik vadinamoje 
Zona Negra), kur, pelkėse, riogsojo ke
lios trobelės, pavedė milžinišką darbą: 
nusausino 5 hektarų žemės plotą ir 
pradėjo statyti pradinę mokyklą; pas
kui iškilo "techninė gimnazija",;prie 
to dar prisidėjo kiti socialiniai įrengi
mai. Dabar mokyklas lanko 1400 mo
kinių dviem pamainom • prieš piet 
berniukai, po piet — mergaitės. Vaikai 
mandagūs, išauklėti, tvarkingi, gražiai 
sveikinasi. Prieš kiek laiko net pats 
Kolombijos respublikos prezidentas, 
Pastrana, atėjo aplankyti Centro ir jo 
įkūrėją apdovanojo aukščiausiu ordinu, 
kuris tik duodamas kitataučiams.

Viduj socialinis aptarnavimas: 
greitoji pagalba, bendras gydytojas, 
dentisto kabinetas, plaukų kirpykla, 
užkandžiu salė.

Planus paruošė lietuvis archt. Pikči- 
Iingis. Erdvūs pastatau aikštės, aikšte
lės. Dar vyksta statyba - rengiama a- 
matų mokykla (bachelierato tecnico). 
Viskas pradėta be nieko. Pastatyta ir

f Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SBN&Q&&5 CSWéÇAS

AxrEsiioa, 99 - V. StsJbím» às 12 h.
dM Fcag? 2&5-7S90

ILtoLàeão 

išlaikoma parapijos, žinoma, kun.St. 
Matučio pastangomis ir kasdieniniu rū
pesčiu.

Barranquillos uostas pastatytas Mag
dalenos upės žiotyse. Ilga krantinė, 
kur stovi JAV (New York), Vokietijos, 
(Bremen), Anglijos (Liverpool), Ku
bos (Havana) laivai. Kiti dar laukia įsi
leidimo: tai milžiniški keleivių ir pre
kių transatlantikai. Prie ousto yra "zo
na franca" - vieta be muito, jeigu iš
vežama j užsieni; įvežant - mokamas 
muitas, Tik su. mažiau biurokratijos. 
Ir tai , sako, duoda miestui daug pelno 
— ir pažangos.

Netoli uosto driekiasi ilgi metalu 
liejyklos DISTRAL paviljonai. Ten lie-

KUN. STASYS MATUTIS SDB, su buvusiuoju Kolumbijos prezidento ALFONSO 
LOPEZ MICHELSENU, lankiusiu socialinį Don Bosco centra 1976 metais.

Barraquilloj drėgnas karštis. Ir taip 
ištisus metus. Įėjęs j kambarį, jautiesi 
tartum įeitum j pirtį. Tik gerai, kad 
prieš duris dieną naktį pučia vėsintu
vas: nors kiek atvėsina abiejų, klebono 
ir mano, kambarius. Bet prakaitas vi
sur lygiai muša, tiek lauke, kiek viduj. 
Jeigu ilgiau čia pabūčiau, tai, manau, 
mano kauliukai visei sugležtų.

Tai nėr ko stebėtis, kad žmonės 
taip nerangūs, apsileidę, sutingę, be jo 
kių pastangų. Juk čia nėr žiemos, tai 
gali po tiltu miegoti ištisus metus. O 
užvalgyti — kokį pomidorą, bananą ar 
kitą vaisiu lengvai rasi betkur; o jei dar 
kiek drąsesnis būsi, ir kokią aptingusią 
žuvelę gali iš upės ar jūros išsivilioti.
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SESELĖ MARIJA KSAVERA

i./?.

į-įSės. Marija Ksavera — Emilija Sakė- 
;/vinaitė - Amazonijos misininke, kun.
< dr. A.F, Bendoraičio plačios veiklos 

bendrininkė, po 5-riu be pertraukos
‘ atsakingo darbo metų "Bom Pastor" 

ligoninėje Guajara—Mirim,gegužės 1d. 
išskrido Europon. Prancūzijoj ji lan
kys savo pažįstamus ir gimines Lie
tuvoj. Sustiprėjusi sveikatoj, grįš vėl 
) savo nelengvą misiją, kur statoma 
dar kita ligoninė.

Paprastas, bet įdomus, mūsų gailes
tingosios seselės nueitas gyvenimo ke
lias.

Sės. Marija Ksavera yra uteniškė. Ji 
gimusi Kalvelių kaime, Debeikių vals- 

T čiuje, dabartiniam Anykščių rajone.
Baigusi pradžios mokyklą, įstojo į 

Salų Žemės Ūkio Mokyklą, Rokiškio 
apskrity. Mokslą tęsė Kaune, Suaugu
siųjų gimnazijoje,būdama vos 17-metė.

Per vieną draugę susipažino su tuo- 
met~gafsiu'"dvasinių pašaukimų žadin-

• : toju", prelatu Julijonu Masijausku. 
<os pažinties pasėkoje, išvyko Prancū- 
Jžijon ir Liono mieste įstojo j Jėzaus 
’širdies pranciškonių gretas, su viltimi 
^vėliau grįžti ir darbuotis Lietuvoj.

Lione specializavosi j "gailestingą
sias seseles" ir dirbo vienuolyno ligo- • 
ninėje, ambulatorijoje bei lankė ligo
nius šeimose.

Kiek vėliau buvo išsiųsta j Marse
lį gilesnėm studijom. Po to dirbo 
kaip "Hospital Interdepartamental des 
tuberculex" Hyères, prie Viduržemio 
jūros, vieno departamento viršininke.

Paklusnybės siunčiama, dar kartą 
grįžo prie Liono ir pasišventusiai dir
bo St. Etiene klinikoj, industrijos ra-

_________ MŪSŲ LIETUVA
jone.

Ten, taip pat vienos kolegos dėka, 
susipažino su tuometiniu teologijos 
studentu F.A. Bendoraičiu. Buvo pak
viesta į jo šventimus į kunigus ir primi
cijas Paryžiuj. Pakalbinta vykti į Bra
ziliją ir Rondonijos teritorijoj, Bolivi
jos pasieny, Guajara—Mirim prelacijoj 
padėti kurti ligoninę vargšams ir apleis
tiesiems, sės. Marija Ksavera 1963m. 
čia atvyko ir jau 17 metų sėkmingai 
čia darbuojasi. (KPU)

Aleksandra Vaisiūnienė

GYVENU NE SAU BET SAVO
< I

TAUTAI.

Taip yra išsireiškęs rašytojas inž. 
Manta s Aukštuolis apie save atskiram 
"Manifesto" leidiny."Mano senelis, prū
sų Krivaičių palikuonis, mūsų senovės 
apeigomis suteikė man tautinį vardą ir 
įsipareigojo grąžinti mūsų tautai patį 
kilniausią lietuvių praeities tikėjimą, įsa
kė jį gerbti, puoselėti ir ugdyti.

Klaipėdos krašto lietuvis, buvęs 
Pašto viršininkas, kuriuo rūpesčiu buvo 
pastatyta gražiausia Klaipėdos lietuviu 
gimnazija, brekybos institutas, moky
tojų seminarija, darbininkams miestelis, 
Radio stotis ir kiti mažesni pastatau 
atvažiavęs j Ameriką parašė ir išleido 7 
knygas. Svarbiausias ir retai užtikamas 
reiškinys, kad visos jo knygos yra išleis
tos jo paties lėšomis. Tai reiškia, kad 
žmogus dirbo, rašą taupė ir viską išlei
do knygų atspauzdinimui, tuo tarpu 
daugelis musų rašytojų nepajėgia išleis
ti vienos savo parašytos knygos.

Visose knygose stengiasi įrodyti, 
kad jokia tauta nei šeima negali išlikti 
gyva, be gyvenimo dėsnių ir drausmės, 
tuo labiau mes gyvenantys svetimuose 
kraštuose, kur eina kova dėl mūsų tau
tybės išlaikymo. Daugelis mūsų tautie
čių jau nebemoka savo tėvų kalbos, iš
kraipo savo pavardę, vien tik dėl to, kad 
svetimtaučiams būtų lengviau ištarti. 
Bet tikrenybėje, visai nėra reikalo to 
daryti, nes iš pavardės ištarimo tuo- 
jaus orientuojamės ir spėjame kokiai 
tautai priklauso žmogus.

Jei kas išgarsėja ir užsitarnauja pa
saulinio tautų dėmesio bei pripažinimo, 
tai žmonės net ir sunkiausiai ištariamą 
pavardę išmoksta ištarti ir parašyti, kaip 
pavyzdžiui buvęs Jungtinių Tautų Se
kretorius švedas Hammarskold .

Gal būt mes ne visai gerai supranta
me rašytoją Mantą Aukštuolį: neku
rtais atvejais jo galvosena skiriasi nuo 
mūsų, kadangi mes visi maždauį pana
šiai galvojame. Aš noriu tik paliesti Man
to Aukštuolio tautinės minties pasisa
kymus, kurie sukelia skaitytojui tam 
tikrą rūpestį ant kai kurių klausimų 
numojame ranka, nes jie nerado mumy
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se tinkamo atgarsio Tokiu būdu palie 
kame nesispretą ir neišaiškintą jo mm 
tį, bet jis niekad nenori nuleisti ranku 
ir visuomet stengiasi įrodyti mūsų 
tautos praeities garbingumą, jos palikuo 
nių kilnumą, jų ištvermę ir tvirtą būdą.

Paimkime pav. Mapto Aukštuolio 
knygą "Mūsų Senolių Žodžiai iš Anapus 
parašyta vietomis proza, vietomis poe
zija. Tūlas skaitydamas tuojau pavargs* 
ta, nes nėra įpratęs skatyti knygos, ku
ri nuo pirmo iki trijų šimtų puslapių už 
laiko skaitytoją tame pačiame rašybos 
stiliuje. Įvertinkime vien jo įdėta darbą 
apart žodžių ir minties kūrybos. Tikrai 
būtų verta jaunimo sueigose panagrinė
ti kai kuriuos jo knygos skyrius.

Rašytojas sieliojasi, kad užmiršta
me savo kalbą, savo kilmę, savo papro
čius, muziką, liaudies kūrybą, kurioje 
atsispindi mūsų tautos praeitis ir dabar 
tis. Jei mūsų tauta dar yra gyva, tai tu 
rime išlaikyti mūsų protėvių prasmin
gus lubius, kuriuose atsispindi mūsų 
tautos tęstinumo paslaptis.

Jei mes savo tautą galime palygm 
ti gražiu savitu žiedu, kuris žydi skirtin
gomis spalvomis, tai ir mūsų tautos gy 
venimas negali nukrypti nuo būdingos 
dvasios ir protėvių paliktos kultūros, 
Juo tauta yra senesnė, tuo turi aukštesni 
tobulumo laipsnį.

Todėl kiekvienas lietuvis turi įsisa 
moninti ir laikyti kaip nesugriaunama 
tiesa,.kad esame kilniausios ir padoriau 
sios tautos palikuoniai. Tik šiuo keliu 
eidami užlaikysime mūsų tautai gyvybę. 
Lietuvių kalba yra pati seniausia, tyriau 
šia savo skambėjimo grožiu ir lanksčiau
sia žmogaus mintims išreikšti

Vaikai kol savo kalbos nemoka, 
nepatartina yra mokyti svetimos kalbos 
nes ji tik sužaloja mūsų kalbos skambė 
sį ir grožį. Tautos dvasinė kultūra ne 
kiek nesensta ir mes negalime jos kai 
telioti pagal kiekvieno užgaidas ji tik . 
gali tobulėti ir šviesti neužgestamai

Rašytojas Mantas Aukštuohs ne 
pataria tuoktis su svetimtaučiais, nes 
jie jau nebus savaimingi Tautos va kai, 
o taps maišyto kraujo menkystes, iš ku 
rių išaugs dirbtiniai vaisiai, nustoję savo 
būdingo pobūdžio. Mūsų gamta juos 
apdovanojo kilniomis būdo savybėmis, 
ko nerasime pas kitas tautas. Pataria 
vadinti vaikus lietuviškais vardais, kad 
išsiskirtume nuo kitų, kad neprarastu 
me savo asmenybės.

0. ką jau bekalbėti apie tuos mū 
sų tautiečius, kurie užmiršo savo tėvų 
amžinus lobius? Jiems teks, kaip kla 
jokliams, keliauti nesuradus savo tik 
ros buities.

Gyvenimas susideda iš smulkmė’ 
nų. Mes taip pat kievienas galvojame 
savaip, todėl "atskirkime gęi/dus nuo 
pelų" "Kas yra skiriama Dievui, atiduo 
kime Dievui, kas Ciesorii/i, atiduokime 
Ciesoriui".
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MŪSŲ ŽINIOS
DARBO SAVAITGALIS 

LITUANIKOJE
Darbo prailgėjusi savaitgalį Lituani

ka buvo pilna gyvenimo ir judėjimo. 
Savo vasarnamyje ilsėjosi ir dirbo p.p. 
Vinkšnaičiai. Broliai Galeckai dažė ne
seniai pabaigtą vasarnamį. Papiknin- 
kauti ( o ne pirmininkauti, kap buvo 
rašyta praėjusiam ‘ ‘Mūsų Lietuvos" 
numeryje) buvo atvažiavę p.p. Petrai
čiai su giminėmis ir p.p. Sįrckai. Į dar
bo dienos pietus buvo atvykę ponios 
Baltaduonienė, Sermu kšnienė, Sinke
vičienė, Vaitkevičiūtė su motina ir 
mok. Angela J^oteikaitė bei Augusta 
ir Danutė Zalubai.

Svečių name savaitgalį praleido p.p. 
Tatarūnai, Bumblai, Jakūnai ir Sta- 
siulioniai ir p.Monikos mama. P.Henri
kas Guzikauskas vadovauja savo vasar
namio statybai ir jau kelios savaitės, 
kaip yra nuolatinis sodybos gyvento
jas; kartu su juo dirba vienas lietuvis 
mūrininkas ir brazilai darbininkai. Pik- 
ninkų name buvo apsistoję p.p. Zalu
bai su atžalynu ir Fernandes—Černiaus
kų šeima. Taip pat vieną naktj apsisto

jo kunigas J, Šeškevičius su alto
riaus tarniukais iš Vila Zelina. Vienas 
iš tų tarniukų (ne lietuvių kilmės)jam 
ir sako: "Kai Lituanika bus miestas, ar 
iu čia būsi "prefeitu"? " P.Jonas Jo
dei is praleido savaitgalį vadovaudamas 
antrojo artezinio šulinio prijungimo 
darbams, kuriuos atlieka Firma "Ge- 
menes". Visą laiką Lituanikoje buvo 
ir svečiams tarnavo nenuilstamos jos 
šeimininkės p.Angelika Triūbienė ir p. 
O.Masienė. Lituanikoje jau yra pasta
tyti ar baigiami statyti šeši privatūs''va
sarnamiai. Kiti penki laukia eilės. Savo 
sklypus Lituanikoje pardavė Antanas 
Aleknavičius ir Pranas Šukys. Juos nu
pirko Vincas Banys ir Algirdas Pumpu
tis. Nupirktuose sklypuose greit pradės 
kilti nauji vasarnamiai. Sklypo dabar- 
mė kaina yra 150.000,00 kruzeirų.

Kai Lituanika steigėsi sklypai buvo 
parduodami po 20.000,00. Beveik vi
si j sodybą atvykstą svečiai domisi po 
laukus bevaikščiojančiom karvutėm / 
taip pat jų pienu/ ir tvenkinyje be- 
plaukiančiom žuvim. Pirmadienį sody
bos darbų tęsti nuvyko Dėdė Juozas, 
p. Petras Šimonis ir p. Guzikauskie- 
nė su tėveliu. Paskutiniu metu renka
ma vieta stovyklos maudyklai /pisinai’4 
kuri netrukus bus pradedama statyti.

Jeigu Jūs norite Lituanikoje praleis
ti keletą dienų, savaitgalį, švęsti ten 
savo vardines ar kitą šeimos šventę, ar 
tik šffip nuvažiuoti su šeima ar drau
gais papietauti, tereikia iš anksto susi
tarti.
LITUANIKA YRA VISU LIETUVIU-
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prisidėkite
PRIE ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS

ŠEŠTADIENI XRž, o° KERMOŠIAUS
MOTINOS DIENA

Motinos Diena šv. Kazimiero parapi
jos ribose buvo pradėta religinėm pa
maldom. Pačioj šv. Kazimiero koply
čioj Mookoj, Jaęanoj (Instituto Jaęana 
koplyčioj), Bom Retire (Colegio Sta. 
Inės koplyčioj), Vila Anastacio moky
klos rūmų salėje, pirmiausia buvo at
laikytos padėkos Mišios motinų inten
cija.

Parapijos būstinėj — Mookoj — ’die
tinis Maldos Apaštalavimas suruošė su
dėtines. Mišias. Pamaldų metu buvo itin 
pagerbta seniausioji Mamytė — 98-me- 
tė ONA KEMEKLIENÉ. Jinai ypa
tinga tuo, kad jau einanti 99-tuosius 
metus, dar pati ateina j bažnyčią, o 
namie (dabar gyvenanti pas p.p. Ciu- 
vinskus) ir siuva, ir atlieka daug namų 
ruošos darbų.

Esant taip pat Pasaulio Lietuvių 
Maldos ir Aukos Dienai, visur buvo at
naujintas Lietuvių Pasiaukojimas Ne
kalčiausiajai Marijos Širdžiai.

Bom Retiro.Motinos Diena buvo 
sėkmingai, su gausiais dalyviais, pami
nėta įprastomis antrojo mėnesio sek
madienio Mišiomis.

Antanas ir Genė Girčkai, su plačia 
gimine iš Utingos ir kitur, turėjo dar ir 
"Padėkos intencija", "Angie Modas" 
Rua Solon 365, Krautuvės atidarymo 
proga.

Pamaldos užsibaigė su Lietuvos ir 
jos Išeivijos "Pasiaukojimu Nekaltajai 
Marijos Širdžiai".

\BRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Miní-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Res.: 2744886Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente • Fone: 274-0677
.............................    w i m i

Rui 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Conj. 9 - Fone: 37-8958

Inventário, Despejo, Desquite, Divçfrcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------ --------------------------— ADVOGADOS - ----------------------------------

SABADO
21 DE 

JUNHO

_ UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

NAVICKAS Izidorius 1.000,00 kr 
PIEPER Julius 300,00"

PARDUODAMAS'
VIENAS SKLYPAS

L I TUAN I KOJ
Informacijos telefonu: 

63.59.75

Labai dėkojama T.J. Giedriui, pri
siuntusiam 50 dol. ML pašto ženklams 
kadangi j Urugvajų siunčiama 18 ML eg
zempliorių.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Juozas Laurinaitis, gausios šeimos 

tėvas,-su laukęs 82 metų , mirė Chicago 
je, 1980 m. balandžio 8 dieną.

Liūdesyje paliko sūnų Juozą, su ku
riuo Chicagoje gyveno. Be to paliko 
dukrą vienuolę, M.Jonę, priklausančią 
Vargdieniu Seselių Kongregacijai^

Lietuvoje liko sCmūs:Antanas, Vik
toras, Petras, Stasys; Brazilijoje - Mel
dui is ;Australijoje — Vytautas;Sibire— 
dukros - Ona ir Petrušė (Petronėlė) 
Pautienienė.

"ML" užuojauta visai pfòòiai gimi
nei ir Amžiną Atilsį Velioniui Juozui.



NR.19 (1654) 1980. V. V

numerio
POPIEŽIAUS GIMTADIENIS

Gegužės 18 dieną yra Šv. Tėvo gim
tadienis. Anksčiau skelbtu bendru in- 
teretninių pamaldų bei kitų manifes
tacijų Vila Zelinoj nebus. Tačiau vis- 
tiek tą dienę visi esame kviečiami tin
kamiau prisiminti Popiežių, ypač mal
da ir šventa komunija.

p.ONA ŠERMUKŠNIENĖ

savo gimtadienio (20. V) proga 
Jai gili padėka ir geriausi linkėjimai

Redakcija ir administracija

VLIKO PIRMININKO
INFORMACIJA

Gegužės 6 atskrido iš JAV-bių, per 
Urugvajų ir Argentiną Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) 
pirmininkas, dr. Kazys Bobelis. Jis 
jau aplankė Urugvajaus ir Argentinos 
lietuvių kolonijas ir dar lankysis Ko 
lombijoj ir Venezueloj.

São Paule VLIKo pirmininkas tu
rėjo progos susitikti su pavieniais lietu
viais bei lietuvių organizacijom'bei ap
lankyti įvairias lietuviškas institucijas.

Gegužės 9 dienos vakarą šv. Kaži 
miero parapijos salėj turėjo susitiko 
su lietuvių organizacijų atstovais, o ge
gužės 10 su visais kolonijos lietuviais 
norinčiais pasiklausyti VLIKo p-ko

Kazys Bobelis

VLIKas — tai dar Lietuvoj 1943 me
tais įsikūręs organizmas, siekiantis Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo.Šį 
organizmą sudaro visos politinės lietu
viu partijos bei rezistenciniai sąjūdžiai, 
siekiantys Lietuvos nepriklausomybės. 
VLIKas turi visas šias pastabas skaitin- 
ti ir koordinuoti jų veikimą. Jis atstova
uja lietuvių tautai, kurios valstybinis su-, 
verenumas tik laikinai užslopintas sve
timos okupacijos. VLIKas — tai lyg eg- 
zilinė Lietuvos valdžia. Jis dirba kartu 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, lie
tuviu legacijom ir konsulatais, ir turi

MOTINOS DIENA

PROGRAMOJE: PIETŪS, MUZIKA, DAINOS, LOTERIJA 
MOTINOS BUS APDOVANOTOS ROŽĖMIS

politinius santykius su įvairių valstybių 
valdžiom.

Svarbu, kad galimai daugiau valstybių 
pažintų Lietuvos padėtį ir jos ryžtą siek
ti nepriklausomybės atstatymo. Šiam tįfe 
tikslui reikia turėti su VLIKu tampriai 
susirišusių lietuvių ir jo atstovų įvairiu
ose kraštuose, kad jie politiniai veiktų 
j vietinę valdžią Lietuvos nepriklauso
mybės reikalu.

VLIKo pirmininko pranešimo pasikla
usyti suvažiavo dvylikos lietuvių organi
zacijų atstovai. Įvairiems neaiškumams 
išsiaiškinti jie statė klausimų, j kuriuos 
VLIKo pirmininkas išsamiai atsakinėjo.

PRANEŠAME

kad Sv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia savo tradicinę šventkelio- 
nę j šiaurinę šventovę (Apareci
da do nortę), kuri įvyks š/m.bir
želio mėn. 8 dieną.

Š.J.V.B. Valdyba

Moóca

PAIEŠKOJIMAS
Tereza Goer (Hoer), kurios tėvai 

buvo Alexandre Hoer ir Ana Gogeres 
(Goželis ar Gogelis? ), nuo 1925 metų 
Brazilijoje, ieško giminių (Gogeres,Go 
želis,Gogelis), kurių turėtų turėti B ra 
zilijoj, Lietuvoj, Lenkijoj, Vokietijoj 
ir JAV-bėse.

Žinantieji prašomi pranešti ML re 
dakcijai.

V. ANASTACIO

Atšventė sekmadieni Motinos Dieną. 
.Nors dalyvių buvo nedaug, bet pamal 
dos ir pobūvis praėjo labai jaukiai. 
Kun. S.Šileika atlaikė Mišias už gyvas 
ir mirusias lietuves Motinas ir įpras 
tino motinos esmę, misiją ir santykį 
su visų motinų Motina, Marija. Po Mi 
siu buvo jautriai pasveikintos pamaldo
se dalyvavusios Motinos visų Sv. Ka
zimiero parapijos kunigų vardu, tuo 
tarpu kai visi dalyviai jas sveikino at
skirai ir įteikė po rožę.
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