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PLAČIAJAME PASAULYJE
BOLIVIJA: Keletas genero

lų norėjo nuversti vyriausy
bę. Nepasisekė. Krašte įtemp
ta politinė nuotaika.

IZRAELIS. Čia apsilankė 
Jungtinių Tautų įgaliotinis am 
basadorius Jarring. Jis tarpi 
ninkauia žydams ir arabams 
tartis dėl taikos orėjo Iz
raelyje patirti v sos vyriausy
bė ir žmonių nuotaikas Apie 
ką jis ^su vyriausybe tarėsi, 
nepasakė Aplam i, Jarringas 
esąs mažakalbis ir n eko ne
pasakąs spaudos atstovams.

SOV. RUSIJA. Vos tik Mas 
kva įspėjo Amerikos vyriau
sybę kai ji nebeuáfantüojan 
ti amerikiečių saugumo Rusi 
joje, kadangi valdžia nebau- 
džiantį amerikiečių žydų už 
protestų demonstracijas prieš 
Sovietų Sąjungą, tuojau Mask
voje ir pradėjo neva «liaudis» 
užpuldinėti Amerik, s žurna
listus ir pasiuntinybės t^rnau 
tojus. Išdaužo jų automobi
liams langus užgaulioja gat. 
vėse sutiktus amerikiečius. Vi 
ea tai daroma bolševikų val
džiai diriguojant.

JORDANAS. Šitame arabų 
krašte vėl pradėjo kautis kraš 
to kariuomenė su pabėgėliais 
ir palestinos arabais. Palesti
niečiai kaltina Husseino vy
riausybę, kad ji norinti sunai 
kinti visus palestiniečius par 
tizanus, ir šaukiasi visų ara
bų kraštų sudrausti Jordano 
valdžią.

URUGVAJUS. Vyriausybė 
griežtai atsisako derėtis su 
maištininkais, vadinamais *tu- 
pamaros», kurie prieš keletą 
dienų pačiame Montevideo 
centre pasigriebė Anglijos am 
ba adorių Geofrey Jackson. 
Nors apie penkiolika tūkstan 
čių policijos ir kariuomenės

Gomulka ir Cierėkas
Kai prieš porą metų Wla- 

dislaw Gomuika aiškino rink
tiniams komunistų partijos va 
dams ekonomines Lenkijos

jau keletas dienų smulkiai 
krato visu-; automobilius, sunk 
vežimius, namus ir žmones 
gatvėse, iki šiol dar nepasise 
kė surasti nė siūlo galo, kurs 
nuvestų į pagriebtojo amba
sadoriaus slėptuvę. Iki šiol 
juk nepavyko surasti nei Bra 
zilijos konsulo Gomide, nei 
amerikiečio agronomo Fiy.

Šoksim, šoksim šokimėlį. o Jūs pasidžiaugsit! Tik ateikit!
Ąžuolvniečiai

ČILĖ. Visi ženklai rodo, 
kad Čilės marksistas prezi
dentas pilnom burėm plaukia 
i komunistinę valstybę, nors 
j>s tai ir.neigia. Šiomis dieno 
mis paskelbė sudarąs taip va 
dinamus "liaudies teismus. 
Jiems du teisėjus renk-, žmo
nės iš savo tarpo, o vieną 
skir a valdži . Tie teismai 
spręsią neva smulkesnes vie
tinio pobūdžio bylas, bet iš 
tiesų yra didelis pavojus, kad 
tokiu būdu prez. Allende nori 
apeiti dabartinius Čilės teis 
mūs, kurie nesiskubina šokti 
pagal jo marksistinę muziką.

LENKIJA. Naujoji Lenkijos 
vyriausybė meta visą kaltę 
ant buvusio valdžios galvos 
Gomulkos už įvykusius dar
bininkijos sukilimus. Bet ir 
dabartine valdžia darbininki
ja nepatenkinta. Tai rodo ir 
Dancigo laivų statytojų nau
jas streikas, o streikuoja lai
vų statytojai reikalaudami, 
kad valdžia tuojau paleistų 
per praėjusius neramumus su 
areštuotus darbininkus ir jų 
vadus, reikalauja pakelti ai 
gas.
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BRAZILIJA

’’o ilgesnių sausrų, kaiku- 
riose Brazilijos srityse ėmė 
taip smarkiai ir ilgai lyti kad 
kilo dideli potvyniai, padarę 
kraštui nemažai nuostolių. Pa 
ranos valstijoje potvyniai jau 
nusinešė 24 gyvybes, išvertė 
daug namų ir kitokių nuosto
lių pridarė.

negeroves, jo kalba buvo per 
traukta šauksmais «Gierek, 
Gierek, Gierek>. Tačiau Go
mulka į tai nek eipė dėmesio

ir, šiek tiek patylėjęs, tęsė 
savo kalbą Neseniai, vėl su
šaukęs partijos vadus, jis ne 
kr-ipė dėmesio j Giereko pas 
tūbą, kad, keliant taip aukš 
tai reikalingiausių produktų 
kainas, gali sukilti Lenkijos 
darbininkai. Tada Gomulka 
trenkė kumštimis j stalą, o 
Gierekas pareiškė norą atsis
tatydinti iš Silezijos lyderio 
posto. Dabar Gomulka gydo
si ligoninėje, o Gierekas sėdi 
komunistų partijos sekreto
riaus soste. Pasižiūrėkime į 
tuos du Lenkijos lyderius iš 
arčiau.

Wladis'aw Gomulka gimė 
1905 m. Galicijoje. Pramokęs 
kalvio amato, jis dirbdavo ūki 
ninkama įvairius padargus ar
ba, neturėdamas užsakymų, 
talkininkaudavo jiems laukuo 
se. Skurdus gyvenimas pada
rė jį komunistu, o šviesesnės 
ateities viltis — revoliucijo- 
nierium. Vos perkopęs 31 me 
tus, jis suorganizavo genera
linį žibalo valyklos darbinin
kų streiką Borislavo mieste, 
1911 m. tramvajų tarnautojų 
sukilimą Varšuvoje ir genera
linį audėjų streiką Lodžoje 
1932 m. Tačiau Lenkijos poli
cija buvo budri. Gavusi pra
nešimą, kad Lodžoje vyksta 
uždraustas komunistų parti
jos pasitarimas, ji apstatė įtar 
tus namus savo agentais ir 
bebėgantį Gomulką sužeidė, 

Gomulka gavo 4 metus kalė
jimo. Bet Kalėjimas nepakei 
tė jo nusistatymo ir, vos tik 
pasiekęs laisvę, vėl pradėjo 
organizuoti streikus. 1936 m. 
jis vėl buvo areštuotas ir teis 
tas, šį kartą 7 metams. Iš ka
lėjimo jį paliuosavo vokiečių- 
lenkų karas. Tačiau Gomul
ka nebėgo į Rusiją, kaip kiti 
jo bendraminčiai, bet pasili
ko Lenkijoje ir perėjo į po
grindį Jis pradėjo organizuo
ti partizanus ir savo tėviškė-' 
je tapo jų vadu.

Pasibaigu antrajam pasauli
niam karui, Gomulka ikopė į 
komunistų partijos sekreto
riaus vietą, tapo ministeriu ir 
pradėjo tvarkyti iš vokiečių 
atimtas sritis. Jis apgyvendi
no jas lenkais, steigė daug 
įmonių, nesiskaitydamas su 
jų nuostoliais, ir laukė geres
nio rytojaus. Tuo tarpu jo 
priešai šnabždėjo Stalinui au
sin, kad Gomulka nekovoja 
su liaudies priešais, kad ne
varo ūkininkų į kolchozus ir 
seka maršalo Tito pėdomis 
To Stalinui ir užteko 1948 
m. Kremliaus įsakymu Gomul 
ka praranda partijos sekreto
riaus vietą. Po metų Gomul
ka išmetamas iš komunistų 
partijos. 1951 m. jam uždeda
mas namų areštas. Po poros 
metų rusai stebisi, kad Go
mulka. dar gyvas.

Tačiau lenkai nėra rusai. 
Panešę Stalino jungą keletą 

metų, jie pradėjo bruzdėti Ir 
reikalauti «duonos ir laisvės». 
1956 m., kilus kruvinam susi
kirtimui tarp darbininkų ir po 
licininkų, Poznanės mieste 54 
žmonės buvo užmušti. Tada 
be rusų žinios buvo ^pakeista 
partijos vadovybė, ir Wladis- 
law Gomulka vėl tapo parti
jos sekretoriumi, Nors jis ia 
bai atkakliai gynėsi nuo Kru.š 
čiovo priešų, bet turėjo la ky 
tis Stalino nustatytų gairių 
ir daryti Maskvai stambių eko 
nominių nuolaidų Taip jis iš
silaikė valdžioje iki praėju
sių Kalėdų

Naujasis len-^ų komunistų 
partijos lyderis Edvardas Gie 
reka- ėjo kitu keliu. Jis gi
mė 1913 m. Silezijoje Žuvus 
tėvui anglių kasykloje, Giere 
ko motina persikėlė iš Lenk1 
jos į Prancūziją ir susirado 
darbo. Pragyvenimas buvo 
skurdus. Edvardas Gierekas, 
vos pasiekęs 12 metų, turėjo 
tarnauti ūkininkui ir taip pa 
pildyti motinos pajamas. Try
likos metų berniukas pradėjo 
dirbti tėvo darbą ir negalėjo 
lankyti mokyklos. Būdamas 
18 metų, jis įstojo i komunis
tų partiją. Panašiai, kaip Go
mulka, ir jis pradėjo organi
zuoti streikus. Tų streikų ne- 
zukatas buvo liūdnas, Prancū 
zijos vyriausybė isakė 200 len 
kų šeimų apleisti kraštą per 
keletą valandų. Giereko mo-
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Nauji Bažnyčios Persekiojimai Lietuvoje
SUDEGINO

Komunistai, dėdami visas 
pastangas lietuvius subedie 
vinti. nepaisant plačiausiai iš 
vystytos antireliginės propa
gandos ir policinių bei admi 
nittracinių priemonių, nepa
jėgdami iš žmonių širdžių iš 

.plėšti tikėjimo, sulaikyti nuo 
religinių praktikų, griebiasi 
naujų priemonių. Viena iš to
kių — bažnyčių naikinimas. 
Šiandien uždarinėti bažnyčias 
batų per daug triukšminga 
priemonė. Tad surasta»kita— 
jas sudeginti. Štai faktai

Gautomis iš Lietuvos praė 
justų metų žiniomis, Telšių 
vyskupijoje birželio 25 diena 
anksti rytą, žmonėms dar te
bemiegant, padegta Batikių 
bažnyčia. Liepos 24 d. 9 vai. 
ryk) padegta Gaurės bažny
čia, kurioje liepos 26 d. turė
jo vykti atlaidai — bažnyčios 
titulinė šv. Onos šventė, Abi 
bažnyčios buvo meninės. Pa
degėjai gaisrui panaudojo ben 
žiną, dėlto abi bažnyčios tuo 
jau paskendo liepsnose ir 
joks gesinimas buvo neįma
nomas,. Žinoma, «miegojo» ir 
ugniagesiai. Abiejose bažny
čiose sudegė viskas - nieko 
nebuvo galima išgelbėt’, net
gi Švenčiausiojo Sakramento 
išnešti. O padegėjai liko neiš 
aiškinti ir nesurasti...

Dabar lauksime, ar valdžia 
«skirs naujų bažnyčių staty
bai reikalingų medžiagų» kaip 
postringauja Rugienius savo 
propagandoje, norėdamas jro 
dyti laisvojo pasaulio lietu
viams, kaip valdžia palankiai 
traktuoja tikinčiuosius ir jų 
reikalus.

Viena aišku: Maskva buvo 
nepatenkinta, kad Lietuvoje

BAŽNYČIAS

dar per daug bažnyčių. Rei
kia jas būtinai mažinti. Bet 
uždarinėti būtų per daug 
skandalo ir tikinčiųjų pasi- 
prješinimo. Tad gaiš as tinka 
miausias būdas sumažinti baž 
nyčių skaičių Čia valdžia de 
dasi «nekalta , juk bažnyčias 
padegė neišaiškinti piktada 
riai...

PAMALDAS TRUKDO

Lietuvos komunistai turis
tams, kurie ten lankosi ir ku 
rie pasiįdomauja religiniu gy 
venimu, aiškina, kad tikintie
siems esanti garantuota sąži
nės laisvė. Tokios «laisvės» 
faktą nurodo, kad bažnyčią 
gali lankyti, kas tik nori, be 
jokių trukdymų ir varžymų. 
Nesą jokių {statymų ar po 
tvarkių, draudžiančių bažny
čios lankymą Nelietuviams 
turistams, besidomintiems tuo 
Klausimu, vedžiodami juos po 
kai kurias lankytinas bažny
čias tuo metu, kai jose nėra 
pamainų, nei žmonių, komu
nistai aiškina, kad Lietuvos 
žmonės jau yra persirientavę 
ir bažnyčių nelanką.

O tačiau praktikoje žmo
nės bažnyčias d«r lanko, 
nors toks lankymas, dalyvavi 
mas pamaldose, priėmimas 
šv. sakramentų yra nusikalti
mas prieš komunistinę tvar
ką. joks tikras komunistas 
neturi bažnyčios lankyti, ne 
gali pamaldose dalyvauti. Net 
ir nekomunistai. lanką bažny 
čią, yra visok ais būdais per
sekiojami, atkalbinėjami nuo 
bažnyčios lankymo. Kai ki
tos priemonės epadeda, tada 
imamamasi jau bausmės.- at
leidžiama iš mokyklos ar dar 
bo, senesniems asmenims ati
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mama pensija ir pan. Dėl to
kio tikinčiųjų traktavimo, sa 
vaime suprantama, bažnyčių 
lankymas yra sumažėjęs. Tik 
didesnėse šventėse bažnyčSns 
yra pilnos žmonių dažnai at
vykusių iš tolimesnių vietų, 
kada kontrolė ir sekimas yra 
neįmanomas. Komanistai dėl 
to siunta ir griebiasi et 
smurto, kad tokį žmonių baž
nyčių lankymą sutrukdytų. 
Trukdymo darbas paprastai 
pavedamas komjaunuoliams, 
kurie, būriais įsiveržę į baž
nyčias pamaldų metu, išdari 
nėja visokias, dažnai padoru 
mo ribas peržengiančias, see 
nas, piktindami tikinčiuosius, 
jie garsiai replikuoja pamoks 
lą sakančiam kunigui ir - pan. 
Tokie faktai Lietuvoje yra vis 
dažnesni ir įgauna vis aštrės 
nes formas. «

Čia suminėsime tik porą at 
vejų, iš kurių matyti, kaip, 
Bugieniaus žodžiais, «TSRS 
konstitucijos garantuota sąži
nės laisvė apsaugo tikinčiuo
sius nuo bet kokios prievar
tos iš vienų ar kitų valstybi 
nių organų pusės».

Lietuvoje Velykų naktį ti
kintieji mielai dalyvauja vigi 
lijos pamaldose, gausiai ren
kasi į bažnyčias. Taip Mažei 
kiuose Velykų naktį, jau ry
te apie 4 vai., į žmonių pil
ną bažnyčią įsiveržė keli jau 
nuoliai, o jų tarpe ir viena 
mergšė, visi su cigaretėmis 
dantyse. Toji mergšė atsisė- 
do į klausyklą ir ėmė neva 
klausyti savo draugų išpažin
ties, garsiai šaukdama: «Aš 
jos visus išrišiu»... Kai vie
nas bažnyčios tarnų paprašė, 
kad triukšmadariai apleistų 
bažnyčią, jie ėmė grasinti ir 
plūsti. Pagriebę iš bažnyčios 
kryžių, išsinešė ant švento
riaus ir jį išniekinę sulaužė. 
Viena moteris atpažino vieną 

iš tų «didvyrių» ir pranašė 
parapijos komiteto nariams, 
Tie nunešė sulaužytą kryžių į 
policiją parodyti ir apskundė 
piktadarius. Atpažintas vaikė
zas, pašauktas į policiją, pa 
sakė ir savo draugų pavar
des. Policija įsakė komiteto 
nariams sudeginti sulaužytą 
kryžių, o po kelių dienų pra 
nešė raštu, kad tie jaunuoliai 
gavę papeikimą..

Kitas panašus faktas įvyko 
Vilniuje Šv Teresės bažny
čioje. Velykų Prisikėlime apei 
gų meru vidurnaktyje į baž 
nyčią būriu įsiveržę jaunuo
liai ėmė mušti besimeldžian
čius žmones. Vienas buvo 
tiek sumuštas, kad neteko są 
monės. Apie 20 asmenų buvo 
daugiau ar mažiau sužeisti. 
Kai vienas nukentėjusių pa
siskundė policijai, gavo atsa
kymą: «Tai ko tu, inteligen
tas, eini į bažnyčią...» Tas at
sakė: «Jei nenorite, kad žmo 
nės lankytų bažnyčias, uždą 
rykite jas», Nusikaltėliai ne
va apklausinėjami, kodėl taip 
pasielgę, atsakė: «Mes atliko 
me savo pareigą...»

KUNIGŲ BAUDIMAS

Savo laiku spaudoje jau bu
vo paminėti naujausi draudi
mai kunigams. Tarp jų griaž 
tai draudžiama kunigui moky 
ti chorą giesmių ar pačiam 
chorui vadovauti. Už d audi
mo nepaisymą gresia baus
mė. Štai vėl konkretus fak
tas,

Vilniaus arkivyskupijos Ka 
belių klebonas bažnyčioje pa 
mokė keletą ,vaikų religinių 
giesmių. Vietos policija tai su 
žinojusi, po ilgo tardymo nu 
baudė klebsną ir vargoninin 
ką 50 rublių bauda. O apie 
20 vaikų, kurie dalyvavo gies 
mių pamokoje, vietos moky
kloje buvo išbarti, griežtai įs

1971 o. sausio 15 d
■ I— !!■ III - ------------ — ...  

pėti ir jų dienyne buvo įra
šyta: «Sunkiai nasikaltęs draus 
mei>.

Čia «uminejome tik kelis 
žinomus faktus iš Lietuvos 
Bažnyčios kančių. Jų be abe
jonės yra ir daugiau įvyku
sių ir kitose vietose, tačiau 
nepasiekusių laisvojo pasau
lio. Bet ir čia paduotieji ro
do, kokioje atmosferoje ten
ka Lietuvos katalikams gy
venti. Maskva į visas puses 
rodanti besišypsantį veidą, ku 
ris suklaidina net ir viršūnė
se esančius, religijos klausi
mu tęsia neatlaidžią kovą, pa 
naudodama visas priemones, 
kad tas «liaudies opiumas»bū 
tų galutinai sunaikintas.

ROMA. — Italų spaudoje 
pasklido žinia apie religinės 
laisvės varžymą Lietuv je. Pa 
grindinė italų spaudos agen 
tūra ANSA savo biuletenyje 
rašo: «iš tikrų šaltinių mus pa 
siekė žinia apie vieną įvykį, 
kuris pavaizduoja dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Praėjusį ba
landžio mėnesį būrelis vaikų 
susirinko Kabelių parapijos 
bažnyčioje pasimokyti religi
nių giesmių. Juos čia paste
bėjo vietos komunistinė nuli 
cija. Vaikams numušė elgesio 
pažymį mokykloje. Kaip žino
ma, —- pastebi italų spaudos 
agentūra ANSA, — Lietuvoje 
moksleiviai ir studentai nega 
Ii viešai lankyti bažnyčių. Ku 
nigams yra uždrausta bet koks 
kontaktas su jaunimu».

Jeigu kunigas, tėvų prašo
mas, — primena italų spau
dos agentūra, — išdrįsta vai
kams duoti katekizmo ar re
liginio giedojimo pamoką ar
ba leidžia tarnauti Mišioms, 
tai yra laikoma nusikaltimu.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Jatulis buvo šventuolėlis: nei gėrė, nei rū
kė, atokus nuo moterų. O kolūkyje progų ieško
ti nereikia, progos pačios į sterblę lenda neieš
komos. Per daug visi arti, per daug jau žmonin- 
ga — ir gyvenamoje kvadratūroje, ir klube, ir 
laukuose. Vien tik seniai Dareikos tebuvo Jatu- 
lio kompanija. Pas juos jis gyveno ir valgė. 
Ten jį sutikdavau, nes į padarginę nėjau.

Kartą lyg kaktomuša susidūriau su Jatuliu 
prie jo kambario durų, jam išeinant iš kamba
rio. Nejučiomis žvilgterėjau pro pravertas duris 
— pamačiau, kad jo kambary išilgai sienos įreng 
tas religininkų altorius. Ant altoriaus skobnio 
kulto reikmenys: žvakės, knygos ir kryžius.

Tai visa priminė man kadaise matytą vaiz
dą antireliginiame muziejuje. Kryžius su nukry
žiuota ant jo figura kiekyiename antireliginiame 
muziejuje paaiškintas kaip Romos imperijos 
bausmė už valstybinį išdavimą. Sakoma kad re
liginis kultas visa tai pavertė kasdieniška sun
kios žmogaus kančios dempnstracija ir, kas pir
ma buvo naudota žmoguŲąukrėsti, virto parodo
mąja rutina. Kai kasdienąvtai matai lyg'ir ne
matai, lyg ir kasdienybė, juo labiau, kad ’nukry
žiuoto asmens veidas nereiškia kančios.

Pasakiau Jatuiiui: : '
— Meldžiatės.
— Jis tuojau paklausė:
— Ar norėtumėt aplankyti?

Toks atkirtis man (buvo tikrai nemalonus. 
Atsakiau, kad laiko neturiu. Jis, aišku, suprato, 
kad ne ten pataikė su kvietimu atlankyti mal
dyklą.

Antireliginiuose muziejuose tie patys daly
kai parodomi kitaip, išsamiau, su dalykiškais pa 
aiškinimais,

Buvo Jatulis, kaip ir aš, pačiame savo am
žiau žydėjime Kada buržuazinis režimas drebi
no orą savo maldyklų varpais, Jatulis, kaip ir 
aš, dar nebuvo išvydęs pasaulio. Ir kokia ano
malija, sutinku su Raikūnu, kad tarybiniais lai
kais po visos generacijos antireliginio švietimo 
ima žmogus ir nušlepsena į religinių aktyvistų 
stovyklą.

Vėlai aš patyriau, kad Dareikos ir dar keli 
iš kolūkiečių užsuka pas Jatulį, Neva atlanko 
naują žmogų, gal meldžiasi prie jo altoriaus!

Buvo kolūkyje kitų žmonių. Tokie kalbino 
sutiktą Jatulį:

— Pasakyk, kaip ten yra maldoje: tėvas, 
kuris gyvena danguje? O kaip danguje gyvensi, 
kad ten tik oras ir oras. Ir juo aukščiau, juo re
tesnis. Ant ko gi atsistosi, į ką kojomis atsirem- 
si? Bamtelsi ant žemės. 5

— Gali ir dangoje įsitverti, — juokavo prie 
to^ę prie šnekovų kiti, — žemės sukimais dan
guje prilaiko. Kosmonautai iš Vostoko išlipę, dan 
guje pasivaikščiojo. Jei kosmonautai vaikščiojo, 
gali ir Dievas pasivaikščioti.

— Religijoje, — labai taikiu balsu atsakė 
Jatulis, — tikėjimas yra visko pagrindas, ne kos 
mografijos įstatymai.

Baikauskas įrėmė Jatuiiui pirštą į krūtinę 
ir krioktelėjo;

— Tu, pilieti kunige, nesuk aplinkui, atsa
kyk man tiesiai, ar yra Dievas ar nėra Jo?

— Galiu kalbėti tik apie save, — atsakė fa 
tūlis prie įsme gto į jo krūtinę Baikausko piršto 
lyg prisipažinimo mostu priglaudęs savo dešinę,
— man Dievas yra. Kitokio klausimo nestatau.

— Tau yra, o man nėra. Man Jo ir nerei
kia, — atkirto Baikauskas. — Dievas yra prasi
manymas Verčiau tu ateik į kovojančių bedie
vių ratelį. Ten bus apie ką su tavim pakalbėti.

— Dėl ko susiėmėt, — aš įsiterpiau. — I 
kiekvieną klausimą atsakys anksčiau ar vėliau 
mokslas. I viską reikia žiūrėti mokslo akimis.

— Mokslas jau atsakė, draugas knygininke,
— kirto Baikauskas. — Dievo nėra ir Jo nerei
kia. Žmogus kilo iš beždžionės. O dabar tarybi
nis žmogus skraido danguje be Dievo įgaliojimų

— Kad Dievo nėra, tai jau aš įsitikinau, iš
tekėjusi už Baikausko, — pasakė čia pat stovė
jusi. — JeM Dievas būtų, Jis seniai Baikauską 
perkūnu būtų nutrenkęs už tai, kad jis prieš Die 
vą lodamas, savo žmonai nepadeda, nepaslenka 
nė vandedi-iš šulinio pasemti. i 5

Šulinys gilus, man nugarą sopa, Atėjęs na
mo, arbatos reikalauja. Nusiprausti vandens tęi 
kia. Vaikus apiplauti.. Ot negausi nei arbatos, nei 
Vandenė praustuvėje. Pats atsinešk, netaukšk, 
kaip arklys^su gaigalu pilve.

Baikauskas nusišipė, nusispiovė smulkia 
seilele pro dantis ir atkirto žmonai:

— Palūkėk, revoliucininke, nupyškėsime 
ant Marso, Ten įsikunsime, •automatiškus kolū
kius įsteigsime.

(Bus daugiau)
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Simo Kudirkos išdavimas — 
aukštųjų JAV pareigūnų nusi 
kaitimas sukėlė audrą krašte. 
Ji staiga kilo ir praūžė bet’ 
lietuvių pareiga jos ilgai ne
pamiršti.

Amerikoje. GARSĖS PRENUMERATA NCr.i 106,00 P-Amerikiečius sukrėtė JAV
Paskiro Nr. Kaina t Cr,66.40: biurokratų bukumas, hėatsa-
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Ilgalaikiams skelbimams- daroma, .nuolaida. ranka pasmerkimas žmogaus
• » ?už grašius, žvejybos susitari-

mo naudą ir nusikaltimas žmo
Straipsnius ir korespondencijas, .redakcija taiso pertvarko savo nuo

žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik .autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebū’tiiiai.išreiškia redakcijos.Ir leidėjų, nuomonę. Už skel
bimų turiūj redakcija neatsako. %

Patirsit Didelio Malonumo —

niškumui.
Mums Simo Kudirkos pra

lietas kraujas paieko į tūks
tančių kritusių aukų dėl lais 
vės kraujo versmę. Jo kan
čia primena milijonų lietuvių 
kančią, o jo tragedija — mū
sų tautos tragedija.

Atsigaivinsit!
Ne tik žmogaus kūnui reikalinga laiks nuo laiko atsigai 

vinti ar tai atostogomis, ar tai nors vieno kito vakaro šau
nesniu pokyliu, kurs pertraukia pilkų dienų vis tą patį jau 
kiek įkyrėjusį maistą. Reikia atgaivos ir mūsų dvasiai.

Vienas iš tokių dvasios — širdies atsigaivinimo būdų 
, yra šokiai. Visose tautose pasidžiaugti, pasilsėti susirinkę 

žmonės, ypač jaunimas tuojau imasi dainuoti ir šokti.
Lietuviškieji tautiniai šokiai išsivystė per ilgus šimtme

čius ir turi savas, lietuviams ypatingas formas, kurtų nerasi 
kitose tautose.

Liaudies šokius pagražina ir praturtina tautiniai šokėjų 
drabužiai, kurie, kaip visi žinom, yra labai spalvingi ir todėl 
lengvai pagauna akį ir maloniai kutena širdį.

São Paulo lietuviai yra turėję gerų tautinių šokių bū
relių ir gerų jų mokytojų, Jie įvairiomis progomis yra pasi 
rodę ne tik lietuviškuose parengimuose, bet ir kitataučius 
Žavėję. Paskutiniais metais mūsų šokėjų būreliai, kaip ir 
chorai, buvo kiek pakrikę, susilpnėję, nors vis dar bent 16 
Vasario ir viena kita proga pasirodo. Mes tuo džiaugiamės 
ir norim, kad jie vėl dar labiau sustiprėtų.

Bet štai šitą sekmadienį, sausio 17 ir kitą sekmadienį, 
sausio 24 turėsim auksinę progą pamatyti ir pasidžiaugti Uru 
gvajaus lietuvių jaunimo Ąžuolynas mums parūdysimais tau 
tiniais šokiais. Nors ir turint savus šokėjus, visgi verta ir 
reikalinga pasižiūrėti šio tautinio meno vieneto šokių. Kaip 
prisimenate, praėjusiame «Mūsų Lietuvos numeryje išvardy
ta net 18 atskirų šokių vardų. Visa eilė mums gal niekad 
neregėtų, Tai l.turėtų vilioti visus pamatyti, kaip tie 
nauji šokiai atrodo. Nemažiau turėtų būt įdomu pamatyti 
kaip kito krašto jaunimas šoka net tuos pačius mums jau ži 
noraus ir matytus šokius. Juk sakoma, kad dvi virėjos tuos 
pačius barščius viena išverda vienaip, kita kitaip. Tas pats 
dera pasakyti ir apie tautinių šokių meną. Kaip kurs tauti
nių šokių būrelis sušoka šokius, tai priklauso ir Inuo šokių 
mokytojų skonio, temperamento, nuo šokėjų amžiaus, grakš
tumo, eiklumo, nuo jų sustipkime, susiderinimo.

Apie Urugvajaus ąžuolyniečius tuo tarpu galima tiek 
pasakyti: tai yra būrys gimnazijos amžiaus jaunimėlio, t. y. 
pačiame .jaunystės klestėjime. O tokį jaunimą regėti visada 
malonu. Antra, tas jaunimėlis ne juokais jau bene virš po 
ros metų labai uoliai mokinas savo šokius. Repetavo po du 
kartu per savaitę, o per paskutinius keletą mėnesių net po 
tris vakarus! Rašančiam šias eilutes yra žinoma, kad juos la 
bai giria ir dažnai kviečia pašokti Urugvajaus įvairios orga
nizacijos, konsulatai, televizijos stotis ir visur laimi šiltų pa
gyrimų, Na; ir pagaliau, nepamirškim, kad urugvajiečiai jau 
nuoliai atvyksta pas mus kaip svečiai viešnios. O lietuviškas 
vaišingumas negali palikti svečią vieną. Mes norim su juo 
pabuvoti, pabendrauti ir dėkingai priimti jų atvežamas do
vanas — gražius tautinius šokius.

Niekas negali nusiskųsti, kad įėjimas būtų per brau gus 
Jis yra toks pigus, o moksleiviams tik kruzeirukas, Kad jau 
neturėtų trūkti nė mūsų jaunimo. JAUNIMAS EIS PASITIK
TI IR PAMATYTI ŠOKANTI JAUNIMĄ. O senimas jaunimu 
pasigėrėti ir pasididžiuoti!

Džiaugiamės Urugvajaus Ąžuolyno atsilankymu, n^ošir 
džiausiai jį sveikiname ir tikimės, kad jam bus malonu pa
buvoti su mumis, o mums su jais!

SVEIKI ATVYKĘI JAUSKITĖS KAIP NAMIE!

Kai kyla naujos valstybės 
Afrikoje, mūsoji tauta, ir ne 
ji viena, pasmerkta nešti sun
kų svetimą jungą. Mūsų vil
tys, dėtos į laisvę skelbian
čius, jau seniai atsidaužė j 
kampuotą tikrovę. Seniai iš
mušė valanda, kai pavergė
jai ir laisvės skelbėjai 1 lietu
vių tautos gali būti vienodai 
keikiami.

NUSIKALTIMO UŽUOMAZGA

Amerikiečiams ir rusams 
susitarus dėl rusų žvejybos 
tvarkos JAV pakrantėse, tiks 
liaū tarus, Sovietams sutei
kus teisę be ypatingo atlygi
nimo, svarbiausiame žvejybos 
laive «Sovietakaja Litva» įvy
ko amerikiečių pagerbimas, 
apdovanojimas ir vaišės. Vis
kas dėjosi J A Valstybių teri
toriniuose vandenyse. Sovietų 
laivo radistas Simas Kudirka, 
prieš viduiuienj, pranešė ame 
rikiečių pasienio apsaugos lai 
vo «Vigilant» karininkui, kad 
jis numatąs bėgti ir paprašė 
JAV globos.

«Vigilant» laive prasidėjo 
sujudimas.. Laivo vadovas 
Ralph E. Eustis susijungė su 
admirolu William B. Ellis, pir 
mosios apygardos pasienio ap 
saugos viršininku Bostone. Jų 
pokalbis paskelbtas «The 
Christian Science Monitor" 
gruodžio 10 dienos laidoje. 
Admirolas Ellis, jau prieš S. 
Kudirkos pabėgimą, įsakė pa
bėgėlį išduoti rusams jei jie 
pareikalautų. Admirolo nuo
mone, amerikiečiai turi su
trukdyti Simo Kudirkos pabė
gimą į «\igilan į

WASHINGTONO SPREN

DIMAS

Ne įvykių užuomazga, bet 
lapkričio 23 diena padaryti 
Washingtono biurokratų spren 
dimai sukrėtė amerikiečius, 
ypač lietuvius. Galima supras 
ti bailio R, E. Eustis laikyse 
ną, kai jis iškvietė rusus, lei
do amerikietiškame laive ru 
sams mušti, spardyti Simą Ku 
dirką ir jo įsakymu amerikie 
ušku laiveliu jį be sąmonės 
grąžinti į žvejybos laivą <So 
viecskaja Litva». Jo akivaiz
doje vyko sukrečianti trage 

dija. Jis jau vėliau tarėsi bu
vęs įvykio sujaudintas. f Eus
tis buvo bailus įrankis, koris 
net nedrišo pasipriešinti,, atsi 
tikus tragiškai eigai. ;

Minėtas admirolas Ellis dar 
gali sukruvintas rankas sveti
mu rankšluosčiu nusivalyti- 
Pasienio sargybos viršininkas 
admirolas Chester R. Bender, 
ir valstybės departamento So 
vietų skyriaus pareigūnas Ed 
ward Kiliam išreiškė tą pa- . 
čią mintį: trukdyti Simo Ku
dirkos pabėgimui naudotis 
amerikietišku laivu.

Pasienio sargybos pirmo
sios apygardos reikalų vedė
jas kap. Fletcher W. Brown 
Eustis grasė, kad pabėgėlio 
neįsileistų į amerikiečių lai
vą ir pareiškė, kad jis prane
šiąs «Sovietssaja Litva» vado 
vybei apie įgulos nario pabė
gimą.

VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS NUSIPLAUNA RANKAS

Valstybės depą tamentas nė 
ra nusiteikęs draugingai Pa
baltijui. Lenkijos ir Pabaltijo 
skyri jus laikinu vedėju pas 
kirtas 22 metų studentas al
gai gauti Lenkijos ir Pabalti 
jo reikalu sujungimas ir stu
dento vadovavimas aiškiai ro 
do, kiek departamentui terū
pi pabaltiečiai ir jų reikalai. 
Dėl Simo Kudirkos pabėgimo 
buvo kreiptasi į valstybės de
partamento Sovietų skyrių. 
Jis plaunasi rankas, kad bu
vęs su eiga tinkamai nesupa- 
žindintas, nes jam nepraneš
ta apie Simo Kudirkos pasi
ruošimą bėgti ir jėga jo pa
šalinimą nuo amerikiečių pa
sienio apsaugos laivo.

Valstybės departamento at 
sakingas pareigūnas William 
B. Macomber pareiškė: «Vais 
lybės departamentas pergyve 
no sukrėtimą, kad jis nepada 
rė tai, ką turėjo padaryti».

O ką jis turėjo padaryti? 
Jis turėjo vykdyti Genevoje 
1951 metais JAV pasirašytos 
sutarties 33 str., kuriame pa
sakyta: «Sutartį pasirašiusi 
valstybė neprivalo išduoti as
mens, kuriam gresia laisvė* 
suvaržymas ar pavojus jo gy 
vybei».

JAV vyriausybė padarė dar 
toliau siekiantį sprendimą: 
pirmą kartą JAV istorijoj ame 
rikiečiai pakvietė kitos vals
tybės asmenis, leido sumušti, 
o gal ir užmušti politinį pabė 
gėlį jų laive ir, talkininkau
jant amerikiečiams jūrinin
kams, lyg prekę, suvyniotą į 
antklodę, grąžinti į sovietinį 
laivą. Taip buvo įvykdyta JAV 
pasirašyta sutartis politiniams 
pabėgėliams teikti globą.

Kodėl amerikiečiai padarė 
suokalbį prieš Simą Kudirką? 
Greičiausia, kad n ne pirmą 
kartą yra buvęs panašus at
vejis, ne pirmą kartą sulaužy 
ta sutartis. Suokalbininkai, es į 
mėj nusikaltėliai, pamiršo vie 
ną smulkmeną — liudkUnką

• - • .................. -1'

«Time» (gruodžio 14 d. le
doje). koresponęięntąs .aprašo 
prezidentą; Jo žvilgsnis bu
vo įtempta*. Jo veidas, parau
dėdavo ir( jis buvo piktas. Re 
tai aš jį matau taip įšėlusį».

Prezidentas pareiškė: «Pa 
mišėliai, tie idiotai, besmege
niai biurokratai, niekšišku ir 
žiauriu elgesiu pažeidė šalies 
gerą vardą». . .,, .

Jei prezidentas R. Nixónas 
tiki tiesiems savo žodžiams, 
prašosi išvada, kad niekšams 
ir pamišėliams ne vieta būti 
admirolų, kapitonų ir valsty
bės departamento atsakingo
se pareigose.

Simo Kudirkos, kovotojo už 
laisvę, vardas neturi būti pa 
mirštąs. Mies negalime ir ne
turime teisės leisti, kad lai
ko dulkės užmarščiai pas
merktų įvykį, sudrebinusį su
rambėjusias sąžines. Šio įvy
kio užuomazga m.keltina į 
1945 m., kai J V užmerkė 
akis prieš naikinamas lietu
vių ir kitas tautas.

OPERACIJA « . KUDIFK »

CHICAGO. — ReV, Patil D. 
Lindstrom, grįžo į Chieagą ir 
papasakojo ęhioą o Daily 
New,s korespondentui Larry 
Finley, kad jis skraidė «žval
gybiniais tikslais» virš Atlam- 
to, kur plaukioja sovietų žve 
jų laivynas. Jų ten labai daug 
tarp 70 ir 80. Visi plaukia j 
pieštus apię^ 35 mylias nuò A- 
merikos pakraščiu, išsidėstę 
vienas nuo kito tarp mylios 
ir penkių., .

I; Neužilgo jis privačia jach- 
ta pradės sukiotis tarp rusų 
laivų ir per garsiakalbius ra
gins Lėgti. kas tik pajėgia, p 
jis ir jo štabas jiems padės. 
Jis tik bijo, kad tada sovietų 
laivai susimes į krūvą, ir jam 
bus sunku veikti. Visą tą ope 
raciją jis pavadino «Simo KÜ- 
dirkos» vardu. Ant jachtos 
bus bus užsirašyta; «Amerika 
jus sveikina ir kviečia, iššo 
kite į vandenį, mes jus išgėl- 
bėsim ir paimsim į laisvą 
Ameriką».

Anksčiau nei išplauks jach 
ta, iš ėktuvo bus mėtomi at
sišaukimai, surašyti įvairiom 
sovifetijoj vartojamom kal
bom.

Lindstromui j pagalbą pasi
siūlė trys jacĘtų savininkai 
ir keturi lakūnai. Tačiau Vais 
tybės departamentas, FBI ir 
Federalinė Aviacijos komisi
ja nepritaria jó pianui ir bau 
do perkalbėti to neiaryti. 
Liustrom iš'sąvo pusės pastų 
lė Valstybės departamentui 
pabalinti visus tarnautojus iš 
Sovietų Sąjungos skyriaus. 
Jie nieko neveiaia 'ir neturi 
jokios iniciatyvos bei .puoyo- 
kps kritišku atveju.
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Gausiai Dalyvaukim Tautiniu Šokiu

'UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃQ 'PAULO, I3

Zelinoje' Sekmadieni, Sausio 17 diena, 16 valanda, - J
Mokoje Sekmadieni Sausio 24 diena, 16 valanda.

ĄŽUOLYNO SUTIKIMAS

Urugvajaus lietuvių tautinių 
šokių ansamblį ĄŽUOLYNĄ 
iš aeroaromo atvežti gautas 
autobusas. Todėl visi šokėjai 
bus drauge atgabenti tiesiai 
Zelinon. Iš čia bus išskirstyti 
po svetingas šeimas. Kurie 
iki šiol neužsirašė, kad pri
ims, tie svečių negaus. Gaus 
tik tie, su kuriais jau yra su
sitarta.

P. Jono Bagdžiaus rūpesniu 
visiems svečiams vietos su 
pilnu išlaikymu jau parūpiu 
tos lietuvių šeimose. Tos šei
mos maloniai sutiko svečius 
priimti ir globoti.

Šį šeštadienį bus ansamblio 
šokių repeticija Seserų Pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Sekmadienį, 11 vai. šv. Mi
šios, kurių metu giedos LRK 
Bendruomenės choras.

Sekmadienį 16 valandą tau
tinių šokių koncertas Seserų 
Pranciškiečių salėje. Publika 
prašoma nesivėluoti, nes nori 
ma pradėti kūltūringai- punk
tualiai. 19 valandą Ąžuolyno 
šokėjų, «Aušros» choro ir uru 
gvajiečius priėmusių šeimų 
priėmimas ir vaišės Jaunimo 
namuose, Jaunimo namuose. 
Jas rengia LK Bendruomenės 
choras. Bilietus bus galima 
gauti prie durų, suaugę auto 
ja 3 kruzeirus, mokiniai u< 
vieną.

Kadangi urugvajiečiai žada 
važiuaCi į Rio de Janeiro, oe 
to norima jiems parodyti São 
Paulo miestą ir Šautos, tai 
dėl tų dienų dar teks susitar 
ti jiems atvykus.

į Santos nuvežti ir po mies 
tą pavažinėti autobusą davė 
Čia. ITanspor.adora Pauliška, 
ūž ką esame labai dėkingi 
Dr Marijui, jos savininkui. 
Dėkojame p. J. Baužiui už 50 
kruzeirų auką svečiams pa
vaišinti, o p Bratkauskams už 
gražų fantą loterijai.

D R. ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorlo Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Šeštadienį, sausio 23 diena 
20 vai ĄŽUOLYNAS šoks Vi
la Anastacio dr. Jono Basana 
vičiaus vardo salėje Čia bus 
ir vaišės. Visu tuo rūpinasi 
p. Petras Zarkauskas su šei 
ma, talkinamas p. K. Vidžiū- 
nienės. 
n——n

Sekmadienį, sausio 24 die
ną 16 valandą ĄŽUOLYNO 
paskutinis pasirodymas ir at 
sisveikinimo vaišės šv. Kazi
miero parapijos salėje, Rua 
Juatindiba, 20. Mišių tą dieną 
17 valandą čia nebus. Bus tik 
8 valanda ryto. Kadangi čia 
bus šokami kitur nešokti šo
kiai, tai ir Zelinoje ir Anas
tazijoje dalyvavę čia išvys 
naujų šokių. Dalyvaukim ko 
gausiau. Jaunimas ir visi kas 
jaučiasi jaunas, galės pasi
šokti.

Jei šeimininkės norėtų atsi
nešti savo pyragų vaišėms 
paįvairinti, rengėjai būtų už 
tai dėkingi. Klemensas Jūra 
vaišėms dovanojo keletą dė
žių gėrimų.

«AUŠROS» CHORISTŲ 
D&MES Ui!

Kadangi jau čia pat Vasa
rio Šešioliktoji ir ją reiks vie 
naip ar kitaip paminėti, tai 
visi choristai labai prašomi 
dūlinai dalyvauti šį šeštadie
nį ch-oro repeticijoje.

J. Kidykas, S, J.
D.rigentas

PO STOVYKLOS

Antradienį popiet iš jauni
mo stovyklos sveiki ir gyvi 
grįžo 51 stovyklautojas ir 7 
stovyklos vadovai, beštadienį 
buvo tsilankiusių daug tėvų 
ir kitų svečių, kurie sekė 

žaidimus, dainas, dalyvavo 
Mišiose ir lauže prie ežero. 
Paskutiniąją dieną išėjo sto
vyklos laikraštėlis «Mūsų sto 
vykia», 8 puslapių, su vaikų 
pasisakymais ir stovyklos įvai 
renybėmis. Stovykla baigta 
šv, Mišiomis vidudienį, chur 
rasco ir vėliavos nuleidimu 
su laimėjusiems ir pasižymė
jusiems dovanų įteikimu. Už 
pavyzdingą stovyklavimą do
vanas gavo Reinaldas Povila- 
vičius, Kristina Živilė Jūraity 
tė, Hercules Liutkus, Alina 
Petkevičiūtė ir Tania Eiman 
taitė ^Toliau kitame nume
ryje).
wn 
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UŽ A. A. JURGĮ SLIESO- 
RAITI mišios bus šio mėn. 19 
d Tėvų Jėzuitų ko lyčioje 
7,30 vai ryto.

Užprašė p. FAUSTINA.
n—n

Sausio men. 8 diena staiga 
nuo širdies smūgio mirė Fe
liksas Medziukevičiuė, 67 me
tų amžiaus, kiięs nuo Aly
taus, Brazilijon atvykęs 1929 
metais, dirbęs staliaus darbą. 
Nuliūdime paliko žmoną Mar
celę, dukterį Birutę, anūkę 
Marceliną Giminių, pažįsta
mų, kaimynų buvo palydėtas 
i Kamilopolio kapus. Religi
nes apeigas atliko kuo. Ama
nas Milius. Tebūna jam leng
va Brazilijos žemelė, toli nuo 
gimtosios Tėvynės.

Septintos dienos mišios bus 
15 sausio 19,3o vai, Vila Želi 
noje i kurias kviečiami velio 
nies artimieji bei draugai.
II—II 
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LA'ŠKAl: R. Lunskiui, J. Va 
lavičiui, K, Slavinskui, G. Bal 
tušienei J. Slavickui, kun. J. 
Šeškevičiui, H Mošinskienei, 
A. Gudavičienei. L. Mitruliui, 
kun. Pr. Gavėnui, V Balčiū
nui, Misevičiutėm-, St Gisie- 
nei, D. Ruzgaitei, H. Baziliaus 
kienei, Pr. Diliui, A. Pladas, 
V. Pavilionis, K Sadzevičiui, 
E. Pupelienei, J. Gudanavičie 
nei, P. Šukiui, Taschetto, St. 
Punksaienei, J. Ivanauskui, 
Oreffece, J. AntaiČiui, A. Vo 
veriūnui, M. Vitkunienei, R. 
Skarbaliui, A. Vinkšnaitytei, 
J. Silickui, L. Žukienei, J. 
Masiuliui.
P—311 
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RIO DE JANEIRO
Susirgo p. Pranas Dutkus. 

Guli šv. Kristinos ligoninėje, 

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

Santa Teresa. Labai rūpestin
gai ji slaugo ir daug rūpina
si jo žmona, žentas ir visi 
giminės.

Dieve duok jam greitai pa
gyti!
n—n
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Jonas Dumbliauskas jau gri 
žo iš ligoninės. Buvo jam pa 
daryta rimta operacija, bet 
dabar jau yra visiško pasvei
kimo kelyje. Geros sveika
tos, mielas Jonai!

Prie Rio Rio de Janeiro lie 
tuvių parapijos, vietos Kate
dros patalpose, pradėjo veik
ti inžinerijos braižybos kur
sai. Kursus veda Vladas Vy- 
čas. Kursai nemokami. Kursai 
Įsteigti pr mokinti profesijos 
lietuvių kilmės jaunuolius. Vie 
nas jų atvyksta net iš Duque 
de Oaxias.
n—an 
naaBuii

KOKIA BUVO 
JAUNIMO STOVYKLA

Kitose lietuvių kolonijose 
jaunimui stovyklas ruošia vi
sokio» jautrino organizacijos, 
kurios turi savus tikslus. Jų 
ir siekia paįvairintose stovy
klos sąlygose. Kas tai pana 
šaus buvo čia suorganizuota 
prieš 5 metų Brazilijos, Argen 
tinos bei Urugvajaus jaunimo 
«Studijų savai ės> vardu. To 
je pat vietoje vyko šiemet 
Tėvo Antano Saulaičio inicia 
tyva surengta stovykla neor
ganizuotos visuomenės bei 
paskirų lietuvių vaikams. Ši 
stovykla buvo labiau atostogi 
nio pobūdžio. Bet ir ji norė
jo suburti draugėn visokio 
amžiaus vaikus, kurie, leisda 
mi drauge laiką gamtos prie
globstyje, susipažintų vienišu 
kitais, pabendrautų ir pagy
ventų aštuonetą dienų lietu
viško. nuotaikoš sąlygose ir 
grįžtų namo su įskiepytu pa
traukimu į lietuviškąją ben 
druomenę.

STOVYKLAUTOJŲ BŪRIMAS

Teko gerokai pasistengti su 
rinkti būrį jaunimo iš šeimų, 
atitekusių nuo lietuviškosios 
bendruomenės, vaikų, nebe
kalbančių lietuviškai. Tėvas 
Saulaitis sukviestuose organi
zacijų atstovų pasitarimuose 
tam reikalui tegavo tik prita
rimą. Organizacinės ir me
džiaginės paramos nesulau
kė. Tačiau ir moralinė pas
kata imtis šio darbo buvo svar 
bi. Todėl didžiausia šios sto 
vykios suorganizavimo ir jos 
pravedimo našta krito ant Tė 
vo Saulaičio pečio pečių. Sto

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.) 

tina persikėlė Belgijon, o sū
nus rado darbo anglių kasy
klose,

Atitarnavęs Lenkijos kariuo 
menėje porą metų, Gierekas 
vėl grižo Belgijon ir vėl dir
bo kasyklose. Kai vokiečiai 
užėmė kraštą, Gierekas pra
dėjo platinti slaptą lenkų 
spaudą. Pasibaigus karui, jis 
pabuvo Belgijoje dar trejus 
metus, o paskui grįžo Lenki
jon.

Matydamas, kad be mokslo 
lo toli nenueis, jis stojo Kro 
kuvos universitetan ir jį bai
gė inžinieriaus laipsniu. 1951 
metais jis tapo pirmuoju Šile 
zijos Vaivados sekretoriumi, 
o 1955 metais patenka Varšu 
von ir perima sunkiosios pra
monės vadovybę. Kilus maiš 
tavimui Poznanės mieste, 
premjeras Cyraukiewicz nu
siuntė Giereką ištirti sukili
mo priežasčių. Tapęs Silezi
jos bosu, Gierekas parodė to
ki dideli organizacini talentą, 
kad partijos vadovybė leisda
vo jam nukryti nuo centrali- 
nio ekonomijos plano. Didžiau 
Šias Giereko triumfas buvo 
jo kelionė su Prancūzijos pre 
zidentu gen. De Gaulle 1967 
m, «Gierekas”, taip išsireiš
kė patenkintas prezidentas, 
"pavertė raudonąją provinci
ją vėliavų okeanu". Tą dieną 
Gierekas tapo tautos didvy
riu.

Perėmę, partijos vadovybę 
Gierekas pasakė sausoką kal
bą ir išdėstė svarbiausias Len 
kijos problemas, būtent, ma
žiausiai apmokamų darbiniu 
kų ir kitus klausimus. Brež
nevas pavadino Giereką «nuo 
širdžių Tarybų Sąjungos bi 
čiuliu». Tačiau nežinia, koks 
yra iš tikrųjų lenkų ir rusų 
nuoširdumas. Labai galimas 
daiktas, kad po praėjusių me 
tų maištavimų Gierekas turės 
daugiau įrodymų, kad rusai 
negaii Lenkijos be saiko 
melžti.

vyklautojus teko rankioti ir 
vilioti lankant šeimas ir tau 
riantis su tėvais. Nemaža, 
jam čia padėjo p, Magdale 
na Vinkšnaitienė, «Mūsų Lie 
tuva» ir T. Bružikas.

Kaip pirmą suminėto tikslo 
stovyklą reikia įvertinti opti
mistiškai, Atsimenant, kad 
paskutiniųjų metų lituanistinė 
mokykla suburdavo tik porą 
dešimčių vaikų, tai ši gana 
brangiai apmokama stovykla 
sutraukusi 51 vaiką, Tai yra 
tikrai džiuginantis dalykas. 
PlB Brazilijos krašto vadovy 
bei turėtų būti rpamoka kad 
žmonėms patraukti priemonė 
— lankyti juos namuose, 

(Bus daugiau)
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