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PASAULYJE
BRAZILIJA
Petrobras susitarė su Egipto valdžia
per 10 metų tyrinėti krašte alyvos tur
tus.gręžti šulinius. Tam reikalui Brazili
ja investuos apie 14 milijonų dolerių.

nūs. Jei tai pasisektų, tai visa brangiai
kainavusi programa būsianti išpildyta.
♦

Aukso kaina pakilo iki 113 dolerių
už unciją.(Kainuodavo normaliai bene
tik 34 doleriai).Todėl atpigo ir pats dole
RONDONIA
ris. Europos žmonės ir įmonės ima neKaip žinoma, čia yra vedamas didysis bepasitikėt doleriu ir stengiasi nusikra
tyti turimomis amerikiečių akcijomis
kelias per Amazoniją iš rytų į vakarus.
Pakeliui statomi nauji/miesteliai ir kai ir pinigais O Amerikos turistai Europo.
mai. dalijamos žmonėms žemės ir duo je pajuto, kad doleriais nebegali tiek
daug pirkti, kaip buvo manę, ir grįžta
dama parama įsikurti.
namo ankščiau negu buvo planavę.
Bet sakoma, jog kas mėnesį čia at
vyksta apie 300 žmonių niekieno ne
kviesti. su nieku nesi tarę ir bando savo LIBANAS
Alė ir
jėgomis užimti žemes ir net kovoja su
Po aršių kovų Palestinos teroristų su
indėnais ir juos taip sukiršina prieš bal Libano kariuomene,po eilės nenusisekutuosius ir valdžios darbus. Y ra pavojus,
LitaSu.
kad indėnai gali pradėt stipriai ata
kuoti ir gali būti žudynių.
Sakoma, kad kariuomenė nuginkiuojan-

«áJrjwfrS

ARGENTINA
Sį penktadienį Argentinoje perėmė
naujasis prezidentas Cámpora ir peronistų partija, daugiausiai balsų surinku
si per paskutiniuosius rinkimus.
Cámpora paskelbė, jog artimiausiu
laiku grįšiąs Argentinon Peronas, jo par
tijos kūrėjas ir galva. Bet ar jis įeis val
džion abejojama, nes jau yra senas. Gal
jis tik veiks prezidento užnugaryje.
Argentina yra labai nusigyvenęs kraš<
tas ir reiks daug darbo bei aukų, iki bus
galima atstatyti sukežusią ekonomiją.

VOKIETIJA
Vakarų Vokietijoje lankėsi Sov.Ru
sijos valdžios gaiva Brežnevas. Nežinia
apie ką viską jie tarėsi. Yra visokių gan
dų, bet atrodo, jog susitarė dar labiau
bendradarbiauti ir išvystyti dar didesnę
prekybą.

:<č

azickai

P*™»®
pabėgęs jūrininkas
Didžiausia auka — dr. J. Kazicko — 10,000 dol.

ti palestiniečius, jie turį pasitraukti 10
klm. nuo Palestinos sienos. Gal taip su
Nors ir pavėluota, bet svarbi ir įdo
mažės kovos su Izraeliu.
mi žinia: Vasario 10 Brooklyne, prie N.
Yorko buvo bene pats didžiausias baliūs toje apylinkėje. Dalyvavo 550 žmo
ŠVEICARIJA
125 metus šiame demokratinių lais nių. Šiuo balių baigtas vajus sukelti pi
vių krašte buvo nevalia gyventi ir dar nigo Kultūros rūmams pastatyti. Vajui
talkininkavo visos lietuviškos organiza
buotis jėzuitų ordino nariams. Šią savai
tę įvyko atsiklausimas visos tautos, ar cijos ir parapijos. Kokių gražių vaisių
toliau leisti ar neleisti jėzuitams veikt davė bendros pastangos liudija surinkti
krašte. Žymi dauguma balsų nutarė pa pinigai - 50 tūkstančių dolerių su virš >
Baliuje pats pirmasis savo' auką atidavė
naikinti draudžiantį įstatymą ir leisti jė
neseniai iš komunistų laivo pasprukęs
zuitams darbuotis krašte.
ir New Yorke apsigyvenęs Vytautas Ga&
Jėzuitų ordino generolas viešai padė
kojo šveicarams už palankumą ir pabrė.
žė, kad jo vienuolynui rupi tik skelbt Evangeliją ir darbuotis Bažnyčiai atnau
jinti jr bendradarbiauti su visais krikš
čionimis.

Labai suvėluota? redakciją pasie
kė liūdna žinia. Italijoje mirė a.a.

KUNIGAS JONAS SVIRNELIS

STENGSIS PATAISYTI
Amerikiečiams mokslininkams nepa
sisekė geg. 14 erdvėsna paleistoji Labo
ratorija. Neišskleidė porą, sparnų elek
trai gaminti, nusilupo dalis apsaugos
jai nuo karščio apsaugoti, o viduje prisi
rinke nuodingų dujų ir temperatūra pa
kilus iki 40 laipsniu C. Bet moksliniu-

kad ši penktadieni išskris Laboratorijon trys astronautai. Jie stengsis uždėt
jai naują odą- apsaugą nuo saulės spin
dulių ir ištempti neišskleidusius spar-

Jis buvo uolus kunigų saleziečių
misionierius Indijoje, kur išvarė gi
lią ir plačią darbo vagą. Ten jis pa
tyrė ir daug vargo bei skurdo. Pašli
jo ir sveikata. Atšauktas Europon
Italijoje darbavosi Kunigų Salezie
čių gimnazijoje lietuviams berniu
kams.
Velionis buvo gimęs Šklėriuose, Frascati, netoli Komos ,1973 m.
Vilniaus arkivyskupijoje,!913 m. sausio 30 d. išbuvę vienuolyne
vasario 12 dieną, mirė Italijoje,
38 metus ir kemse??: 27,

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

liauskas. Jis atidavė GraiKijoje uzdirl>
tas savo santaupas.
Didžiausią auką Kultūros židiniui da
vė dr. J. Kazickas su žmona
10 tūks
tančių dolerių. Ir tai nėra jo pirmoji au
ka. P Kazickas daug uždirba^bet daug
ir aukoja visokiems lietuviškiems reika
lams.
S. Paulyje esame laimingi, kad mum
nereikia statyti jokių rūmų. Turim ju
atrodo, net per daug. Per daug, k* langi jie stovi tušti, beveik nenaudoja, tik
ram kultūriniam veikimui.

Po ilgesniu atostogų pradeda
me choro repeticijas pasiruošti
M. Lietuvos ir kitiems paminė- ,
jimams. Malonėkit visi susirink
ti ši šeštadienį 20 valandą.
Dirigentas

DAH YRA NEATSILYGI
NU8iŲ MŪSŲ LIETUVAI

UŽ PERNYKŠČIUS METUSI LABAI PRAŠOME...
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Okupuotoje Lietuvoje

LUKŠIU PARAPIJOS TIKINČIŲJŲ
SKUNDAS
Čia pridedama ištrauka Lukšių
parapijos (šakių rajono) tikin
čiųjų skundo Lietuvos vyriausia
jam prokurorui dėl jų vaikų te
rorizavimo ir persekiojimo tik už
tai, kad jie su tėvais lanko baž
nyčią.
Skundo nuorašas patikimais -ke
liais yra pasiekęs laisvąjį pasau
lį, o jo vertimą į anglų kalbą
parengė JAV LB centro valdyba
ir išsiuntinėjo suinteresuotiems
asmenims.
Štai keli konkretūs faktai:
M A) Mokyt Vaišvilienė
I
klasės mokiniui Juozui Naujokai
čiui už tai, kad jis buvo bažny
čioje ir dalyvavo pamaldose, prie
visų klasės mokinių (berniukų ir
mergaičių) pamokos metu liepė
nusimauti kelnes, .gultis ir sakė:
“Gausi diržų už tai, kad buvai
klūpėti prie altoriaus1’.
Tokių
mokytojos žodžių
nugąsdintas
vaikas ėmė verkti.
b) Mokslo dalies vedėja mo
kyt Martišiūtė VIb klasės moki
nį Rolandą Tamulevičių mokė

t

tiesioginiai pikto darbo, liepė iš
gerti kunigui bažnytinį pamaldo
se vartojamą vyną ir vietoj jopripilti vandens.
c) Mokyt. Vanagienė, atėjusi
pas VII kl. mokinio Didžbailio
Rimo tėvus, aiškino jiem, kad
jeigu jų vaikas padalytų ir ga
na nemažą nusikaltimą, tai, vj-sJ
mažiau būtų nusikalsta, negu
klūpėjimas prie altoriaus.
d) Mokyt. Urbonienė II kl.
mokiniui Vitui Pavalkiui liepė
pasirinkti vieną iš dviejų: arba
eiti į bažnyčią, arba į mokyklą.
e) Mokyt. Martišiūtė, atsine
šusi į klasę meniškus religinius
paveikslus, klausė mokinę Virgą
Mikelaitytę: “Už ką Dievas Ado- ■
mą išvijo iš rojaus“? Jai neat
sakius, tarė Vidai Maceikaitei:
“Tu iš religingos giminės, tavo
pusbroliai klapčiukai, tai tu at
sakyk į šį klausimą”. Po to dar.
pasityčiodama iš religijos, klau-i
sinėjo mokines Liutvinaitę
ir
Alytaitę.
f) Mokyt. Skirskyte, apsilan
kiusi pas mokinio Krikštolaičio i

IETLMAI PASAULYJE

Prof. Joana V aštokienė, dėstanti Ka
nados Trento universitete, gavo naują
12.000 dol. stipendiją vakarą krašto in
dėnų menui ir architektūrai studijuoti.
Ji jau sutelkė 10.000 nuotraukų ir tris
kart tiek aprašymų, įskaitant ir iš Le
ningrado muziejų, kur yra Aliaskos in
dėnų eksponatai, atvežti tais laikais,
kai Aliaska priklausė Rusijai.
Bostono LB Kultūros klubas pami
nėjo Balio Sruogos 2 5-tąsias mirties me
tines
Maltiečių mokslinė draugija AABS
kartu su Hooverio institutu ir Kalifor
nijos valstybiniu universitetu suruošė
konferenciją „Baltijos valstybės II D.
kare’.

tė savo kunigystės 20-tuosius metus.
Prel.dr. P.CelieŠius iš Europos pravedė
Geelonge rekolekcijas ,o prel. dr. L Tu
luba iš Romos rekolekcijas Tasmanijos
salos lietuviams.
Pietų Australijos Baltiečių moterų
sąjunga, baigdama savo 4 m. veiklos, iš
leido anglų kalbos leidinį apie baltų
kraštus „Sustok ir pagalvok”
Newcastle, Australijos, lietuvių cho
ras buvo pakviestas dalyvauti Sydnio
garsiųjų operos rūmų atidaryme, kuria
me dalyvaus ir Anglijos karalienė Elz
bieta II.

Pasaulio Lietuvių katalikų federaci
jos $500 premija lietuviui visuomeni
ninkui paskirta čikagiečiui Leonardui
Literatūros ir dainos vakarą Kleve Šimučiui, visuomenininkui, politikui ir
lande suruošė studentai ir moksleiviai žurnalistui.
ateitininkai, pasikvietę rašytoją Aloy
zą Baroną.
Operos solistė Lilija Šukytė, pasi

žymėjusi New Yorko Metropolitan ir
„General Motors” gamykloje dirbąs Muencheno teatruose, balandžio mėn.
mž. Jurgis Mikaila tarpatautiniame auto dalyvavo Haydn oratorijos „Kūrimas'
mobiliu inžinierių kongrese Detroite pastatyme Kanados sostinėje Ottawoje
skaitė paskaita „Dvieju laipsniu plokš o balandžio gale Buenos Aires Colon
čiu svyruokliu skaičiavimo teorija ir ga teatre Mocarto „Figaro vestuvių' spek
myba”.
taklyje.
Australijos lietuvis kunigas Pr.Dauknys, Geelongo lietuvių kapelionas, šven

IV Pasaulio lietuviu bendruomenės
seimo metu Washingtone š.m. rugsėjo

tėvus, jiem verkšleno, kad ’jeigu stengiasi prisitaikyti ir bažnyčiojų vaikas eis klūpėti prie alto - je ir mokykloje, būti ir piomeiais ir klapčiukais, kurie už sariaus, tai nukentės jos pensija.
g) Mokyt. Sakalauskienė, ne ! vo chameleonišką veiklą gauna
ištyrus], kas kaltas, per painoką keletą kapeikų iš kunigo saujos
užsipuolė visai nekaltą VH-a kla Tokie chameleonai yra IX-a kl.
sės mokinį Rimą Didžbalį, saky I mokinė Alytaitė, VI-b kl. mokidama. “Dictžbali, baik, čia tau įnys Alyta, V-b kl. mokinys Krik?
ne mišios”. Po tokios mokytojos talaitis, VILa kl. mokinys Didžtarnt
pastabos vaikas atsistojęs pravir balis. Be šių bažnyčios
mokykloje yra ir tokių, kurie ei
ko.
h) Vaikai, kurie eina į baž na į bažnyčią, davatkiškai atli
nyčią klūpėti ir melstis, yra gru kinėja religines apeigas, tai IX £
biai mokytojų tardomi, iš jų ty kl. mokinė Liutvinaitė, X kl. mo
čiojamasi, jie gėdinami visos kla kinė Staugaitytè ir XI klasės mo
kine Bacevičiūtė. Duokime jien
sės mokinių akyse.
I ir jų veiklai tinkamą atkirtį”i) 1972 m. sausio 22 dieną
★
mokyklos sienlaikraštyje
buvo i1
įdėtos sekančių mokinių karika
Patyrę apie tėvų pareiškimą,
tūros: V-b kl. mokinys Krikšto- mokyklos direktorius ir mokytojai
laitis zakristijoje klūpo su ro kreipėsi į “Lenino vardo” kol
žančiumi, Vlib kl. mokinį R. Ta chozo pirmininką, kuris yra ir
mulevičių motina nuosava maši aukščiausio sovieto deputatas,
na vežasi į bažnyčią, o jis sako: Kostą Gliką, kad jis užstotų mo
“Aš važiuoju į bažnyčią. Ten kyklą. Pirmininkas užsipuolė ti
man smagu. Ten, kai kunigas kinčius tėvus, kam jie šmeižia
geria vyną, aš skambinu varpe Lukšių vidurinės mokyklos mo
liu”. Panašiai pajuokti ir broliai kytojus, kam tą dalyką garsina
Didžbaliai.
po visą respubliką.
“Mes jiem
Be to, tame pačiame sienlaik parodysim! Mes nusuksime iltis
raštyje yra įdėtas redkolegijos tiem, kurie ėda mokytojus”, —
straipsnis, kuriame sakoma: “Die kalbėjo susinervinęs pirmininkas.
vo garbintojų netrūksta ir mūsų Jo kolchoze šitokia “netvarka”!
mokykloje. Tokie mokiniai žemi Grasino pasirašiusiam tėvam, kad
na save, savo orumą, suteršia jiem nebus gyvenimo. Pirmininko
mokyklos vardą. Tai dviveidžiai, ir deputato Glikų įsikišimas tėvus
veidmainiai, kurie savo veikla prislėgė. Pasklido gandas, kad
bus uždaryta Lukšių bažnyčia,
iškeltas klebonas ir tt. Kokie bus
mėn. bus įteikiama metinė Lietuviu Ra
galutiniai tėvų pareiškimo rezul
jytoju Draugijos literatūros premija.
tatai, dar nežinoma, tik žinoma,
Lietuvių kalbos kursai prie Melbour kad 1972. III. 9. į Lukšius atvy
ne universiteto veikiančios gimnazijos kusį Švietimo ministerijos komi
pradėjo trečiuosius metus.
sija tris dienas tyrinėjo skundo
1 iškeltus faktus.
Pirmasis lietuvis Australijos užsie
nio tarnyboje išvyko dviem metam i
atstovybę Indonezijoje.

Lietuvių tautinio muziejaus Avellanedoje eksponatai papildyti jo vadovės
Antaninos Mikelionienės nuaustomis
juostomis. Patalpos perdažytos, įėjimą
puošia F. Dumšės reljefinis V ilniaus
vaizdas.

yuenchene, Vokietijoje, pastatytas
naujas paminklas Lietuvos ir Lenkijos
1863 metu sukilėliams pagerbti. Dalis
sukilėliu pabėgo j pietų Vokietija. Pa
minkle iškalta Lietuvos vytis, Lenkijos
erelis ir Gudijos angelas.
Čikagos Lietuvių opera balandžio
pabaigoje ir gegužės pradžioje pastatė
operą „Carmen.”

Ypatinga komisija JAV-se rūpinasi
išleisti prieš 11 metų mirusio dailinin
ko Adalberto Staneikos monografiją
su menininko darbų reprodukcijomis.

New Jersey, JA V, valstybės podirvio
vandens skaitmeninio modeliavimo pro
jektu vadovas Bronius Nemickas daly
vavo JA V valdžios geologinės įstaigos
seminare.

Tokijo; mieste skulptūros parodoje
iš 45 darbų atvežtų iš JAV, vieną suku
ié dai I. V ytautaš Kašuba.
JAV National Ar League pamilot
dail Česlovas Janusas ’airriėjū pi,r>ią...
premga iš tapybos ’f anei.im kj ■
„Mano paletė”

JAV Lietuviu Bendruomenės išleis
ta dokumentinė knyga apie Žmogaus
teisių pažeidimą Lietuvoje 1972 metais
Kolumbijoje išvertė kun. Marco T. Zu
luaga. o leidimo reikalais rūpinasi kun
M. Tamošiūnas, SDB. Iš pradžių numa
tomas 1000 egz. tiražas.
Comodoro Rivadavia mieste. Argen
tinoje Patagonijoje, iškilmingai atidai
ta dar kita „Lituania” gatvė.

Dailininkas Vytautas Kasiulis sav<>
parodoje Toronte išstatė 34 paveikslus
ir visus pardavė (kaina tarp 150 ir 300
dol. ) Menininkas gyvena Paryžiuje.

Dr. Adolfas Širvys gavo Urugvajaus
valstybinę stipendiją ir gilina mokslus
Paryžiuje.

3

MÜSLJLIETUVA

Nr 2£(J2g5 ) XXV. 1973.V.24

Brazilijoje mums dar reikalinga supažindinti bent 96 proc. lietuvių,su
Bendruomene — kas ji yra., ką duoda, ko nori, nes žmonės «wsuprants ir la?

žvilgsnis

i mmomç

Hr ten kur Liet Bendruomenė atrodo gana stipri bes veikia nestinga silpny
bių ir trūkumų. Jautresni Bendruomenės nariai tuo sielojasi ir ieško būdų,
kaip dar labiau sustiprinti ir pagerinti jos veikią.
Brazilijos Liet Bendruomenė sunkiai gimė, apmirė, vėl šiaip taip atsiga
vo ir stengiasi atsistoti j kojas ir imti tvirčiau vaikščioti, bet tebeturi nema
žai jvairių bėdų. Kartais tose bėdose įklimpę nebesusigaudom, ką ir kaip da
ryti iš jų išbristi. V isuomet yra naudinga pasidairyti, kokių bėdų turi kiti ir
kaip jie stengiasi jas sudoroti. Kartais kiti gali užvesti mus „ant gero kelio "
savuosius reikalus sėkmingiau išspręsti.
Kanados Liet Bendruomenė yra gana stipri, darni, atrodo ten mažiau yra nesutikimų. .Jų savaitraštis „Tėviškės Žiburiai "bal. 26 ir geg.3 dienos nu.»
mariuose deda A. Rinktino 2 straipsnius, kurie ir mums galėtų būti naudin
gi. litai jo keliamos mintys:

„Kiekviename organizuotame judėjime laikas nuo laiko reikia pataisymų.
Tai dėlto, kad keičiasi laiko sąlygos, keičiasi ir žmonės.-Jeigu organizuota
sis judėjimas buvo sukurtas ant tikrai sveikų pagrindų, tai tie pagrindai ir lai.
ko eigoje lieka pastovūs, bet keičiasi budai ir priemonės organizacijos tiks
lams siekti. Sekti gyvenimą ir laikas nuo laiko peržiūrėti senuosius, budus'
bei priemones yra neretai esminis organizacijos išlikimo reikalas. Nemažai
musų organizacijų dėl nesugebėjimo prisitaikyti prie naujų jų, sąĮygų.nusto
jo veikusios, nors jų pagrindiniai tikslai ir buvo labai gražus.
Didžiausias šio meto musų organizuotasis judėjimas apimąs visą laisvąjį
pasaulį, kur tik yra bent kiek lietuvių, yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Sukurta ji ant labas sveikų pagrindų, išreikštų šūkiu: „Lietuviais esame mes
gimę, lietuviais turime ir būt Tas sukis yra prasmingai paremtas ketvirtuo
ju konstitucijos paragrafu, kuriame sakoma: „Kol tautos kamienas yra pa
vergtas ir Lietuvos valstybės suverenumo vykdymas sustabdytas, Bendruo
menė reiškia lietuvių tautos pasiryžimą būti laisva ir nepriklausoma ir tuo
reikalu daro reikiamus žygius Bednruomenės pagrindas yra nusistatymas^
kad kiekvienas lietuvis yra Bendruomenės narys ir kad valdymosi tvarka re
miama laisvais, demokratiškais rinkimais.
Po eilės metų, mes ramus dėl Bendruomenės pagrindų — jie liko, kaip bu
vę: lietuvybės išlaikymas ir kova už nepriklausomos, suvereninės Lietuvos
atstatymą.
Kas mus neramina? Tai vis dažniau pasitaiką Bendruomenės .organizaci
jos veiklos nedarnumai.
Pirmasis rūpestis yra tas, kad PLB iki šiol neapjungė visų laisvojo pasau
lio lietuvių kaip jos steigėjų prieš 20 metų buvo tikėtasi. Priežasčių tam yra daug. Kaikuriuose kraštuose dar vis nerasta tinkamo suderinimo tarp
Bendruomenės ir tame krašte iš seno veikiančių,taip pat giliai patriotinių .
lietuvių organizacijų. Kitur bendruomeninei darnai kliudo iš seno likusios
kovos tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Yra kraštų, kur lietuviai pasisklaidė
taip plačiuose to krašto plotuose, kad sunku ir besusirišti.
Antrąjį rūpestį sukėlė pernykštis jaunimo kongresas. Nesigilinant j visą
tuo reikalu buvusią polemiką, savaime aišku, kad Bendruomenė be jaunimo
negali gyventi. Jaunimo išsiskyrimas butų dabartine prasme suprastosios
PLB mirtses metrika. Bendruomenė gali gyventi tik visoms kartoms darniai
veikiant Tuo reikalu reikalingos nuolaidos, kurių,deja, iki šiol dar negirdė
ti, nors po jaunimo kongreso greitai bus prabėgę ištisi metai.
Tretysis rūpestis yra veiklos suderinimas pačios PLB struktūroje. Yra
aiškus demokratinis dėsnis, kad žemesnis įstatymas negali prieštarauti aukš
tesniam, žemesnė instancija turi rikiuotis į aukštesniosios nustatytą liniją.
Pavyzdžių tokiai nedarnai toli jieskoti nereikia. íítai jau minėjome bendrą
PLB dėsnį, kad visi lietuviai yra jos nariai. Kiti tą dėsnį ginčija. Vienas kraš
tas netgi savo statute įrašė nuostatą, kad Bendruomenei priklauso tik tie,
kurie savo pareiškimu į ją įstoja ir moka atitinkamą metinį mokestį. Tuo bū
du jie Bendruomenę prilygina eilinei organizacijai. Kitas pavyzdys. PLB val
dyba nustatė ir paskelbė, kad politinėje veikloje pripažįstaVLIKo autorite
tą ir pirmumą, bet vienas kraštas šio nuostato nepaiso, organizuodamas sa
varankišką, nevisad su V LIKu suderintą politinę veiklą.

V isas tas mintis pradedame keiti daugiausia dėlto, kad jau tik pusmetis
beliko ik? ketvirtojo PLB seimo, kuris įvyks V asingtone šių metų Darbo Die
nos savaitgalį. Pagrindiniu to seimo darbotvarkės klausimu yra žvilgsnis j
PLB-nę jos nueito kelio perspektyvoje. Seimo pirmosios dienos visumos po
sėdyje įvyks platus pasitarimas tema „PLB ateities uždaviniai ir veikla". Jo
nariais kviečiami po vieną atstovą iš visų kontinentų, jaunimo atstovas ir
konstitucinės komisijos atstovas. Bus progos pasisakyti ir kiekvienam seimo
nariui minėtais klausimais. Tam reikia iš anksto ruoštis, pasisakant išspau
doje.
Po simpoziumo bus svarstomas PLB konstitucijos keitimas. Pusmetį dir
busi PLB konstitucijai keisti komisija savo darbą jau baigė, paruošdama siu
lomų pakeitimų projektą, kuris, be kitko, turėtų rasti plataus atgarsio bei
kritikos spaudoje.
Bendruomenė yra musų. Ir mes jos, kaip visus jungiančiojo organo, esa
me reikalingi. Tad pasistenkime visi, kad ji po seimo butų geresnė"

ko ją nereikalinga. Jei būtų gerai suprasta,kas yra Bendruomenė, tai neatsi
tiktų tai, kas atsitiko per PAL Ko Bendr. sekcijos posėdį. Dr. Nasvyčiui pa
klausus vienc^asmens ką mano apie Bendruomenę, tas atsakė, kad ją vertina
kad yra reikalinga ir tas pats asmuo ne ‘tik nepriklauso tai Bendruomenei,
ne tik jai nepadeda, bet dar kitus nuo jos atkalbinėjo.
(Bus daugiauj
Petras Pakalnis

IZRAELIO JWHUOÜS
Šiemet gegužės mėnesio 14 dieną
Izraelio respublika atšventė 25 metų
nepriklausomybės jubiliejų. Ta proga
suruoštas didelis kariuomenės paradas.
Tai daryta atsižvelgiant į atgimstantį
arabų karingumą, kuriam vadovauja
Egipto prezidentas Sadatas. Paradas tu
rėjo parodyti saviesiems ir svetimie
siems, kad Izraelis yra galingiausia kari
nė jėga Artimuose Rytuose.
Kai 1948 m. Dovydas Ben-Gurion
Tel Avivo muziejuje perskaitė nepri- *
klausomybės deklaraciją, Izraelis turė
jo 650.000 gyventojų. Šiandien jis turi
2.600.000. Jam padeda po visą pasaulį
išsisklaidę žydai,
kurių priskaitoma
12.000.000. Be to, Izraelio respubli
koje ir jos okupuotose žemėse gyvena
l. 400.000 arabų. 1948 m. Izraelis turė
jo 50.000 savanorių karių, jie tada ko
vojo su paskolintais ar pavogtais gink
lais. Šiandien Izraelis turi 400.000 ge

riuornenę prie Sirijos scenos. Matyda
mi pavojų iš arabų pusės, 1967 m. bir
želio 5 dieną, žydai puolė Egipto, Jor
dano ir Sirijos kariuomenes ir per 6 die
nas jas sutriuškino. Egiptas prarado Ga
zą ir Sinajaus pusiausalį, Jordanas vaka
rinį žemės plotą, o Sirija Golano aukš
tumas, iš kurių ji apšaudydavo ramius
žydų ūkininkus. Kai kuriose vietovėse
kibucų mokyklų vaikai miegodavo bun
keriuose. Po karo jie galėjo ilsėtis virš
žemės.
Tų pačių metų lapkričio mėnesį
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priė
mė rezoliuciją, kad arabai pripažintų Iz
raelio valstybę, o žydai pasitrauktų iš
okupuotų žemių. Bet niekas tos rezo
liucijos nepaisė ir keletą kartų užvestos
taikos derybos nedavė jokių vaisių.
1968 m. Egipto artilerija pradėjo ap
šaudyti žydų pozicijas už Sueso kanalo.
Tokiu būdu Nasseris norėjo išsemti ka
rai apginkluotų karių ir dauguma gink rinį Izraelio pajėgumą. Bet žydai įsika
lų žydai gamina savo krašte. Labai stip sė į žemę ir pradėjo statyti atsparos
ri yra žydų aviacija, pasižymėjusi 1967 punktus. 1968 m. pabaigoje į tą nervų
m. kare.
karą įsijungė ir arabų teroristai. Gruo
Mintis steigti Izraelio valstybę kilo džio 28 dieną jie bandė sunaikinti žy
1897 m. sionistų kongrese Bazelyje. Ka dų lėktuvą Atėnuose. Bet žydai jau bu
vo pasiruošę ir už šį teroro aktą sunai
dangi pirmojo pasaulinio karo metu
žydai padėjo Anglijai, Didžiosios Bri kino 13 arabų lėktuvų Beiruto erodrotanijos premjeras Balfour sutiko leisti me.
jiems Palestinoje steigti „tautinę tėviš
Sekančių metų rugpjūčio 7 JAV už
kę". Tačiau aiškiai nepasakė, ar ji bus sienio reikalų sekretoriui pasisekė «de
valstybė ar tik gyvenvietė. Kai Palesti rėti karo paliaubas prie Sueso kanalo.
na tapo Anglijos mandatu, žydai taip
1972 m.Juodojo Rugsėjo teroristai nu
pradėjo jon iš visų kampų plaukti ir
žudė 11 žydų sportininkų Mūnchene.
veržtis, kad vietos arabai ėmė maištauti. Gerai paruošę keršto pianą, šių metų
1936-1939 m. arabai organizavo įvai vasario mėnesį žydai apšaudė arabų pa
rius sukilimus prieš anglus ir žydus. Jie
bėgėlių stovyklas Libane. Balandžio 10
baigėsi anglams apribojus žydų imigra
dieną žydai nušovė 3 teroristų lyderius,
ciją. Bet žydai įvairiais budais skverbė
apie kuriuos jau buvo rašyta.
si ir toliau. Tokiu būdu 1947 m. pabai
švęsdami 25 metų nepriklausomy
goje jie privertė Jungtines Tautas steig
bės jubiliejų, Izraelio piliečiai turi kuo
ti Palestinoje atskiras žydų ir arabų
pasidžiaugti. Jų valstybė tuo tarpu yra
valstybes. Ben- Gurion paskelbus Izra saugi, pramonė ir žemės ūkis yra aukšto
elio nepriklausomybę, sekančią dieną
lygio, įvairiose mokyklose mokosi treč
arabai pradėjo iš visų pusių pulti. Bet
dalis piliečių, o rusai prižadėjo atšaukti
žydai taip smarkiai juos sumušė, kad
emigracijos mokestį. Esamas socialines
590.000 arabų pabėgo iš Palestinos j
nelygybes išlygins laikas. Iš Afrikos at
kitas arabų valstybes ir tik 160.000 pa
keliavę žydai gyvena skurdžiai, o 2.000
siliko Izraelio valstybės ribose. Sekan
žydų milijonierių skęsta prabangoje.
Sius 20 metų žydai galėjo gyventi ga
Izraelyje gyveną arabai daro didelę eko
na ramiai.
nominę pažangą ir yra respublikai lo
1967 m. Egipto prezidentas parei
jalūs. Tik vieno pavojaus žydai bijo,
kalavo, kad Jungtinių Tautų kariuome
būtent, kad arabų valstybės nenutrauk
nė pasitrauktų iš Sinajaus pusiausalio
tų alyvos eksporto bei JAV ir kad to
ir Gazos. Šiai pasitraukus, Nasseris nu
kiu būdu nespaustų tų kraštų politikų
siuntė ten Egipto kariuomenę. Norėda
boikotuoti Izraelį.
mi sukiršinti arabus su žydais, rosai pa
skelbė gandą, jog žydai traukią savo ka-

J AV Lietuvių Bendruomenės centro
valdybos 1972 metų apyskaitoje pažy
mėta, kad pajamų būta apie 30.000
dol., išlaidų - $ 24.000.
Oramos aktorius Henrikas Kačins
kas JA V-se buvo pagerbtas savo 70-ties
metų sukakties metu.

Balandžio 10 diplomatui, visuome
nininkui, dabartiniam Lietuvos Laisvės
komiteto pirmininkui ir Pavergtųjų Eu
ropos tautų seimo vicepirm. Vaclovui

Sldžikauskui suėjo 80 metų.
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Dr. Antanas Butkus

GEGUTĖLE PRISIMINUS
Tu, pilkoji gegutėle,
Tėvynės paukšteli,
Tave gerbė ten kiekvienas
Lietuvoj dainelėm.

DIETA SERGANTIEMS
ŠIRDIES LIGA
Kas yra CHOLESTEROLIS ir pri

sotintieji riebalai? Kaip jie paveikia

širdi ir kraujo indu ligas?

Tai balta, minkšta
ir limpanti medžiaga, ku
rios gana daug įvairių or
ganų ląstelėse» Jo taip
pat apstu gyvuliniuose
riebaluose, kiaušinio try
nyje bei pieno produktuose0 Cholesterolis yra la
bai komplikuota chemi
nė molekulė, kurios pa
gaminimui reikia net 36
cheminių reakcijų. Dau
giausia jo žmogaus kūne
pagamina kepenys. Cho
lesterolis žmogaus kūnui
yra labai reikalingas., Jo
reikia tulžies gamybai,
riebalų ištirpinimui, hor
monų gamybai ir kL Ypa
tingai jo reikia ląsteli
nių membranų statybai
nes be jo membrana ne
išlaikytų savo formos ir neatliktų svarbių chemi
nių reakcijų — nesure
guliuotų reikalingų me
džiagų pakeitimą.
Šalia cholesterolio, ce
Lių membranoje yra dvie
jų rūšių riebalinės rūgs
tys. Pasotintos rūgštys,
kuriose anglies atomas
turi vandenilio atomus ir
nepasotintos rūgštys ku
riose dviejų ar daugiau
vandenilio atomų trūks
ta, Membranos tinka
mam funkcionavimui bū
tinai reikia, kad dalis tų
rūgščių būtų nepasotin
tos (poliunsaturated) ku
rios suteikia membros po
rūmą, įgalinantį reika
lingų medžiagų praleidžiamumą (permeabili
ty), Membranos, kuriose
pasilieka vien pasotintos
rūgštys sujungtos su cho
lesteroliu ar kitais lipi
dais neturi pakankamai
"purumo bei lankstumo ir
tuo sulėtina ar visai su
stabdo medžiagų pasi
keitimą, Dėl to membra
nos net sprogsta tuo iškraudamos didelį kiekį
riebalų kas sudaro pavo
jų ir kitoms ląstelėms.
Pasotintąsias
rūgštis
pats žmogaus kūnas gali

pasigaminti bet iš carbo
Hydratų, cukraus ir kt„
Nepasotintas
rūgštis
pats žmogaus kūnas ne
gali pasigaminti. Ne vi
sos maisto rūšys turi jų
pakankamai. Žmogaus kū
nas jų pakankamai negau
damas iš maisto, yra pri
verstas naudoti pasotintą
sias, Šios turi didesnįpatraukimą susijungti su
cholesteroliu ir tokiu bū
du cholesterolio kiekį
kraujujė labai pakelia padaugina.
Daugelis mokslininkų
studijų įrodė, kad širdies
ir kraujo indų ligos žy
miai dažniau sutinkamos
tarp asmenų turinčių
aukštą kraujo choleste
rolį ir pasotintų riebali
nių rūgščių koncentra
ciją, negu tarp tų, kurių
kraujujė tas lipidų kie
kis yra žymiai mažes
nis.
Kokia dietą (kokius valgius) pata
ria Širdies Draugiją, kaip tikrai svei

kus širdžiai?

— Smarkiai sumažinti
cholesterolio kiekį dieto
je, JAV-se žmogus kas
dien suvartoja apie 600
"mg. cholesterolio. Taip
vadinama "širdžiai svei
ka" dieta rekomenduojama American Heart As
sociation nesiūlo drąsu
mų pakeitimų, bet siūlo
ją palengva prisitaikyti.
Cholesterolio ir pasotin
tųjų rūgščių iš dietos
pašalinti ’ Asai yra ne tik
nepatartina, bet ir neįma
noma, kadangi šios rūgš
tys ir cholesterolis ran
dasi daugelyje žmogui
reikalingų maisto prodūktų. Tačiau yra patar
tina sumažinti riebalų
sunaudojimą bendrai ir
didesnę dalįpasotintų rie
balinių rūgščių pakeisti
nepasotintomis, varto
jant augalinius riebalus.
Kaip minėjau, pasotintų
rūgščių kiekio sumažini
mas jau savaime suma
žins ir cholesterolio kie
kį, Iš tiesų koks turėtų
būti suvartojamų riebali

Visi laukė pavasario
Tavo bals ą kad išgirstų
Savo vargus ir lūdnumus
kad galėt užmiršti

nių medžiagų kiekis,sun
ku apibendrinti kiekvie
nam žmogui atskirai,
Tačiau labai patartina
vartoti rieoaių mažiau ne
gu 40% visų kalorijų skai
čiaus. Šiame kiekyje ne
pasotintos
riebalinės
rūgštys turėtų užimti di
desnę pusę visų riebalų.
Ar svarbus yra kūno svoris, norint
išvengti širdies priepuolio?

— Laoai svarbu sure
guliuoti kalorijų kiekį
taip, kad kūno svoris pa
sidarytų normalus ir jis
nebekiItų, Yra įrodyta,
cad nutukimas yra tamp
iai susijęs su aukšto
kraujo spaudimu ir cukaus liga ir dėlto ir su
Ardies liga. Labai nutu
kęs vidutinio amžiaus
žmogus turi daug daugiau
šansų gauti širdies prie
puolį, negu jo amžiaus
bendrininkas, kuris yra
normalaus svorio. Nutu
kimą pašalinus, kai ku
riuose asmenyse gali s a
vaime sumažėti ir rieba
linių medžiagų kiekis
kraujujė.
Jeigu nutukęs žmogus sumažintų
svao kūno svori, ar tai tikrai jį apsau
gotų nuo širdies pdriepuolio?

Aplankyki, gegutėle,
mus svečioj Šalelėj
džiaugtųs mūsų liūdnos širdys
vai tave išgirstų

PAVASARIS BE GEGUTĖS
Brazilijoj nėr skirtumo
apskritus metelius,
pavasari nekukuoja
pilka gegutėlė.

Pavasarį nekukuoja
pūką gegutėlė.
anksti ryta čia nečiulba
nei lakštingalėlė.

Ten kukuoji, gegutėle,
vyšnelių sodely,
Brazilijoj pakukuotum
Džiunglynų kalnely.

Ima mane liūdnas verksmas
svetimam kraštely.
švistų akys ašarotos,
kai išgirstų tavi.
Anksti ryta nebudina
lakštutė s čiulbėjims,
širdies mūsų neramina
nei sodų žydėjims.

Ai, tėvyne, tu brangiausia,
už jūrių giliausių.
tik širdy nešioju v arda
tavo garbingiausia.
Šias eiles sukūre S Paulo
gyventoja Mikulskyte-Čermauskienė liaudies dainų stilium ir
motyvais, pati vos keletą mėne
sių telankius lietuviška mokykla.

— Deja, nebūtinai. Iš
dalies pareitų ir nuo to
kiek toli jo širdies krau
jo indų sužalojimas yra
paėjęs ir antr® ar drau
ge su nutukimu bus sure
guliuoti ir kiti nenormalu
mai. Svorio sumažini
mas drauge sumažins ir
širdies
ligos pavojų
tiems individams, kurie
turi taip vadinama carbohydratų
iššaukiamą
riebalų perviršių, arba
exogenous hyperlipemia.
Iš DIRVA

Homos radijo stoties programa Lie
tuvai pakeitė laiką. Programos perduo
damos kasdieną po 15 minučių, prade
dant 18:55 val.vak. Lietuvoje girdimos
70.55 m. bangomis 31.33.41.47.
Žmonele,įsileisk savo ištikima vyrą...
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dio para esportes.
0 quanto se sabe do firn do século
XV, o Grão-duque da Lituânia nas
cartas. Kazimieras e Aleksandras que
Rokiškis pertencia a Vilnius e Anykš
čiai, subdistrito o qual governou.
A primeira igreja católica de Rokiš
■siPIW ’01
‘6
kis, a igreja de São Mateus apóstolo,
•sÁ;uep .xi
'g 'sĄtrea q, -sėd
foi construída pelo Grão-duque Alek
-g -SBJOA ’G 'epąĮsj p sÁpieo
sandras antes de 1.500.

*g •seuT?9>j

Nilza Guzikauskas

A população atual da cidade de Ro
kiškis é de 10 mil habitantes. Rokiškis
fica no nordeste da Lituânia, ao norte
limita-se com a Letônia, ao sul com
Anykščiai e Utena, ao leste com Zara
sai e ao oeste com Biržai e Kupiškis, e
fica a 200 km. de Vilnius, capital da Li
tuânia.
Rokiškis possui diversos lagos, rios
e bosques, o mais belo é Vyžunų Eže
ras que fica a 8 km. do centro. Próxi
ma a bosques de pinheiros é a estância
de repouso e veraneio. Ali se encontra
o famoso restaurante „Voveraitė” cons
truído pelo arquiteto L. Trumpickas.
Rokiškis possui grandes conjuntos
de dança, música e canto que partici
pam com grande sucesso ern „Dainų
Šventė que periódicamente se realiza
agrupando artistas de todas as regiões.
Nos lagos de Rokiškis anualmente
é praticada no inverno patinação artís
tica, desta região sairam diversos cam
peões desta modalidade.
No verão a caça e a pesca que são os
divertimentos preferidos dêste povocdo
qual eu também tenho origem, pois,
meu pai de lá veio com 3 anos de idade.
Rokiškis se destaca pela sua praça

bem planejada que tem 1 km. de com
primento por 100 metros de largura
que tern o nome: ide „Nepriklausomy
bės Aikštė5', que quer dizer Praça da
Liberdade; na praça está situada uma
igreja que se destaca como uma das
mais bonitas e também uma das mais
decoradas igrejas da Lituânia.
Rokiškis nos tempos antigos já se
destacava na Europa pela plantação de
linho que era uma das melhores nos
tempos da Independência, também se
destacava ern primeiro lugar em fazen
das que produziam muito leite.
No fim do século XIX foi feita a
primeira estrada de ferro; na guerra a
estação foi incendiada e mais tarde reconstruída.
Em 1924 foi feita a reforma das ter
ras e foram designados 100 alqueres
para aumentar a cidade, mais tarde 3
alqueres eram para a cidade. Perto da
represa de Varasinas foi feito um está-

'SípirEj jį sÁr^jy I

atsakymai

Lietuviška sodyba nepriklausomybes metais

Iš Lietuviu Tautosakos:
MĮSLĖS:

1. Vienas turi šešias kojas, o eina
ant keturių.
Rokiškio dvaro rūmai
2. Ir su ūsais, ir su uodega, ir
plaukuotas kaip katė, bet ne- ka
tė.
3. Gaspadorius gieda be knygos.
4. Dieną aklas, naktį mato.
5. Verpia be ratelio, audžia be
staklių.
•3. Aplink nosį sukasi, bet į rankas
nesiduoda.
7. Pilna troba baltų žmonių.
8. Dešimt dirba, o ką uždirba, tris
dešimt du suvalgo.
9. Saldus, skanus, bliūde nepanešamas.
10. Ateina tylėdama, išeina giedo
dama.

ATSAKYMAI PUSUFIO

--
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13.
Lazdynų Pelėda
Pūkelevičiūtė
12.
Kralikauskas
Vaičiulaitis
Balašaitienė

H.
Baranauskas
Brazd žionis
Tulauskaitė
Kubilinskas
Žitkevičius
Vaičiūnienė
Landsbergis
Vaičiūnaitė
Liūnė Sutema
Simonaitytė

10.
Donelaitis
Strazdelis
Bindokienė
Vaižgantas
Katiliškis
Buivydaitė

9.
Vaičaitis
Vaičiūnas
Santvaras
Radauskas
Gustaitis
Andriekus
Mazalaitè
Zobarskas
Dovydėnas
Daukantas
Orintaitê
Vienuolis
Andriušis
Ignatonis
Valančius

LIETUVIU
RAŠYTOJU

KRYŽIAŽODIS
8.
Maironis
Biliūnas
Mačernis
Miškinis
Degutytė
Milašius
Babickas
Rutkūnas
Bradūnas
Švaistas
Mašiotas
Pietaris

6.
Sruoga
Binkis
Jankus
Spalis
Jurkus

c*
5..
Nagys
Poška
Kirša.
Nėris
Škėma

/•
Kudirka
Kėkštas
Jakštas
Vaitkus
Putinas
Šeinius
Būdavas
Baronas
Vydūnas
Žemaitė
Gliaudą
Ramonas
Alė Rūta

Suraskime rašytojams vietas
šiame kryžiažodyje. Kiek jų pavardėse raidžių, tiek yra kryžia
žodžio eilutėje langelių.
Būtų įdomu sužinoti, kiek laiko
jums truko šį uždavinį išspretsti,
man jį paruošti reikėjo septynių
valandų.

SKffHĮL ĄĮW"

sesė Alė

Kaip moku, taip šoku.
Kas tau sunku, ir kitam nelengva.
Darbus atlikus, linksma švęsti.
Tik gegutė nesirūpina savo vaikais.

■x«ms©Ão
§ PAÍSES BALTICOS
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VERGIJOS KRYŽKELIUOSE
ĮSPŪDŽIAI IŠ SIBIRO

Stefanija Rukienė

ŠEIMOS TURTAS
Obės upėje mus pasivijo ir pralenkė mažas garlai
viukas. Nuo garlaiviuko denio smalsios vietos gyven
tojų akys žiūrėjo j mus, akylai sekė-irms ir stebėjo
mūsų apsirengimą. Jie jau žinojo, kad gabenami nau
jo tremtiniai,tik nežinojo, kas ir iš kokios šalies. Iš
drabužių jie sprendė, kad tai ne sovietinių kraštų
žmonės. ,
Mes stengėmės be abėcėlių ir knygų išskaityti ma
tomus nepažįstamos šalies vaizdus ir sutinkamų žmo
nių tipus. Štai garlaiviuko denyje šeima, kuri kraus
tosi kitur gyventi Vyras, matyt, paimtas kariuome
nėn, tai važiuoja motina su dviem berniukais. Vežasi
kirvį, kastuvą, kauptuką, kibirą, keptuvę ir puodą.
Kastuvas, kirvis ir kauptukas Sibire yra labai svarbūs
įrankiai, be kurių visai negalima gyventi, nes be jų ne
turėsi nei bulvių, nei malkų
Vaikai labai apdriskę. Apvilkti suaugusių suply
šusiais vatiniais, kurie sulopyti, periopyti ir ja pa
mesta lopyti. Abu berniukai apauti dideliais nudėvė
tais batais. Motina irgi labai paprastai apsirengusi ir
apdriskusi.Visas šeimos turtas sukrautas į vieną paku-
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linį maišą. Reikia geros Mzduotės šių žmonių gyve
nimui suprasti. Nemačiusiam ir nesapnavusiam to gy
venimo, visai negalima suvokti jo malonumų. Ir mes
dar pilnai nenumatėm savo ateities, bet jau jautėme,

kad kažkas baisaus ateina. Vietos gyventojai taip pat
norėtų žmoniškiau gyventi, ir jie stengiasi ir plėšosi,
kad tik nuo bado galėtų apsiginti. Jeigu jau šeimos
turtas telpa į vieną maišelį, tai kažkas daugiau negu
baisu.
z
Mes kasdien, o mūsų tūkstančiai, vis keliaujame
toliau į rytus, i paniurusias Sibiro taigas ir pelkynus
pasimokyti komunistinio gyvenimo praktikos. Jau
dabar pasąmonėje jaučiame, kad svarbiausias mūsų
gyvenimo tikslas bus kaip nors išlikti ir nežūti kovo
je dėl gyvybės, kurią lygiai brangina mūsų „ponai’
komunistai ir mes - jų vergai.
SUSIGRUPAVIMÀS

Baržoje sklinda gandai, kad mus veža į milžiniš
kus Sibiro kolchozus. Buvome numatyti nugrūsti į
Šiaurines taigas, kurti ten naujas gyvenvietes ir steig
ti kolektyvinius ūkius. Vėliaus paaiškėjo kad tremti
nius nuvežę taįgon pameta ir kurki tės: kirski te Si
biro miškų milžinus, statykitės namus ir verskite kel
mynus dirbamomis dirvomis. Pašalpos jokios. Kartais
pirmai pradžiai, pastato vieną baraką, bet dažnai pa
lieka po taigos stogeliu. Tą mums pražūtingą pla
ną sutrukdė prasidėjęs karas. •
Visi vyrai mobilizuoti armijom Karo tarnybai ne
tinkami suburti į darbo batalijomis. Sibiro žemės ūkiui visais laikais labai stigo darbo rankų. Dažnai ir
Malda
P. Augius
taikos metu likdavo neapsėti laukai ar sniegas apklo
davo nenuimtą derlių. Užtat ir pasikeitė Kremliaus
viešpačių duoti įsakymai, ir jie moteris su vaikais ir
senelius nukreipė žemės ūkin.
Birželis
Šnekama, kad neturtinguose ir blogai tvarkomuo
1973 METU SUKAKTYS
se kolchozuose žmonės labai blogai gyvena, nes visai
14 - r. Bitė m. 1943
23 - k. L.Ereminas g. 1863 (m. 1927)
mažai uždirba. Prasideda slapti pasikalbėjimai ir lenk
Bendrai 1973 metais
26 - d. Jonas Martinaitis g. 1898 (m. 1947)
tyniavimas, kaip patekti į didesnį, turtingesni ir ar
700 Prūsų didvyrio Herkaus Manto mirtis 1273
čiau didesnio centro esantį kolchozą.
650 Vilniaus įkūrimas 1323 m.
Žmonės kaip skruzdės, pradeda burtis i krūveles,
Liepa
55 Nepriklausomybės paskelbimas 1918 II 16
pastarosios buriasi pagal giminę, o žmonės pagal tu
2 - d. Jonas Šileika g. 1883 (m. 1960)
50 Klaipėdos sugrąžinimas Lietuvai 1923 I 15
rimą ar net turėtą turtą. Kai kas turi auksinukų laik
15- r. Juozas Butkus - Burkų Juzė g. 1893
rodžių ir kitų brangenybių. Maišuose esama brangių
17- v. Darius ir Girėnas m. 1933 (m. 1947)
(Santrumpos - r - rašytojas, d - dailininkas,
kailinių „šubų” ir geną audinių. Jie susiburia į atskiras
k
kompozitorius, t - tautosakininkas, m - moks
grupes ir su biedniokais jau nebenori kalbėti. Pana
Rugpjūtis
lininkas, v - visuomenininkas).
šią grupelę sudarė ir zarasiškės turtingesnės tremti
5 - d’ Laurynas Stuoka-Gucevičius g.1753 (krikšj nės. Jų tikslas duoti komendantui kyšį, kad patektų
Sausis
6 - r. Karolė Pažėraitė g. 1903
(m. 1798)
į geresnį ir turtingesnį kolchozą.
20d.
Jonas
Rimša
g.1903
13
r Vincas Mykolaitis-Putinas g. 1893 (m. 1967)
Dabar kiekvienas rūpinasi tik savimi. Pamirštama
23t.
Adolfas
Sabaliauskas
g.
1873
(m.
1950)
13 • k. Juozas Gudavičius g. 1873 (m. 1939).
humaniškumas ir Dievo įsakymai. Būtų protingiau ii
18 • r. Jonas Bieliūnas m. 1918
prasmingiau grupuotis pagal fizinį pajėgumą, nes rei
Rugsėjis
kia silpnuosius paremti ir jiems padėti. Atrodo, ne
Vasaris
turtas viską lems naujose gyvenimo sąlygose, bet pro
2 - Kražių skerdynės 1893
9
k.
Jonas
Švedas
g.
1908
(m.
1971)
tas, sveika ir greita orientacija. Bet deja, šito nebuvo
4 • r. Mikalojus Daukša m. 1613 (g.1527)
paisoma.
16- r. Petras Arminas-Trupinėlis g.1853
8
r. J. Gailius g. 1913
Taip tikosi todėl, kad mes komunizmo ir mums
21- „Aušros” pirmas numeris 1883
Spalis
jo paruošto gyvenimo visai nepažinome. Vėliau, visi
20- r Vydūnas m. 1953 (g.1868)
mūsų samprotavimai, net ir kyšimai susigrupavimai.
25- m. K. Jaunius m. 1908
1 - d. Eduardas Roemeris g. 1848 (m. 1900)
pasirodė beprasmiški.
15- k. Stasys Šimkus m. 1943 (g.1887)
Geriausias prisitaikymas prie komunizmo ir jo
Kovas
18- d. Adomas Galdikas g. 1893 (m. 1969)
santvarkos tai pasidaryti bukapročiu ir nieko negal
19- k. Mikas Petrauskas g. 1873 (m. 1937)
3 ■ v. Stasys Dagilis g. 1843 (m. 1915)
20- d. Rapolas Jachimavičius g. 1893 (m. 1961) vojančiu robotu. Komunistai tyčia daro, kad ma
10- r. Simonas Stanevičius m. 1848 (g.1799)
sėms visko trūktų ir sovietinis žmogus tik apie duoną
27- r. Mykolas Vaitkus g. 1883
10- d. Vytautas Landbergis-Žemkalnis g. 1893
tegalvotų. Jie supranta savo ekonominės ir ūkinės sis
28- m. Simonas Daukantas g.1793 (m. .1864)
19- r. Kazimieras Puida g. 1883 (m. 1945)
temos nepajėgumą, bet vistiek jos nekeičia. Visi žino,
30- m. Martynas Počobutas g. 1728 (m. 1810)
20- r. Kajetonas Aleknavičius g. 1803 (m. 1874)
kad kolchozinė žemės dirbimo sistema yra žemės ūkio sabotavimas, jei Rusija su tokiais derlingiausio
Lapkritis
Balandis
pasaulyje dirvožemio plotais verčiama badmiriauti.
4
r.
Kazys
Binkis
g.
1893
(m.
1942)
6 - r. A. Tulys g. 1898
AŠ ir daugybė kitų, kurie važiuojam kaip stovim
4
m.
Antanas
Lėlys
g.
1873
(m.
1960)
24- m. Vytautas Steponaitis g. 1893 (m. 1957)
nesigrupuojame ir esami visiškai bejėgiai pakreipti
14t.
Vilius
Kalvaitis
g.
1848
(m.
1914)
27- r. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis g. 1863
savo likimą į lygesnius kelius. Teįvyksta, kas mums
29- r. Vaižgantas m,. 1933
skirta. Gersime savo gyvenimo karčiąją taurę iki
Gruodis
29- r. Petras Babickas g. 1903
dugno. Tik mūsų protėvių Praamžiau, prisimink
3 - d. Robertas Antinis g. 1898
mus sunkiose gyvenimo valandose.
15- t. Liudvikas Jucevičius g.1813 (m. 1846)
Gegužė
KALPAŠOVAS
19- r. Pranas Mašiotas g. 1863 (m. 1940)
2 - r. L Baltinis g. 1873 (m. 1944)
24- r. Adomas Mickevičius g. 1798 (m. 1855)
Pamažu vis iriamės tolyn ir lendame gilyn j taigas
2 - r. Jurgis Baltrušaitis g. 18.73 (m. 1944)
30t.
Peliksas
Bugaikštis
g.
1883
(m.1965)
ir balas. Gyventojų vis mažiau besutinkame. O milži19- m. Kazimieras Jaunius g. 1848 (m. 1908)
31v.
Vincas
Kudirka
g.
1858
(m.
1899)
21- r. Martynas Mažvydas m. 1563 (g.1520)
/
.
Tęsinys 8 psl
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Mo VALIUKĖNAS
1969 metais Chicagoje, tuometinės JAV Lie
tuvių
Bendruomenės
Centro Valdybos pastan
gomis, buvo surengtas ir
iškiliai praėjęs lietuvių
mokslo ir kūrybos simpo
ziumaso Šių metų rudenį,
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ilgųjį lapkričio mėn.21~
25 dodo savaitgalį, rengia
mas antrasis mokslo ir
kūrybos simpoziumas» Ir
pastarasis bus Chicagoje, Jaunimo Centro na
muose»
Šio simpoziumo rengė
jai: JAV LB Centro Val
dyba, Amerikos Lietuvių
Inžinierių ir Architektu
Simpoziumo bendrinės
programos sudarymo va
dovais pakviesti: prof. R.
Šilbajoris, Dr. S. Matas,
Dr. Jo Valaitis, Dr. E.
Lenkauskas, Dr. J,Gim
butas. Vyriausias progra
minės dalies koordina-

VERGMOS KRYŽKELRJOSE

Iš 1 psl
ruski miškų plotai, lyg jūros Danguoja ir švokščia sa/o amžinąją dainą. Ne mūsų čia kraštas, bet miškų
dievai ta pačia Lietuvos girių kalba šneka. Sibiro gi
rios mums, atrodo, artimesnės ir draugiškesnės, negu
mūsų sargai ir palydovai, kurie sekioja jnus ir skaihuoja kiekvieną žingsnį.
Žmogaus gyvenime, tur būt, geriausi draugai tai
saulė ir mirtis Jos neskiria komunisto nuo tremtinio
ir niekam ypatingesnių privilegijų neteikia. Paskuti
nes dienas saulutė mums taip gražiai šviečia, ir jos
spinduliai mus raminančiai glosto ir glamonėja, tary
tum ji supranta mūsų nelaimę. Jei Sibire mes mirsi
me. tai vistiek mirties neišvengs ir mūsų viešpačiai.
Daugiau šildomės saulėje, negu šnekamės. Viskas
išsakyta. Niekas nekuria naujų planų ir visi stengiasi
negalvoti apie rytojų. Tik visa laimė, kad dar ant plomausio siūlelio kabo kibirkštėlė vilties - karas. Žino
me. kad karas yra Dievo rykštė tautoms ir žmonijai,
bet mes karu džiaugiamės ir raminamės. Visi tremti
niai galvoja, kad komunistinė imperija pralaimės ka
rą ir sugrius Ilgiausia, manome, mes čia vargsime
dvejis metus O tiek vis kaip nors ištversime. Karo
eigos nežinome, nes laikraštis daugiau mums po ran
ka nepasimaišo. Mūsų sargai žodžiais ir žiniomis la
bai šykštus ir nieko neprasitaria. Niekas jokios „ante
lės” nepaleidžia. Kad nors tyčia kas sugalvotų rami
nanti gandeli, tuojau visi atkustų iš apatijos. Nieko
iš niekur
Vakarą paplaukėme KalpaŠovo miestelį. Tai raju
no centras Namai visi mediniai, sukrauti iš apvalių
ar kirviais aptašytų sienojų. Stogai visų pastatų len
tiniai ir lėkšti. Gyvenamų namukų langeliai mažyčiai
Sibirinė statyba yra daug primityviškesnė už euro
pinės Rusijos statybą.
Mūsų barža sustojo KalpaŠovo prieplaukoje. Mo
terys apstojo palydovus ir pradėjo prašyti, kad iš
leistų miestan cukraus nusipirkti. Visą laiką mes
gauname tik duonos. Sriubos neverda, o „kipetokas”
be cukraus labai neskanus Po ilgo prašymo ir mal
davimo sutiko išleisti kelias moteris miestan apsi
pirkti. Su pirkėjomis kartu išėjo angelas sargas. Tada
mes dar nežinojome, kad be leidimo ir be palydovų
jau niekur daugiau nevaikščiosim, nors iš Sibirbgslynių ir velnias niekur neišbėgtų.
Norinčių nusipirkti cukraus buvo daugelis, o pir
kėjos tik kelios. Žinoma, kiek valios panešti, jos nu
pirks ir parneš, bet visų norinčių cukraus neapriipins.
AŠ nieko neprašiau, nes prie savęs neturėjau nė su
dilusios kapeikos. Galėjo mano artimieji Dūkšte man
įduoti nors kelias dešimtis rublių, bet niekas nesusi
prato ir bijojo, nes baimė turi labai plačias akis.
Prie mūsų ešelono buvo prikabintas vagonas su
maistu, bet tremtiniams to maisto nusipirkti neleido.
Juo naudojosi enkavedistai.
Nuo baržos į krantą permetė tiltelį, bet kadangi
upė buvo patvinusi, tai į krantą reikėjo bristi per van-

uen|. Jau sutemo, ant stulpų spinksėjo blankios
elektros lemputės ir miestelis skendo tamsos sesėhuose.
Greit pirkėjos sugrįžo su cukrumi ir jį išdalijo,
kam kiek buvo pamešusios. Viena moteris nusipirko vyriškus suvarstomus batus. Grįžusias visi pradėjo
klausinėti, kaip atrodo miestas. Pirkėjos papasakojo
kad pirmas įspūdis blogas. Gatvės negrįstos ir labai
purvinos. Šaligatviai mediniai, aplūžę, skylėti ir labai
lengvai galima nusilaužti koją. Krautuvė nedidukė ir
joje labai maža maisto produktų ar kitų prekių.
Tremtiniai tada negalvojo, kad daugiau niekur
negaus nusipirkti cukraus ir Kalpašove bus paskuti
nis pasismaguriavimas.
KalpaŠovo prieplaukoje mus pralaikė visą naktį.
Matėme, kaip komendantas su saugumiečiais lakstė
ir kažkur skubėjo. Gal buvo mieste vakarieniauti ,o
gal išėjo naujų parėdymų gauti apie mūsų tolimesnę
kelionę.

Anksti rytą vėl mūsų barža pasileido pirmyn.
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tonus prol» L»r, v y tautas
Vardys,
Simpoziumo techniki
niu parengimu rūpintis
sudaryta atskira komisi
ja Chicagoje, kuriai pir
mininkauti
pakvies t a&
inž. Jo Jurkūnas.
Rengiamojo simpoziu
mo uždavinys esąs ke
leriopas : a) Geresnės ko
munikacijos tarp lietu
viu dirbančių mokslo ar
mokslinių tyrrsių institu
cijose,
sudarymas, b)
Reikiamos ir pastovios
komunikacijos tarp lietu
vių mokslo darbuotojų ir
lietuviškosios visuome
nės sudarymas, o taip pat
supažindinimas su moks
lininkais bei jųjų pasie
kimais mokslo pakopose,
c) Iškelti mūsų mokslo
žmonių kūrybinius svars
tymus, kuriuose jie pasi
sakytų lietuvių išeivijos
gyvenimo tėkmėje išky
lančiais klausimais, pro
blemomis.
Pirminis (provizori
nis) simpoziumo progra'
mos projektas nutarta pa
rengti ir leisti jį viešu
moje svarstyti bei pasta
boms reikšti,iki š.m, bir
želio mėnesio, o galutinė
simpoziumo programa
numatoma paskelbti spa
lio mėnesį. Prof, V. Vrdys įsakmiai akcentavo
mintį, kad simpoziume
programos suda^v- \ sa
vo pasiūlymais ir pasta
bomis, turėtų dalyvauti
kuo didesnis talkininkų,
įvairių sričių, profesijų
ir pažiūrų, skaičius. Pa
ties simpoziumo eigoje,
jo svarstybose, diskusi
jose, sekcijų posėdžiuo
se laukiama aktyvaus da
lyvavimo ne vien moks
lininkų (referentų ar koreferentų), bet ir visos
plačiosios lietuvių visuo
menės paskirų narių.
Simpoziumo metu vi
sa sutelktoji svarstybų,
referatų ir paskaitų me
džiaga numatoma iš
spausdinti paskiruose lei
diniuose.
Siekiama, ypač to bū
tinumą pabrėžė Dr. V.
Vardys, kad šis lietuvių
mokslo ir kūrybos sim
poziumas liktųsi su tęstinumu ateičiai, įsteigiant
Lietuvių Mokslo Draugi
ją ar bent sudarant ko
ordinacinę,
federacinę
jungtį tarp šio simpoziu
mo rengėjų organizaci
jų-
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TAIP PRAĖJO
ŠVENTKE LIONĖ

MUSŲ LIETUVA

Iš Aparecidos norėta pasiųsti toks
žodelis j Lietuvą:

Stovyklos iniciatoriai renkasi pasi
tarimams kiekvieną pirmadienį 20,30 v.
Jaunimo namuose Zelinoje ir kviečia vi
sus, kas domisi stovyklaviete, dalyvauti.
Ligi šiol sutarta, kad stovyklavietė
būtų ne prie jūros, kadangi tokioje vie
toje stovyklautojai lengvai išsisklaidopakrinka. Ir ne prie Billings užtvankos,
nes Čia yra dažni rūkai ir vanduo ne vi
sada švarus maudytis.
Daugiau informacijų galima gauti
pas p. Joną Bagdžių tel. 273.1865, 'Re
natą Mendo tel. 63-6144 ir Albertą Ma
gilą, tel. 274-1817.
Tikrai tai yra vertas visų lietuvių pa
ramos reikalas ir Brazilijos lietuvių gar
bė,

Seses ir Broliai Lietuvoje,
Mes, S. Paulo lietuviai siunčiame
jums nuoširdžiausius sveikinimus iš šios
Marijos šventovės. Negalėdami vykti ŠL
luvon, į. Vilniaus Aušros Vaitus ir ku
rią kitą Marijos šventovę Lietuvoje, at
vykom į Aparecidą. Atvykom čia pasi
Dagimarai ir Algimantui
guosti dangiškai savo Motinai, o taip
bams gimė sūnus Rikardas Algis
pat pasimelsti už jus ir savo brangią Tė
kovo 1 dieną. Jis auga sveikas ir
vynę. Žinom, kad ir jūsjiieldžfetės ir au*
linksmas. Sveikiname laiminguo
kojatės už mus.
sius tėvus Musų Lietuvos skaity
tojus ir močiutę p. Zibieną.
Skirtingos, tiesa, yra jūsų ir musų
Aparecidą pasiekėme pusę 11 -os vak
ŽINYNUI RENKAMOS ŽINIOS
O žmonių daugybė Ant kalvos didžiu* gyvenimo sąlygos . Jūs tenai galit džiaug
vyrai apdovanojo raudonom rožėm
lis dar nebaigtos naujos bažnyčios šven tis tėvynės gamta, gimtąja kalba, gimti
ir šiemet kaip pernai bus pabalčio
Motinas ir visus dalyvius gerai nuteikė
torius sausakimšas lengvųjų automaši - nės pastoge,^) mes esame giliai išsiilgę.
tautų paroda Praça Roosevelt, liepos 6
šv. Juozapo Bendr. choro sudainuotos
Bet jums varžomas giliausių savo įsitiki ilsi 15 dienos. Ta proga lietuviai išleis
nų, o apačioje,slėnyje,marios didžiulių
dainos. °irma duetu Stasė Kamantaus
savo ŽINYNĄ. Tai bus knygelė ,kurioj
autobusų. Ir privažiavę jų Čia iš visur, nimų pareiškimas. O mes čia, nors ir to
kaitė ir Monika Stasiulionienė sudama
Ii toli nuo savo gimtinės ir apsupti sveti
visokių firmų, visokių vietovių.
tilps svarbesnieji adresai ir kiek galima
vo „Močiutė mane barė "ir „Ėjo močiu
pilnesnis sąrašas lietuvių profesionalų,
Naujojoje šventovėje lengvai telpa 5 mos aplinkos, galim laisvai organizuotis
té pro darželi ”, pritariant balalaika ir
parduotuvių ir pannoniu-fabrikų. Lietu
tūkstančiai žmonių. Gi kai norėjom įeit, puoselėti savo kalbą ir papročius, ir vie
gitara Vacį. Černiauskui ir Mart Ra
vių įmonės, krautuvės ir paskiri asmens
buvo pilnutėlė. Tik pasibaigus 10 vai. šai rodyti kad ir giliausius savo religi
moškai. Paskui moterų choras su jsšjau
netrukus gaus kvietimą įrašyti savo var
mišioms ištuštėjo, bet 11 vai. vėl buvo nius įsitikinimus. Štai, kad ir šiandien
dus ir adresus į tą ŽINYNĄ, kad sąrašas timu dainavo „Toli už girių' ir „Am
čia Aparecidoje. Niekas čia mūsų ne
sklidina.
Nerio krantų ’.
būtų ko pilnesnis. Panašūs žinynai buvo
Norint turėt atskiras mišias, reikėtų klausia, kas per vieni, ir ko čia atvykom
Buvo dar loterija arba dovanų pasis
išleisti 1940 ir 1951 metais.
atvykti šiokiadieni, o jei sekmadieni,tai Čia laisvai skamba mūsų giesmės ir mal
kirstymas ir scenon iškvietimas Kaz
tik po pietų. Todėl turėjom jungtis drau dos. Ir - kas gal daugiau jaudina ne tik
Ambrazevičiaus, vieno pirmųjų Sąjun
gėn su kitais maldininkais. Bet kaip tik mus pačius, bet, manom, ir jus - čia
BALTAI MINĖS BIRŽELĮ
gos kūrėjų. Atsidėkodamas jis padaina
laisvai plevėsuoja Lietuvos Trispalvė,ku
tatai ir buvo gražu.
vo savo stipriu balsu dainą „Pasvarscyk
Birželio įvykius lietuviai, latviai ir es ancele ". Daugel dalyvių dar smagiai pa
Tiktai lietuviai turėjom vėliavas, ku riai pagarbiai lenkiasi net ir kitataučiai,
rios tuojau visiems krito j akį. Šv .Juo nes pripažįsta, kad ji yra garbingos,di
tai šiemet minės sekmadienį, birželio
sišoko ir pridainavo daug lietuviškų
džiadvasės,
kankinės
tautos
simbolis.
zapo vyrai įžygiavo nešdami Brazilijos,
10 dieną, 19,00 valandą José Caetano
liaudies dainų, pritariant gitarai. V įsas
Tą garbę Lietuvos pasaulio tautų aki
Lietuvos ir Maldos Apaštalavimo vėlia
teatre, rua Borges Lagos, 650.
minėjimas praėjo linksmoje, jaukioje
vas ir išsirikiavo už atioriaus, prieš žmo vaizdoje užpelnėte jūs, sesės ir broliai,
Programoje dalyvaus: latvių orkest nuotaikoje.
nes. Išėjo 11 kunigų koncelebrantųpi&j» savo nepalaužiamu tikėjimu, savo ištiki
ras, kurs pagros Brazilijos himną vieną
vairių kraiti’ ir tautų. Mišioms vadova mybe Dievui, Bažnyčiai, savo kančia ir
klasikų , veikalą ir du kūrinius latvių
UŽSIMOKĖJO UŽ „M.L. "
vo T Amarai Ariovaldo, tėvų redemp* dažnai net savo asmenine auka. Už tai
muzikos. Estų choras ir tautinių šokių
Po 30 kr.- V inc. Pranuševičius, Jose
toristi^ generolas iš Romos. Su juo kon- jums padėka. Ir pagarba. Jūsų ištvermė
ratelis, ir lietuvių meninės jėgos. Pabal
Azbaras, Konstancija Povilavičius, Joa
ceiebravo kungai iš Vokietijos,Italijos, - pasididžiavimas ir mums. Jūsų ištiki
tijo komitetas kviečia mergaites ir mo
Lenkijos, Argentinos ir kitų-kraštų. Lie mybė - pavyzdys visam pasauliui. Už
teris pasipuošti ta proga tautiniais rūbais na Stankienė • 10 kr. (dalį prenumera
tos), ir Garbės Leidėjas inžin. Kaz Au
tuviams atstovavo prel. B. Ragažinskas tai mes esame su jumis. Su jumis visas
Programą pradės komiteto garbės pirdenis iš Rio - 150 kr.
*
laisvasis pasaulis.
ir kum Pr. Gavėnas.
mininkėsdep. Dulce Salles Cunha BraPer pamokslą T. Amarai, pristatyda
mas mišių intencijas, priminė maldinin RIMTAI RŪPINASI STOVYKLA
ŠTAI KAS DAROMA:
kams lietuvius ir Lietuvą šiais labai šil
MOTINŲ PAGERBIMAS
tais žodžiais.„Štai būrys katalikų lietu
S. Paulyje turim daug lietuviškos kil
vių. Jie atvyko prasyti Dievo Motinos
Praeitą sekmadienį, gegužės m. 20
mės jaunimo. Turim daug vietos susirin
dieną. Braz. Lietuvių Sąjunga - Aliança
pagalbos sau patiems,savo šeimoms, sa kimams mieste. (Keturios salės).Bet
suruošė r. Lituânia, 67 salėje Motinos
vo parapijoms. savo tėvynei Lietuvai. neturim vie tos,kur jaunimas galėtų pra
Dienos minėjimą, Po atidarymo trum
Lenkiam galvas prieš didvyrišką lietu leisti kultūringai vasaros ir kitų atosto
vių tautą, kuri ir šiomis dienomis kar gų laiką bei savaitgalius. Reikalinga sto pą nuoširdų sveikinimo žodį motinoms
pasakė p. Halina Mošinskienė. Tuoj
žygiškai neša sunkų persekiojimų kry vykla.
buvo jteikta gėlių puokštė motinų at
žių. Tai tikėjimo, '•yžto ir ištvermės pa
Apie tai jau svajota ir kalbėta ir žiū
stovei, Sąjungos
Alb. Ambrozevivyzdys visoms tautoms. Melsimės ir au
Gegužės m. 15 dieną A.A.STA
rėta bent per 10 metų. Po paskutinio
čienei. Tada visi minėjimo dalyviai gar
kosime šias mišias už šią karžygišką tau
SYS GRINIUS, buvo laikrodinin
PAL Kongreso buvusieji Finansų komi
džiai
vaišinosi
Sąjungos
moterų
pa

tą, kad -Viešpatis, per Marijos užtarimą
kas. Jis sulaukė 85 metus am
sijos nariai ir kiti energingi lietuviai ta
sutrumpintų žiauraus persekiojimo die
ruoštais įvairiais valgiais.
žiaus, nevedęs ir gyveno Lapoję.
riasi, visai rimtai tariasi, kaip suorgani
nas ir suteiktų Lietuvai pilną laisvę.“
Visas motinas ir moteris jų vaikai ir
zuoti pinigus gerai stovyklai įgyti. Kas
Ta pati mintis buvo iškelta ir tikin
jau padaryta tuo reikalu?
čiųjų maldoje, kurios intencijas prista Išsiuntinėjo daugeliui lietuvių anketą
o S s A l . T u A N f A
tė pats šventovės rektorius.
■arba klausimų lapą, kuriuo paaiškina
Colso Postai. 4421
Per mišias kiekvienas išliejo savo šir mas stovyklos tikslas: tai būtų vieta,
01ÕOO SS® Paulo, ESP
dį eucharistiniam Kristui ir Nekaltai
jaunimui ir vaikams stovyklauti, o šei
Oiretor
Fradétajai Aparecidos Motinai. Meldė mos galėtų praleisti atostogas ar savait
OR. JOSÉ FERREIRA CÂXRATO
mės už save, už savo abi parapijas, už
galius: Anketą gavusius klausia: ar jis
Radesíor
Jonas Kidykas
Lietuvą, už pašaukimus į kunigus ir vie domisi stovyklaviete ir kokiu būdu ga
nuolynus. ..
lėtų prisidėti.
Papietavę dar kopėm į „Kalvarijos
METINĖ PRENUMERATA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 150 kr.; Paskiro
Komisija links lėšas akcinės bend
numerio kaina: 60 centavą. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr., pagal didumą.
kalną', apmastydami Kristaus kančią.
rovės pagrindu. Siūlo keturių rūšių jmo
Dėl kitą skelbimą tartis su administracija.
Kalnas status. Saulutė kepina nė
kėjimus: steigėjas įneša
3000, arba
Straipsniiųk korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nuožiūra. Nenaudoti
kiek nesigailėdama.
15 kartų po 200 kruzeirų, rėmėjas du
rastai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiš
Vienam kitam širdis pradėjo taip
tūkstančius arba 20 įmokėjimų po 100
kia redakcijos ir leidėją nuomonę. Už skelbimą kalbą ir turinį redakcija neatsa
ko. Laikraštis spaudinamas antradieni. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9 -10
smarkiai plakti, jog buvo priverstas su Kr; šeimos 1200 kr. arba 20 įmokėjimų
puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
stoti ir ieškotis pavėsio po eukaliptais.
po 50 kr. atskiri asmenys 750 kr. arba
Ir malda ir auka - viskas už Lietuvą.
po 30 kr. per 25 mėnesius.

Metinei šventkeiionei į Brazilijoj gar
siausią Marijos šventevę Aparecidoje S.
^aulo lietuviai pripildė 4 autobusus iš
Zelinos, Mokos, V. Belos ir Casa Verdės. Pastaroji sudarė atskira autobusą.
Pelegrinažą, kaip ir kitais metais, orgazavo Šv. Juozapo Brolijos vyrai.
Diena pasitaikė labai graži. Dangus
be debesėlio ir, nors jau vėlyvas ruduo,
saulutė kaitino, kaip vasarą Lietuvoje.
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