
Pirmadieni, birželio 18,pre- 
zidentas Medici paskelbė būsi- 
mojo kandidato f prezidentus % 
pavardę Tai g^erclas E ,R-
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Dviejų pasaulyje galingiausių valstybių galvos susitiko s?ą 
savaitę Washingtone tartis ne tik jas, bet ir daugelio tautų liki
mą liečiančiais reikalais. Niekas nieko negali turėti prieš,k^ 
vyriausybės tariasi opiais jų pačių kraštus varginančiais Mau
mais ir problemomis. Bet galiūnai, paprastai, tariasi ir derasi 
dėl kitų tautų kailio. Kaip Jaltoje ir kituose pasitarimuose Ro- 
oseveltas su Churchiliu paaukojo visą Rytų Europą Stalinui, 
taip yra didelis pavojus, kad šiuose pasitarimuose Aksonas ga
li „pasaulio taikos labui'* galutinai pripažinti Rusijai visus ka
ro metu pasiglemžtus kraštus, taigi ir Lietuvėlę.

ŽYDAI DEMONSTRUOJA

Praėjusi sekmadienį prasidėjo Amerikos žydijos demonstra
cijos prieš Brežnevą. Reikalauja laisvės visiems norintiems iš 
Rusijos išvykti j Izraelį žydams. Tų demonstracijų prisibijoda
mas, Brežnevas atsisakė lankytis kituose Amerikos didmiesčiuo 
se.

Lietuviai, latviai, estai ir kitos pavergtos tautos taip pat ren - 
gėsi protesto demonstracijoms. Tuo tarpu dar nežinome, kada 
ir kame jos įvyko.

Kokie nors daliniai tų pasitarimu vaisiai, sužinosim tik pasi - 
tarimams pasibaigus, o visko tikriausiai niekada nesužinosim* 
Didieji pasaulio tvarkytojai mėgsta kaikurius susitarimus laiky
ti paslaptyje.

Generolo parinkimas į kandidatus at
liktas dabartinio prezidento. Yra nepa
tenkintų,kad jis tai padaręs, nepasitaręs 
su partijų vadovybėmis. Pripažįsta, jog 
šitie prezidento rinkimai būsią pirmi

pagal revoliucijos priimtą konstituciją.
Pripažįstama, kad Ernesto Geisei e- 

sąs savo darbui labai pasišventęs vyras« 
Jis tikrai stengsis ko geriausiai atlikti 
savo pareigas.Tačiau yra nemaža norė* 
jusiu,kad prezidentas būtu ne kariškis.

ISPANI^A - AtiWESmiftiA
Ispanijon atvyko naujasis Argentinos 

prezidentas Cá m pora parsivežti savo la
bai gerbiamą,p^ronistų partijos tėvą ir 
buvusį Argentinos diktatorių Peroną.

Bet kažkasjcažkur čia įstrigo.Taip rašo 
didžioji pasaulio spauda. Pav.: Peronas 
ne tik neatvyko į aerodromą pasitikti 
savo ištikimo kovotojo ir visgi Argenti 
nes prezidento, bet jis nesiteikė daly - 
vauti nė viename Cámporaí pagerbti pp- 
kilyje. Kai Cámpora nuvyko Perono na 
muosna aptarti ne tik sugrįžimą Argen

tinon,bet ir kitas labai opius krašto rei
kalus, tai Peronas nepasitiko jo prie Įė
jimo,kaip derėjo atvykstant krašto pre^ 
zidentaL Iš tų visų simptomų korės - 
ponden ta i ir politikai padarė išvadas — 
Peronas yra nepatenkintas Cámporos i- 
ki šiol užimta linija,krašto netvarka ir 
pačioje peronistų partijoje pasirodžiusuS 
suskilimu. Peronistai visa tai neigia,bet 
negali išaiškinti, kodėl Peronas taip la
bai ignoravo ji iškilmingai parsivežti at
vykusį prezidentą.

e i L ž
Jau 60 dienų streikuoja darbininkai 

valdžios valdomose didžiausiose vario 
kasyklose,reikalaudami pakelt atlygi - 
nimus 41 procentą. Gaunamu atlygini® 
pno nepakanka darbininkams ir jų šei
moms pragyventi.Valdžia visą laiką ne
sutinka. Ir kai pora tūkstančių darbi
ninkų su žmonomis ir vaikais pradėjo 
pėsti žygiuoti į Santiago^ostinėn, ir čia, 
akis j akį sustoję su prezidentu, išdėsty t 
jam savo reikalus, tai prezidentas pa

siuntė policiją ir kariuomenę su tankais^ 
ašarinėmis dujomis užtveri kelią per til
tą. Kai dsrbirsinkai kitais keliais įėjo sos*, 
tinėn ir prie krikš.demokratų būstinės 
susibūrė laukti prezidento atsakymo į 
jų paduotus pareiškimusjis vėl pasiun
tė policiją,kuri jėga darbininkus i š - 
vaikė, kitus areštavo. Taip tai elgiasi su 
darbininkais socialistas prezidentas,ne» 
va darbininkijos labui sakosi norįs į- 
vesti Čilėje naują santvarką,, nė kiek 
nesiskaitydamas su krašto daugumos 
valia. Toks yra visų diktatorių kelias.

GUNDYTOJAS NIKSONUI: „Už kiek bilijonų dolerių leisi 
man ramiai virškinti visas Rytų Europos tautas ir tauteles? “

T i<»tuvns nacionalinė
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KAS TARNAUS KULTO TARNAM, 
TAM ELGESYS BUS SUMAŽINTAS 
GRASINO ISTORIJOS MOKYTOJA

“Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika” Hr. 4 re- 
glstrooja įvykius atskirose vyskupijose. Iš Telšių 
vyskupijos praneša apie komjaunimo obstrukci
jas pamaldose ir apie mokytojų bei valdžios 
relgūnų terorizavimą mokinių, kurie dalyvauja 
pamaldose

Plungė. Per 1972 D. Šeštadie
nio pamaldas, į Plungės bažny
čią atėję, du jaunuoliai ateistai 
pradėjo triukšmauti. Kadangi jie 
nepaisė tikinčiųjų prašymo liau- 

‘ tis triukšmavus, zakristijonas 
juos išprašė iš bažnyčios. Nak
čia, apie 2 vai., žmonėm gie
dant Kryžiaus kelio kalnus, tie 
jaunuoliai, nukabinę nuo sienos 
kryžių, jį išsinešę už švento
riaus, sudaužė. Klebonas velyki
niame pamoksle pasakė, kad tas, 
kas išniekina valstybės vėliavą, 
įžeidžia visus šalies piliečius.
Kryžius yra tikinčiųjų vėliava, patraukti atsakomybėn. Nors jau 
ir šiandien jis buvo išniekin
tas. Visa bažnyčia verkė.

Nusikaltėliai milicijos buvo 
sulaikyti, bet apie jų nubaudi
mą niekas negirdėjo. Žmonės, 
skaudžiai pergyvendami kry
žiaus išniekinimą, šneka: “Štai,

Klaipėda. 1972 vasario mėn. 
Klaipėdos tikintieji pasiuntė 
TSKP generaliniam sekretoriui 
L. Brežnevui prašymą, kad tary
binė valdžia sugrąžintų iš tikin
čiųjų paimtą bažnyčią. (Žr. LKB 
Kronika Nr. 2). Į tą prašymą 
reagavo tik saugumo organai. 
Klaipėdietės Kudirkienės bute 
ir jos dukros bute saugumo pa
reigūnai net kratą darė.

1972 liepos mėn. Klaipėdos ti
kintieji pakartotinai nusiuntė 
prašymą generaliniam sekreto
riui. (Žr. LKB Kronika Nr. 3). 
Prašymą pasiuntusi Gražienė 
rugpiūčio 25 buvo iškviesta į 
miesto vykdomąjį komitetą. Iš 
Vilniaus atvykęs Religijų reika
lų įgaliotinis Rugienis Gražie
nei parodė tikinčiųjų prašymą 
su 3023 parašais ir pasakė:

“Bažnyčios negausite, nes pa
statas reikalingas tiek tikintie-1 kokie ateistinio jaunimo auklėji- 
siem, tiek netikintiesiem. Turite 
bažnyčią ir melskitės. Niekas 
jum netrukdo. Jum ne tiek baž
nyčios reikia, kiek rūpi žinias 
perduoti į užsienį. Jei žmonės 
per Velykas netelpa bažnyčioje, 
ne mūsų kaltė.”

Gražienė buvo klausinėjama, 
kas prašymą organizavo, kas rin
ko parašus." Valdžios pareigūnai 
ją barė, kam įsipainiojusi į “po
litiką,” ir žadėjo perduoti saugu
mo organam.

mo vaisiai. ’
-o-

Palanga. Vasarą Palangos 
bažnyčioje prieš pamaldas bū
davo transliuojama religinė 
muzika, kurios pasiklausyti gau
siai rinkdavosi įvairių tautybių 
poilsiautojai. 1972 rugpiūčio 
pradžioje visi nustebo, dėl ko 
religinės muzikos valandėlė 
staiga nutrūko. Pasirodo, Palan
gos kleboną išsikvietęs, miesto 
vykdomojo komiteto pirminin

kas pavaduotojas pareikalavo, 
kad tų religinės muzikos valan
dėlių daugiau nebebūtų. Jos, 
matot, neįeinančios į bažnytines 
apeigas. Žmonės kalba, kad tary
biniai pareigūnai netrukus gal 
ims nurodinėti klebonam, ko
kias giesmes bažnyčioj giedoti ir 
kiek žvakių degti ant altoriaus.

-o-

Mažeikiai. 1970 Velykų Šeš
tadienio naktį, grįždami iš šokių, 
12 komjaunuolių su savo vado
vu Miknium užėjo į Mažeikių 
bažnyčią ir triukšmaudami ty
čiojosi iš besimeldžiančių žmo
nių. Pasipiktinę žmonės juos iš 
bažnyčios išvarė. Netrukus keli 
komjaunuoliai sugrįžo, nusika
bino nuo sienos kryžių, jį, iš
sinešė, sudaužė. Bažnytinis ko
mitetas apie įvykį pranešė mili
cijai, prašydamas nusikaltėlius 

nemaža vandens po to Ventoje 
nutekėjo, apie tą bylą nieko 
negirdėti. Kol kas tarybiniai į- 
statymai uoliai taikomi tik ti
kintiesiem. Ateistai gali nebau
džiami tyčiotis iš tikinčiųjų 
švenčiausių jausmų. O gal chuli
ganų byla taip ilgai marinuo
jama ir delbto, kad tame “žy
gyje” dalyvavo ir buv. kompar
tijos sekretoriaus Karpausko sū
nus.

-o-
Karklėnai (Kelmės raj.). 1970 

Karklėnų vidurinės mokyklos 
mokinė J J. pamaldų metu var
gonuodavo Pašilės bažnyčioje. 
Porą metų buvo ramu, bet pasta
raisiais metais pradėjo į mo

kyklą plaukti skundai. Po pirmo 
skundo' mokytoja Saunorienė 
per istorijos pamoką pareiškė: 
“Mūsų tarpe yra išsigimėlių, ku
riem ne vieta tarybinėje mokyk
loje.” Po kito skundo J.J. išsi
kvietęs direktorius įsakė liautis 
vargonuoti bažnyčioje, o moky
mo dalies vedėja Saunorienė, 
nusivedusi mergaitę su keliais 
kitais klasės mokiniais į chemi
jos kabinetą, pareiškė, kad jie 
būsią mokyklos ateistais. Pirmi
ninke buvo išrinkta A. Butkutė, 
jos pavaduotoja — J.J. Tačiau 
abi mokinės prieš tai užpro
testavo ir pareiškė— ateistų bū
relyje nedalyvaus. Kitą dieną J.J. 
buvo pakviesta į direktoriaus ka
binetą, kur jos laukė Kelmės ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininkas Telyčėnas ir dar kaž
koks ponas iš Vilniaus. Pastara
sis pradėjo pasakoti, kad girdė
jęs, jog J.J. vargonuojanti baž
nyčioje, kad tai jai užkirs kelią į 
aukštąją mokyklą, kad jai ne vie
ta tarybinėje mokykloje. Mokinė 
su ašarom akyse klausė “tardy
toją”, ką blogo ji padarius? Tar
dytojas aiškino, kad J.J. tikriau
siai į Dievą netikinti, tik šiaip 
sau einanti vargonuoti. “Aš tikiu 
Dievą ir mielai vargonuoju” — 
ryžtinga mergaitė tvirtino. “Bet 
tu, vaikeli, pagalvok apie savo 
ateitį . . . Žiūrėk, kad tau ne
reiktų su mokykla atsisveikinti” 
— mokė ir grasino valdžios at
stovas. Savo keliu mokymo da
lies vedėja ir istorijos mokytoja 
Saunorienė J.J. klasėje baugino: 
kas tarnaus kulto tarnam, elge
sys bus sumažintas, kelias pasi
rinkt profesiją bus užkirstas, 
charakteristikos bus blogos. Bai
giantis mokslo metam, J.J. pasi
kvietęs mokyklos direktorius A. 
Vilkas pasakė: “Aš nežinau, ką 
su tavim daryt. Tu fanatikė. Ko
kią gausi charakteristiką?” Ir tik
rai JJ. charakteristikoje buvo 
pažymėta, kad ji išaugusi reli
gingoje šeimoje, tėvai palaiką 
ryšį su kunigais, kad grodavusi 
bažnyčioje, kad visa tai darius 
su fanatišku užsispyrimu. Bai
gusi vidurinę mokyklą, J.J. ban
dė įstoti į Kauno medicinos in
stitutą, bet per priėmimo komi
siją vienas dėstytojas, paskaitęs 
jos charakteristiką, nustebęs pa
klausė: “Fanatikė? Veltui, mer
gaite, čia atvažiavai.” Vėliau J.J. 
įstojo į kitą mokyklą.

-o-

1965 metais netoli Palangos,Pajūrio 
pelkėse surasta akmens amžiaus stovyk
la, kurį turinti apie 4.000 metu am- 
z aus. C = :arp knu radiniu iškastos dvi 
,,apeig mss azdos,.su briedžio galvute 
kurias, mano dr. R. Rimantienė, seno
vės lietuviai naudojo religinėms apei
goms.
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Petras Pakalnis

BREŽNEVO KARJERA

Leonidas Brežnevas pradėjo sa
vo karierą tame pačiame plieno 
fabrike, kuriame dirbo jo senelis 
tėvas ir brolis. Pasidarbavęs po
rą metų ir susitaupęs pinigų, jis 
studijavo agronomiją. Tačiau nors 
kraštui buvo labai reikalingi agro
nomai, Brežnevas vėl grjžo j fa
briką ir neakivaizdiniu būdu pra
dėjo studijuoti inžineriją. Sulau
kęs 25 metų amžiaus, jis stojo j 
komunistų partiją, ir matyt,jo
je pasižymėjo,nes 1937 m.tapo sa
vo gimtojo miesto Kamenskoje 
viceburmistru. Tas pareigas ėjo tik 
vienerius metus. 1938 m. jis bu
vo nusiųstas j Dniepropetrovvską 
ir tapo tos apskrities komunistų 
partijos sekretorium.

Tą naktj, kai kilo vokiečių ru
sų karas, Brežnevas rašė praneši
mą, kiek Dienpropetrowskas gali 
pagaminti amunicijos. Gavęs įsa
kymą, Brežnevas gamino įvairius 
ginklus, pašaukė tarnybon rezer
vistus. suorganizavo moteris apka
sams kasti, paskui numontavo ma

šinas ir išsiuntė jas kartu su darbi
ninkais ir jų šeimomis į naują vie
tą. Ką nesuspėjo išsiųsti, tą liepė 
susprogdinti.

Kai 1941 m. vokiečiai užėmė 
Dniepropetrowska, Brežnevas tar
navo kariuomenėje poli^ruku. Jo 
pareiga buvo palaikyti kariuome
nės ir civilinių gyventojų gerą nuo
taiką. Jis bendradarbiavo su Niki
ta Krušciovu ir krito jam į akį į.

Kartą laivas, kuriuo Brežnevas 
plaukė per Juodąją Jurą, užplaukė 
ant minos. Brežnevas buvo nutrenk
tas į jurą ir neteko sąmonės, Bet 
jj išgelbėjo kareiviai. Kai maršalas 
Žukovas netikėtai aplanke'jo šta
bą, Brežnevas kovojo pirmose eilė
se ties Berdičevu. Užėmęs miestą 
po dviejų ir pusės vokiečių okupa
cijos metų, jis parūpino kareiviams 
šiltų baltinių ir vailokinių batų, o 
civiliams gyventojams šilto valgio. 
Brežnevas pasirodė esąs gabus or
ganizatorius.

Rusų armijai žygiuojant per Če
koslovakiją, Brežnevas sakė ugnin
gas kalbas ir užėmė Pragą. Karo pa
baigoje pakeltas generolu majoru 
ir užsitarnavo du Raudonosios Vė
liavos ordinus. 1945 m. jis dalyva

vo Maskvoje pergalės parade, o se
kančiais metais atsisveikino su ka
riuomene ir grįžo į Dniepropetrow- 
ską. Kariuomenėje įsigijo daug drau 
gų, kurie vertino jo drąsą ir organi
zacinį talentą. Tačiau jo karierą nu
lėmė Alferovas, S ta li nas, K rūsčio- 
vas ir laimė.

Alferovas buvo senas Brežnevo 
draugas, Centralinio Komiteto na
rys ir vicesekretorius partijos kon
trolės komisijoje. Turbūt jam pa
dedant, 1950 m. Brežnevas buvo 
nusiųstas j Besarabiją, suvaryti ū- 
kininkus į kolchozus. Brežnevas 
taip gerai atliko savo uždavinį, 
kad Stalinas pakvietė jį į Maskvą, 
davė butą ir padarė Centralinio Ko 
miteto nariu, jo sekretorium ir par
tijos prezidiumo kandidatu. Po 
Stalino mirties 1953 m.,Kruščio- 
vas tapo partijos sekretorium ir nu. 
siuntė seną savo bendradarbį į Ka- 
zakstaną, pavesdamas jam tos res
publikos partijos sekretoriaus pa
reigas. Brežnevui sekėsi ir ten.Nau
jus arimus dangus palaimino gau
siu lietumi ir derlius buvo labai ge
ras. 1954 m. Kruččiovas atšaukė 
Brežnevą į Maskvą, padarė jį Cent
ralinio Komiteto ir prezidiumo na
riu.

Eidamas tas pareigas ketverius 
metus, Brežnevas įgijo daug drau
gų, panašiai, kaip ir kariuomenėje. 
Paskui jis tapo kandidatu j valsty
bės prezidentą, ir pradėjo tylomis 
kalbėti prieš Kruščiovą. Kai Kruš- 
čiovas buvo nuverstas 1964 m.Cent- 
ralinis Komitetas išrinko Brežne
vą partijos sekretorium. Vėliau tas 
pats komitetas suteikė jam genera
linio sekretoriaus titulą. Brežnevo 
draugas Kosyginas, nusimanąs eko
nominiuose klausimuose, tapo prem
jeru.

Stiprindamas savo poziciją,šių 
metų gegužės mėnesio pradžioje 
Brežnevas pašalino iš Politbiuro 
Petrą Šeiestį, partijos sekretorių Uk
rainoje, Jis visuomet buvo priešin
gas Brežnevo politikai ir nenorėjo, 
kad Niksonas lankytųsi Rusijoje,o 
Brežnevas Bonnoje ir Washingto
ne. Šeleščio vietą užima trys nau
ji nariai: krašto apsaugos ministras 
Grečko, užsienio reikalų ministras 
Gromyko ir Juri Andropovas^lap- 
tosios policijos viršininkas. Brežne 
vas gyvena tarp vidaus reikalų mi 
nistro ir slaptosios policijos virši 
ninko. Taigi, ir tuo atžvilgiu yra 
saugus.

A

Du kartu Mahometo sekėjai bandė 
įsigalėti Europoje. Pirmą kartą jie užė
mė visą Šiaurės Afriką, įsitvirtino Ispa

nijoje ir pradėjo skverbtis i Prancūziją. 
Bet 732 m. buvo sumušti ties Tours 
ir viduramžių pabaigoje turėjo apleisti 
Ispaniją. Antrą kartą jie skverbėsi per 
Balkanus ir 1683 m. atsidūrė ties Viena. 
Bet ir čia buvo sumušti ir laikui bėgant 
buvo išvaryti iš Austrijos, Vengrijos 
Jugoslavijos ir Graikijos.

Mahometas gimė dabartinėje Saudi-. 
Arabijoje apie 570 metus. Savo korane, 
neva Dievo įkvėptame , per arkangelą 
Gabrielj, jis nustatė gyvenimo normas, 
sureguliavo vedybas ir skyrybas, nu
statė bausmes už įvairius nusikaltimus, 
uždraudė valgyti kiaulieną, liepė šelpti 
neturtinguosius, bet paliko anais laikais 
įsigalėjusią poligamiją. Jis skelbė vieną 
Dievą ir laikė Mozę ir Kristų pranašais. 
Savo tikėjimą pavadino islamizmu - atsi 
davimu Dievo valiai. Jo mokslas yra pa
prastas, permatomas ir lengvai supran
tamas. Todėl jis plito kaip ugnis. Sunku 
įsivaizduoti, kad per 100 metų nuo Ma
hometo mirties islamizmas įsigalėjo nuo 
Gibraltaro iki Himalajų kalnų.

Tačiau Europa, praturtėjusi savo pra
mone, pradėjo skverbtis j apsnūdusius' 
islamizmo kraštus. Prancūzija įsigalėjo 
Maroke ir Alžire; Italija Tunise ir Libi
joje; anglai Sudane, Indijoje ir Palesti
noje, o prie Suezo kanalo laikė kariuo
menės dalinius kanalo apsaugai. Bet 
antruoju pasauliniu karu pasibaigė ko
lonijų amžius. Aukščiau suminėti kraš
tai atgavo nepriklausomybę, o Egiptas 
suvalstybino Suezo kanalą.

Islamizmas dabar plinta Afrikoje. Se
niau jj platino pirkliai, keliaudami ka
ravanais iš krašto j kraštą. Dabar jj pla
tina savotiški misijonieriai, kuriuos pi-

SPARČIAI m M T A MAHOMETO SEKĖJAI

mgais remia turtingas Arabijos karalius 
Feizal ir Libijos prezidentas Gaddafi. 
Tam tikslui jie skiria milijonus, ir jų pi
ni gai pasieki a met 'Fiii pin u s al as. I s 1 am iz- 
mas plinta ir JAV negrų tarpe. Ten jų 
priskaitome jau 200.000. Garsusis bok
sininkas Cassius Clay turėjo simpatijų 
katalikams ir baptistams, bet tapo Ma
hometo sekėju ir pasivadino Mohamed 
Ali. Jis nukeliavo j Meką ir meldėsi prie 
juodojo akmens. Gambijos prezidens- 
tas Dauda Juwara, kuris 1955 m. priė
mė krikščionybę, o 1966 m. taip pat 
tapo islamo sekėju.

Prie islamizmo platinimo prisideda 
ir Kairo universitetas Al-Azhar. Savo 
mokslu jis yra garsus visame islamo pa

Čikagos skautų jaunimo dalis sueigoje

saulyje. Savo laiku prezidentas Nasser 
įsteigė moterims fakultetą ir davė tūks
tančius stipendijų negrams, kad galėtu 
jame studijuoti. 1964 m. jame studija
vo 3.500 nėgių iŠ visų Afrikos valsty
bių ir. žinoma, tapo sąmoningais ir pa
žangiais islamo sekėjais. Tame universi
tete profesoriai ir studentai bando su
jungti Mahomedo mintis su socializmu. 
Nenuostabu, kad beveik visos Afrikos 
valstybės laiko save socialistiskomis. ir 
jose komunizmas negali prigyti. Jos ne
mėgsta ir žydu, nes, girdi. 622 metais 
žydai sulaužė sutartį, sudaryta su Ma- 
homedu.

Kadangi islamo kraštai yra turtingi 
nafta, jie negaili pinigu mokykloms, li

goninėms. prieglaudoms i pramone 
Seniau jie pragyvendavo is gyvuliu žc 
mes ūkio n piekvbos .kibai mušasi . 
pramone n seka Europos pavyzdžiu 
Taip prezidentas Gaddafi nustatė že
miausia atlyginimą n ivede 4K valandų 
darbo savaite Jis liepe skiepyti vaikus 
nuo polio ligos n stalo darbininkams 
namus, bet vagiams kerta ranka,senu 
arabu papročiu Alžiro prezidentas Bou- 
mediene. kuris baigė Kairo universite
tą. stato plieno fabriką ir veda elektrą 
nuošaliuose vietovėse Nasseris užtvenkė 
Nilą ir praplėtė pramone bei elektros 
tinklą. Kuweitas .turtingiausias pasau-
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LIETUVIS KUNIGAS
VORKUTOS KASYKLOSE

J

JUOZAS PRUNSKIS

Kaip izraelitams, klajojantiems po klai
kiuosius tyrus sunkiomis jų gyvenimo die
nomis, vadovais yra buvę šviesos stulpai, 
taip ir mes šia sunkiausią vergijos naktį 
turime šviesių asmenybių, kurios, kaip anie 
šviesos stulpai, pasilieka mums heroizmo 
ir ištvermės kelrodžiais.

Kartais nuostabiais keliais mus pasiekia 
žinios apie juos. Štai Zondervan leidykla 
jau antra kišenine laida išleido įdomų vei
kalą "I Found God in Soviet Russia". Kny
gos autorius John Noble buvo su tėvais per
sikėlęs į Dresdeną, kur jie turėjo foto apa
ratų fabriką. Čia jie pergyveno baisųjį Dies- 
deno bombardavimą, sulaukė baisaus rusų 
antplūdžio. John Noble ir jo tėvas buvo 
areštuoti ir kalinami įvairiose vietose. Tas 
amerikietis Noble buvo atšalęs nuo religi
jos, tačiau kalėjime sutiko tiek daug gilaus 
tikėjimo žmonių ir pats susilaukė tiek stip
rybes maldoje ir ryšyje su Dievu, kad tapo 
religingu žmogumi ir net įstengė parašyti 
knygą, kaip jis ateistinėje valstybėje sura
do Dieva, c

Tarp jo persilaužimo įkvėpėjų buvo ir 
bolševikų kalinamieji Lietuviai, su kuriais 
jis ypač suartėjo, nublokštas į baisiąją dar
bo vergų stovyklą Vorkutą. Čia jis buvo 
liudininkas iškankintų darbo vergų sukili
mo, kuri malšindami bolševikai nužudė 
apie 2,(JUO kalinių, jų tarpe ir lietuvį, tų su
kilėlių vadą Maknevičių. Tačiau ypatingą 
įspūdį jam padarė lietuvis kunigas S., kurio 
pavardė, kaip jis savo knygoje pažymi, yra 
žinoma Vatikanui, bet kurios dėl supranta
mų priežasčių jis neskelbia, tik plačiai apie 
tą heroišką žmogų rašo. Tas kunigas buvo 
paskirtas į tą pačią brigadą, kaip ir Noble. 
Abudu susidraugavo. Kunigiškieji drabu
žiai iš jo buvo atimti. Lietuvis kunigas dė
vėjo tais pačiais kalinio drabužiais, kaip ir 
kiti. Jis turėjo atlikti tą patį, kaip autorius 
sako, nugarkaulį laužiantį darbą — stumti 
iškastų anglių sunkius vagonus. Ir vis dėl
to jis buvo kitoks.

Vorkutoje buvo griežtai uždrausti religi
niai pasikalbėjimai, bet kokios pamaldos, 
religinių knygų skaitymas. Jeigu kuris nors 
kalinys, pasaulietis ar dvasiškis buvo su
gaunamas tai darant, buvo baudžiamas 
dviemis mėnesiais sunkiųjų darbų, užda
rant į vienutę. Pirmomis penkiomis šios ne
žmoniškos bausmės dienomis nelaiminga
sis buvo uždaromas į šaltą celę, kartais net 
ir išrengtas iš drabužių, paliekant tik apa
tiniuose. Kad nesušaltų, Sibiro speigams 
spirginant, nelaimingasis nuolat turėjo 
vaikščioti iš vieno celės kampo į kitą. Tada 
keturiasdešimt penkioms dienoms jis buvo 
pasmerktas gyventi tik duona ir vandeniu, 
paliktas beveik nešildomoje celėje.

Kadangi ne tas kalinių neatbaidė, nuo

1954 m. kovo mėnesio pradėtos dar baises
nės pirmųjų penkių dienų tortūros: kalina
muosius prirakindavo prie sienos taip, kad 
kiekvienas raumuo, kiekvienas nervas deg
davo iš pertempimo ir persukimo. Maistui 
tebuvo duodama tik 30 procentų normalaus 
kalinio duonos davinio ir labai skystutė 
sriuba. Taigi, prie tų prirakinimo skausmų 
greit prisidėdavo bado sopuliai." Net ir ši
taip kankinami dvasininkai nepalūžo, nors 
Vorkutoje kai kuriems jų teko pakelti tokias 
tortūras ne kartą ir ne du.

Oi NEVERK MOTINĖLE,

(Lietuvos katalikų tarpe plačiai 
paskleistas eilėraštis kalinamų 
kunigų motinoms.)

Oi neverk, motinėle, jei tavo sūnus 
Geležiniais vėl buvo apkaltas...
Jis gi priėmė pančius, kaip Dievo siųstus, 
Už jaunimą, už visą mūs tautą.

Nors jo rankos nekyla altoriaus aukoj, 
Nedalina jos dangiškos duonos, - 
Jos su Kristum Golgotos kalvos aukštumoj 
Atpirkimą ir šviesą sruvena.

Nedejuokite, mama, skaudžiai naktimis, 
Tarsi Baltijos jūra audringa.
Paklausykit, kaip meldžias vaikučių širdis, 
Kaip jie ryžtas gyventi garbingai.

Štai nukritusi sėkla jau skleidžia lapus 
Kurią sėjo jo rankos duosniausiai.
Jis Bažnyčios garbė, Jos tikrasis sūnus, 
Švyturys mūs kelionėj šviesiausias.

Lyg tie akmenys stovi tėvynės laukuos, 
Lyg šermukšniai ir beržai sušalę - 
Jis Bažnyčios, Tėvynės garbės neišduos. 
Pasirinkęs Aukščiausiojo valią.

Angelai danguje jį lydi malda, 
Šventų kankinių dvasios jį aplanko...
Jis gyvena ne sau, bet kitiems visada, 
Vien dėl to jam ir surištos rankos.

Pasiguoskite, mama, šventųjų džiaugsmu
Ir pabūkit minutę laiminga:
Jis istorijoj mūsų šviesiausiu vardu, 
Pasiliks įrašytas garbingai.

Tad neverk, motinėle, kad tavo sūnus
Prie altoriaus ateiti negali, -
Jis su Kristum už grotų aukojas už mus, I
Skleidžia šviesą po visą mūs šalį.

Lietuvis kunigas S., turėjęs kiek dau
giau kaip 30 metų, Noble liudijimu, buvo 
vienas iš tų nenugąsdinamų. Jis buvo areš
tuotas savo bažnytkaimy Lietuvoje vieną 
sekmadienį tuoj po Mišių. Areštuotas, nes 
atsisakė sakyti pamokslą, giriantį komuniz
mą. Apkaltintas "valstybės sabotažu", bu
vo pasmerktas dešimčiai metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir išvežtas į anglių kasyk
las.

Noble apie tą lietuvį kunigą rašo: "Net 
ir kasyklų požemiuose, duobėse jo akys 
degė uolumu, kaip lempos, dulkių nujuo
dintame veide. Jis niekada nepamiršo, kad 
jis yra kunigas ir kad jo pirmoji pareiga 
yra tarnauti sieloms, kurias jam Dievas pa
tikėjo šioje vietoje. Jis buvo vienas iš tų 
kunigų, kurie daugeliui vergų atnašavo šv. 
Mišias giliai kasyklose".

Išsikišusią uolą naudojo kaip altorių, su
lamdytas puodukas atstojo taurę, mažas 
gabalėlis juodos duonos buvo ostija. Jo 
bažnyčia buvo juodas, dulkinas anglių tu
nelio galas, kuris buvo apšviečiamas ang
lių kasėjų prie kaktos pritvirtintomis lem
pomis. Kunigai turėjo mažą indelį sakra
mentinio vyno, paslėpę prie savęs, kurio 
panaudodavo tik lašelį šv. Mišių aukai. Ir 
jie buvo pasiruošę didžiausiai rizikai, kad 
tik išsaugotų tą indelį.

Noble pasakoja, kaip kartą nusileidęs į 
kasyklas, jis .užtiko taip slapta atnašauja
mas šv. Mišias, kurių jis sakosi neužmiršiąs 
visą savo gyvenimą. Kasyklų* gale jis iš
girdo žmonių balsus, tokį lyg murmėjimą, 
ir manė, kad ten laukiama, kol prikraus 
vagonėlius anglių. Kai jis priėjo arčiau, 
menkoje šviesoje pamatė, kad jie žegnoja
si ir kalba maldas. Jis pastebėjo kunigą, 
apsirengusį darbo drabužiais, pakeliantį 
ostiją. Šventoji auka buvo atnašaujama 
prieš sukaltą iš dviejų pagalių kryžių. Tu
nelis vos vos leido jam stovėti, o vyrai 
klūpėjo ant lentų, nutiestų purvinomis grin
dimis. Jie kartojo maldas drauge, bet taip 
švelniu balsu, kad atrodė, lyg tai būtų ku
nigo maldos žodžių aidas. Šitaip tas lietu
vių požemines mišias aprašo Noble, pride
damas savo įspūdžius: "Aš sau mąsčiau, 
kad matau dvidešimtojo šimtmečio krikš
čionis, susirenkančius garbinti Dievą pana
šiose aplinkybėse, kokios buvo žvakėms 
degant Romos katakombose pirmame ir 
antrame šimtmetyje"

Bet vieną dieną kovingas ateistas užtiko 
lietuvius, slapta susirinkusius maldai. Jie 
panaudodavo visokias priežastis, kad tik 
galėtų atitrūkti nuo savo darbo maldai, kai 
pašnabždomis iš lupų į lupas eidavo pra
nešimas apie būsimas Mišias. Vienam su
gesdavo kastuvas ir reikėdavo eiti naujo, 
kitam reikėdavo iš lempos išimti baterijas 
ir pakeisti skysti (kaliniams angliakasiams 
rusai buvo išdalinę labai seno tipo bateri
jas lempoms-'. Kiti taip sau išslinkdavo ir 
pradingdavo. Kasyklų gilumoje prižiūrėto
jui sunku visus kiekvieną minutę sukontro
liuoti. Ir taip dvidešimt ar trisdešimt lietu
vių susirinkdavo apleisto kasyklų tunelio 
gale.

Vieną dieną lietuviai turėjo pamaldas, 
kai juos užtiko minėtas ateistas kalinys 
Pagautas įtūžimo, jis iškoliojo kunigą, kal
tindamas, kad maldų priedangoje jis dar
bininkus atitraukia nuo darbo ir jo dalis 
atitenka kitiems nudirbti. . . Kunigas jo ne
paisė ir tęsė pamaldas. Tada tas ateistas 
pagriebė kastuvą ir juo užpuolė kunigą, 
kirsdamas jam ir nuvarydamas nuo to lai
kinojo altoriaus.

Lietuviai tuoj sukruto ir tą ateistą nuvi-. 
jo tuneliu. Tačiau kai jie sugrįžo, atrado, 
kad kunigui S. sulaužyta kairioji ranka. 
Reikėjo jį nugabenti į ligoninę. Enkavedis
tai greit sužinojo, kas atsitiko. Vos tik ku
nigui ranka buvo sutvarstyta, jie tuojau 
kunigą išvedė iš ligoninės. Nuo jo buvo 
nupiešti drabužiai ir jis buvo įmestas į šal-
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CONHEÇA A SUA FAMILIA

Muita gente pergunta sõbre os nomes 
lituanos de vários parentes. Aqui temos 
uma lista. Escreva aqui os nomes e sobre W®
nomes de seus parentes e.. felicidades a 
todos

IXa. PARTE - BATIZADO E CASA
MENTO .

krikštas - batkmo
krikštynos - festa de batismo
kūmas, krikšto tėvas-padrinho 
kūma, krikšto motina- madrinha

krikšto sūnus - afiliado

Mįslės keturgyslės
Gražus jautukas,
Medinės kojos, 
Vabalai pilvą ėda.

(Avilys)

Balti laukai.
V.a. PARTE - CASAMENTO

(Agora começa a confusão..)

VYRAS - marido
ŽMONA - espòsa
ŽENTAS - genro 
MARTI - nora

1. A FAMÍLIA DA ESPOSA

uošvis - sogro 
uošvė - sogra
svainis - cunhado 
svainė - cunhada

2. Â FAMÍLIA DO MARIDO
šešuras - sogro 
anyta ■ sogra .

dieveris - cunhado 
moša - cunhada

■' Vl.a PARTE - SEGUNDO CASA
MENTO
NAŠLYS - viúvo
NAŠLĖ - viúva

PATĖVIS ■ padrasto
PAMOTĖ t madrasta

POVAIKIAI - OS FILHOS DO PRIMEI
RO CASAMENTO

(do ponto de vista do casal do 2o ca
samento).
posūnis - enteado
podukra - enteada

OS FILHOS DO SEGUNDO CASAMEN
TO (do ponto de vista dos filhos do pri
meiro casamento).

pobrolis - (masculino)
pcseseré - (feminino)

OS FILHOS DO PRIMEIRO CASAMEN
TO (do ponto de vista dos filhos do out
ro viúvo)

įbrolis - (masculino)
įseserė - (feminino)
VH.a. PARTE - A FAMÍLIA

namas - casa da casa de seus pais para morar na casa 
žUgmu - lar (a forma plural de „namas) j0 noįvo fyįas falando dos dois, êles „ve

da’ (igual à forma masculina). Casado: 
„vedęs”, casada: „ištekėjusi’, casados: 
„vedę”.
(Dados da „Lietuvių Enciklopedija” e 
„Šeima tautinėje bendruomenėje’'.

šeima - família
šeimyna - família; às vêzes, todos 

que moram juntos - da mesma família 
e de outras, assim como todos numa fa
zenda; às vêzes, todos os parentes mais 
próximos em geral.

(PRAÇA ROOSEVELT • SÂO PAULO

LIEPOS s 15 JULHO

giínmé - parente
giminė - tribo, todos os parentes de 
uma família, „padermė, gentis’’ 
giminystė - parentesco 
palikuonys - descendentes
tauta - povo, nação
tėviškė - o lugar onde alguém nasceu 
ou criou-se; o lugar de origem da fa
mília,
tėvynė - pátria 
valstybė - estado ,país

VHI.a. PARTE - CASAR-SE

Em português os dois casam-se, abu 
susituokia, sutuoktuvės. Em lituano 
não é assim, quer dizer, usamos palav
ras diferentes. O marido „veda”, a espo
sa „teka”.
„Vesti’ (o infinitivo) significa conduzir, 
porque o noivo levava a sua espòsa para 
a casa dêle. „Tekėti” significa „sair, se
guir”, porque antigamente a espòsa saía 

krikšto duktė - afiliada

jaunasis, jaunikis - noivo (casamento) 
jaunoji, nuotaka - noiva (casamento)
jaunieji - noivos

sužieduotinis,sužadėtinis - noivo (noi
vado)
sužieduotinė,sužadėtinė - noiva (noi
vado).
( a palavra „žiedas’ significa „alian
ça, anel”)

sužieduotuvės,sužadėtuvės - noivado 
cerimônia do noivado.
vedybos, sutuoktuvės - casamento 
moterystė,santuoka - matrimônio

vestuvės - festa de casamento 
liudininkas - testemunha 
pabrolis - padrinho (de casamento) 
pamergė - madrinha (de casamento) 

meilė - amor, a causa principal desta lis
ta de parentes.

STOVYKLA VAIKAMS IKI 13 METŲ AMŽIAUS - LIEPOS 18 - 25 
DIENOMIS, SANTA ISABEL. Mokestis - Cr$50.00. Registruotis 

klebonijose iki birželio 30 dienos.
ACAMPAMENTO EM SANTA ISABEL

SUJUNK TAŠKUS NUO 1 IK) 35...

Juodi grūdai.
Žąsim aria.

(Raštas)

Kaip arkliukas, bet be kojų.
Kaip šuniukas, bet neloja, 
Kas užsėda — neša vėju.

(Motociklas)

(iš Menu mįslę keturgyslę)

Studentiškos gudrybės
Istorijos egzaminas. Profeso

rius klausia:
— Sakykite, koks svarbus įvy

kis buvo po caro Nikalojaus pir
mojo mirties?

— Laidotuvės!...
Valia

— Mano vyras neberūko.
— Pagalvok tik, kokią stip

rią valią reikia turėti!
— Taip, mano valia labai 

stipri’

^<57^l..¥'C-AS V/sVCAS
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As sekmadienį atsikėliau septynios 
valandos ir pusė apsivilkau, nuėjau pa
saukti mano draugę ir su mano tėvu 
atvažiavom i Vila Zelinos aikštę.

Kelionė] viskas buvo gerai.
Kai mes nuvažiavom į São Roque* 

pirmiausia mes apžiūrėjom vietą, o pas
kui mes dar vieną kartą pašokom ir tuoj 
po šokių mes nuėjom maudytis’ pas
kui buvo labai gražios mišios su krikš
tynomis: po mišių mes pašokom ir vėl 
nuėjom maudytis, o paskui nuėjom 
pietauti; o po pietų buvo gražūs žaidi
mai, kaip viskas gerai sekėsi mes nuė
jom i Cotia pasimaudyti.

Kelionė grįžtant buvo gera. Nuva
žiavom į Teatro João Caetano šokti, ir 
viskas gerai išėjo grįžom namo linksmi.

. Nilza Guzikauskaitė

Domingo a turminha dos médios 
do Žilvitis foi para São Roque, em que 
os donos da Casa de Campo foram 
muito gentis em nos emprestar por 
êsse domingo 1 ogo que chegamos a 
turminha logo caiu na piscina e depois 
foram vestir a^ roupas li titanas para 
assistirmos a missa a qual foi muito 
aproveitável por nós, almoçamos e de
pois de algum tempo nos reunimos 
na quadra na qual a turma apresentou 
duas danças e alguns cantos lituanos, 
depois do programa fomos para outra 
casa onde a turma caiu na piscina de no
vo, bem,mas foi um banho rápido e 
nós precisavamos ir embora porque êles 
tinham de dançar no teatro. Foi um dia 
muito legal.

Audra Vosyliūte

Eu gostei muitíssimo dos lugares 
que fomos domingo. Das danças que 
dançamos, aliás de tudo.

Apesar da água ser gelada lá de São 
Roque, portanto eu estou com muita 
vontade de ir para mostrar que ainda 
existe a turma dos lituanos.

L idia Vaicen kovas

Eu gostei porque é muito bonito, e 
rico porém é muito saudável e é muito 
divertido. E gostei também dos jogos 
que teve, foi muito bacana nadar, e 
gostei da missa e do batizado. Foi tudo 
muito bacana, mas só foi chato porque 
não teve cavalo.

Enfim muito legal.

Valdir Janisevicius

Eu gostei muito do passeio, nadei 
de manhã. Gostei muito da missa de 
tarde, almoçamos, acabei de almoçar 
fui direto na piscina.

Mais tarde eu fui embora, o dono 
do sitio ficou muito chateado, mas tin
ha que ir embora.

Francisco Dilys

Gostei muito do passeio, foi um dia 
adorável. As pessoas, donas do sitio, 
eram muito boas e amigas e nos rece
beram muito bem.

Achei muito bom que houvesse a- 
quêle batizado, o qual adorei.

As brincadeiras foram muito baca
na e interessantes. Também gostei das 
piscinas (S. Roque e Cotia) mesmo ge
ladas.

As viagens (ida e volta) foram tran
quilas.

Também gostei de danças no Teatro 
João Caetano e achei muito legal.

Eu gostaria de dançar novamente e 
muitas vêz es

Cely Junia Sinigali.

Eu acho que a excursão que foi feita 
à São Roque domingo foi muito legal 
nas diversões, nas danças e nos cantos. 
Em Cotia não gostei muito pois não 
aproveitei muito, pois cheguei muito 
tarde. Mas mesmo assim gostei muito 
da excursão.

Luiz Nanartonis

Domingo de manhã saimos para 
um pic-nic para São Roque, chegando 
lá fomos bem recebidos pelos donos, 
que são amáveis. E logo depois fomos 
nadar na piscina, e jogamos bola, em 
seguida assistimos missa e também um 
batizado da menina Paula, neta do do
no do sitio.

Depois o grupo Rūtelė dançou duas 
danças e também cantaram, almoçamos 
e tomamos a brincar na piscina não só 
as crianças como os adultos se diverti
ram bastante, jogando bola, depois fi- 

žemos uma brincadeira de tirar rabin- 
ho do outro e depois a de saquinho.

Eu gostei muito do sitio, em segui
da, fomos parą outro sitio em Cotia e 
nadamos rápido numa piscina de água 
aquecida. Enfim tivemos um domingo 
maravilhoso.

Douglas Krumzlys

Eu acho que a excursão que a gente 
fêz domingo foi legal porque em Sã< 
Roque teve a missa, o batismo, depois 
dançamos e cantamos e fomos muu- 
aplaudidos pelo público que estava la.

Sôbre os divertimentos e as brinca
deiras que teve lá eu achei maravilhoso 
principalmente a brincadeira de rabo.

Em, Cotia, nós brincamos um pou
co mas deu para nós nos divertirmos e 
brincarmos na piscina.

Mas o mais legal foi à noite no Ibira- 
puera quando nós dançamos duas dan
ças e fomos os mais aplaudidos por 
mais ou menos umas 400 pessoas.

Essa foi a minha impressão sôbre a 
excursão que fizemos, domingo nestes 
três lugares. " a

Wilson Lonaro

Eu achei muito bonito o sitio e as 
piscinas.

Eu queria ir lá mais uma vêz se fôsse 
possível

Pretendo continuar no grupo de 
danças para ir outra vêz.

Wilson Lonaro

Sôbre Sao Roque e Cotia.

Eu adorei S. Roque e gostei mais 
ainda de Cotia.

Foi um domingo admirável. Gostei 
também de dançar e gostaria de dançar 
novamente.

Cely Junia Sinigali

Eu achei muito legal ir em turma pa
ra São Roque. Lá divertimo-nos muito 
mas o que mais gostei foi a piscina fica
mos 1 hora lá. Lá em São Roque é o 
lugar adequado para acampar.

Roberto Bareisis

/ Lž k li iL
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VERGIJOS KRYŽKILIUOSE
(Tąsa iš praeito Nr.)

Tur būt, ne vienas Lie
tuvos miestas nė viena 
vietovė neturi tiek daug 
padavimų, pasakojimų, 
legendų, kaip Vilnius. 
Gal vienas iš gražiausių 
legendų -- tąi Vilniaus 
įkūrimas — Gedimino 
sapno legenda, kurią kiek 
vienas susipratęs lietu
vis žino ir moka papas a“ 
koti.

Vilniaus vardas, kaip 
spėjama greičiausia bus 
kilęs iš Vilnios - Vilne
lės upės vardo. Padavi
mai ir istorikas Dlugo- 
šius sako, kad toje vie
toje, kur dabar stovi Vil
nius XII šimtmečio pra
džioje buvęs didelis kai
mas, kurį valdęs kuni
gaikštis Dovilis arVilis. 
Daugiau apie jį nieko ne
žinoma. Tame pačiame 
šimtmetyje Islandijos ke. 
liautojas istorikas Snoro 
Sturlesonas mini vietas 
Trik ir Vilnį, kur gyveną 
labai vaišingi žmonės; be 
to, jis su tais žmonėmis 
galėjęs net susikalbėti 
savąja kalba. Kiek čia 
yra tiesos apie susikal
bėjimą, sunku pasakyti, 
tik viena aišku, kad mi
nimi vardai Trik ir Vil
ai bus ne kas kita, kaip 
tik Trakai ir Vilnius.

1263 metais nužudo
mas Lietuvos s u vienyto-

J3 MIŠKINIS

jas karalius Mindaugas. 
Atskiri kunigaikščiai pra
dėjo varžytis dėl val
džios. Kryžiuočiai tuo 
pasinaudodami, _ puolė 
Lietuvą, naikindami so
dybas, plėsdami turtus s 
griaudami aukurus, už
gesindami šventąsias ugu 
nis. Lietuviai vis daugiau 
ir daugiau traukėsi į ry
tus, į Kauno, Vilniaus, 
Gardino sritis. Tie čia 
pirmieji ėmė skinti nie
kieno nepaliestas didžiu
les girias, sodybas sta
tytis ir stiprintis naujo
se vietose. Tuo laiku ku
nigaikštis Šventaragis 
perkėlė į Vilnių šventąją 
ramovę, kryžiuočių su- 
naikintą, anksčiau buvu
sią Žemaitijoje. Padavi
mas sako, kad toji vieta 
Šventaragiui taip patiku
si, jog jis savo sūnui 
Gerimantui įsakęs jį po 
mirties sudeginti prie tų 
ąžuolų, kur buvo pasta
tytas didysis aukuras. Su. 
nūs tėvo prašymą išpil
dęs ir, be to, dar toje 
vietoje pastatęs Perkūno 
stovyklą ir šventyklos 
apačioje buvę įrengtos 
rūsys, kuriose žalčius, 
gyvates ir kitus garbina
mus gyvius laikydavę. 
Ant šventyklos buvęs di

dysis bokštas, kuris virš 
šventovės sienų 16 uolek- • 
čių aukščio (ilgio matas, 
lygus maždaug 66-71 cen
timetrui). I patį aukurą 
vedę 12 papėdžių laiptai. 
Papėdės aukštumas 1 uo
lektis, o platumas 3 uo
lektys. Aplink aukurą bu 

_yusį dar viena akmeninė 
sienelė, buvusi pagražin
ta taurų, briedžių ragais 
ir kitais panašiais papuo
šalais. Kiekviena minė
tų laiptų papėdė buvusi 
skirta vienam iš Zodiako 
ženklų. Aukščiausia papė
dė buvo vėžio, gi žemoji 
— ožio. Zodiako ženklai 
atitinkamos figūros, bu
vę pastatyti ant kiekvie
nos papėdės. Pagal šias 
papėdes ir tam tikrus 
ženklus žyniai metų lai
kus skaičiuodavę. Kai ku
rie istorikai, pvz., Nar
butas, tvirtina, kad An
takalnyje buvusi dar bend 
ra visų dienų šventykla, 
kitaip tariant, lietuvių 
Panteonas, gi dabartinės 
šv. Petro bažnyčios vie
toje stovėjusi deivės Mil
dos šventykla.

O kieno ir kada buvo 
pastatyta Gedimino pi
lis? Daugumas istorikų 
ir metraštininkų (taip pat 
ir padavimai sako) tvir
tina, kad šita pilis Vil
niuje pastatyta didžiojo

Tęsinys 8 psl.

Vilniaus miesto planas, graviruotas.G. Brauno 1572 metais.

Stefanija Rükiené

Uš krosnies, prie sienos, stovi šeimininkės Nata- 
šos lova. Tai jau vienas pasienis ir užimtas.

Mes susigrupuojame po dvi gulėti, nes penkiems 
guoliams visai nėra vietos. Visos keturios turime tilp
ti antrame pasienyje, nes viduryje kambario reikia pa. 
likti taką, gale tako stovi stalas. Aš su Brone užima
me vietą prie dutų, o draugėms užleidžiame geresnę 
vietą, nes B. Gintalienė yra néscia.

Grindys švarios, ir mes ant jų klojamės patalą. Vė
liau gal gausime lentų ir pagaliau, pasidarysime ožiu
kus ir turėsime kaip reikiant lovas. Šiandien niekas 
daugiau nerūpi, tik poilsis.

Susėdusios ant grindų dairomės po kambarį ir sve
rtame NataŠos turtą. Mažas, primityviai sukaltas sta
liukas, trys medinės taburetės, prie stalo stovi trum
pas suoliukas. Gale jos lovos pastatyta maža skrynelė 
kurioje sukrautas visas merginos kraitis.

Lova sukalta iš paprastų lentų ir matyti, kad ne 
meistro dirbta. Lovatiesė perkelinė, o pagalvėlis ap-‘ 
vilktas gėlėto audeklo užvalkalėliu.

Ji neturi žmoniškesnio puodo, stiklinių ir lėkščių, 
o apie prabangesnius indus nereikia ir Šnekėti. Ji 
mums pasakė, kad visame kolchoze yra tik dvi mė
sai malti mašinėlės, kurias turi kolchozo pirmininkas 
ir sandėlininkas.

Viską žiūrinėjame, svarstome. Visa tą, ką matome 
griauna visus mūsų ankstyvesnius samprotavimus. At
rodo,kad čia žmonės gyvena Šimtu metų atsilikę nuo 
Vakarų Europos ir Lietuvos.

Paklausiame Natašą, kiek laiko ji čia gyvena. Ji 
mums atvirai pasisako, kad čia atitremta 1931 m. Da
bar yra 1941 m. Tai žmogus, visą dešimtmeti dirbda
mas ,tik toki teįstengė susikurti gyvenimą. NataŠa ir 
visi Šio kaimo gyventojai irgi norėtų geriau gyventi.

SKALBIMAS

Mes pradedame mindžioti seną, rūsčią, pilną kan
čių ir paslapčių, Sibiro žemę. Netikėtai likimas mus 
pririšo prie tos žemės, laikys mus čia sukniubusius po 
sunkaus gyvenimo našta ir neleis atsitiesti. Prasideda, 
ne gyvenimas, o tik vegetavimas.

Nataša, vos tik prašvitus, atsikėlė, apsirengė ir iš
skubėjo į darbą. Čia mažai kas turi laikrodžius, bet 
jie ir nereikalingi, nes gyvenimas kolchoze prasideda 
nuo aušros ir baigiasi tamsa.

Visi kaimo gyventojai anksti ryta išeina į darbą,' o 
savo mažus vaikus palieka vaikų lopšelyje visai dienai 
Ten juos prižiūri, maitina ir migdo. Tremtinės moti
nos baidosi to lopšelio, nes dvidešimt penkiems vai
kams prižiūrėti,tvarkyti ir auklėti paskirta tik dvi 
moterėlės: mūsų šeimininkė Nataša ir dar viena senu
tė. Lopšelio yra dvi grupės. Su vyresniųjų vaikų gru
pe dirba kolchozo pirmininko žmona ir taip pat vie
na senutė. Jos jokio mokslo nebaigusios ir apie vaikų 
auklėjimą neturi jokio supratimo. Nataša čia dirba, 
nes luoša ir netinka sunkiems fiziniams darbams, o 
pirmininkė dirba todėl, kad pirmininko žmona. Ne
sistebime, bet nieko ir nesuprantame. Vietiniai paten 
kinti, kad jų vaikai lopšelyje gauna užvalgyti.

Pirmąjį rytą atsikeliame gana anksti. Jaučiamės 
kiek pailsėjusios po tokios velniškos kelionės. Lauke 
užsikuriame ugnelę, išsiverdame arbatos ir papusry
čiaujame.

Tuojau iškratome savo maišus, susirenkame nėšio 
tus ir nešvarius skalbinius ir einame ieškoti prūdo. 
Klaidžioti nereikėjo, nes tą bala tuojau suradome.

Tęsinys 8 psl.
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— Balių Akademikų Draugija, 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies, Inc. 
(AABS), gavo pasiūlymą iš Hoo- 
verio Institucijos Kalifornijoj 
mikrofilmuose užfiksuoti rinkti
nius Pabaltijo nepriklausomy
bės laikmečio žurnalus bei laik
raščius. Šiam projektui tikimasi 
ir New Yorko centrinės bibliote
kos piniginės paramos. Praėju
sio pavasario Toronto universi
tete įvykusios AABS konferenci
jos rinktinės paskaitos šį gegužį 
pasirodys trijose knygose: “Pro
blems of Mininations: Baltic 
Perspectives”, “Baltic Litera
ture and Linguistics” ir “Baltic

MÚSU LIETUVA

History'”. Jas galima užsisakyti 
(po $8.50): AABS, 366 86th St., 
Brooklyn, N. Y. 11209. Šiemet 
Draugija išsiuntė apie 1500 
laiškų lietuviam adresatam 
naujų narių verbavimo vajuie.

? (E)
— Dr. Vytauto Vardžio re

daguotos ir anglų kalba išleis
tos knygos “Lithuanian under 
the Soviets” laida jau yra iš
sisėmus. Šiuo metu svarstoma 
išleisti antrą jos laidą, nes pir
moji labai gerai pasitarnavo 
Lietuvos reikalų prieš komunis
tinei propagandai kitataučių tar
pe "F

— Lietuvos Vyčių seimas, 
šiais metais jau 60, vyks rugpjū
čio 16-19 Stonehill College pa
talpose. Brockton, Mass. Seimą 
globoja Brocktono Lietuvos Vy
čių kuopa nr. I.

— Maltiečių Ii pas. karo emi
gracija gana išsamiai ir tiksliai 
aprašyta naujoje Paul Tabori 
knygoje “The Anatomy of 
Exile” (Harrap Books, 182-184 
Holborn, WCIV7AX, Great Bri
tain, 432 p., $15.00). Dar gauses
nės lietuviškos medžiagos bus 
šią žiemą išeinančiame “Egzi- 
lės anatomijos” antrame tome.

— Pranas Karalius, C leve lando 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vedėjas, mokytojų studijų 
savaitėj, kuri vyks rugpiūčio 12- 
19 Dainavoj, skaitys paskaitą 
“Tautinis, bendruomeninis ir 
politinis auklėjimas lituanistinėj 
mokykloj”.
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— Newark, N. J., LB apylin
kėj Encyclopedia Lituanica 
platinimu energingai rūpinasi 
buvęs apylinkės valdybos narys 
S. Kontrimas. Šiuo metu jis yra 
užangažavęs 28 naujus prenu
meratorius.

Atsiųsta pamlfiėta
Bronis J. Kasias, THE USSR-GER- 

MAN AGGRESSION AGAINST LI
THUANIA. VLIKo pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis 1973 m. iš
leista dokumentinė knyga. 544 psl. 
kietais viršeliais. Kaina $15. Leidyk
los adresas: Robert Speller & Sons. 
Publishers, Inc., 10 East 23rd Street. 
New York, N.Y. 10010. USA.

THE VIOLATIONS OF HUMAN 
RIGHTS IN SOVIET OCCUPIES* 
LITHUANIA. A Report for 1972. 
JAV LB leidinys. 1973 m. vasario 16 
d. 88 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
nepažymėta. Leidėjų adresas: Li
thuanian American Community, Inc., 
405 Leon Ave., Delran, N.J. 08075. 
USA.

VERGUOS KRYŽKELĖSE
(iš 7 psl.)

Tam prūdui geriau tiktų kūdros vardas, bet negi, da
bar svarbu tas pavadinimas.

Pasirodo, kad mes ne pirmosios atėjome. Jau be
veik pusė prūdo pakraščių užimta naujųjų kaimo gy
ventojų tremtinių. Visi nori apsišvarinti, nes duota 
tik trys dienos poilsio. Tuojau ir mes užsiimame vie
tele prie vandens. Nusižiūrime, kad arčiau būtų ir tvo
ra skalbiniams pasidžiauti. Tvorų čia yra daug, nes 
kiekvieno kolchozininko daržiukas žagarais aptvertas.

Persijnetusios keliais žodžiais su kaimynais, nes rei
kia žinoti, kas pas ką apsistojęs ir ar labai sukimšti, 
pradedame darbą. Mykolas Jasinskis, pasiskolinęs kir- 
Vį;paruošia vandeniui šildyti ugniakurą. Mes nuėju
sios taigon, kuri buvo čia pat pašonėje, prisirinkome 
po glėbį sausų šakų ir parvilkusios užkūrėme ugnelę. 
Džiugu kad galėsime išsiskalbti. Muilo neturime, tai 
baltinimo darba paliekame saulutei. Ji visiems vieno
dai šypsosi: mūsų paliktai tėvynei ir Sibirui, vietos gy 
ventojam, tremtiniam ir mūsų „ponams” komunis
tams.

O vis dėlto labai gera, kad galima skalbinius pavi
rinti, nes mums kersulės labai įkyrėjo. Bemuiliai gal
vojame apie pelenus, kaip apie puikią skalbimo prie
monę. Atsinešame daugiau malkų, gerokai pakūren
sime ugnelę ir bus skalbimo miltelių. Tai mat, kiek 
maža žmogui reikia, kad jau atrodytų gera.

Taip mes uoliai skalbėme ir ant tvorų džiovinome 
savo skarmalėlius, akylai dabodami, kad kas nepavog
tų. Išdžiūvusius skalbinius ištampėme, gražiai sudėlio 
jome, nes laidynė - tai buržujų išmistas ir ją reikia pa
miršti. Viena kita moterėlė turi laidynę, tik ne angli
nę, bet visą geležinę. Pas ką tokią laidynę pasiskolin
ti, mes dar nežinojome.

SAVOTIŠKA PRAMOGA

Mums beskalbiant pradėjo iš visų pusių rinktis kai
mo senutės su mažais vaikais. Pietų metu pasirodė vy 
i ai ir moterys. Jiems buvo įdomu susipažinti su nau
jaisiais tremtiniais. Vietiniai gyventojai mus laikė kul
tūringais žmonėmisir į mus žiūrėjo su pagarba. Juos 
domino mūsų drabužiai, baltiniai ir patalynės.

-M es anksčiau irgi gerai gyvenome ir visko turė
jome, — aiškino mums.,

Visi šio kaimo gyventojai yra 1931-1932 m.trem
tiniai. Daug čia yra buvusių pirklių, namų savininkų 
ir stambesnių ūkininkų nuo Bamaulo. nuo Baikalo 
ir iš kitų Sibiro vietovių.

Vietinės moterys žiūrinėjo mūsų turimus daikte
lius ir skalbinius ir jau galvojo apie mainus. Jos žino
jo, kad mainų laikas ateis, nes badas už duonos kąsne 
lį priverčia visko atsisakyti.

VILNIAUS
PRAEITIS

(tąsa iš 7 psl.) 

Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino apie 1322 - 1323 
metus o Tačiau šios ži
nios nesutinka su Petro 
Dusburgo kronika. Jis ra
šo, kad pilis jau stovėju
si 1305 metais, nes tais 
metais pirmą kartą žie
mos metu kryžiuočių va
das Eberardas de Vir- 
nauburgkas buvo užpuo
lęs Gedimino pilį (cast- 
rum Jedmini). Kitą kar
tą 1315 metais birželio 
24 do tą pačią pilį norė
jęs slapta apsupti Ragai
nės komendantas Frid- 
ricus de Llbuncele su 150 
vyrų. Pradedant 1334 
metais vokiečių kroniki
ninkai Gedimino pilį visa
dos vadina Vilniumi. Pa
gal kronikas žinomi to
kiais metais puolimai: 
1334 m., 1365 m., 1367 
m. 1369 1375m.s1379
m., 1381 m#31382 m.91^85 
m.s ir 1390 m. Tačiau vi
sais žygiais Gedimino 9 
Algirdo j Kęstučio ir Vy
tauto laikais nė kartą ne 
pavyko aukštutinės pilies 
priešams paimti. Tik 
1390 metais buvo pada
ryti kiek didesni nuosto
liai.

Kaip ten būtų buvę, vis 
dėlto Lietuvos istorikai 
tvirtina, kad Gediminas 
iš Trakų į Vilnių sostinę 
perkėlęs 1322 metais* 
Tai daręs strateginiais 
sumetimais. Mat, čia la
bai buvo patogi vieta nuo 
priešų gintis — iš trijų 
pusių supo aukšti kalnai. 

o iš Ketvirtos Neris. Ne
ries su Vilnia - Vilnele 
susikirtimo vieta buvo ir 
tebėra miesto centras. 
Tuo pat laiku, kaip spė
jama, Neries ir Vilnios 
santakos vietoje aukšta
jame kalne buvo pastaty
ta aukštoji pilis 5 o Šven
taragio slėnyje--žemoji 
pilis. Aukštoji pilis buvo 
statyta apsigynimui nuo 
priešų; ji buvo aukšta ak
menine siena apmūryta. 
Šventaragio slėnyje pi
lis , kurios viduryje buvo 
kunigaikščio rūmai,šven 
tykia, krivių - krivaičių 
rūmai ir bokštai. Prie 
krivių-krivaičių rūmų 
stovėjo aukštas bokštas 
su langu, pro kurį kri- 
vės ir vaidilos skelbda
vę dievų valią ir dary
davę kitokius nurodymus 
bei įsakymus. Kai kas 
tvirtina, kad dabartinės 
Katedros apatinė dalis ir 
yra to paties bokšto lieka 
nos.

Gedimino laikais Eu
ropos kultūringųjų tautų 
keliauninkai, aplankę Vil
nių, savo užrašuose įspū 
dingai jį mini. Vilnius lai
komas labai svarbiu Eu
ropos miestu, o lietuvių 
gyvenime jis svarbų vaid - 
menį vaidino. Čia buvo vi 
sos šalies tikybinis, poli" 
tinis ir kultūrinis cent
ras.

1387 metais įvesta 
krikščionybė. Tai tas Vil
niaus gyvenimą žymiai 
pakeitė: — nyksta seno
vė, statomi naujo stiliaus 
pastatai, Visų pirma, ži
noma, buvo išnaikintos 

šventyklos, „Išvaikyti 
vaidilos, žyniai, vaidilų 
tęs, iškirsti šventieji 
ąžuolai, užgesinta amži
noji ugnis. Apsigyvenus 
naujiems tikybiniams šei - 
mininkams, persimainė 
(pasikeitė) ir visas se
nasis Vilnius 1387 me
tais vietoje Perkūno šven 
tykios buvo pastatyta Die 
vo Motinos ir švento Sta
nislovo bazilika, vėliau 
pavadinta katedra. Ant 
kitos šventyklos pamatų 
pastatyta šv. Jono bažny
čia. Lietuviai, nors irap 
krikštyti, ilgai laikėsi se
nojo tikėjimo, nes jiems 
nebuvo suprantamas Die
vo žodis, skelbiamas len
kų kalba.

Be to, Jogaila susigimi
niavęs su lenkais, vis dau
giau dėmesio kreipė į len
kiškus i as sritis, negu į 
patį Vilnių, ir į Lietuvą. 
Taip pat daugel į lietuviš
kų žemių išdalino lenkų 
ponams - dvarininkams, 
o tuo kartu įvedama ir 
baudžiava.

Prie Vilniaus nykimo 
prisidėjo dar 1390 me
tais smarkus kryžiuočių 
puolimas ir 1399 m. išti
kęs didelis gaisras, su
naikinęs didesnę miesto 
dalį, katedrą, kunigaikš
čio rūmus ir daugybę 
brangenybių.

Tačiau kas kita, kai 
Lietuvą į savo rankas pa 
ėmė Vytautas. Tada Vil
niaus miestas pradėjo 
vėl atkusti, nes Vytau
tas daug dėmesio kreipė 
į miestų augimą, ypač į 
Vilnių.
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fili JANKUTĖ — RAMBYNO

SMBÔIJS
Šiemet — sukaktuvi

niai metai, nes sukako 
lygiai 90 metų nuo Lie-, 
tuvos atgimimo laikraš
čio "AUSZRA" pirmojo 
numerio pasirodymo»

laiką būdamas begaliniai 
didelis patriotas lietu
vis, vis ilgėjęsis grįžti 
į gimtuosius Bitėnus s pa
simirė Toronte ir palai
dotas lietuviškose Švff 
Jono Krikštyto jo. kapinė-

latalis issleidjiaoas Liehiws Bilétoja.

Tilžąje.
—• wu.uk** «kuUWiw Am»/'-» f»»

Su laikraščiu ’’Ausži
rą” daug kas rišasi — 
daug pavienių asmenų, 
daug šeimų, daug įvykių, 
nekalbant jau apie vieną 
ir didžiulę šeimą —visą 
lietuvių tautą, ir paga
liau, pačios Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mą 1918 m0 vasario 16 d.

Tačiau gal niekas tiek 
su "Auszra” nesusijęs, 
kiek amžinos atminties 
Martynas Jankus, Mažo
sios Lietuvos patriar- 
cnas, ir jo šeima. Taip 
lygiai, žinoma, ir jų gy
ventoji vieta — Bitėnai, o 
šalia jų — Rambyno kal
nas o

Deja, Patriarchui Mar. 
tynui Jankui nebuvo lem
ta net numirti savo numy
lėtuose Bitėnuose» Jis su 
šiuo pasauliu atsiskyrė 
tremtyje — Vokietijos 
Flensburge 1946 m. gegu
žės 23 d» Gi jo šeima — 
trys dukterys Elzė, Ėdė 
ir Urtė ir aklasis sūnus 
Kristupas — atkilo šia
pus Atlanto,

Kanadoje, Toronto 
mieste, apsigyveno Elzė 
su Kristupu, Ėdė iš pra
džių gyveno Montrealyje 
(dabar — Toronte), o Ur 
tė — Chicagoje, Sūnus 
Kristupas, ištvermingai 
ir kantriai nešęs savogy 
venimo nedalią —aklu
mą ne tik Tėvynėj, bet ir 
ištrėmime svetur, visą-

se.
Čia pat, Toronte, liko 

ištikima viso gyvenimo 
Kristupo palydovė . ir, 
bendrai, ryškiausia as
menybė visoj Jankų šei
moj — tai Elzė Janku
tė, Ji buvo didžiausiu tė
vo, Martyno Jankaus, 
ramsčiu, dar būdama Lie
tuvoj, gimtajam Bitėnų 
kaimelyje, ji būdavo nuo
latinė Rambyne įvykstan
čių Joninių iškilmių pra- 
vedėja, nuolatinių svečių 
priėmėja ir t.te

Ir dabar ji, nors gyven
dama išeivijoj, ir bebaig
dama 80-tuosius am
žiaus metus (gimusi 1894 
m, birželio 16 d.),--ji ne
sėdi rankų sudėjusi, bet 
dirba, kruta, veikia — 
vis ’’vardan tos, Lietu
vos”, — anot himno žo
džių, Jos visur pilna — 
minėjimuose, parengi
muose, organizacijose, 
etc o

Gyvendama Lietuvoje 
Elzė tvarkė tėvo reikalus 
ūkį» Rinko Mažosios Lie
tuvos tautosaką, kurios 
pluoštas buvo išspausdin
tas ’’Tautosakos Darbuo
se" (t.II!, 1937 m.).

Elzės Jankutės didžiu
lėmis pastangomis ir rū
pesčiu 1957 m. išleista te- 
vo — Martyno Jankaus 
monografija» Ji rūpinosi, 
triūsė ir susiieškojo mo
nografijos leidėją, ku
riuo buvo amžinos atmin
ties Juozas Jo Bachunas, 
taip pat susirado ir mono
grafijos autorių, kuriuo 
buvo Pranys Aišėnas. Iš - 
leido "Vilties” spaustuvė 
Clevelande.

Monografija — tai gra 
žus paminklas "Aus z» 
ros" pradininkui ir Ma
žosios Lietuvos patriar
chui Martynui Jankui.

DIRVA

ŠIRDIS, MEILĖ IR SUBRENDIMAS
Yra labai daug sakančių žodžių.Kad 

ir MODERNI MOTERIS, arba TĖVIŠ
KĖ, arba MOTINA. Tik ištarus „MO 
TINAmumyse iškyla jos gerumo, pasi
aukojimo, nesibaigiančios meilės vaiz
das. Brazilas išgirdęs ar pamatęs ant sie
nos kabantį Pelė nuotrauką, tuoj prisi
mena jo ir Brazilijos laimėji
mus futbolo rungtynėse ir tarptautinė
se olimpiadose.Daug brazilų žavisi jo as. 
menybe. Psichologai pripažįsta didelę 
tokių „daug sakančių“ žodžių reikšme 
žmogaus gyvenimui.

Panašių daug sakančių žodžių reikia 
žmogui ir religiniame gyvenime. Toks 
žodis, toks idealinis vaizdas katalikams 
yra Jėzaus Širdis. Širdis nuo amžių yra 
nuoširdumo ir meiles reikšmuo-simbo- 
lis. Ištaręs „Jėzaus Širdis“, ar pamatęs 
jos paveikslą, tikintysis greit pajunta sa
vo dvasioje iškylantį gerojo Jėzaus,Die
vo Sūnaus vaizdą,prisimena Jo geruma, 
gailestingumą... Tikinčiojo širdyje įsi - 
žiebiaįiėkingumo, meilės jausmai Dievui 
Ant kryžiaus pervertas Jo šonas, sužeis
ta Širdis su tekančiu išjos krauju bei 
vandeniu byloja apie žmonėms liejamas

LIET. KUNIGAS KASYKLOSE
iš 4 psl.

tą kamerą, kur turėjo pradėti bausmę.
Galima įsivaizduoti jo kentėjimus, tu

rint sulaužytą ranką ir susilaukiant kitokių 
tortūrų. Tokias baisias kančias jis turėjo 
pakelti šešiasdešimt dienų ir naktų.

Noble toliau pasakoja, kad po dviejų 
menesių kunigas sugrįžo į barakus labai 
sulysęs, jo veide buvo giliai įspaustos kan
čios žymes, bet jo dvasia, kaip visada, pa
siliko nepalaužta.

Negavus reikiamo gydymo, jo ranka 
pasiliko sužalota. Jis jau nebegalėjo būti 
pasiųstas atgal į kasyklas, o buvo priskir
tas į brigadą, kur turėjo savo sveikąja ran
ka stumti anglių prikrautus vagonus. Bet 
jis ir naujoje vietoje barakuose greit pra
dėjo klausyti išpažinčių, teikti religinius 
patarimus. Kiti kaliniai kiek galėdami sten- 
aėsi palengvinti jo darbą, kad jis turėtų 
daugiau energijos ir laiko, savo kunigiš
koms pareigoms. Dažnai jam tekdavo tuos 
vagonėlius stumti drauge su Noble, ir ta
da lietuvis kunigas kalbėdavo apie tikėji
mą, c

Vienas iš to lietuvių kunigo draugu bu
vo liuteronų dvasininkas, su kuriuo jis tu
rėdavo ilgas diskusijas, tačiau Vorkutoje 
tarp įvairių tikybų atstovų nebuvo kokios 
'tampos, visiems tą pačią priespaudą ken
čiant. Noble sako, kad ta draugystė tarp 
lietuvio katalikų kunige ir tarp liuteronų 
dvasininko buvo gyvas krikščioniškosios 
vienybės simbolis.

Baigdamas to lietuvio kunigo aptarimą, 
Noble pažymi: "Kurią nors dieną kunigas 
S. gal net pateks į palaimintųjų eiles, kaip 
dvasininkas, kurio nepaprastas heroizmas 

* jam pelnė dvasinius nuopelnus. Jo galingas 
apaštališkas darbas yra tipiškas savo he
roizmu daugeliui Romos katalikų kunigų, 
kurie buvo Rusijoje kalinami ir kurie, kaip 
šv. Povilas, tęsė evangelijos skelbimą ka
lėjime ir drąsino tikinčiuosius".

malonių sroves ir sakramentus. Jėzaus 
paveikslas su liepsnojančia širdimi be žo
džių kalba apie didelę, niekad neužgęs- 
tanČią Dievo meile1mums,šavo tvariniam^ 
nors daug kartų jį įžeidusiems.

Tuo būdu pasirodo ne begalinėse to
lybėse gyvenąs ir dėl savo kūrinių likimo 
nesijaudinąs Dievas,o artimas,mus ir da
bar tikra žmogiška savo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus meile mus mylįs Tėvas. Jo šir
dis dėl mūsų plakė ir kentėjo. Jis rūpina
si ir džiaugiasi mumis, ir liūdi dėl mūsų. 
Anuomet Jo Širdis kentėjo kryžiaus kan
čioje, dabar kenčia visoje žmonijoje,sa
vo mistiniame kūne, kai Jo sfnarius.ki- 
tus žmones kas užgauna, erzina, skriau
džia, dvasiškai ar fiziškai kankina, žudo.

Trumpai tariant,Jėzaus Širdies garbi
nimas yra įsikūnijusio Dievo Sūnaus Jė
zaus Kristaus ir Jo dieviškosios meilės iš
kėlimas ir garbinimas ir tikinčiųjų pasirou 
dymas, kad jie tą meilę supranta ir myli.

Iš to, kas čia pasakyta, galima padary
ti tris pirmąsias išvadas:

1.Jėzaus Širdies garbinimas įgalina 
mus geriau įvykdyti didįjį dieviškosios 
meilės įsakymą. Tikinčiojo akyse dažnai 
iškylantis Jėzaus Širdies vaizdas daž - 
niau primena jam didžia, gyvą Dievo 
meilę. Tada ir jis nori labiau mylėti, at
sidėkoti. aukotis, kad Jėzus būtų la ■' 
biau pažįstamas, tikimas, garbinamas ir 
ir mylimas, kad žmonės vieni kitų neį
žeidinėtų, bet mylėtųsi

2 Tikintysis tuo pačiu labiau pajun 
ta palaimingąją Dievo meilę sau,prade
da „suprasti su visais šventaisiais viso
kį žinojimą.'viržijanČią Kristaus meile“ 
(efez.3.19)

3. Daugelis jauno, suaugusio ir net 
senyvo amžiaus žmonių,dvasišku po
žiūriu,yra likę kaip vaikai. Jie nori.kad 
viskas ir visi tik apie juos suktųsi.Vis 
kitus puola.kaltina, save teisina. Ki - 
tiems pasipriež inus. yra nepatenkinti, 
užgaulūs, irzlūs...

Jėzaus Širdies garbinimas vis prime
na žmogui kita — Dievą, Jėzų, mylintį, 
iš Jo gautas gėrybes. Kyla nors atsidė- 
koti.atsiliepti.mylėti. Taip iš savimy • 
los perinama i kito meilės jausmus, i- 
mama daryti gera. Taip žmogus nugali 
savo vaikišką agresyvumą, išvysto savo 
prigimties socialinę bendruomenišką 
puse, pajunta laime gyventi su kitais n 
mylėti. Tai veda žmogų į dvasinį su - 
brandimą. -p, q

fi'JS .

MAHOMETO SEKĖJA!

lyje kraštas, gauna kasmet už naftą 
759 milijonus dolerių, bet turi tik pu
se milijono gyventojų. Kuvveito emiras. 
valstybės galva, gauna kasmet 28.000. 
000 doleriu algos. Prezidentas Nikso- 
nas 200.000. Žeme ir namai, kurie 
1949 m. kainavo tik 5.460 dolerių, 
dabar kainuoja 105.000 doleriu. Kaip 
pasakoje:„Tūkstantis ir viena naktis".

Mahometo sekėjai bedarbiai emi
gruoja į Europą ir ten gauna darbo. 
Anglijoje ir Vokietijoje jų yra po mili
joną, Prancūzijoje du milijonai. Ten 
jie stato sau mečetes, išlaiko savo dva
sininkus. leidžia religijos vadovėlis ir 
organizuoja keliones i Meka. Trumpai. 
Mahometo sekėjai plečiasi ir stiprėja.
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mūsų
uolių dainininkų. Ar jie kada beatsigaus? 
Ar atsiras jaunųjų tarpe lietuviškos gar
bės gynėjų, kurie pasiryžtų atgaivinti il
gą ir garbingą lietuviškų chorų tradiciją 
S. Paulyje?

ARTĖJA PARODA
Pa bai liečiu paroda bus atidaryta liepos 

6 dieną penktadieni J9.00 vaiandą.Kaip 
pernai, ji bus Salão Portinari, Praça 

Roosevelt, prie Consolação bažnyčios.
Paroda bus atidara kasdien nuo 16, 

30 iki 22,30 valandos, iki liepos 15 die
nos. Parodos uždarymo proga bus Da
riaus ir Girėno trumpas paminėjimas.

Pabaltiečių komitetas gamina rak - 
tams žiedus (chaveiros) su visų trijų val
stybių herbais.Žiedus bus galima pirkti 
už 5 kruzeirus. Parodos meto bus plati
namas ir „Brazilijos lietuvių“ žinynas, 
paruoštas T. Antano Saulaičio ir pabai- 
tiečių savaitės vėliavėlė. Pajamos padės i 
padengti parodos h* Baltų biuletenio iš* 
laidas

PASKUBĖKIT REGISTRUO
TIS STOVYKLON '

i Registracija vaikų stovyklon 
pasibaigs birželio 30 dieną. Ji

■ bus Santa Isabel vietovėje,8 
iki 13 metų vaikams. Mokes
tis 50 kruzeirų. Kadangi vie - 
tų skaičius yra ribotas, tai rei
kia tuojau registruotis. S to - 
vykiai vadovaus T. Antanas 
Saulaitis,S.J. Registruotis ga
lima abejose klebonijose.

BAIGIAMAS ŽINYNAS
Kviestieji asmens bei organizacijos 

duoti papildomų žinių „Brazilijos lietu
vių žinynui malonėkit skubiai įteikti jas 
M. Lieto vos redakcijai. Žinynas bus pra
dėtas spaudini! birželio 25- dieną.

RONDONIJOS PROJEKTAS
Baranauskas Viktoras iš Inubia Pau - 

lista, drauge su kitais studentais vyks lie» 
pos mėnesį Amazonės sritin talkininkau
ti „Projeto Rondon“ darbams.

Keletas asmenų rengiasi vykti pas mi
sionierių kunigą Bendoraitį ir išleisti jį 
atostogų,kurių jis nėr turėjęs daug me - 
tų, nors visą laiką sunkiai dirba.

DIEVO KOMO PROCESIJA

„MŪSŲ LIETUVA" MINĖS g5 
METŲ SUKAKTI LIEPOS MĖ
NESIO 29 DIENĄ, ŠV, KAZI
MIERO PARAPIJOS SALĖJE.

MALONIAI PRAŠOME ORGA*1 
NiZAC!JAS IR VISUS TAUTIE
ČIUS TĄ DIENĄ NERENGTI KI
TU PARENGIMU, DALYVAUT 
VIENINTELIO MŪSŲ LAIKRAŠ: 
CIO SUKAKTUVĖSE.

MINĖJIMO PROGRAMĄ PA
SKELBSIME VĖLIAU.

Rengėjai.
Maloniai kviečiu visus „Aušros" 

choro narius, ir anksčiau kada ja
me dainavusius bei kitus bičiulius 
atvykti kas šeštadieni j repeticijas? 
Reikia išmokti bent trejetą naujų 
dainų MOŠŲ LIETUVOS MINĖ
JIMUI.

Iš anksto už tai ką dėkodamas , 
Dirigentas Jonas Kidykas.

KAS VYKS ARGENTINON ?
Liepos 13 d. 20,00 valandą „Nemu

no”' šokėjai išvyks gastrolėms Montevi
deo, Buenos Aires ir Cordoba miestuose. 
Ekskursijai vadovauja Jonas Lukoševi - 
eitis, Nemuno Šekių mokytojas ir Brazi
lijos Lietuviu Bendruomenės TArybos 
pirmininkas. Vyks šitie šokėjai:

Sonia. Liucija ir Eena Bareišytės, Te„ 
resė Jocy té, .Verutė Aleknavičiūtė, Ona 
Emilija Siiickaitė, Kristina Valavičiūtė , 
Janetė Nikitin, Marly Trojeckaité, Cleide 
Mend©, Rosely Pustelninkaité ir Silvija 
Bendoraityté.

Vaikinai iRobertas Magila,Luiz Alber
to de Andrade, Antanas ^Leknavičius, 
Dovydas Rulevas, Roger de Angelo Guar 
dini, Jonas Silickas, Reinaldas Patvins- 
kas, akordeonistas, Aleksandras Valavi
čius, Leandras'Kramziys, Eherman Ed
gar Abbriizzini, Petras Bilevičius.

Kartu su šokėjais vyks: Ona B. Jocie
nė, Vilma Žvingilaitė, Klaudijus Butkevi
čius, Monika Baranauskienė, Ona Regi - 
na Sideravičiūtė, Arieté Bumblytė, Sil - 
vanija Aradzenkaitė.

•• mMUNAS PAS ARTISTUS
'j

Televizijos 4 kanalas, TV Tupi pen- 
ktadienio vakarais turi programą,vadina
mą CLUBE DOS ARTISTAS. Ta progra
ma perduodama visai Brazilijai, spalvota. 
Šį penktadienį, birželio 22 dieną8NEMU«< 
NAS dalyvaus toje programoje ir sušoks 
keletą šokių.

Labai populiarėja mūsų Nemunėlis 
brazilų visuomenėje ir artistų tarpe5. Kiek 
kartojau jis turėjo pasirodyt televizijose’

Tikimės, kad i-švyka Argentinoj U- 
ragvajun dar labiau pakeis nemuniečių 
nuotaiką ir patrauks į eiles .dar daugiau 
jaunimo.

■ Kai mūsų šokėjai pradeda skinti gar
bės laurus, tai labai liūdna darosi, kad 
mūsų chorai merdi. O merdi dėl stokos

SVEIKINAMÉ*VÍSUS JONUS 
IR JONES VARDINIU PROGA.

ŠV. JUOZAPO VYRU
BROLIJA

KETVIRTADIENI, BIRŽELIO 21, 
PRELATO PIJAUS RAGAŽINSKO42 
-OS KUNIGYSTĖS ŠVENTIMŲ SU
KAKTUVĖS.

UŽSIMOKĖJO UŽ M.L

Po 30 kr. Jonas Tatare nas, Anelė 
Matasū naitė, Martynas Ramoška.
40 kr. Juozas Stanžėnas; 96 kr. isabdė 
Selžokienė; 200 kr. Gražvydas Basei is. 
(už praėjusius metus 125 kr. Stasys 
Ambraziejus.

fe t? v?

KODĖL JUMS NEPRISIDĖTI ?

Visi suprantame, jog lietuvybei palai
kyti yra naudinga jaunimui STOVYK
LAVIETĖ,© suaugusiem VASARNA
MIS. Susibūrusi fundatorių grupė nori 
pairti civilinę draugiją,kuri sukelto rei
kalingus pinigus vasarvietės žemei nu
pirkti, pastatyti pastatus, įrengti žaidi
mams aikštes, baseinus, sodus ...

Iniciatoriai kviečia visus tautiečius 
prisidėti - pasižadėti mėnesiniais įmo- 
kėjimais įsigyti nario fundatoriaus (200 
kr), rėmėjo (100 kr) ar šeimyniško na- 
rio(50 kr) titulą, arba prisidėti laisva 
auka prie draugijų, organizacijų, para
pijų, kurios įmokės savo kvotas.

Fundatorių komisijos vardu: Jonas 
Bagdžius, Jonas Valavičius, kum P. 
Gavėnas, V. Banys, Renato Mendo, 
kun. Petras Daugintis,S. J.

„RŪTELĖ" PAS SKAUTUS
Lapos brazilų skautų ir skaučių mu

gėje, birželio 16 pasirodė „Žilvičio“ jau, 
nesnių grupė „Rūtelė“. Žmonėms besi
renkant, buvo proga apžiūrėti skautų 
patalpas-būkią, pamatyti rankdarbių ir 
skautiškų pagražinimų,išbandyti savo 
laimę kermošiaus žaidimuose.

APie 19.30 vai. būkio kieme prie lau
žo ir didelių šviesų „Rūtelė“ pristatė ir 
įvairią ir įdomią programą. Teresėlė A- 

•leknavičiūtė pranešinėjo atskiras progr. 
dalis: Givatarą, ir Lenciūgėlį, lietuvis - 
kas dainas, skautiškus šokius ir du vai
dinimu — Stovyklos kirpėjas“ bei „Tei
sėjas“. - išmokto stovykloje. Publika, 
kurios buvo apie 150, skautų ir tėvų .

■bits šf ketvirtadienį,po 16 valan
dos mišių S.P. katedroje. Procesi 
ja eis is Katedros, per Praça da Sé 

; iki Pátio do Coliegio. Būt gera,kad 
ir lietuviai gausiai dalyvautų.

DR. VICTOR P. SAULYTIS 
Cimrgiao-dentista;sanitarista, 
C.R.O. N0.727, pelą Umversi-

• dade de Saį Paulo.

CI i n ica-c i ru rgia-protese- RX 
Adultos e crianças.

Gydo dantų smegenis ir ka
nalus.

Priima nuo 14 v.ir šeštadie
niais.
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METINĖ PREWimATA; 30 far. GARBĖS PRENUMERATA:!SO h.; Pw&te 
SĮffieše lobia: 60 ceažavu. Užuojautos ir sveikumai nuo W ps$gį 
Del kitų sMsoą tarti» sa administracija.

korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nuoàíSM PteewdW 
raštai grąamssū tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti ms&líteâ žw»
kis redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimu kalba h «’ed.afceį^ neates- 
ko. Laikraštis skaudinamas antradieni. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9 10 
puslapiams redakcijai teiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.

$\usu 
lietuką!

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

pie tautinius rūbus Ir tt.
Su jaunaisiais šokėjais buvo jų vado

vės Vanda Pilipavičiųtė ir Audra Vosy„ 
liūtė. Kun. H. Šulcas savo būreliui pa
kalbėjo trumpai apie lietuvius skautes, 
kuriuos jis pradėjo atgaivinti sekmadie
nį birželi! 17, su to pačių šokėjų skau
tiška iškyla į Paranapiacabą.

Brazilijoje lietuviai skautai veikėjau 
nuo 1933 metų iki karo. Atsigavo 19- 
48 metais, bet vėliau veikla sustojo. 
Šios žiemos stovykla Santa Isabel bus 
labiau skautiško pobūdžio, nes vaikai 
ruoišis skautų įžodžiui.
PRAPLĖTĖ FABRIKĄ . .

Stanislovas Meilūnas, ilgai ve
dęs nuosavą automobiliu parduo
tuvę Vila Prudentėje, pardavė š|x 
lietuviams gerai pažįstamą įstaigą 
ir jėgas sukaupė Bairro do Limão 
esančiam Estamel Embalagens fa
brikui, kuriame gaminamos ir gra
žiai atspausdinamos įvairios dėžu
tės produktams vynioti, užbaigia
mi specialiu Embacoior procesu. 
Kartu su savo tėvu .vienu iš pirmų
jų lietuvių pramonininkų, dirba 
Stanislovas Meilūnas Jr.

Šiuo metu S. Meilūnas yra Ro
tary klubo São Paulo vakarų sri
ties pirmininkas. Jis atžymėtas už. 
labdaros darbus šiais žymenimis. 
Comendador da „Gran-Cruz do 
Mérito Social” I.B.E.S., Gran Cruz 
de Honra do Collar de Piedra de 
Borinquen, Comendador de Mé
rito da Ordem da Cruz Cabráíia. 
Comendador de Mérito da Ordem 
de Saints Cosme et Damien

MARIJA PADOLSKIENÊ

mirė šeštadienį,birželio 16 dieną ge
gužės 12 sukakusi 80 metų amžiaus

Šeima ruošėsi minėt jos gimtadieni, 
o vienas vaikaitis susižieduoti, kai po 9 
mėnesių kovos su širdies liga ramiai mi
rė.

Velionė kilusi iš Marijampolės. Liko 
penkios du te rys: Adelė, Albina, Elzė, A 
leksandra ir Mikelina bei žentas Pranas

Didelis būrys giminių ir draugų paly, 
dėjo į Aracá kapinesesu kun. Antanu 
Saulaičių,S.J

Velionė uoliai lankydavo lietuviškas 
pamaldas V.Carolinos bažnytėlėje. Tu
rėjo giminių São Sebastião mieste ir 
Lietuvoje

10


	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00122
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00123
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00124
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00125
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00126
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00127
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00128
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00129
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00130
	1973-07-11-nr25-MUSU-LIETUVA-00131

