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Seimo atidaryme dalyvavo apie 150 asmenų. Iš jų du trečdaliai ats
tovai, o kiti svečiai. Washingtono lietuvių rengimo komisijos pirm. dr.
Jonas Genys pabrėžė, jog kaip JAV-bės ir jų sostinė yra laisvės simbo
lis, taip ir seimas turi būti simbolis gyvos ir organizuotos lietuvių tau
tos, kuri niekada nenurims iki atstatys laisvę tėvų žemėje. JAV ir Lie
tuvos himnus sekė invokacija, pagrista malda „Tėve musų" skaityta
prel. J. Balkūno.
PLB valdybos pirm. St. Barzdukas pastebėjo, kad išeivijos lietuviai
susirenka penktą kartą (pirmas Pas. Liet. Kongresas įvyko Lietuvoje
NRVi 1311 I XXV. 1973 M. RUGSĖJO—SETEMBRO 13 D. 6'0 centavu
1935 metais), o šis yra IV PLB seimas. Trumpai paminėjęs buvusius
R .luatindiba.20
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seimus (pirmasis 1958 m. New Yorke) sakė, kad mes einame Lietuvos
keliu, ir kad tautos gyvybės kelias yra kelias j Nepriklausomos Lietuvos ateitį. Paminėjo III PLB seimo atstovus, kurių nebėra gyvųjų tar
ŠVEDIJA
pe, kviesdamas pagerbti juos, įvardinęs ir inž. Zenoną Bačelį, kurio
mirties žinia seimą pasiekė per Brazilijos atstovus.
Stokholmas. Profesoriai gydytojai ,
Seimo vice-pirmininkais buvo išrinkti kraštų pirmininkai, dalyvau
Ibrahim Nagib ir Axel Hugo Theorell
paskelbė išradę skiepus nuo vėžio. Po ją seime: Kanados, JAV, Anglijos, o iš P. Amerikos A.Mičiuidas (Arg.),
VI. Venckus (Venec) ir kun. M. Tamošaitis (Kolumb). Pirmininku iš
Busimasis prezidentas gen. E. Geisel poros metų jau būsią galima skiepyti vi
rinktas PLB valdybos siūlytas kandidatas Ad. Qamus’is iš Detroito. Su
š| šeštadienį kalbėsiąs apie savo busimo sus, kas tik norės. Tie skiepai apsaugo
sią kiekvieną nuo bet kurios rūšies vėžio darytos įvairios komisijos. į nutarimų - rezoliucijų komisiją įėjo kun.
stos valdžios darbo gaires.
ligos. Atrodo per daug geras dalykas, Pr. Gavėnas iš Brazilijos.
%
Seimą sveikino diplomatijos vardu St. Lozoraitis Jr. ir Min. J. Kajec
Vyriausybė ryžosi importuoti dides kad galėtų būti tikras. Tačiau per daug
ni kieki sviesto, nes krašte gaminamojo nepasitikėti irgi neišmintinga. Jei tai pa. kas; VLIKo vardu pirm. J. Valiūnas, ragindamas seimo dalyvius pakil
ti virš kasdienybės ir vieningai veikti. Sveikino ir K. Škirpa, pirmasis
nebe gana visiems jo norintiems aprū sirodys tiesa, tai išgelbės žmoniją nuo
vienos iš dažniausių, skaudžiausių ir ne savanoris ir 41 metų sukilimo vadovybės min. pirmininkas.
pinti.
g.
Seimo atidarymo išvakarėse buvo priėmimas Lietuvos atstovybėje
maloniausių ligų.
Jame dalyvavo visi penki Brazilijos atstovai.
Advokatas Tito Costa sako ir jo min

BRAZILIJA

tj palaiko deputatas Alberto Goldman,
kad buvęs miesto prefektas esąs išmes
tas iš savo pareigų prieš veikiančius įs
tatymus Todėl jo atleidimas esąs nele
galus, jis todėl tebesąs tikrasis S. Paulo
prefektas, o naujasis M.Calasuonno ne
sąs legalus ir todėl visi jo juridiniai veiks
mai esą nelegalūs. Tik reikia, kad kas
tą reikalą iškeltų teisme.

Antradieni (rugs.11) duona pabran
go 12 procentų. Krautuvininkai sako,
jog ir ta kaina esanti per žema.

CS LE
Didžiojoje spaudoje Čilė vis užima
pirmą vietą savo liūdnomis naujienomis.

Jau labai trūksta duonos net sostinėj
Santiago. Todėl šią savaitę kilo riaušės
minia žmonių įsilaužė j vieną kepyklą,
išsinešė 1800 kilus duonos ir 46 kilus
miltų.

lauti, kad prez. Allende atsisakytų savo
prezidento vietos, kad paskelbtų nau
jus rinkimus. Jis jokiu būdu nesugebąs
valdyti kraštą ir veda prie visiško chao
so,
*
Kaikurios darbininkijos organizaci
jos jsigįjusios ginklų ir mokinančius sąvo narius partizaninio karo.

REIKALAUJA ATSISTATYTI
Pagaliau didžiausioji Čilės partija -

Krikščionys Demokratai nutarė reika-

MASKVA išsigando.
Prancūzija pirmoji Europos valsty

Š
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bių pripažino komunistinę Kiniją. Tai
padarė prez. de Gaule. Už tai Rusija ne
pyko, bet dar jj pagyrė.
Dabar Prancūzijos prez. Pompidou
svečiuojasi net 7 dienas Kinijoje. Mask
va išsigando.Neišlaikė nervai ir viešai pra
bilo įspėdama tiek Prancūziją, tiek Kini
ją nesudaryti sutarčių prieš kuri nors ki
tą kraštą. Nors to krašto vardo ir nepa
minėjo, bet aišku, jog tai yra Sov. Rusi
ja. Ji dabar ypač bijosi Kinijos, kad ta
ne tik turi virš 700 milijonų gyventojų,
bet ir atominių bombų, kurios lengvai
galėtų pasiekti visus didesniuosius jos
miestus.
Arabai nusavina Amerikos gazolino
kompanijų įmones savo kraštuose ir grą
sojai neparduot aliejaus, jei Amerika ir
toliau taip labai rems Izraelį prieš ara
bus. Bet Niksonas šiomis dienomis atsa
kė turjs jau gatavus planus Amerikai
aliejum, ar geriau sakant energija aprū
pinti.Jis neįeisiąs arbams diktuoti ko
kia turinti būti Amerikos užsienių poli
tika. Be to švelniai pagrąsino: jei arabai
vartos aliejų ginklų vietoje Amerikai
spausti, tai jie nustos savo produktams
rinkos. Arabai dėl to pasipiktino, bet,
matyt ir šiek tiek išsigando, nes Ameri
ka daugiausiai perka prekių ir sumoka
bilijonus dolerių.

ŠIAME NUMERYJE

Jubiliejinės stovyklos viršininkas vs A. Saulaitis su grupe skautininkų ir svečių savaitgali»,
iškilmėse. Iš kairės: vs V. Šenbergas, vs A. Saulaitis, f LB pirm. S. Barzdukas. muz. A. Mikulskis
stovykloje skaitęs paskaitą ’’Muzika — tautos veidas' ' vs. L. Milukienė, vs O. Žailskienė.- Lie
tuvos diplomatinės tarnybos narys St. Lozoraitis, jr.. atr .'kęs iš Romos ir stovykloje skaitės pa
skaitą ’’Lietuvos valstybinis klausimas pasaulinėje picinėje . s. J. Budrienė, muz O. Mikuls
kiene ir vs V. Kizlaitis.
-T
nuot’-a:.!t
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

i

j

PLB Seimas
1
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Lietuvoje šiuo metu yra 563.000
televizijos aparatų ir 835.000 radijo
aparatų. Radijo stočių yra 20.

Senojo Vilniaus vaizdai iš XVHI-XX
a. pradžios buvo išstatyti dailininkų pa
rodoje Vilniuje.

Lietuvos žvejybos laivai šiais metais
sugaus apie 4,3 milijono centnerių žu
vies.
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kios komisijos - Šokių, teatro, dainų,
kultūros ir švenčių ruošimo. Į veiklą įei
na dar ir lietuvių kalbos pamokos ir tė
vynės pažinimas.

ARGENTINOJE

Argentinos Lietuvių centre dr. Ire
ne H. Gikyte organizuoja psichinių
problemų patarimus - patarnavimus.

Leningrado Etnografijos muziejuje
buvo surengta Lietuvių liaudies meno
paroda „Gintaro šalies šedevrai”, kurio
je dalyvavo virš 300 menininkų su. 500
kūrinių.
Pagal ,,New York Taimes” dienraš
Dr Vytas Bagurskas Urugvajuje jau
čio pranešimą gegužės 7, sovietai per antri metai karte j mėnesi lietuviu para
organizuoja pramonės ir žemės ūkio pijoje praveda jdomius pašnekesius jau
tvarkymą. Vietoj kad viskas būtų iš nimui; kuris rengiasi sukurti šeimos ži
Maskvos tiesiog tvarkoma, įsteigiami
dinį.
didesni junginiai, apima tam tikrą geo
Dail. Romo Viesulo paroda vyko Pa
grafine sritį ar pramonės bei ūkio šaką
ryžiuje „LeSoleil dans la Tėte”, galeri
tam tikrame plote. Laikraštis ■ teigia,
kad tai pažeisi tautinius jausmus ir joje, išstatyta daugiau kaip 20 darbų.'
tautinių, sričių vadovų pastangas išlai daugiausia „Raudų” temos kūrinių.
kyti kiek galima daugiau savistovumo.
Toronto universitete buvo pravesta
(UBA-BATUNj.
„Lietuvių diena universitete”, paskelb
Lietuva, Latvija ir Estija jeina j ta universiteto administracijos. Progra
Siaurės centro rajone, kuriame dar yra moje parodėlė ir linksmavakaris.

JAV senatas dar dviem metam sutei
kė pilna išlaikymą radijo programom.
Radio Liberty ir Radio Free Europe kurių bangos siekia ir Lietuvą.

Romuvoje, Vasario 16 gimnazijos pa
talpose Vokietijoje, stovyklavo 60 vai
kų vasaros stovykloje.
z

— Ramonas Vilutis, gegužės
5 d. iškilmingu aktu perėmė
aukštesniosios komercijos mo
kyklos '‘Carlos Pellegrini” rek
toriaus pareigas. Ši ■ mokykla
priklauso tiesioginiai nuo uni
Gudija, Kaliningrado sritis (Prūsai) ir
JA V Kongrese birželio įvykiu proga versiteto ir turi didelės svarbos
Rusijos dalis, įskaitant Leningradą ir
Australijos Elizabethan operoje dai
Maskva. Pianai per 15 metu (iki 1990) nuoja Paulius Rūtenis, turbūt vieninte pasakyta 77 kalbos.
Argentinos kultūriniame ir ko
turės būti įvykdyti.
lis lietuvis dainininkas tame krašte, pra
merciniame gyvenime. R. Vi
Argentinoje dailininkų parodoje „Club
gyvent iš savo profesijos.
lutis yra Vandos ir veliomes
Šiuo metu 1.200.000 sovietų piliečiu
de la Estampa” Buenos Aires dalyvavo
ir dail. Lidija Kalibataitė-Pereira, laimė poeto Antano Vilučių vieninte
kalinami stovyklose, kalėjimuose ir psi
J. Stankūnas, gyvenęs São Paule ir
lis sūnus, turi jau sukūręs šei
chiatrinėse ligoninėse, tvirtinai Tarp
jusi garbės raštą.
vedęs chorą, yra naujos Lietuviu muzi
mos židinį. Ekonomijos mokslų
tautinis komitetas Žmogaus teisėms So
kų. ir vargonininkų valdybos JAV-se vivietu Sąjungoje ginti. Kalinių mažiau
Los Angeles jaunimas surengė jau 17- fak. R. Vilutis baigė 1971 m.
kaip prieš 20 ir daugiau metų Stalino
laikais, bet paskutiniu metu skaičius di
dėja.
Lietuvis Juozas Lankauskas, prane
ša vakarų spauda, 1969 metais nusižu
dė sovietiniame kalėjime, nebegalėda
mas pakelti sąlygų, kuriose kalėjo 19
metų. Buvo 56 metų amžiaus.

Romo Kalantos metinės su pašaipa
paminėtos „Literatūros ir Meno", lei
džiamo Lietuvoje žurnalo, humoro pus
lapiuose, kuriuose pajuokiamos radijo
programos, siunčiamos iš Romos Lietų
jų u minėjusios Kalantos sukakti

ce-pirmininkas.

Archeologijos srityje Argentinoje pa
sižymi dr. Pedro Krapovickas, dalyva
vęs archeologinio muziejaus atidaryme
Cachi mieste, Salta provincijoje.

Balzeko Kultūros muziejus Čikagoje
praplečia savo patalpas - statoma salė,
auditorija ir kiti kambariai. Pranešda
mas apie patobulinamus, Stanley Balzekas per „Musu Lietuvą"siunčia Brazili
jos lietuviams savo linkėjimus.
Tautinių šokių ansamblis Ateitis"
Argentinoje vėl pradeda veikti. Yra pen

Naujuoju Australijos lietuviu katali
ku federacijos leidžiamo laikraščio „Tė
viškės Aidai" redaktoriumi tapo kun.
Pranas Dauknys, pakeisdamas kun. Pr.
Vaserj, dirbusi nuo 1964 metu.

tą jaunimo šventę, kurioje dalyvavo
LB jaunimo ansamblis, šeštadieninės

lituanistinės mokyklos mokiniai ir San
Baltiečiu drama Kanadoje laimėjo Ka
ta Monica tautiniu šokiu grupė.
nados Televizijos ir radijo artistų premi
ją. Drama „Milžinų replėse”, duota
Čikagietis dailininkas Kazys Varne per Kanados radio CBC tinklą. Pastaty
lis įtrauktas j vokiečių knygą apie me mu rūpinosi lietuviai, bet vaidino kano
nininkus Galerie der Neuen Kuenste" diečiai. joje vaizduojamas trijų baltų
kur aprašomi 300 žymus pasaulio dai tautų likimas.
lininkai.
Leidykla „Krikščionis gyvenime" iš
Jo „Pseudo-labyrintas" įdėtas šalia leido to paties vardo serijoje J. Gutaus
Albrechto Duereno raižinio, nes auto ko veikalą „Dievas šiandien” ir rausiasi
rius H Ohff palygina lietuvio darbą su išleisti A. Maceinos „Bažnyčia pasauly
garsiaisiais XVI a. medžio raižiniais. je”.

Tėvai pranciškonai JAV-se leidžia
šv. Pranciškaus Varpeli”, kuri gauna ir
visa eilė Brazilijos lietuviu. Šių metu
gegužės mėn. atšvęsta specialiu nume
riu 50-oji sukaktis, nes pirmasis „Var
pelis” pasirodė Klaipėdoje 1923 metais.

Buvęs „Playboy” žurnalo fotografas
Aleksas Urba dalyvaus pasaulinėje II fo
tografijos parodoje Vokietijoje.

New Yorko „Perkūnu" choras mi
nėjo 10 metu veiklos sukaktj. Per tą
laika pasirodė 40 kartu. Dabartinis diri
gentas - Vytautas Strolia. Choras išlei
do dvi plokšteles.
Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs.
O varge jo vieno tu pasigedai.
Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės
Liko netesėti mūsų pažadai.
*

Vienų vienas žodis būt tave apgynęs.
Bet varge jo vieno tu pasigedai.
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę —
Liko netesėti mūsų pažadai.

Jonas Aistis
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RUSAI KEIČIA ANTIRELIGINE
TAKTIKA LIETUVOJE
BOSTONAS. -- P-Ü Wohl,
:i>vietų, reikalų zinc-4s.. “The
hristian Science Monitor” laik> -šty jau nesykiį yra rašęs ir
h ie Lietuvos padėtį. Jo straips
niai paprastai patikrinti ir gan
'hjektyvūs. Vakar dienos numev jis vėl rašo ir deda tokias
i’itraštes: “Russia alters anti
religion tactics, pressure eased
in Lithuania”. Prie straipsnio
pridėta graži Vilniaus šv. Onos
h Bernardinų bažnyčių nuotrau
ka iš lėktuvo.
Straipsny sako, kad Sovietų
Sąjunga nutarė pakeisti antire
liginę politiką Lietuvoje, kur vy
rauja katalikai, mini, kad trys
katalikai pernai dėl to susidegi- ,
no. o rusų kalba laikraštis “Sovietskaja Litva” jau pernai rug
pjūčio mėnesį siūlė pakeisti taktiką, nes dabartiniais antireligi
niais metodais nieko gero nepa
siekiama, priešingai, tik dar la
biau iššaukiamas religinis fana- j
lizinas.
i
Wosl sako, kad šis fe. metais i
birželio mėnesį, pirmą
4 bu-!
vo leista, organizuoti piligiūmi- į
nes keliones į šventas vietas.i
Kur jos buvo, nesakoma. Leista!
nedideliu tiražu išspausdinti!
maldaknygę ir šv. Raštą (tik1
Naująjį Testamentą, ir tai skir
tą daugiau užsieniui, kaip pro- į
pagaudą apie “tikėjimo laisvę”,'
nes pačioj Lietuvoj knyga veiki
»

Prieš porą savaičių gauti S,Pau
le du laiškai iš Lietuvos.Abu ne
iš Žemaitijos, bet abu rašo tą pati
dalyką: liepos 2 d.Žemaičiu Kal
varijoj (dabar vadinama VARDU..
VA Ibuvo didieji Marijos
Ap
lankymo atlaidai. Kai kitais me
tais komunistai ir policija kliudė
keliauti, tai šiemet niekas nekliu
dė. Žmonių prisirinką tūkstančiai.
Daug būvą ir jaunimo. Maldinin
kai dideliais būriais ir net su or
kestrais vaikščioją „Kalnus“,Kris
taus kančias kelius, lankydami
koplyčių kalneliuose. Vysku-

negaunama. Red.). Valdžia dar
leido restauruoti dvi senas baž
nyčias, o valdžios žmonės esą
pažadėję persvarstyti dviejų su
spenduotų vyskupų klausimą.

Vietoj pulti religiją tiesiogi
niai, sovietai siekia ją susilpnin
ti, nuvertinti. Tam naudoja ki
tokią, subtilią taktiką. Pirmiau
sia stengiasi suniekinti, diskre
dituoti dvasiškiją, o vyskupus
tikintiesiems taip pristatyti, tar
tum jie būtų dabartinio režimo I
gynėjai. Stengiasi taip pat pa- į
keisti religines tradicijas, kurių |
laikosi pasauliečiai tikintieji.
Gal dėl to pakeitė vyriausiąjį
religijų tvarkytoją Lietuvoje,
paskirdami Kazimierą Tumėną.
Tas laikomas propagandos sveciaiistu, vietoj pirmiau buvusio
(Rugienio) dogmatists. kovo
jaučio ateisto.
Par mi'ni ir naujus sovietų vė- i
jus santykiuose su Vatikanu.
Arkiv. Casaroli
dalyvavimas
Helsinkio konferencijoje, jo ,apsilankymas žlagorstG vienuolyne
netoli Maskvos, diskusijos su
ortodoksų patriarchu Pimenu,
pažadas bendradarbiauti net ir
su netikinčiaisiais iš vienos pu
sės padeda Maskvos kampanijai
už taiką, bet iš kitos bent kiek
naudingas ir Lietuvai. Taip sa
ko Paul Wohl.
pas su keletą kunigu, laikąs iškil
mingas šv. mišias. Jas giedojęs vie
tos geras choras, kuriame taippat:
esama gana jaunimo (kurio mes
čia,laisvėje,jokiu būdu negalim pri.
siprašyti dalyvauti choruose .)
Tiedu laiškai, atrodo,patvirti ną čia iš DRAUGO paduotą žinia.
Dabar lauksim pranešimo iš Šilu
vos.Pernai policija negailestingai
grąžino autobusus ir sunkvečimius
su maldininkais bei užsirašinėjo pastatytų miestelyje automobilių lei
dimo numerius. Kaip buvo šiemet,
dar nežinome

PATARĖ NEIMTI ŠV. RAŠTO
Rugpjūčio 22 d.
prasidėjo
Maskvoje viso pasaulio univer
sitetų studentų olimpiada. JAV
į ją pasiuntė 325 sportininkus, I
kurių tarpe nėra garsiųjų spor
tininkų pavardžių, bet ir siun
čiami jaunuoliai turi jau ryškių
laimėjimų sporte. Jie sudaro
didžiausią šio vieneto dalį. Tai

jauniausia ir tvirčiausi spor
tininkų sudėtis.
Valstybės departamentas, at
sižvelgdamas, kad sportininkai
Sovietų Sąjungoje praleis dvi
savaites, pasiūlė sportininkams
kai kuriu patarimų dėl jų elgesio Maskvoje ir su savim veža
mos literatūros, kuri Sovietų

požvilgiu laikoma draudžiama. 1
Vieneto pareigūnas Ross Mer
rick pasakė sportininkams ir!
juos lydintiems pareigūnams, i
kad Sovietų valdžia labai jautri
tikybiniams raštams ir griežtai
už juos baudžia. Jis patarė tu
rimas prie savęs Biblijas ar ki
tus religinius raštus palikti savo
lagaminuose lėktuve. Perspėjo,
kad dar pavojingiau pasiimti iš
lėktuvo rusų kalba spausdintą
Šv. Raštą ar kitus religinius
raštus. Tokie spausdiniai gali
įvelti į labai sunkią padėtį.
Taip pat Sovietų valdžia ne
mėgsta pornografijos. Ameri
koje leidžiamą ir laikomą po
puliarų Playboy žurnalą Laiko
pornografiniu. Patarė ir jo ne
imti iš lėktuvo. Tokį perspėjimą

sportininkai paiyoejo nepasitn
kinįmo garsais
Kitas pareigūnas, kuris nėrrėjo savo pavardės išduoti pa
stebėjų, 'kad Sovietai laiko.griežtos “nykščio taisyklių“ p
litikos. Draudžia 5 žodžius, pr
sridedančius raidėmis P
s:
Paul, photography, pot, pla\
boy ir pornography. Už nepa
symą šių apribojimų kiekviena*
gali praleisti olimpiadą “KGB
viešbutyje”.
Be to, valstybės departamc;
to visi sportininkai buvo aprū
pinti 4 puslapių sąrašu, kuris
aiškiai nurodo, ką jie gali ir ne
gali daryti, kur eiti ir ką foto
grafuoti Sovietų Sąjungoje.
Perspėta neimti iš viešbučių

Petras Pakalnis

AFGANISTANAS
Afganistanas yra maža Azijos valsty
bė, apsupta Rusijos, Persijos-Pakistano,
Indijos ir Kinijos. Jis apima 650 tūks
tančius kvadratinių kilometrų ir turi
virš 13 milijonų gyventojų. Trečdalis
yra nomadai. 1919 m. Pakistanas ta
po nepriklausomas. Tik 10 proc. gyven
tojų moka skaityti ir rašyti. Pakistaną
valdo karalius, parlamentas ir ministerių kabinetas. Esant svarbiam reikalui,
karalius šaukia krašto tarybą, suside
dančių iš 1.000 didikų ir genčių vadų.
Pusė parlamento narių yra beraščiai.
Kabulas, krašto sostinė, turi virš 200."
000 gyventojų. Dirbamos žemės yra
nedaug ir tą reikia drėkinti kanalais.
Afagastane auga kukurūzai, kviečiai,
miežiai, medvilnė, tabakas, vynuogės
ir vaismedžiai. Svarbiausias pragyveni
mo šaltinis yra gyvuliai. Kraštas ekspor
tuoja vilnas, odas, vaisius, sviestą kili
mus ir rąstus. Nors jame yra daug žalia
vų, bet jos nėra išnaudojamos, nes trūks
ta gerų kelių ir susisiekimo priemonių.
Pakistanas importuoja cukrų ir arbat
žoles bei visus technikos produktus.
Pasimokę iš skaudžios praeities, Pa
kistano karaliai turi sukoncentravę didėsniuose miestuose gana gerai ginkluo
tas įgulas, kurioms malšina nerangias
gentis. Nors pastovi kariuomenė turi
90.000 kareivių, bet reikalui esant kara
lius gali sušaukti 300.000 atsarginių.
Mažas lėktuvų skaičius nuolatos budi,
ar neruošia kas nors sukilimo. Kadangi
beveik visos krašto pajamos skiriamos
kariuomenei ir ginklams, mažai belieka
pinigų pramonei ir žemės ūkiui. Pragy
venti žmonės šiaip taip pragyvena, bet
be užsienio pagalbos valstybė neišsiver
čia. Deja, per paskutiniuosius tris metus
Pakistane viešpatavo sausra ir apie 80.
000 žmonių mirė badu. Paprastai nuo
higienos stokos ir nuo visokių ligų pu
sė kūdikių miršta nesulaukę penkerių
metų amžiaus,
Afganistanas pradėjo garsėti įvairiais
narkotikais, kurie ten laisvai parduoda
mi. Todėl Europos ir JAV barzdoti pa

augliai vyksta j Kabulę, gyvena nešva
riuose viešbučiuose, svaigina save nar
kotikais ir ieško nuotykių. Žinoma,tas
skirtingos kultūros kraštas yra jtwmus,
ypač miestelėnas, kuriems nereikia skai
tytis su pinigais.
Afganistanas pagarsėjo ir liepos mė
nesio revoliucija, kuria generolas Mahomedas Daoud nuvertė karalių nuo sos
to. Vieną naktį, kai visi buvo sumigę,
Afganistano sostinėje tankai apsupo
karaliaus rūmus ir nuginklavo sargybę.
Karaliui ištikimi daliniai mėgino prie
šintis ir apie 40 žmonių prarado gyvy
bę. Bet pasipriešinimas buvo neitas, o
išaušus rytui gen. Daoud praneš per
radiją, kad karalius atstatytas ir Pakis
tanas tapo respublika.
Revoliucijos metu karalius viešėjo
Italijoje ir gydėsi Ischijos saloje. Sužino
jęs apie nelauktą perversmą, jis nusku
bėjo j Romą, užsidarė Afganistano pa
siuntinybėje ir laukė gerų naųjianų iš sa
vo karalystės. Bet žinios būva prastos.
Naujoji Afganistano vyriausvM turėjo
kraštą savo rankose, gen. Dac^i pisiskelbė respublikos prezidentų ir «avo
kalboje tvirtino, kad karalius valdė dėspotiŠkai ir vedė kraštą į bankrotą. Seno
ji valdžia,, Daoud nuomone, b^yp taip
sugedusi, kad nebuvo įmanomą jos at
naujinti. Kiti galvoja, kad Da^yd įvyk
dė perversmą todėl, kad 1963 m. kęraliūs privertė j j atsistatyti iš premjero pa
reigų. Daoud yra karaliaus švo^eris, jo
pusbrolis ir karališkos gimine Kuni
gaikštis. Pagal 1964 m. priimtu Konsti
tuciją jis negali užimti jokios valstybi
nės vietos. Bet jis pasiskelbė ne ilk pre
zidentu, bet ir premjeru kraštu apsau
gos ir užsienio reikalų ministerjy. Kat
kas jo demokratiškumu abejoju todėl,
kad įvykdė revoliuciją tuo laikai, kada
karalius norėjo pasirašyti įstatymą, lei
džiantį steigtis partijoms.
Pirmieji naująją Afganistano vyriau
sybę pripažino Sovietai. Kai Daoud buTęsinys 9 pusi.
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TĖVO ANTANO SAULAIČIO PRANEŠIMAS

STOVYKLOS ŠVENTĖS
Kuklios bet įspūdingos stovyklos iš
kilmės, papildė kasdienę programą. Šeš
tadienį, rugpjūčio 25, Vilniaus dienos
proga,įvyko iškilminga stovyklos suei
ga ir Vilniaus laužas.

Sueiga prasidėjo 5 vai. p.p. vėliavų
aikštėje. įžygiavo 988 lietuviai skautai
ir skautės pagal vietoves, iš kurių atvy
ko: iš Australijos, Anglijos, Vokietijos,
Pietų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Ka
nados, Didžiausi vienetai buvo iš Čika
gos, tiesiog šimtai skautų iš to vieno
miesto. Bet ir mažesnieji miestai su pa„
sidižiavimu nešė miestų užrašus ir vė
liavas, kurias pagerbė stovyklos vado
vai ir virš 500 svečių, atvykusių iš arti
miausio Clevelando ir kitur.
Du jauni skautai perskaitė trumpę
Vilniaus aprašymą, sukalbėta malda,į
kurios sakinius visa stovykla atsakė
„Dievui garbá>-per amžius." Pabaigoje
skautai eilutėmis sustojo, aikštėje išdėstydami skaičių „650. — Lietuvos sos
tinės sukakties metus. Buvo pristatyti
svarbesnieji svečiai, jų tarpe Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirm. Stasys
Barzdukas.

“

iii
KA JAUNIMAS APTARĖ ?

kunigai, kurių buvo penki: kun. A. Si
manavičius iš Rochester ,kun. J.Pakalniškis iš New Yorko, kun. St Kuibis iš
Montrealio, kun. G. Kijauskas iš Čika

Skaučių dienų pagrindinės mintys
buvo šios: pareigingumas, ir darbštumas,

seseriškumas, teisingumas, nuotykių dva
šia, džiaugsmas, lietuviškumas, tikėji
mas, meilė, tęsėjimas,o pašnekesių bu
vo: Jaunesniosioms: Dievas mane kvie
čia, Atsiliepiu Dievo kvietimui, Skiltis
ir aš, aplinka ir skautiška dvasia, meilė
Tikinčiųjų maldas, Garbė Dievui aukš
draugė ar veidmainė, skautė-darbinintybėse ir Tikėjimo išpažinimą skaitė pa
kė, naujausia lietuvių literatūra jauni
tys stovyklautojai iš eilės, duodami mui. Vyresnėms mergaitėms: skautystovyklai progos atsakyti Meldžiam Ta- bės beieškant, skiltis ir aš, tikiu ■ ieŠ- «

gos ir kun. A. Saulaitis iš Brazilijos.
Liturginės vėliavos - metro ant trijų dy
džio, su piešiniais ir užrašais: Gyvoji
duona, Džiaugsmas, Ramybė- Vienybė,
pasaulio šviesa, Šventoji Dvasia.

ve, Viešpatie; Dėkojame Tau; Tikime..
Aukojimo procesijoje atnešė ne tik vy
ną ir duoną, bet ir skautiškas vėliavas,
darbelius, knygas ir kitus stovyklos gy
venimą atstovaujančius daiktus. Komu
nija buvo dalinama penkiose vietose
prie liturginių vėliavų kadangi pamal

kau Dievo, Atrandu Jame naują gyveni
mą, Augu naujame gyvenime, Mano ateitis lietuvių visuomenėje, Aš. pasau
liui — man pasaulis, Grožio įprotis.
Neįmanoma visos programos išvar
dinti, nes ji labai sudėtinga - juk tuo pa
čiu metu tūkstančiai asmenų stovyklo-

dose dalyvavo gerokai virš 1000 asmer je vyksta skirtinga programa bent dvi
nų. Pamokslą sakė kun. G. Kijauskas, dešimtyje vietų, ir tai dešimt dienų iš
eilės.
SJ.,lietuvių jėzuitų provinciolas.
Stovykla baigėsi rugpjūčio 29 d., ir
Popiet arbatėlėje pagerbti žymūs

> Dr. R. Gaška, dirbąs Dow
cheminėj bendrovėj, Midland,
Micir, išrinktas metų inžinieriu
mi Amerikos Instituto chemijos
inžinierių Mid Michigan sekci
joj. Ši sekcija yra didžiausia
krašte, turi 350 narių. Dr. R.
Gaška yra baigęs Illinois uni■'versitetą, daktaro laipsnį gavo
Pennsylvania universitete. Dr.
R. Gaška yra minėtos bendro
vės chemijos laboratorijos di
rektorius, taip pat yra direkto
rius Taršos tyrimų laboratori
jos. Yra narys įvairių mokslo
organizacijų padaręs 15 paten
tų.

skautai vadovai ir vadovės bei kitatau visi išsiskirstė. Vyresniųjų apie 150 vėl
čiai svečiai, o 18 vai. visa stovykla su susirinks savaitės pabaigoje savo sąskry
sirinko antrajai stovyklos iškilmingai džiui „Šiaurės pašvaistė" Romuvoje,
sueigai. Šį kartą žygiavo ne vietovėmis, Kanadoje, ten, kur pernai vyko jauni
Vilniaus laužas buvo labai turinin iš kurių atvyko, bet ta tvarka, kuria sto mo kongreso stovykla. Kai-kurie vado
gas ir įspūdingai}. Dideliame slėnyje de
vyklauja: vilkiukai, paukštytės, skautai, vai ir vyresnieji vyksta į Pasaulio Lietu
gė du dideli rąstų laužai, užpakalyje ka
skautės, jūrų skautai, jūrų skautės, vy vių Bendruomenės seimą. O sekanti to
bėjo vėliavos su Gedimino pilies bokštu
resniosios skautės, skautai vyčiai, oro kia didžioji stovykla įvyks tik 1978 me
tais - Šeštoji Tautinė stovykla. Šioje
ir Gedimino stulpais bei Vytimi. Lau
skautai, visi su savo vadovais, akademi
žai uždegti šešių skaučių, kurios eilė
stovykloje keletą dienų praleido „Ame
kai skautai ir skautės.
raščiais minėjo Lietuvos sostinę, o sto
rikos balso" radijo programos atstovė
Buvo iššaukti asmens, dalyvavę di
vykla atsiliepė giedodama Lietuvos him
džiosiose lietuvių skautų stovyklose su mikrofonu, užrašydama įdomias prog
ną ir sušukdami šūkį „Už Tėvynę vis
ramos dalis į Lietuvę pasiųsti.
per paskutiniuosius 45 metus. Visa stom
r
budžiu, seną'Vilnių vis miniu"!
vykia susigraudino, kai iš 1928 metų
Sekė Čikagos skautų ir skaučių ins
pirmosios Tautinės Stovyklos dalyvių
cenizacija, kurioje dalyvavo apie šimtas
sustojo tik septyni ir susiėmė rankomis.
vaidintojų: senovės lietuvių krivis, kuni
1938 metų stovyklos jau buvo apie 20,
gaikščiai, vaidilutės, net slibinas ir raga
1948 ■ 70, o vėliausios ■ 1968 metų sto
nos iš Vilniaus požemių. Kun. St. Kulvyklos dalyvių pasipylė aikštėn didžiu
bis, SJ, iš Montrealio,suorganizavo ar
lė minia skautų ir skaučių, gal net 250
monikų orkestrėlj, turintį apie 20 na
ar 300.
rių, kuris pagrojo 4 liaudies dainas.
DU JAUNIMO LAIKRAŠČIAI
Pasirodė Montrealio ir Toronto kank
IR RANKDARBIAI
lių orkestras, birbynių kvartetas, Detroi
Kasdien stovykloje išeina laikraštė
tas ir Clevelandas pasirodė su dainų,
Praeitą savaitę Suo
lis „Su skautybe", o skautės dal* leidžia
eilėraščių ir judesių montažu. Latviai
mijos sostinėje Helsin
antrą laikraštėlį „Lietuvos atspindys".
skautai svečiai padainavo tris dainas,
kyje buvo susirinkusi Eu
Kiekviena stovyklos dalis arba postoįskaitant vieną lietuvišką. Estas skautas
ropos saugumo konferen
pravedė dainą „Tas puodas, tas puodas, vyklė turi savo programą. Nežiūrint di
cija. Atidarymo kalboje
delių karščių ir drėgmės, iškylauti kas
kaip žiūri-vist juodas." Laužas baigėsi
Suomijos prez. Kekkonen
dien išeina apie 100 skautų ir skaučių,
giesme „Lietuva brangi", lydima kank
šią konferenciją pavadi
kurie turi pastatyti tiltą, kad galėtų
lių ir birbynių.
no ypatingai istorine.
persikelti per upę. Vyresnieji — studen
tai skautai— savo pagrindines diskusi
SEKMADIENIO IŠKILMĖS
Vertas ypatingo dėme
jas pradeda 10,30 vai. vak., nes tik ta
sio ir Kekkonen sakinys:
Sekmadienj stovykla šventė Lietu da gaiš atvykti jų kviesti svečiai kalbė
"Visos Europos tautos
vos Nepriklausomybės paskelbimo ir tojai. Jūrų skautei ir skautės užsiima
yra lygios, bet ir įvai
Lietuvos skautų įkūrimo 55 metus, kar prie ežero, kur pastatė Klaipėdos švyv
rios". Deja, jos nėra ly
tu ir skautų laikraščio „Skautų Aido" turj ir savo vėliavas. Skautės ypatingai
gios. Pvz., Lietuva, Lat
penkiasdešimtuosius. 10 vai. ryto jūrų
pabrėžia rankdarbius, kurių yra šie: kaivija ir Estija yra daug
skautai ir skautės*ežere laiveliais apsu
šymas, metalo darbai, paveikslai iš šiau
didesnės, negu Andora,
ko didelį ratą ir nuleido gilumon vaini dų, molio darbai, macramé, dailusis žo
Lichtenšteinas, Monaco,
ką mirusiems už Lietuvos laisvę pagerb dis, e mali avimas, juostų audimas, gobe
San Marino, Vatikanas,
ti. 11 vai. įvyko iškilmingos pamaldos.
leno audimas, margučių dažymas, žva
Liuksemburgas, Islandi
Mišios pradėtos eisena: skautų ir tau kės kiaušinių lukštuose, vinių-siūlų pa
ja, Malta, ploto atžvilgiu
tos vėliavos, liturginės vėliavos, skaity veikslai, šiaudinukai, verbų pynimas,
Belgija, Olandija, Šveicatąja!, kanklių orkestras, tarnautojai ir - deginimas.
m

Kokia
neteisybė!

M. Sargėms

rija. Sakysim, toks Mona
co teturi 1,5 kv. kilomet
ro ir 23 tūkstančius gy
ventojų. Jo sostinė tetu
ri 1774 gyventojų. Arba
Andora teturi 453 kv. km.
ir 20 tūkstančių gyvento
jų. San Marino — 60, 57
kv. km. ir 18.9000 gyven
tojų, Lichtenšteinas —
160 kv. km. ir 21 tūkstan
tį gyventojų, Vatikanas
teturi 0,44kv. km. ir 1000
gyventojų. Jos dalyvayo
Helsinky ir sprendžia Eu
ropos likimą. Mes ne tik
nepavydime, bet džiaugia
mės, jog ir mažosios
valstybės naudojasi vi
siška demokratine lais
ve ir gali dalyvauti lygio
mis teisėmis didžioje po
litikos arenoje. Bet kodėl
Lietuva, Latvija, Estija,
Ukraina ir ištisa eilė Ru
sijos pavergtų tautų nega
li dalyvauti Helsinkyje ir
ginti savo tautinių inte
resų ir išreikšti savo
laisvą valią ir norą būti
nepriklausomomis vals
tybėmis? Kokia nelygybė
ir kokia neteisybė! Ar
prez. Kekonnen, kuris at
stovauja mažai suomių
tautai, nesupranta, kad
jis skelbia pasauliui ne
tiesą ir toleruoja didžio
jo kaimyno diktatūrą?
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Žemyn:

skersai:

?. Gyvis, kuris nupieštas šiame gal
vosūky.
5- Trumpas mergaitės vardas.
■7. Kai sumala kviečius arba rugius,
pasidaro... duonai kepti.
Jei neklausai, mama.....
10. Ką šuniukas sako.
n. "Galbūt” sutrumpinta.
i2. Tai kas parodo,'ar žmogaus širdis

i. Pastatomas tam, kad žmonės galėty pervažiuoti per upę ar
griovį.

>

A

lt'

lįi sįS

I

15. Dvi raidės, kurias ištariame
kaip ’'e”.
16. ’'Jūs” vienaskaitoj.
17. Tai, kas užuodžiama.
18. Žodelis, kuris reiškia "kartu”.

3........, labiau, labiausiai.
4. Ką gyvuliai ėda.
Paklausimo žodelis.
8. Mokėjimas padaryti daiktus, kuriuos paskui žmonės perka ir
naudoja.

.

*3- Katė liežuviu .... pieną.
14. Aš...., tu supi, ji supa.
*5- Tai, kas užuodžiama.
•ndns
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LIETUVIU KALBA
Lietuvių kalba • viena seniausių pasaulio kal
bų gavo pradžią indo-europiečių prokalbėje. Šiai
prokalbei išsiskirsčius į šakas, iš vienos tokių ša
kų kilo sanskritas. Tai pačiai kalbų grupei pri
klauso ir lietuvių kalba. Trys tūkstančiai metų

truko lietuvių kalbos vysumasi iki pasiekė šių
dienų kalbą, kuria naudojasi prie Baltijos jūros gy
venantieji žmonės.
Lietuvių kalba išsiskiria iš kitų kalbų savo
skambumu, žodžių gausumu ir sudėtingumu. Vie
na iš lietuvių kalbos įdomių ypatybių yra malonybinių žodžių gausumas.

Jokioje kitoje kalboje nėra tiek daug malo
nių žodžių aptarti motinai, broliui, seseriai o
taip pat daugeliui daiktų. Pav.: mamytė, močiu
tė, motynėlė, motynytė, motulė, manytė, mamučiukė, mamutėlė ir 1.1.
Kadangi lietuvių kalba kalba nedidelis žmo
nių skaičius, tai ji nėra plačiai paplitusi, tačiau
ji yra mokslininkų studijuojama ir tiriama. Ypa
tingai ją vertina lyginamojo kalbų mokslo tyri
nėtojai ir istorikai.
Taip kaip lietuvių tauta taip ir lietuvių kalba
amžiais buvo persekiojama. Dar ne taip senai
lenkai ir rusai visomis galiomis stengėsi suniekin
ti ją ir sunaikinti. Tačiau ji netik nežuvo, bet
išaugo ir išgrožėjo apsivaliusi nuo svetimybių.
Lietuvių rašytojai parašė daugybę grožinių veika
lu. kurie nei kiek nenusileidžia plačiau naudoja
mų kalbų veikalams. Vysk. A. Baranauskas lie
tuvių kalbos grožiui įrodyti parašė „Anykščių
šilelį”, kuriame rikiai atsispindi jos grožis.
Išeivijoje gyvendami lietuviai įvertina savo
kalbos reikšmę ir visomis išgalėmis stengiasi ją
išlaikyti ir perduoti ateinančioms kartoms. Tą
1 uždavinį dirba lietuviškos mokyklos, organiza
cijos, bažnyčios, laikraščiai, knygos. Bet didžiau
sia lietuvių kalbos tvirtovė yra ir bus - lietuviška
šeima.
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LEMPA iš medžio
su tikra žieve.
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Įsižiūrėk brėžinius
ir nebus sunku pasi
daryti žvakidę būklul
ar namams. Sugalvok
dar kitokią žvakide^**1

J

Taip įtaisyti
elektros šviesą

lã kaladės

Sek išmieras ir tuoj
lengvai galėsi padatokią lempą.

Juk lengva I

- kokia puiki
dovana mažajam
broliukui ar
kokiam kaimynu

dar kitokia

Kaladėlė,
pagaliukas,
seno medžio
gabaliukas
ir kiek suma
num® ir jau

PAUKŠTIS sau
ar kam dova
noti.

4

stipresnį popierių sulenkti
dvigubai. Galima jo vienoje
pusėje pieštuku plonai pažy
mėti linijas, kur kirpti.
Žirklutėmis dailiai kirpti.
Jei reikia, iškirptas dalis
klijais sulipinti.
Vilma
Tamošaitis
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LITERATŪRA • DAILĖ • MOK S LAS
LIETUVIU KALBOS
SVARBA
KALBOTYROJE
Pirmiausia aš norėčiau
padėkoti šios mokytojų
studijų savaitės rengėjams
už pakvietimą ir suteiki
mą man galimybės pasida
linti su Jumis keletą min
čių apie lietuvių kalbą.
Pradžioje aš norėčiau
pabrėžti, kad daugelis
Jūsų turite retą galimybęgalimybę, kuria aš pats
būčiau labai norėjęs turė
ti, bet deja,kurios,man
neteko turėti dėl mano gy
venime augdami ir bręsdami išmokti dvi kalbas.
Man pačiam teko pra
leisti savo vaikystę ir
pirmuosius jaunystės me
tus mažuose Pensilvani
jos ir Pietinės Dakotos
miesteliuose. Labai reta
kada man pasitaikydavo
išgirsti kokią kitą kalbą
šalią anglų kalbos.O man
pačiam kita kalba pra
šnekti niekados nepasitai
kė, ligi aš pradėjau moky
tis prancūzų kalbos vidu
rinėje mokykloje.
Daugelis mano draugų
ir mano draugų šeimos
mokėjo ir vartojo tik vie
ną anglų kalbą. Kai aš pa
galiau susidūriau, kaip
anksčiau minėjau, jau vi
durinėje mokykloje su
prancūzų kalba, man ji
labai patiko. Deja, aš ir
čia neturėjau progos kiek
daugiau kalbėti prancū
ziškai, nes tuo metu dau
giau versdavome ir kal
davome gramatikos tai
syk les. Tik,kai aš jau pa
tekau į universitetą, ten

man teko šiek tiek ir pa
simokyti tikrai kalbėti
prancūziškai. Jau būda
mas universitete, aš pra
dėjau studijuoti ir rusų
kalba .Ir kai aš jau baigiau
pirmuosius ketverius ko
legijos metus ir atvykau į
Pensilvanijos universitetą
(University of Pennsylva
nia', ruoštis doktoratui, čia
radau kelis profesorius,

AMERIKIETIS

PROFESORIUS,

KURIS KALBA LIETUVIŠKAI
Dr. W. Schmalstiegas

kini e mano gyvenimo ke Taigi iš tikrųjų tik 1954
ltą smarkiai paveikė.
metais, būdamas jau 24
Tuo laiku Baltų ir slavų « metų, aš rimtai pradėjau
skyriaus ( departamento) mokytis lietuvių kalbos.
vedėjas Pensilvanijos uni Ne tik mokytis,bet kartu
versitete buvo profesorius ir studijuoti jos istoriją,
Alfredas Senna® (Alfred jos struktūrą ir taip toliau o
Senn). Tai yra mokslinin
Lietuvių kalbos mokiau
kas, kuris yra daug pada si pirmoje eilėje pas pro
ręs .kad baltų kalbų ir ypač fesorių Salį:bet šalia for
lietuvių kalbos studijos
malių studijų man lietuvių
Junginėse Amerikos Vahty-' kalbos išmokti padėjo tuo
bėsebūtų praplėstos .Bet gal metiniai mano studijų bi
dar labiau mane paveikė čiuliai Kostas Ostrauskas,
žymusis lietuvių literatū Antanas Klimas, kurie
ros klasikas profesorius jums be abejo yra jau ži
Vincas Krėvė -.Mickevi nomi. Padėjo man taip pat
čius ir profesorius Anta ir kiti Filadelfijos lietu
nas Salys. Daugiausia jo viai, ypač dr.Vincas Ma
pa veiktas,aš jau daug me ciūnas.
Aš nenorėčiau čia jūsų
tų plušu, darbuojuosi bal
tų kalbų ir ypač lietuviu varginti, smulkiai jums
kalbos moksliniuose ba pasakodamas apie tai,kaip
aš atmintinai kaliau ilgus
fo aruos e.
Kai aš tik buvau bepra žodžių sąrašus, kaip aš
dedąs sav o doktoranto stu mokiausi lietuvių kalbos
dijas ( graduate studies), gramatikos taisyklių ir
buvau pašauktas į kariuo-» kaip grūmiausi su sunku
menęjkurioje išbuvau dve mais lietuvių kalbos tar
jus metus. 1954 tųetais tyje ir intonacijoje.Aš tik
baigiau tarnybą kariuome norėjau jums paaiškinti,
nėje ir vėl sugrįžau į kodėl aš lietuviškai kalbu
Pensilvanijos universite su tokiu keistu akcentu.
tą tęsti nutrauktų studijų.
(tąsa 8 psl.)

Adolfas Jankus. Geležinis Vilkas.

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE
..(Tąsa iš praeito Nr.)
Stefanija Rukienė
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Sienapiūtė taigoje
Atsikėlėme gana anksti, nes šiandien išvažiuojame
už keturiasdešimt kilometrų i taigą šienauti. Pasiren
gimas mažas ir viskuo jau apsirūpinta. Per paskutines
dienas, šienaudami artimesnėse pievose, jau susipaži
nome su darbo ir gamtos sąlygomis ir sužinojome,
kas reikalingiausia turėti išvažiuojant šienapiūtei i
taigą.
Laimė, kad mane areštuojant pasiėmiau vyro diagonalines šaulių uniformos kelnes.Dabar džiaugiuosi
kad jas turiu. Visi i taigas važiuoja su ilgomis kelnė
mis, nes be jų uodai užkapotų. Sunki apranga labai
vargina per vasaros karščius, nes čia temperatūra pa
kyla iki keturiasdešimt laipsnių Celsijaus. Žmones ir
gyvulius labai kankina ir mažieji mašalai, kuriems
sukandžiojus užsinuodija kraujas, labai niežti oda u
gaunasi dideli patinimai.
Švarką pati pasisiuvau gana platų ir laisvą, kad jis
vasarą tiktų nuo lietaus apsisaugoti, o žiemą galėčiau
jį ant vatinio apsivilkti. Vietinė Nataša jį labai išgyrė
Sako, nepaprastai graži medžiaga. Pasinaudojau mai
šu, kuriame buvo iš Lietuvos atsivežti rugiai. Rugiu
persipyliau į mažesnį, maišelį, o platųjį pakulinį mai
šą, išaustą eglutėmis, paverčiau švarku. Gerai, kad
audeklas buvo platus, tad išėjo puikus švarkelis.
Vietiniai maišai siauri, negražūs, bet ir jie labai tinka
žmonių apdarui.
Turiu ir vyrišką megztinį be rankovių. Pasiėmiau
ir tą, nes Sibiro naktys būna Šaltokos. Vietoje palai
dinės apsivilkau languota sunknute. Naktį bus gera
miegoti, nes čia žmonės su tais pačiais drabužiais
dirba ir miega.
Vietoje patalynės kolchozininkai pasiima nedide
lę gūnelę. Aš turiu tik antklodę, ją ir pasiimsiu. Pana
šiai susitvarkė Stasė ir abi Bronės. Jos turėjo apatines
vyrų kelnes. Jas prisitaikė apačioje nešioti, o ant jų
apsimovė viršutines. Pasisiuvome maišiukus dubenė
liui, puodukui ir šaukštui įsidėti.
Dabar dar viena bėda. Reikia būtinai turėti ant
veido tinklelį nuo uodų ir mašalų apsisaugoti. Tai la
bai paprastas ir primityviškas prietaisas. Pasiūtas per
kelinis ant galvos užmaunamas maišelis, o ties akimis
įsiūta gabaliukas apytankio tinklelio. Kolchozo vado
vybė mums pranešė, kad tinkliukai yra paruošti ir vi
si gausime valdiškus. Reikią pasirodyti, kad pas mus
visko pilna ir laisva taigose kvėpuoti.
Bronė Gintalienė nėščia. Galvojome, kad jos neva
rys šienauti. Bet kur tau. Sako, kad šienavimas mo
terims nesunkus darbas. Nėščios tik prieš pat gimdy
mą atleidžiamos nuo darbų. Tai tau ir pagarba moti
noms. PasiruoŠėme visos keturios ir važiuojame kar
tu.
Brigadininkai jau anksti rytą pradėjo lakstyti
po kaimą. Iš visų pusių pasigirdo jų ir varomų žmo
nių keiksmai ir šūkavimai. Kai kas iš vietinių į taip to
limą šienapiūtę nenorėjo važiuoti. Todėl dažnas rė
kavo, keikėsi ir įrodinėjo savo teisybę. Bet viskas bu
vo veltui. Tik išsikeikus gal buvo kiek lengviau, galė
jo ramintis, kad taip greitai nepasidavė. Bet pagaliau
nuėjo ten, kur buvo siunčiami. Jei neklausysi, tai nu
baus: neduoSxkarvytei šieno, o kas baisiausia - palai
kys sabotažninku.
į tolimuosius kulistanus ir taigosna šienauti siun
čiami vyrai, merginos ir „odinočkos” - vienišos mo-

(tąsa 8 spl.)
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Ypač tada j kada aš ne
skaitau iš parašyto teksto,
kada taip sau laisvai ir
greitai turiu kalbėti lietuviškaistada mano kalboje
jūs pastebėsite kartais
keistokas gramatines ir
sintaksines konstrukcijas
bei šiaip jums keistokus
išsireiškimus o Per tuos
keliolika metų aš esu ta
čiau pastebėjęs,kad lietu
viai yra kantrūs žmonės,
turį humoro gyslelę; jie
paprastai toleruojamai yra,
kantriai išklauso} mano
kartais gan keistokus lie
tuv ių kalbos ’ ’pakra ipymus ’ ’
bei netikslumus. Žinoma,
yra buvę nemaža ats įtiki
mų,kaitie mano išsireiš
kimai sukėlė lietuviams
gardaus juoko:Pavyzdžiui,
kartą, kalbėdamas su dr.
Kostu Ostrausku, aš no
rėjau pasakyti, kad kuris
.tai mokslininkas turįs ge
rą reputaciją ( angliškai)

Klimas ir dabar, kada jis
man rašo, jog pats turįs
slogą, visuomet man taip
praneša: "Man dabar labai
gurklį skauda
Atvirai turiu jums pa
sakyti, kad dėl mano gy
venime taip susidėjusių
aplinkybių ir dėl mano
amžiaus aš jau niekuomet
neišmoksiu jokios sveti
mos kalbos taip gerai,
kaip ją moka tas, kuriam
ta kalba yra gimtoj i kai ba.
Jau yra pastebėta, kad
daugelis žmonių gali to
bulai išmokti svetimą kal
bą tik prieš jiems pasie
kiant šešiolika metų am
žiaus./ inoma, kartais pa
sitaiko vienas kitas kalbų
genijus - virtuozas, kuris
gali ir vėliau beveik visiš
kai tobulai išmokti ir var
toti ne savo gimtąją kal
bą; bet tai jau labai reti
atsitikimai. Net ir toks
genijus paprastai turės
vienokio ar kitokio akcen-

jūs galite gerai vartoti
bent dvi kalbas, o kai ku
rie ir daugiau. Anglų kal
ba man yra ir pasiliks
natūrali mano gimtoji kal
ba, o lietuvių kalbą aš tu
rėjau išmokti didžiausio
mis dalios pastangomis,
skirdamas tam labai daug
laiko ir energijos.
Bet antraip vertus e visi
šie mano’’darbai ir nuoty
kiai, besimokant ir bestu
dijuojant lietuvių kalba”,
man ,ka ip ka lb in i nkui, buvo
laba i įdomūs ir prasmingi.
Dar
bestudijuodamas
Minnesotos universitete
ir beklausydamas įvadinių
kalbotyros kursų, aš ne
kartą girdėjau apie lietu
vių kalbos nepaprastą koos ervatyvumą. Ypat i nga i
prisimenu vieną savo pro
fesorių,k lašinių graikų ir
lotynų kalbų specialistą.,
kuris .savo paskaitose
gana dažnai minėdavo, kad
lietuvių kalba esanti svar-

Jieškau savęs
Išėjau ir j ieškau savo klodų —
Kuriame augšty, gyly, platume
Man šviečia saulė, kelią rodo
Ir šaukia eit linkme kuria .,.
Kuri gėlė laukuose man žydi
Ir kuris medis man šešėlį mes..
Kas mane džiugins, skaudins,
gydys,
Kartu keliaus ar nusigręš?
Kės mano žodžio lauks, koks bus
tas žodis?
A) , ? pajėgsiu susirinkt save,
Išm y tą, kaip dainą sodžiuje,
Nelygias pėdas arime?

Užmiršta draugystė
Atsisėdau šalia garbingų žmonių,
Pažiūrėjo pavydėdami —
Aš buvau vieniša
Jie buvo didingi —
Visi mes buvome vieniši —
Praskrido paukštis,
Debesys šviesėjo ,..
J ieškojome kažko pamesto,
Garbė neleido pasilenkti...
Kaklas sustingo- —
Stebėjome tik saulę!
Nežmoniškai karšta...
Šešėliai nuo medžių artėjo,
Bet negalėjome pajudėti,
Pasilenkti nedrįsome —
Po suolu gulėjo
U žmi ršia draugystė.
Nežinomo autoriaus iš
okupuotos Lietuvos, 1972

Vergijos kryžkeliuose (is 7 psl.)
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terys, kurios laikomos šeimos galvomis. Taip jos ir
vargsta ištisus metus laukuose, o namuose būna tik
viešniomis. Kaiman paleidžiamos tik pasiruošti nau
jiems darbams i kitas vietas.
Greit sulaukėme prie savo buto ir brigadininką P.
Barbašiną. Su mumis jis buvo mandagesnis ir šnekėjo
nesikeikdamas. Pranešė, kad mes keturios siunčiamos
ilgesniam laikui j taigą šienauti. Paaiškino, ką turime
pasiimti, nors mes jau viską žinojome ir buvome pa
siruošusios. Taip pat žinojome, kad ten mūsų laukia
bendras katilas. Mums susiruošus brigadininkas liepė
tuojau ateiti prie kolchozo raštinės.
Dėl visa ko dar pasiteiravome apie maistą ir pasis
kundėme, kad jo visai neturime. „Valdžia” pasakė,
kad visiems bus bendras katilas, o duonos mums išra
šys sandėlininkas, virėja, atsvers ir išdavusi užrašys
mūsų sąskaitom Už gaunamą maistą bus atskaitoma
iš mūsų uždarbių.
Viską paaiškinęs, P. Barbašinas greit nubėgo toliau
nes kaimas didelis, turi apie keturis šimtus gyvento
jų o darbo brigados tik dvi. Brigadininkams darbo
ir rūpesčių daug, todėl jie ir siunta.
Bus daugiau

VILNIUS - Adomo Mickevičiaus gatve.

”He has a gooana-me
Taigi aš ir sakau dr.Ostrauksui: ’’Jis turi labai
gerą pavardę”(vietoje)’Jis
turi labai gerą vardą ” ,
Kartą aš buvau smarkiai
pers lšaldęs,turėjau dide
lę slogą. Norėdamas apie
tai parašyti laiške dr. An
tanui Klimui, štai kaip aš
išsireiškiau: ’’Man gurklį
skauda o.. ( Profesorius

to žymių. O šiaip jau yra
žinomas faktas 5kad beveik
visi žmonės, kurie sveti
mą kalbą išmoksta po še
šioliktųjų savo amžiaus
metų, paprastai turi ak
centą ir vartoja nevisiškai
tobulas svetimos kalbos
konstrukcijas. Taigi turiu
prisipažinti, kad aš šiek
tiek jums visiems pavy
džiu; pavydžiu dėlto, kad

bi istorinei - lyginiamajai
kalbotyrai. Jis taip pat ne
kartą yra sakęs, kad Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse labai retai kur tega
lima studijuoti lietuvių
kalbą ir kad tam reikalui
nesą nei vadovėlių nei ki
tų reikalingų knygų. Aš
manau, kad taip tikrai bu
vo maždaug ligi 1955-6 m.
Nuo to laiko padėtis pa

krypo gerojon pusėn. Ma
no bičiuliai pabaltiečiai ir
aš pats smarkiai dirbome
ir dirbame,ruošdami šio
je srityje knygas ir kito
kią medžiagą, reikalingą
amerikiečiams kalbininkams( tuo pačiu ir tiems
kalbininkams, kurie gali
naudotis anglų kalba pa
rašytomis knygomis; o to
kių yra labai daug), (b.d.)
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NIURZGA IR GRASO
DIDŽIAM TOO LININ',• 8CU8 SAKHAROVUL
.
Tęsinys ii 36 numerio
Paskutinsame numeryje Sakharovo pokalbyje su prokuroru tas jj

kiauše, ar Sakharovui patiktų jei
jo rastai butų spartinami priessovietinėje spaudoje, kaip emigran
tų rusų „Possev". | tai atsako:

S a k h a r o v a s: Man atrodo, jog
s^fc’ossevo” veikia yra nepaprastai nauainga. Esu jam labai dėkingas už tą ma
no rašto paskelbimą, pasilaikydamar
teisę nesusitapatinti su „Possevu” ir ne
pritarti NTS programai, su kuria nesu
susipažinęs, arba pasmerkti tą NTS veik
lą, kuri nori provokuoti, kaip pav. Sokalovo pasiūlymas j liudininkus Galanskovo-Ginzburgo byloje. Mikalojus
Brocks Sokdovas buvo NTS ryšinin
kas ir suimtas Sov. Rusijon atvykęs,
Prokuratūros panaudotas kaip liudinin
kas 1968 metais dviejų atskalūnų bylo
je.
Maliarovo Asistentą s:Dabar apie tai nekalbame. Tai atsitiko jau
seniai.
Sa k h a r o v a s: Grįžtant prie te
mos, jūs pavadinote švedų radio repor
terį Stenholmą reakcionierių. Tai ne
teisinga. Jis yra socialdemokratas. Jis
pav. yra didesnis už mane socialistas ar
komunistas.

M a I i a r o v o Asistentą s:Ar
ne socialdemokratai nužudė Rožę Liuk
semburgietę, vokiečių komunistę 1919
metais? O tas jūsų „komunistas” atrodo
pats pridėjo prie jūsų pokalbio žodžius,
kad„mūsų sistema, skeldėja į gabalus”,
kad jau pats to nesate sakęs.
Sakharovas: Esu tiaras jog
Stenhoimas teisingai perdavė mano žo
džius.

M a 1 i a r o v as: Leiskit man kalbė
ti. Būkit malonus atidžiai manęs klau
sytis. Jūsų ankščiau dirbtas darbas pri
leido jus prie labai svarbių Valstybės
paslapčių. Jūs pasirašėte dokumentą,
pasižadėdamas neišduoti valstybės pa
slapčių ir nesusitikti su svetimšaliais.
Bet jūs su jais susitinkate ir duodat
jiems žinių, kurios gali sudominti kitų

kraštų slaptąją tarnybą. Prašau jus. pri
imkit mano žodžius kaip rimtą perspė
jimą ir padarykite savo išvadas.

ói
............. —
protestuojant, ypatingoje bepročių li
goninėje ir jau pusantrų metų kai nelei
džiamajam nė su žmona pasimatyti.

Sakharovas: Apie kokios rū
šies informacijas-žinias kalbate? Kajus,
iš tiesų, manote?

M a 1 i a r o v a s: Jūs vis griebiatės
teisinių klausimų, bet atrodote nežinąs
gerai įstatymo. Tribunolas turi teisę nu-'
M a 1 i a r o v a s: Jums jau sakiau,jog statyti prievartinį gydymą, neatsižvelg
mūsų susitikimo tikslas yra jus perspė damas į specialistų komisijos išvadas.
ti. Mes turim informacijų. Šį kartą, ta
Sakharovas: Nelaimei įstaty
čiau mes nesigilinsim į smulkmenas.
mus žinau gan gerai. Kai tik specialistų
komisija rekomenduoja paprastą ligoni
S a k h a r o v a s: Aš primygtinai
sakau, jog niekada neatskleidžiau jo nę, o tribunolas griebiasi kitų priemo
kios karinės ar kariškai techniškos pa nių, tuojau yra motyvų tikėtis pačio
slapties, kurią būčiau patyręs besidar blogiausio. Ar ne tiesa? Stengiuosi gau
buodamas nuo 1948 iki 1968 metų. ti pačių pagrindinių informacijų. Bet
Niekad neturėjau nė minties tai daryti. yra neįtikimai sunku sužinoti, kas įTaip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į vyksta šitame krašte.
faktą, kad per paskutinius penkeris me
tus aš nepriėjau prie paslaptingų dalykų.

nimus, ki^ių išsižadėti jis atsisako ir
nežada jų kitiems skelbti.
Ir kas per vienas tas „prievartos dar
bų tribunolas?” Ar tai yra viešas teis
mas? Kas tai per teisingumas?

Maliarovas: Tas Amalrikas yra
blogai informuotas. Jis nieko nedavė
valstybei. Buvo parazitas. O Bali - Hen
rikas Bali. Vakarų Vokietijos rašytojas
- mini jį tartum kokį žymų istoriką.
Ar tai tokias informacijas BalRs turi?

Sakharovas: Bollis ir daugelis
kitų rodo didelį dėmesį Amalriko liki
mui. Prievartos darbų tribunolas yra
tikrai uždaras tribunolas. Tai yra fak
tas.

M aliarovas: Prileidžia, jog no
rėtumėte, kad jo byla būtų sprendžia
ma Maskvoje?

M a 1 i a r o v a s: Amalrikas padarė
daug blogo mūsų visuomenei. Vienoje
savo knygų jis užsimojo įrodyti, jog so
vietų visuomenė nebeišlaikysianti iki
1984'metų ir tuo būdu siūlė smurtą.
Kiekviena visuomenė turi teisę gintis.
Amalrikas pažeidė įstatymą ir už tai tu
ri užsimokėti. Prievartos darbų laukuos
taip pat pažeidė įstatymą. įstatymas
jums yra žinomas ir nėr ko jį priminti.
Užsienyje skelbė,kad Amalrikas nega
vęs advokato. Tai melas. Šveiskis - Vla
dimiras Šveiskis yra Amalriko advoka
tas,jam padėjo, ir pats tai žinai.

S a kharovas: Tai būtų teisingai
DIDŽIOSIOS TEISINES KOMEDIJOS daroma, žinant didelį publikos susido
mėjimą. Jei žinočiau, kad galėsiu įeiti į
M aliarovas: Bet jūs dar tebetu- Amalriko teismą, eičiau dalyvauti.
rit galvą savo vietoje. Jūsų pasižadėji
PROFESORIAUS SALIO
mas nesusitikti su svetimšaliais tebega
lioja. Jumis pradeda naudotis ne tik
ŠVENTAS ŽODIS
priešsovietinės mūsų kraštui priešiškos
pajėgos, bet taip pat ir užsienio slapto
_ Liepos 11 d., vos dvi
sios tarnybos agentai.

M a 1 i a r o v a s: Kas^jums davė tei
sę abejoti mūsų teismine sistema? Jūs
nebuvote byloje. Jūs remiatės nugirs
tais gandais, kone visada klaidingais.

mis, ar kariškai techniškomis paslapti
mis.

dešimtį dienų prieš mirtį, Lie-'
Sakharovas: Dėl susitikimų su
tuvių Foto Archyvas ruošė jo
svetimšaliais: pažįstu daugelį asmenų už dokumentinį filmą. Paprašytas
ėmusių tokias vietas, kaip aš turėjau.
tarti savo, kaip kalbininko ir
Jie šiandien laisvai susitikinėjamu užsie
lietuvio, pageidavimą, nors sun
niečiais, tiek intelektualais, tiek eiliniais kios ligos kankinamas (mirė bū
M a I i ar o v o A s i s t e n t a s: Ne piliečiais. Susitinku su kaikuriais užsie
damas pilnai blaivaus proto), tą
skaitant ano atsitikimo, jus davėt savo
nio žurnalistais, bet mūsų pasimatymai
pageidavimą išpildė šiais žo
įnašą visuomenei.
neturi nieko bendra su valstybės, karinė džiais:

Sakharovas: Kai bylos nespren
džiamos viešai, kai politinės bylos pra
vedamos tokiose aplinkybėse, jog palie
kamos galimybės pažeisti įstatymus, tai
yra pakankamai motyvų suabejoti tri
bunolo nešališkumu. Aš laikau priešdemokratiška pravesti bylas remiantis Bau
džiamojo kodekso 190 paragrafu (Skel
bimas netikrų informacijų, darančių ne
garbę Sovietų Sąjungai) ir 70 paragragrafu (kurstymas prieš sovietinės agi
tacijos ir propagandas).Visos man žino
mos bylos tai patvirtina. Štai kad ir pai
kutis Leonido Plhisčio pavyzdys. Jis matematikas Kijeve. Šiuo atveju tribu
nolas priėmė pačią sunkiausią iš trijų
vieną kitai prieštaraujančių psichiatri
nių nuomonių, nepatikrindamas nė vie
nos jų teisingumo. Nors tribunolas
bausmę sumažino, bet, prokurorams

Maliarovo Asistentą s: Ši
tie susitikinėjimai yra naudingi mūsų
priešams.

M a I i a r o v a s: Mes jus jau perspėjome. Dabar jūsų reikalas padaryti savo
išvadas.
Sakharovas: Pakartoju: man
būtų maloniau regėti savo darbus, at
spaustus sovietų spaudos ir aptarti rei
kalus su sovietinėmis įstaigomis. Bet aš
nematau nieko priešingo įstatymams
savo pasimatymuose su svetimšaliais
žurnalistais.
Maliarovo Asistentą s:Bet
jūs tebesate sovietų pilietis. Jūsų elge
sys parodo tikrąjį nusistatymą mūsų
sistemai.
Sakharovas: Sovietų įstaigos vi
sai nepaiso mano laiškų ir kitų susižino
jimo priemonių. Pasilikime Prokuroro
įstaigoje. Norėčiau priminti, kad 1970
m.,jei neklystu gegužės mėn 17 dieną,
aš pats ir įvairūs asmenys pasiuntėme
draugui Romanui Rudenkai, generali
niam prokurorui pareiškimą dėl kitaip
manančio generolo Petro A. Grigoren
kos, 1969 metais patalpinto nepilnapročių ligoninėje. Šiuo atvíju buvo pa
žeista begalybė Įstatymų. Iki dabar ne
gavome jokio atsakymo. Daug kartų ne
gavus nė pranešimo, kad mano laiškai
buvo įteikti.
Šiemet miręs akademikas, Aukščiau
siojo Sov. Rusijos narys ir Maskvos uni
versiteto rektorius pažadėjo ištirti Se
miono Gluzmano atvejį, kurs buvo
1972 metais Kijeve pasmerktas teismo,
kupino neteisingumų. Tai buvo vienin
telis kartas, kai kas pažadėjo ištirti vie
ną bylą. Bet Petrovskis pasimirė.
O kaip su Amalriko byla? Andrie
jus Amalrikas, atkarus rašytojas. Jis ne
teisingai pasmerktas trejiems metams
kalėjimo, prarado sveikatą, kentėjo nuo
meningito, ir dabar vėl prievartos dar
bu kažkokio tribunolo pasmerktas dar
trejiems metams. Juk tai visiška gėda.
Iš tiesų jį iš naujo pasmerkė už jo įsitiki

Mano didžiausias troškimas, linkė
jimas yra, kad lietuviškoji šeima iš
laikytų gyvą senutę mūsų gražią kal
bą ir ją perduotų ateinančioms kar
toms, kad jaunoji mūsų karta ne tik
patriotiškai šoktų, dainuotų, bet ir
kalbėtų skambia lietuviška šnekta.
Lietuviškai nebemokančiam Lietu
va ne tik tolima, bet ji bus ir sve
tima.
Dirbdamas Pensilvanijos universi
tete, esu nemaža prisidėjęs prie spe
cialistų paruošimo, kurie dirba ir
baltistikos srityje. Gaila, jų tarpe lie
tuvių kandidatų neturė jau. O vistiek,
kodėl iš mūsų jaunosios kartos ne
galėtų kada gimti ir lietuvių kalbi
ninkų? Tėvynėje lietuvių kalbos ty
rimo darbas varomas plačia ir šakota
vaga. Dirbama, kaip pats mačiau, su
dideliu entuziazmu ir užsidegimu.
Tik kad tas užsidegimas ir entuziaz
mas' nebūtų užgesintas šiauraus rytų
vėjo. Vis kažkaip prisimenu šūki,
kurį Jonas Jablonskis buvo padėjęs /
skaitymų knygoje, išleistoje Petrą/
pilyje 1916 metais, skirtoje mūsų
tremtiniams, pavadintoje Wargo
mokyklai”. Ten tas šokis skamba
Mtsip: "Nedideiė garbė svetimomis
kalbomis kalbėti, bet didi -gedamao vestos ■ gerai nemokėti.”
/

AFGANISTANAS
l< 3 puslapio

vo premjeru, jis stengėsi palaikytvšžitus
santykius su Maskva, nes per 20 metų
ji suteikė Afganistanui pusantro mili
jardo dolerių pagalbą. Bet jis priéjné
ir JAV pagalbą. „Aš jaučiuos laimingas",
taip jis kartą pareiškė, „kai galiu užsi
degti Amerikos cigaretes rusų degtu
kais". Daoud vyriausybę pripažins ir
Washingtonas, bet jis reikalauja, kad
Afganistanas pasiliktų neutralus.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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ŠIO NUMERIO
GRAŽI TAUTOSŠVEKITĖ

(kur dingo musų chorai ir solistai? )pianulydint Alfonsui D. Petraičiui.

S. Paulo lietuviai.Tautos šventę pami
Kaip Bendruomenės valdybos pir
nėjo rugsėjo 9 dieną.
mininkas Kp. Petraitis vadovavo minė
Minėjimas prasidėjo šv. Kazimiero
parapijos salėje šv.mišių auka ir pamok- jimo programajir įteikė kapitonui J
siu.Ją atnašavo klebonas Petras Daugin Čiuvinskui Lietuvos Nepriklausomy--'
tis,S.J.
Po mišių Tautos himnas. Gražiai pa •
puoštoje scenoje,p.Magdalena Vinkšnaitienė nuoširdžiu žodžiu
priminė
Tautos šventės reikšmę.
Maristela ir Stasiukas Zūtautukai ir
Irena Petraitytė padeklamavo po eilėraštį. Studentė Živilė Jūraitytė jautriai poe

GARBĖS LEIDĖJAS

1T1
Õ

U TAMAHÜNAS.
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VIENAS IŠ KETURIŲ M.L.

tjĮĮ

bėsmedaij, Bendruomenės vardu pagerb
damas nepriklausomybės kovų savanorį^
ilgametį Brazilijos lietuvį veikėja ,ilgame
tį Sąjungos pirmininką,ir buvusį Br.L.B.

Poetas Klemensas Jura nuotaikin
gai žavėjo dalyvius savo sukurta poe PADĖKA
zija SUTEMOS (ji bus kitame M.L.
Širdingiausiai dėkoju visiems bet ko
numeryje.Red.) Jis vaizdais nukėlė da kiu būdu sveikinusiems mane 75 metų
lyvius į Lietuvos Nepriklausomybės su sukakties proga. Ypatingai dėkoju Bra
temų sunkias dienas, nutaustančius iš
zilijos L. Bendruomenės Tarybai ir Val
eivius. Jis pristatė naujus, dabartinius
dybai už įteiktą man brangią dovaną ir
tautos didvyrius,kurie fakelais nušvin
Tėvams Jėzuitams už šv. m.išių auką,
ta patys susidegindami, kaip Romas Ka kaip padėka Visagaliam Dievui,iš kurio
lanta, kurie beviltiškai kovoja, miršta ,
malonės sulaukiau šito amžiaus puikiau
bet netampa išdavikais savo tautos.
sioje sveikatoje.
Protarpiais visi šventės dalyviai su
Kap. Juozas Čiuvinskas.
dainavo patriotinių ir liaudies dainų

ĮFi

JO RĖMĖJAS IR PLATIN
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TOJAS.
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

Tarybos pirmininką, prieš savaitę sukai
kusį 75 m. amžiaus. Dalyviai sugiedojo
jam Ilgiausių metų.

Minėjimas baigtas šeimyniškomis vai
tiškai paskaitė lietuvių'poetų eilėraščių
šėmis ir pasižmonėjimu.
pynę, priminusią Lietuvos grožį, lietuvių
Visoms ir visiems minėjimo daly
tautos garbingą praeitį ir laisvės dienas.
viams, šeimininkėms, atnešusioms gar
Rašytoja p. Halina Mošinskienė gi dumynų, virusioms arbatėlę,patarnavu
liai įsijausdama, perskaitė ištrauką iš P. sioms svečiams, Moókos Maldos Apaš
Babicko kūrybos. Ta pavaizdavo seno talavimui už gėles. Visiems - ačiū, avės laikų lietuvių tautos karius,milžin - čiuJ
x
Rengėjai
kapius ir Nepriklausomybės karų did
vyrius.

m

STEIGĖJAS, NUOLATINIS
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ADMINISTRACIJA
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IŠ ANKSTO KVIEČIA

W LIETUVIS GYDYTOJAS
B Dr. ANTANAS Š1AULYS

Lapkričio 18 d. 16 valandą, Zelinoje
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje,
„Žilvičio" tėvų komitetas rengia kultū
rinę popietę. | ją atsilankyti iš anksto
kviečia visus S. Paulo lietuvius.

H CįMTurgija. neurologija, kii-

Programoje bus Vyt Alanto 3 veiks
mų drama ^komedija\Visuomenės vei

UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.

kėjai", ir kiti įvairumai.

Visos organizacijos bei pavieniai as
menys prašomi tą dieną nerengti išvy
kų ir kity parengimų, o dalyvauti vaidi
nime.

g
§

M

R. dos Trilhos.nr 1822
Moóca

Tel

92-39-91

Po 40 kr.: Monika Tamošauskienė, Vin
cas Klimeika, Vladas Svolkinas.
100 kr. dovana M.Lietuvai kap. J,
Čiuvinsko, 75 m.sukakties proga.

Inž. Gražvydas Bačelis, šeimos vardu
savo a.a. tėvelio Zenono atminimui pa
„Visuomenės veikėjų" artistai sekan gerbti.
čiai repeticijai renkasi (išmokę roles)
Visiems dėkoja Administracija.
rugsėjo 23 dieną, 16 valandą, Jaunimo
namuose.

30 DIENOS MIŠIOS UŽ A.A.

(T E 1L H*
BUS ZELINOJE. PENKTADIE NI.
♦ RUGSĖJO 21 D. 20 valanda .

INŽ. ZENONA• IB

MIRĖ

DR, VICTOR P. SAULYTIS
CIRURGIÂO-DENT1STA-S ALTA
RISTA, C.R.O. NO.727 PELA UNI
VERSIDADE DE SAO PAULO.
CLINICAOIRURGIA-PROTESERX. ADULTOS E CRIANÇAS.
Gydo dantų smegenis ir kanalus.
Priima nuo 14 iki 20 valandos, ir
šeštadieniais.
R. Françca Carvalho, 121, Moóca,
Užpakalyje lietuvių mokyklos.

Telefonas: 292-28-26.

Rugpjūčio 21 a.a.
JUOZAS LESEVIČIUS.
Buvo sulaukęs 65 m.amžiaus, gyve
no Alto Mandagu i, palaidotas Cachoerinha kapuose.

Rugsėjo 6 mirė a.a.
JONAS

KAIREVIČIUS,

85 m. amžiaus, gyvenęs V. Anastácio,
visų pažįstamų geras batsiuvys.

Mirusiųjų-šeimoms nuoširdi užuo-i
jauta.

PIRMIEJI L.ILŠV. JUOZAPO
BEIWIDIffilWOIWIEMIÉS

II E IT O S

Zelinbs Jaunimo namuose, tuojau po sumos.

Ta proga bus paminėti Šv.Juozapo Bendruomenės steigėjai ku
nigai a.a. Jeronimas Valaitis ir Benediktas Sugintas. Už juos miį šias aukos Zelinos bažnyčioje 11 valandą prelatas Aleksandras Ar
minas.
Pakvietimus galima gauti pas vaidybos narius, ir Zelinoje p. Vi
to Bare.

NEPRALEISKITE GEROS PROGOS SMAGIAI PRALEISTI
LAIKĄ IR PALAIKYTI SV. JUOZAPO PARAPIJĄ!
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