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Dramatiški žygiai. Kossiginas „viešėjo Egipte“ niekam nepasigy

ręs. Vos grįžo Maskvon, paprašė Niksoną atsiųsti savo užsienio rei
kalų ministrą Kissingen tučtuojau, nes esą negalima laukti netik 
dienų, bet nė valandų.Kissingeris tuojau sėdo léktuvan ir óekmadjg 
mo rytą atsidūrė Maskvoje. Pb ilgų valandų pasitarimo su Brežnevu, 
išskrido tiesiai Izrėelm.Po penketos valandų pasitarimų su Goldą 
Meir,vyriausybės galva,karo ministru Dayan ir kar.štabo viršininku 
Elazaru, vėl šoko léktuvan,ir tik valandą pasikalbėjęs su Anglijos 
premjeru grjžo VVašingtonan.

Tų,tartum padai sviltų,greitų kelionių ir pasitarimų vaisiai bu
vo tokie:

Amerika drauge su Sov. Rusija,per Jungtinių Tautų saugumo ta
rybą pasiūlė ( o gal pareikalavo? )fkąd arabai ir žydai tuojau sustab
dytų visus karo veiksmus, tuo tarpu pasilikdami turimose pozicijo
se. Antra: Sustabdžius karo veiksmus, pradėti vykdyti J.Tautų 242 
rezoliuciją, kuri reikalavo Izraeli pasitraukti iš visų.per šešių dienų 
karą,užimtų žemių. Ir trečia, kad tuojau pat,t.y. jau paliaubų metu, 
arabai ir žydai pradėtų taikos derybas, prižiūrint tinkamoms jstai - 
goms, kad būtų pasiekta pastovi taika ir užtikrintos valstybių sienos 
ir suverenumas.

NENUDŽIUGO NEI ŽYDAI, NEI ARABAI

Tas Jungt. Tautų saugumo tarybos pasiūlymas ar įsakymas atė
jo staiga ir netikėtai, Izraeliui ir Egiptui su Sirija įsivėlusiems j labai 
aršias karštas kovas visuose frontuose. Žydai buvo pasiryžę sutriuši* 
kinti arabų karines pajėgas, kad jie per daugelį metų nebeįstengtų 
grasinti Izraeliui ir jo pulti. Arabai buvo nusistatę dabar išvaryt žy
dus iš visų 1967 metais okupuotų žemių, ar visai tą valstybę sunai 
kinti. Kadangi nei Izraelis, nei ar-rbai to dar nebuvo pasiekę,kadangi

irvvieni ir kiti gyrėsi savo kariniais laimėjimais, ir žydai atrodė 
pradedą smarkiai kulti arabus - ateina pasiūlymas ar įsakymas su
stabdyti visus karo veiksmus. Tuo,aišku, negalėjo būt patenkinta nė 
katra kariaujančių pusių,nors ir sutiko su neprašytų tarpininkų 
įsakymais. Tat pirmadieni, spalio 22 d.,oficialiai kovos,neva.pasibai 
gė, nes Izraelis ir Egiptas sutiko su pasiūlymais, tik Sirija nebuvo at 
sakiusi, ką ji darys, ir tebekovojo Hermono kalno apylinkėse.

PADĖTIS FRONTUOSE
Paliauboms įsigalint, karo frontai šitaip atrodė, kiek tai galima 

spręsti iž abiejų šalių duodamų informacijų. Izraelis išvarė siripečius 
iš jų užimtų Golano kalvų, įsiveržė Sirijos teritorijon iki 35 kilomet 
rų nuo sostinės Damasko. Čia Izraelio persvara visai aiški.

Egipto fronte. Egipto kariuomenė,staigiu puolimu peršokusi Su 
ezo kanalą,atstūmė nuo krantų Izraelio kariuomenę iki 10-15-os kilo 
metrų Sinajaus dykumon, kur virė žiaurios tankų ir lėktuvų kovos 
Izraelis čia atrodė pralaimėjęs. Bet jis įsiveržė Egiptan per Suezo kana 
lą kitoje vietoje,ir pasivarė gilyn ir šiaurėn, grasindamas egiptiečių ka 
riuomenaei atkirst nuo jos užnugario, nuo amunicijos ir žmonių -papil 
dymo bei susižinojimo šaltinių. Beto,sakosi sunaikinęs daug Egiptoka 
riuomenės tankų, lėktuvų,ir priešlėktuvinių rakietų bazes. Izraelis ren 
gėsi paskutinėms lemiamosioms karo kovoms. Turint tokias palankias 
perspektyvas, sustabdymas karo žygių, aišku, nemalonus.

LIET U VISKAS

FILMAS

ŠI SEKMADIENI. PO 1 7 V 
MIŠIŲ MOKOJE ŠV KAZĮ 
MIERO SALĖJE BUS RODO 
MAS SPA LVOTAS. GARSI 

Jnis-,Lietuviškas FILMAS

I
TAI VIENINTELĖ PRO

GA PASIGĖRĖTI PUSANTRO 
TŪKSTANČIO LIETUVIŠKO 
JAUNIMO IR KITO TÚKS - 
TANČIO JO SVEČIU IŠKIL

MĖMIS. STOVYKLOS GYVE
NIMU. MUZIKA. DAINOMIS. 
POKŠTAIS BEI RIMTA PRO

GRAMA. DALYVAUKIM PA
TYS IR ATSIKVIESKIM KO 
DAUGIAU JAUNIMO, 

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Saločiai. 1972 gruodžio mėn. Pasva
lio rajono vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Stapulionis apsi
lankė Saločiuose. Neradęs klebono na
muose, pats pradėjo „šeimininkauti” 
bažnyčioje, išimdamas iš skelbimų vitri
nos paaiškinimus apie adventą. Vėliau 
Saločių kleboną kun. Balaišj barė, būk 
tai jis gąsdinąs žmones, pranašaudamas 
šio amžiaus pabaigoje būsinčią pasaulio 
pabaigą. Stapulionio pavogtame iš skel
bimų vitrinos paaiškinime apie adventą 
buvo paminėta, kad antrasis Kristaus a- 
tėjimas bus pasaulio pabaigoje. Saločių 
klebonui Stapulionis įsakė nelydėti mi
rusiųjų į kapines

LIETUVOS KATALIKŲ
NAUJI SKUNDAI

Krinčinas. 1973.1.5 Pasvalio rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotojas Stapulionis, išsikvietęs Krin
čino kleboną kun. Rajčių, nurodė: 1. 
Draudžiama kunigui? lydėti mirusius į 
kapines, nes trukdomas judėjimas, Ka
pinės nuo bažnyčios už 400 metrų. 2. 
bažnytinėje procesijoje draudžiama da
lyvauti su tautiniais drabužiais, nes Ši
tuo esą bažnyčioje propaguojamas na
cionalizmas. 3. Griežtai draudžiama ku
nigams bažnyčioje rinkti aukas. -„Jūs 
kunigai, prie pinigų puolat kaip šunys,\ 
isteriškai šaukė Stapulionis.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Ąžuolu Būda.. 1972 vasarą viena mer
gaitė padėjo Ąžuolų Būdos parapiečiams 
paruošti vaikus pirmajai komunijai. Rug
pjūčio 3 šią mergaitę sulaikė Ąžuolų 
Būdos vidurinės mokyklos direktorė ir 
„Šviesos” kolūkio partinės organizaci
jos sekretorė ir perdavė Kapsuko sau
gumui. Po tardymo „nusikaltėlė” buvo 
perduota mokyklos vadovybei „perauk
lėti”.

Pnenao. 1973.1.8 kun. J. Zdebskis 
buvo iškviestas į Prienų milicijos sky
rių, iš kur su milicijos priežiūra buvo nu
gabentas’ į polikliniką patikrinti sveika
tą - ar galįs dirbti fizinį darbą. 1973.1, 
26 kun. Zdebskiui buvo įteiktas griež
tas įspėjimas, kad per 15 dienų įsidar
bintų bet kokiame darbe - ne kunigo 
pareigose, kitaip prievarta būsiąs įdar
bintas milicijos nuožiūra. Civilinė val
džia leido kun. J. Zdebskiui eiti kunigo 
pareigas tik Telšių vyskupijoje. Kokiu 
pagrindu tai daroma, jei kun. Zdebskis 
civilinio teismo nubaustas nutrėmimu?
Bažnytiniuose įstatymuose trėmimo 
bausmių nėra;be to,kun.Zdebskis bažny
tiniams įstatymams nėra nusikaltęs.Pa
gal bažnytinę teisę jis priklauso Vilka
viškio vyskupijai ir neturi pareigos 
dirbti svetimoje vyskupijoje.

KA9ŠIAD0RIŲ VYSKUPIJA

Nemanional, 1972.V.15. Prienų ra
jono vykdomoj?) komiteto pirmininko 
pavaduotojas K Čamekis išsikvietęs 
Nemaniūnų kleboną kun. J. Matulaitį 
perspėjo, kad jis nesilaikąs tarybinių 
įstatymų ir vertė pasirašyti tokį įspėji
mą: -„Yra žinoma, kad Nemaniūnų pa
rapijos bažnyčioje religinėms apeigoms 
patarnauja vaikai ir paaugliai. Tuo pa
žeidžiami tarybiniai įstatymai. Įspėjame 
jus neįtraukti vaikų ir paauglių religi
nėms apeigoms. Be to, jūs, neturėdami 
leidimo, išvykstate iŠ savo parapijos ir 
atliekate religines apeigas kitų parapijų 
bažnyčiose. įspėjame, kad ateityje tai 
nesikartotų. - I Nemaniūnų mokyklą 

atvykusi iš Prienų, lektorė „švietė” mo
kinius ateistiniais klausimais. Vaikai 
buvo bauginami, kad nedalyvaut«|pro- 
cesijose. Bailesnieji iš procesijos dingo, 
o kiti toliau lanko bažnyčią ir dalyvau
ja religinėse apeigose. (ELTA)

Paragaudžio kaime, netoli Kvėdar
nos, aptiktas senas kapinynas, kuri ka
sinėjo Telšių kraštotyros muziejaus V. 
Valatkos ekspedicija, radusi 700 radi
nių iš IX-X šimtmečių.

Vilniaus universitetas liepos 9 - rug
pjūčio 19 surengė lituanistinius kursus 
išeivijos lietuviu jaunimui, kurių daly
vavo 17 iš trijų kraštų. Universitetas 
padengė mokslo ir pragyvenimo išlaidas.

Vilniaus sostinės 650 metų sukak
ties proga dvi lietuvių kalnalipių gru
pės kopė kalnus Ramyro Altajaus kal
nuose, 4.120 metrų aukščio viršūnę pa
vadinę Vilniaus vardu. Ligi šiol Tianšą- 
nyje ir Pamyre lietuviai yra užkopę į be
vardes viršūnes, kurios pavadintos lie
tuviškais vardais - Lietuva, K. Donelai
čio, M.K. Čiurlionio, Žalgirio, Lietuvos 
alpinistų ir Gedimino Akstino (žuvusio 
alpinisto) vardais.

Iš Punsko apylinkių j Vilnių nuvyko 
14 lietuvių mokytojų ir lankė tobulina
mos! kursą.

Lenkijos lietuviai išleido vienkartini 
leidinį „ Vingis”, grynai kultūrinio pobū 
džio. Kaip žinoma, neseniai buvo užda
rytas kitas lietuvių leidinys „ Varsnos".

Tarptautinė istorinių centrų apsau
gos konferencija įvyko Vilniuje, kuria
me yra virš 300 istorinių ir architektū
rinių paminklų. Dalyvavo 100 specialis
tų iš devynių kraštų. Lietuvos miestai 
kurių paminklai ypatingai saugojami y- 
ra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai 
ir Trakai.

1A15YAHC ?ASOVWJ£
Kordobos provincijoje Argentinoje 

gyvena sklandytuvų meistras Dominin
kas Butkus, ilgametis Tandil miesto 
sklandymo klubo bendradarbis.

Susivienijimo Liet. Argentinoje an
samblis pasirodė Kordobos mieste ir 
SLA patalpose buvo už pasisekimą pa
gerbtas.

Rugsėjo pabaigoje SLA salėje vyko 
Argentinos lietuvių menininkų paroda.

Argentinos lietuvių laikraštis „Lai
kas ” minėjo sidabrine sukaktį pamaldo
mis Aušros Vartų bažnyčioje, po kurių 
prie lietuviško kryžiaus padėtos gėlės 
įnirusiems bendradarbiams pagerbti. Prog 
rainai salėje vadovavo Z. Juknevičius ir 
žodį tarė dr. V. Dambrava. Už gautus 
sveikinimus dėkojo atsak. red, kun. A. 
Steigvilas. Ta pačia proga pagerbtas 
šiais metais mokslus baigęs jaunimas, 
kuriuos sveikino ir akademikai. Meni
nėje programoje dainavo Adriana Jočy- 
tė ir Marija Zavickienė.
•

Spalio pabaigoje Rosario lietuvių 
Bendruomenė ruošia ekskursija j Santa 
Fė ir Parana miestus.

Rugpjūčio'antroje pusėje Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje, įvyko dvide
šimtoji Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė.

Vasario 16 gimnazijos. Vokietijoje, 
evangelikai studentai iškylavo Švarcval- 
de. Dalyvavo 34 moksleiviai.

Čikagos teatro scenoje garsėja Anta
nas Mockus, vaidinąs tiek dramose,tiek 
komedijose,

Vokietijoje mirė evangeliku kun. 
Julius Stanaitis, kilęs iš Marijampolės 
nuo 1948 metų ap tarnavęs pietų Va k. 
Vokietijos lietuvius.

Rugsėjo 22 Urugvajaus Liet. Kultū
ros draugija suruošė pavasario švente, 
kurioje dainavo ,,Rimukai", šoko ,,Ą- 
žuolynas", pianinu skambino Cecilija 
Dorelytė. Pavasario karalaitė išrinkta 
Marcelė Dorelytė, antrąja princesė Bea
triz Petkevičiūtė ir U.L.K. draugijos 
princese Gardelė Kamandulytė.

Detroito lietuviai minėdami Vilniaus 
650-metų sukaktį išleido ir sukaktuvi
nius medalius - aukso, sidabro ir bron
zos. Spalio mėn įvykusioje šventėje da
lyvavo prof. dr. J. Puzinas, poetas K. 
Bradūnas, sói. Janina Šalnienė ir muz. 
F. Strolios vadovaujamas Jaunimo cent
ro ansamblis iš Čikagos.

Sydnio. Australijoje, naujosios ope
ros rūmų atidarymo apeigose dalyvauti 
pakviestas „Dainos” choras ir tautiniu 
šokiu ęrupé.

BSons. Audris Bačkis Vatikano vals
tybės sekretorius paskirtas j Katalikų 
Bendrijos viešųjų reikalų tarybos politi
nę sekciją. Paskutiniu metu.dirbo Vati
kano atstovybėje Nigerijoje, prieš tai 
Filipinuose, Kostarkijoje ir Turkijoje.

Lietuvių žurnalistų sąjungos leidinys 
„Lietuvis žurnalistas" paminėjo Rio de 
Janeire gyvenančio rašytojo Petro Ba
bicko 70- ties metų sukaktį.

Brocktono, JAV, lietuvių parapijos 
choras minėjo savo 75-ties metų sukak 
tj. Jam dabar vadovauja komp. J Ga 
delis.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi 
ja Romoje išleis VI. Kulboko studija 
,,Lietuviu literatūrinė kritika tremtyje' 
Andrius Mironas išleis nauja 'omana 
„Miršta tik žmonės", Akademikų Skau 
tų leidykla K. Škirpos atsiminimus 
JAV Lietuvių Bendruomenės švietimu 
taryba - spalvota Lietuvos žemėlapi 
mokyklai ir namams, V. Liulevičiaus 
istorijos vadovėli, St. Barzduko tautinu 
bei visuomeninio ugdymo vadovėli, kun 
dr. J. Gutausko tikybos vadovėli „Knkš 
čionybė Lietuvoje", Pedagoginis Litua
nistikos Institutas išleis Pr Skardžiaus 
„Lietuviški tarptautinių žodžių atitik 
menys".

Kalifornijoje įvykusiame XIII tarp
tautiniame genetikų kongrese Vilniaus 
univ. prof. Romualdas Misevičius skai- 
té pranešimą vėžio genetikos sekcijoje.

Sidnio. Australijos. Plunksnos k1 ri
bas mini 20 metų veiklos.

Adelaidėje, Australijos lietuvių dai
nų šventės metu dainuos ir jungtinis 
vaikų choras.

Melbourno, Australijoje, lituanisti
nė mokykla turi 98 mokinius, Sydnio 
- 56, Adelaidės dvi mokyklos 1OO 
mokintu. Sydnio „Dainos" choras turi 
68 dainininkus.

Britanijos lietuvių katalikų sąsk’\ 
dis jvyko Birminghame, dalyvavo 30U 
asmenų.

Dailininkė Nijolė Mockienė iš Ko
lumbijos sostinės Bogotoš dalyvavo me
no parodoje Caracase. Venecueloje 
Jos sritis - keramika.

Bogotoje. Kolumbijoje. gyvena 50 
lietuvių šeimų su 168 nariais. Metu be 
gyje Lietuviu Bendruomenės' apylinke 
suorganizavo liet, kalbos kursus, tauti
nių šokiu grupę.-drauge su Bogotos 1110 
teru draugija suruošė Kalėdų eglutę, nu 
nėjo Nepriklausomybes ir Tautos Šven
tes, suruošė Naujųjų metu sutikima, 
jaunimo išvyka i gamta, leidžia nauja 
informacini laikraštėli Krivulę (keturis 
kartus per metus), organizuoja parama 
liet, kultūrinieras reikalams.
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Seniai svajojama ir pakalbama a- ■ šios nė žodeliu į tai nereagavo. Ir- 
pie isigijimą savos stovyklos musų ' gi gaila, kad ir platesnė visuomenė 
jaunimui. Ypač buvo pagyvėjęs to » neparodo didesnio susidomėjimo, 
reikalo svarstymas po paskutinio P. 
A’.L.Kongreso ir jau ieškota geros 
vietos bei sudėta apie 10.000 kruzdi«- 
rų imokėjimui. Iškeltas ir sumany - 
mas, kad Sąjunga-Alianęa parduotų 
bent vieną savo valdomą pastatą ir 
pinigus skirtų stovyklai pirkti, nes 
tada tas dabar be jokios naudos lie
tuviškai reikalui stovįs turtas vef 
pradėtų tarnauti tam, kam jis bu- 
vos skirtas. Gaila, kad Sąjunga iki

StoryHase pssižvaigms

Niekur taip gerai nepažinsi 
mūsų lietuviško jaunimo, kaip 
stovyklose. Stovyklos — jud
riausia jų gyvenimo ir veiklos 
dalis. Tai ne tiktai nąaloni vasa
ros poilsio bei atgaivos vieta, 
bet ir be galo svarbi ir reikš
minga lietuviškumo mokykla.

Jau kuris metas stovyklas 
ruošia ne. vieni skautai, bet ir 
kitos jaunimo ir net ne jaunimo 
organizacijos. Stovyklinės sąly
gos sudaro geriausią galimybę 
sukurti lietuvišką aplinką ir jo
je reikiama kryptimi formuoti 
jauną žmogų.

Mūsų stovyklavietės, kurias 
pastarųjų 20 metų bėgyje nusi

pirko ir įsiruošė kai kurios or
ganizacijos, yra sukurtos svei
koje aplinkoje. Ne prabangiški, 
bet vis dėlto patogūs jų įrengi
mai ir, palyginti, pigus maistas 
bei patarnavimas stovyklas pa
verčia lyg ir patogiomis vasar
vietėmis, traukiančiomis jauni
mą ir senimą, vaikus ir tėvus. 
Niekas nėra surinkęs ir paskel
bęs skaičių, iš kurių būtų ma
tyti, kiek mūsų jaunimo kasmet 
stovyklauja. Tačiau ir be to gali
me spėti, kad jaunųjų stovyk
lautojų skaičius nemažėja, bet 
gal didėja,

$

a

I Nėra lengvas dalykas suruoš
ti kad ir paprasčiausią vasaros 
stovyklą. Reikia sutelkti daug 
pastangų šiam gražiam sumany
mui įvykdyti.; Pirmiausia, rei
kia nustatyti patogią stovyklos 
datą, kuri būtų priimtiniausia 
kviečiamų dalyvių daugumai. 
Antra, reikia surasti energin
gus ir patyrusius vadovus. Vienį 
jų turi nustatyti stovyklos pro
gramą ir ją pravesti, šiam, rei
kalui reikia pasikviesti tokius 
asmenis, kurie turėtų jaunimui 
reikalingų žinių, mokėtų jas per
duoti ir būtų jaunimo mėgiami. 
Be jų, reikia turėti energingų

vieną stovyklautoją net ir naktį, 
stebėti. Juk vadovai budi tam, 
kad jų mažieji galėtų ramiai ir 
saugiai ilsėtis.

*
Jaunimo stovyklos —labai 

gera' ir praktiška lituanistinė 
mokykla. . .Rengėjai pasirūpiną., 
kad stovyklos oficiali kalba bū
tų lietuvių. Taigi'mūsų gimtąja 
kalba duodami visi .parėdyriiai, 
pranešimai, skaitomos paskai
tos, referatai, vedamos disku
sijos. Ir patys stovyklos daly
viai sąvo tarpe turi lietuviškai 
kalbėti, ,o taip pat dainuoti. 
Žinoma. bjina. nukrypimų nuo 
oficialios lietuviškos linkmės,’bet 
geros valios stovyklų, vedėjai • 
lietuviai patriotai pasistengia vie 
toje Ir laiku nukrypimus ištai
syti.

Galima pasidžiaugti. kad'2<-3 
savaičių vasaros, stovyklos -'at
lieką didelį lietuvybės, išlaiky- 
riio- ir stiprinimo darbą. Lietu
viškas 'jaunimas čia su labai ma
ža išimtimi sustiprėja tautiškai', 
pasidaro geresnis ir jo lietuvių 
kalbos mokėjimas. Iš kiekvienos 
stovyklos grįžtantieji dalyviai, 
parsiveža lyg' ir .simbolišką ne
priklausomos Lietuvos dalelytę, 
kuri, jeigu šeimoje yra stipri
na m a. gti 1 i d ą r' a u kški a u, gi linų 
ir plačiau augti-.

r *
Kiti lietuviškumo stiprinimo 

veiksmai yra lituanistinė’ mo
kykla. liętuviškos jaunimo or
ganizacijos, tautinių šokių gru
pės, įvairūs sporto rateliai. Lie-, 
tuviukai, kurje čia reiškiasi, pa
sidaro tautiškai nepalyginamai 
stipresni už tuos, kurie nuo šio 
visko laikosi nuošaliai. <

Yra mūsų .tarpe nemaža se
nesnio amžiaus lietuvių, netyri- 
kėjų, kurie lietuvybės- išlaiky
mui neskiria salvo dėmesio, nia- 
tyt,1 galvodami,' kad su jais liėr 
tuvybė šiame krašte turi pasr- 

„. , v. > . baigti.-Yra organizacijų,;kurios
kiek nemažiau remia , ir vaikų jaunoaįOs lietuvybės neremia. Y- 

jieturmtieji, viengungiai. ^ įį- net laikra^ų, kurie lietuvy- 
tas neapmokamas darbas, ap- išlaikymo klausimais • nieko 
skąičįavns pinigais, sudarytų di- nerašo. Yra ir “amžinų pesimis- 
džiulesi sumas. Visa eilė lietu- tų”, kurie ( lietuvybės amžių A- 

ivių aukoja stovyklos reikalams 
reikalingas medžiagas, baldus, 
virtuvės reikmenis.

Šia proga reikia ypač iškelti 
visus mūsų jaunimo stovyklų 
vadovus, vadoves bei jų talki
ninkus. Lietuviškos -stovyklos 
nėra'komerciškai tvarkomos, jų 
vadovai nėra atlyginami. Pap
rastai jie šiam reikalui aukoja, 
savo metines atostogas, o jeigu 
jų neužtenka, paima iš įmonės 
neapmokamą savaitę ar kitą. 
Nereikia sakyti, kad stovykloje 
vadovų laukia malonus poilsis. 
Dažniausiai jie Čia. turi’ sunkiai 
dirbti, visą diena bkstvti, kiek-

Kodėl? Manome todėl, kad ne
matoma iš stovyklos tikros nau - 

Todėl Čia ištisai persispaudi- 
name i§ Amerikos dienraščio Drau
gas ilgoką straipsnį apie jaunimo 
stovyklas; Tikimės, kad jis padės 
vienam kitam tautiečiui lengviau su
prasti ir apsispręsti prisidėti pne ío» 
kios stovyklos įsigijimo bei įrengi- 
mo| S. Paulo apylinkėse.

MOSI) JAUNÍMA5
vadovų,.instruktorių, komen
dantų, ■ tvarkdarių, ūkinės da
lies vedėjų ir kitų specialistų bei 
padėjėjų. TįFe paskutinėj vietoj 
yra .dainų mokytojai, šokių ir 
sporto instruktoriai, laužave- 
dŽiai, plaukymo ir .plaukiojimo, 
o taip pat irklavimo - buriavimo 
specialistai įr kiti jaunimą, garn
ių maištautieji asmenys, suge
bą sukurti malonią lietuvišką, 
nuotaiką. '

Tie,' ’ 'kurie atidžiau stebėjo 
Šios Vasaros lietuviškas jaunimo 
stovyklas. pripažino, kad jos ge
rai organizuotos. .Rodosi; niekur 
netruko nei sumanių vadovų, nei 
instruktorių, sūsįdarė ir reikia- 

.stovyklautojųmas dalyvių 
«». skaičius.'

*

Mūsų jaunimo stovyklos pa
reikalauja nemaža išlaidų. Be 
abejo, jų būtų nepalyginamai 
daugiau, jeigu jos būtų ruošia
mos» mė lietuviškos talkos būdu, 
bet komerciniu keliu. Stovykla
viečių paruošimą ir jų reikiamą 
įrengimą dažniausiai atlieka pa
tys geros valios lietuviai, vaikų 
tėvai. Tačiau šį < darbą gal nė 

menkoje tik keliais ar keliolika 
metų skaičiuoja.

Visos šios nuomonės neturi 
realaus ' pagrindo. Jų skleidėjai 
dažniausiai nėra buvę ne tiktai 
mūsų jaunimo stovyklose ir jau- 
nųjų lietuvių susirinkimuose. Iš 
tiesų vaizdas, nors ir nėra per
daug džiuginantis, yra neblo
gas. Mes esame giliai įsitikinę, 
kad jaunoji karta pajėgs lietu
vybę išlaikyti, ją stiprinti ir per
duoti ateinančioms kartoms.

Šį SEKMADIENĮ GAL^T^ 
SAVO AKIMIS PAMATYTI 
MIŽINISKĄ GYVA JAUNImo 
STOVYKLĄ Šv.KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE , PO 17 
VALANDOS MIŠIŲ',NESIGAI- 
LÈSIT ATÉJÇ.

gSOCSTAEU BUT! LAISVAM

Liepos 20 d. D. Britanijos didieji 
dienraščiai (The Daily Telegraph, 
The Times, The Guardian) pranešė 
apie lietuvio nesėkmingą bandymą 
pabėgti pas tėvus Vokietijon ir suo
mių norą jį grąžinti rusams.

Pirmaujantis anglų dienraštis The 
Daily Telegraph, davęs platesnę ži
nią, įsidėjo jautrų vedamąjį ,,SUO
MIJA IR MEŠKA”. Jį baigė: „Ta
čiau šiame reikale bent Suomija tu
rėtų pasielgti drąsiai ir žmoniškai. 
Jokiu būdu šis jaunuolis neturėtų 
būti grąžintas į belaisvę”.

Anglijos Liet. Kat. Bendrijos val
dybos įgaliotas kun. A. Geryba tuo
jau pasiuntė dienraščiui padėkos laiš
ką. Jis buvo VII.24 d. toks atspaus
dintas: „LAISVĖS GALAS. Pone,, 
ačiū už Jūsų simpatišką ir gilų veda- 
mąjį(VII.^O) apie jauno lietuvio tra
gediją,kuris, po jo veržimosi į laisvę, 
buvo suomių policijos pagautas tiks
lu jį grąžinti Sovietų Sąjungai ir, tik
riausiai, griežtai bausmei.

Deja, tokie dalykai atsitinka per 
dažnai. Prisimintinas Simas Kudir
ka, aptekęs krauju ir leisgyvis, J. A. 
Valstybių pakrančių sargybos grą
žintas rusams, areštai Suomijoje ir 
daugelis panašių kitų dalykų”.

Anglijos parlamento narys kon
servatorius Airey Neave tam pačiam 
dienraščiui parašė laišką (VII.25). 
Jis pritarė kun. A. Gerybai, pareiškė? 
kad kreipęsis į suomių atstovybe dėl 
politinės globos lietuviui. Atstovybė 
pažadėjusi veikti į suomių vyriausy
bę. Parlamentaras A. Neave tame 
laiške pabrėžė: „Visi kraštai, imtinai 
Suomija, nežiūrint jos artumo Meš
kai, turi ginti žmonių teises, ypač 
Sovietų Sąjungoje.- Viktoras Šneide
ris, kuris guminėje valtelėje bandė 
pabėgti iš Lietuvos, turi teisę į tarp
tautinės bendruomenės pagalbą”.

Dienraštis VII.26 iš Švedijos pla
čiau pranešė, kad spaudos, diploma
tų, JAV ambasados, Jungtinių Tau
tų Pabėgėlių Aukštojo Komisariato 
dėka suomių valdžia lietuviui V.Šnei- 
deriui politinę globą suteikė. Pasku
tinėse žiniose paminėjo, kad lietuvi 
Viktoras Šneideris išskrido LondtF 
nan. Jis taręs: Nuostabu būti 
laisvam.

Eidami i spaustuvę, nebuvome 
tikri dėl bėglio tautybės. Daugumo
je pasaulinė spauda vadino jį lietu
viu, kiti vokiečių kilmės.

Mums svarbiausia, kad jis pasau
liui priminė Lietuvos pavergimą ir 
nežmonišką sovietinę sistemą.

Džiugu, kad prie Viktoro Šnei- 
derio išlaisvinimo lietuviai jautriai 
prisidėjo.
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JO POBŪDIS

Daugeliui žmonių šių dienų pasaulis yra grynai 
pasaulietiškas pasaulis. Apgailestaudamas ar abejin
gai tai sutikdamas, žmogus vis labiau praranda ant
gamtinę pasaulio sampratą. Nebėra vilties grįžti prie 
aukštesnės pasaulio sampratos. Senovės ir viduram
žių žmogui pasaulis buvo fizinis kelias j Dievą. Šian
dien taip nebėra. „Negalima durų užrakinti, langų 
užuolaidas užtraukti ir toliau taip apie Dievą kalbė
ti, lyg pasaulis žmogaus patirty nebūtų kitoks ta
pęs. Mus nebesupa sakralinė aplinka, kuri į Dievą 
vestų. Tikėti Dievą jau nebėra savaime suprantamas 
dalykas. Priešingai, kaip toliau matysime, šiandien 
reiškiasi stiprus ateistinis sąjūdis.

Dievas ir dabartinis pasaulis
Kalbėti apie Dievą, reiškia kalbėti ir apie dabar

tinį pasaulį. Šių dienų pasaulio žmogus Dievą priima 
arba atmeta išeidamas iš savo pasaulėvaizdžio, iš tu
rimos pasaulio sampratos. Kalba apie Dievą ir kal
ba apie pasaulį nėra du atskiri klausimai, be tarpu
savio ryšio - jie abu labai artimai susiję ir liečia di
džiąją Dievo problemą šio meto žmogaus pasaulė
žiūros vizijoje. Tad negalima kalbėti apie Dievą, ne
kalbant apie pasaulį, ir negalima prasmingai kalbėti 
apie Dievą, kai kalbančio ir klausiančio pasaulio pa- 
patirtis ir jo samprata prieštarauja. Ką padės kalbė
ti apie Dievą kaip aukščiausią dvasinę Būtybę dialek
tinio materializmo atstovui, jei jo pasaulėžiūros ker
tinis akmuo yra šis teigimas: tėra tik medžiaga, nie
ko nėra šalia medžiagos ir nieko nėra virš medžia
gos.

Dievas tikrovėje

Dievą visados tikime realioj pasaulio situacijoj, 
u ne abstrakcijoj. Jei taip, tai kalbant apie Dievą rei
kia turėti dėmesy ir dabartinė pasaulio padėtis. Da
barties pasaulis pažymėtas sekuliarizacijos ženklu. 
Jis rodo pasaulį išsilaisvinusį nuo visko kas primena 
antgamtiškumą, mistiškumą ir religiškumą. Sekulia
rizuotas pasaulis nori būti suprastas išimtinai iš sa
vęs ir per save. Dabarties pasaulio samprata yra gry
nai natūrali. Kadangi Dievas nėra pasaulio dalis, tai 
joks regimojo pasaulio faktas ar reiškinys neaiškin
tinas Dievu ar per Dievą, sako natų rista i. "

Ar Dievas sutvėrė pasaulį?

Dievo kaip pasaulio Kūrėjo tiesa yra atsidūrusi 
savotiškoj krizėje. Daugeliui iškyla klausimas, kaip 
suderinti evoliucijos teoriją su šv. Rašto pasaulio 
sukūrimo aprašymu. Pirmiausia reikia pastebėti, 

* l^d Šv. Raštas savo esme yra religinė, bet ne gam
tos mokslų knyga. Joje pirmoje vietoje reikia ieško
ti tikėjimo tiesų, o ne mokslo duomenų. Dievo,kaip 
pasaulio Kūrėjo tiesa, trumpai ir aiškiai yra išreikš
ta pirmoje šv. Rašto eilutėje: „Pradžioje Dievas su
kūrė dangų ir žemę” (Prad. 1,1). Tolimesnis kūri
mo aprašymas yra vaizdingas pasakojimas pagal to 
meto žmonių pažiūras ir supratimą. Kaip pasaulis 
vystėsi, per kiek laiko jis tapo toks, kokį šiandien 
matome, tai jau mokslo Mausimas. Pasaulio atsira
dimas evoliucijos keliu Dievo kūrėjo tiesos nepanei
gia, bet teigia. Be Dievo įsikišimo negyva ir nepro
tinga medžiaga būtų neišėjusi iš chaoso padėties ir 
nebūtų pasiekusi kosmo poaukščiojr pačiame kos- 

me matome ir būčių įvairumą ir nevienodą jų tobu
lumą (šalia vadinamosios negyvosios medžiagos,ran
dame augalus, gyvulius, žmones).

Kad Dievas sukūrė dangų ir žemę yra tikėjimo 
tiesa. Kaip tai įvyko mums nėra aišku. Ar pasaulis 
atsirado per milijonus metų, ar trumpesniu laiku, 
tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra šis: pa
saulis atsirado Dievui to norint pagal Jo valią ir 
mintį.

O kaip su žmogum?
Tas pats pasakytina ir apie žmogaus kilmę. Ir 

pirçpujg žmonių sųkųrirno aprašymas suprastinąs 
ne raidiškai, bet esmiškai, nes ir čia gausu vaizdinio, 
poetinio elemento. Esminė mintis yra ši: Dievas yra 
žmogaus Kūrėjas kiek kūno, tiek ir sielos atžvilgiu. 
Žmogus atsirado žemėje Dievo valia ir Jo galia.

Jau šv. Augustinas pastebėjo: „Kad Dievas kūniš
komis rankomis žmogų iš molio padarė jau yra per
daug vaikiška tikėti... Kaip jo savo kūniškomis ran
komis nepadarė, taip lygiai ir su savo burna bei lū
pomis jam gyvybės kvapo neįkvėpė” (De gen. ad. 
lit. 6,12,20; 7,1,2). Tas pats šventasis prideda: 
„Daugiau kreipk dėmesio į tai, ką Jis padarė, o ne 
kaip padarė” (fe ps. 101,2,12).

Pagal E. Haeckelį (1834-1919), vokiečių biolo
gą, kuris Darwino tyrimų duomenis vaizdžiai per
teikė,. žmogus yra aukščiausiai išsivystęs gyvūnas. 
Žmogaus kilmę jis išvedė iš beždžionių. Šis teigimas 
yra biologinis ateizmas.

Beždžione ir žmogus
Tarp žmogaus ir beždžionės kūno yra daug pana

šumo, bet ir žymaus skirtumo. Dar daugiau žmogus 
skiriasi nuo beždžionės savo asmenybės sąranga. 
Žmogus yra asmuo, o beždžionė tik gyvulys. Žmo
gus turi kalbą, kurios pagalba išreiškia savo minčių 
pasaulį. Beždžionė nekalba, nes neturi proto, ati
trauktų sąvokų, neturi ko pasakyti. Žmogus yra ku
rianti būtybė, daranti pažangą moksle, mene ben
druomeniniame gyvenime. Beždžionė negali daryti 
jokios pažangos. Žmoguje pastebimas polėkis prie 
to kas kilnu, šventa, dora. Beždžionių ir kitų gyvu
lių tarpe to nepastebime. Žmogus turi atsakomybės 
pareigos jausmą. Pas gyvulius to nėra. Žmogus sie
kia tiesos, nori ją pažinti, dėl jos kovoja. Gyvulys 
neturi nei religinių, nei dorinių, nei socialinių, nei 
estetinių, nei mokslinių aspiracijų.

Kas išsivystė, kas Dievo sukurta?
Didelis skaičius mokslininkų pripažįsta, kad žmo

gus yra evoliucijos padaras. Bažnyčios nusistatymas 
žmogaus kilmės klausimu, atitinka senovės žydų po
sakiui: „Dievas įsakė dulkei, kad iš jos kiltų Ado
mas”. Apreiškime nėra žinių kaip žmogus vystėsi 
kūno atžvilgiu. Ar toks vystimąsis buvo, kaip jis 
vyko, Bažnyčia palieka spręsti mokslui. Ji neatme
ta evoliucijos teorijos, kiek ji nepaneigia specialaus 
Dievo akto sutveriant žmogaus sielą, kai jam atėjo 
laikas, kai žmogaus pirmatakas jau buvo pribrendęs 
tapti tikru žmogumi. Be šito Dievo įsikišimo būtų 
nesuprantamas žmogaus prasilaužimas iš gyvuliško
jo į žmogiškąjį pasaulį. Būtų nesuprantamas tas mil- 
žniškas skirtumas, kuris yra tarp gyvulio ir žmo
gaus. Ir giliausioj senovėj, kiek mokslai į ją įsibrau
na, visada užtinkami žmogaus pėdsakai, o ne pus- 
gyvulio.

Religija

Viena motina praleido kelias valandas su savo sū
numi zoologijos sode. Jis ilgesnį laiką stebėjo, kaip 
beždžionės laipioja, šokinėja, žaidžia, valgo. „Argi 
jos nėra kaip žmonės mano sūnau? ” paklausė mo
tina. Berniukas kurį laiką tylėjo, o po to paklausė: 
„Mamyte, ar. beždžionės ir meldžiasi? ”

; Tik vienas žmogus turi religiją. Tik vienas žmo
gus kelia rankas prie Aukščiausiojo. Tik vienas žmo
gus meldžiasi. Tik vienas žmogus suvokia pareigas 
Dievui, sau pačiam ir artimam.

Taip kaip suprastinąs Dievas pasaulio Leidėjas, 
jei evoliucijos teoriją laikytume gryna mokslo tie
sa? Jis yra tas, kurio valia iš kosminių rūkų pasida
rė žemė, iš negyvos medžiagos kilo gyvybė, o išjos 
vis aukštesnio laipsnio gyvos būtybės. Tai yra Die
vas, kuris gamtos dėsniais ir evoliucijos procesu pa
reiškia savo kuriamąją galią. Tegul tatai gamtos dės
niai ramiai sau veikia ir galioja, nes perjuos ir juose 
Dievas išlaiko pasaulį.

Esmiškai svarbus biblinio pasaulio sukūrimo pa
sakojimas glūdi tame, kad Dievas pasaulį sukūrė iš 
nieko. Tuo krikščioniškoji kosmogonija (pasaulio 
kilmė) skiriasi nuo kitų pasaulio sukūrimo mitų. Čia 
nėra pirminės medžiagos, kaip dievaitės Tiamat la
vono arba užmušto milžino Ymir kūno. Šiuose kos
mogoniniuose mituose jau iš anksto medžiaga yra 
kalte apsunkinta ir bloga. Ne taip yra krikščioniš
kos kosmogonijos sampratoj. Pats Dievas yra pasau
lio Leidėjas, jį sukūręs iš nieko, o ne koks Dievui 
priešingas demiurgas (dievaitis).

I švarins

Iš čia plaukia išvada: pasaulis, kaip Dievo kūri
nys, yra geras ir nėra blogas. Žmogus gali ir privalo 
pasaulį teigiamai vertinti ir prie jo artėti. Pasaulis, 
kaip Dievo kūrinys, yra sukurtasis pasaulis. Jis nėra 
dieviškas, bet pasaulietiškas. Jis nėra dievybės dalis 
ar jos išraiška. Pasaulis nemaišytinas su Dievu,kaip 
daro panteizmas. Jis nėra demoniškas ir nėra dieviš
kas, bet geras ir pasaulietiškas. Pasaulis yra ne tikė
jimo ar garbinimo dalykas, bet tyrimo ir geresnio 
pažinimo.

Kaip Dievas pasaulį sukūrė, išlaiko ir veda, toji 
tiesa tikinčiajam duoda pasitikėjimo, drąsos ir vil
ties. Dievo pasaulyje jis nėra svetimas h benamis. 
Pasaulis jo tėviškė, nore ir laikina. Tačiau,kad ir 
laikinai pasaulyje gyvendamas, žmogus turi pareigą 
apvaldyti (pavergti) žemę ir palenkti savo labui vi
sus kūrinius (plg. Prad. 1,28), tad reiškia prisidėti 
prie žemiškosios gerovės kūrimo, jos pažangos.Kiek
vienas tikintysis, labiau taiką myiįs. Nepalikti šio 
darbo,tik humanistams ir marksistams.

Didysis žmogaus paSaukimas

Dievas pašaukė žmogų dar didesnei misijai - bū
ti Dievo Karalystės žemėje stiprintoju ir ugdytoju, 
didžiojo Dievo plano bendradarbiu, Pasaulis, žemė, 
leisti ne pražuvimui, bet atgimimui ir perkeitimui. 
Dievo karalystė žemėje suspindės visu grožiu ir di
dybe, kai Kristus, visos kūrinijos Viešpats, antrame 
savo atėjime, atiduos ją dangiškajam Tėvui ir įkurs 
perkeistoj ir nuskaidrintoj žemėje amžiną ir visuo
tinę karalystę: „tiesos ir gyvybės karalystę, šventu
mo ir malonės karalystę, teisingumo, meilės ir tai
kos karalystę” (iš Kristaus Karaliaus šventės prefa- 
cijos). Kas siekia šventumo, Dievo malonės, meilės 
teisingumo, taikos, tas tuo pačiu dirba ateisiančios 
Dievo Karalystės naudai, stiprina jos pradus šia. 
me pasaulyje. „Ši karalystė slėpiningu būdu jau yra 
žemėje ji pasieks savo tobulybe, kai ateis Viešpats”.
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JHUDISTE8 HIDAS

0 QUE PENSA A JUVENTUDE 
UTUANA

t

Por ocasião do II Congresso Mundial 
la Juventude Lituana, realizado na A- 

mėrica do Norte em 1972, o Dr. Romu?, 
aidas Kriaučiūnas e o Dr. Antanas Su
žiedėlis, ambos psicólogos, realizaram 
uma pesquisa de atitudes entre a juven- 
'ude de origem lituana. Participaram do 
mestionário 435 pessoas da Europa, 
\ustrália, América do Norte e América 
Io Sul, na maioria pessoas já envolvi

das nas atividades da comunidade litua
na.

É certo que os dados de
pendem também de existência destas 
associações naquelas regiões e da idade 
das pessoas que preencheram o questio
nário.

Não se sabe o número exato de pes
soas que preencheram o questionário 
no Brasil, pois o número total da Amé
rica Latina ė de 78 pessoas, distribuídos 
em cinco países, mas parece que o cen
tro de informações recebeu cerca de 
10-50 respostas do Brasil, principalmen- 

. - de São Paulo.
8 pc 'participam de associações polí

ticas lituanas (a média). Na AL a por
centagem ė de 2,6 pc.

Atividades Lituanas
Houve bastante variação na pergun

ta „ V. participou de acampamentos, se
manas de estudo ou cursos lituanos du
rante o ano passado? ” A média é de b 
72 pc. com 42 pc na AL e 94 no Cana
dá 10 pc da Europa e ll pc da Améri
ca do Norte participaram de 6 a 10 ve
zes durante o ano (este dado é de 2,6 pc 
na AL). 9 pc tomaram parte de tais cur
sos ou acampamentos mais de 11 vêzes, 
e a AL superou a média, pois registrou 
12 pc

.. 1 assistiu um concerto, visitou u- 
■na exposição lituana. participou de fes- 
is ou reuniões ' " Do total, 43 pc res- 
onderam que participaram mais de 
I vêzes e 6 pc não participaram nen

huma vêz (AL - 3 pc). A América Lati
na ganhou a participação da comemora
ção da Independência -16 de fevereiro 
com 87 pc, contra a média de 77 pc.

Mais da metade dos 435 responde
ram que exerceram algum cargo nas as
sociações lituanas durante o ano passa
do (53 pc), os da Europa e da AL res
ponderam cêrca de 30 pc (Sim).

Comunicações
68 pc da juventude lituana mora em 

áreas que tem programas lituanos de rá
dio, a cifra dos EUA sendo a maior 
(87 pc) e da AL a menor (34 pc). Um 
quarto dos que moram nestas regiões 
não assistem o programa, mas um terço 
dos da América do Norte assistem fre
quentemente os programas de notícias 
música, opiniões e teatro.

„Quem escuta música lituana (prin
cipalmente de discos e gravadores9 ” 
A Austrália respondeu 100 pc „positi
vo". a AL tomou segundo lugar com 
99 pc (à média - 95 pc).

„E os jornais lituanos9 ’’ 10 pc dos 
: 435 não leem nenhum ( na AL - 15 pc), 
mas 65 pc leem dois ou mais jornais 
ou revistas lituanos. ,,0s livros": duran
te o ano retrasado 42 pc da turma não 
leu nenhum livro lituano (AL ■ 55 pc). 
Na América Latina 29 pc leram um 
livro, 14 pc de 2 a 5 livros, e 3 pc leram 
11 livros ou mais. 40 pc do total com
praram pelo menos um livro lituano 
durante o ano (22 pc na AL). A Austrá
lia venceu és te concurso, com 15 pc 
comprando mais de seis livros cada um.

Formação cultural
Estas perguntas tinham o fim de es

tabelecer o nível de educação lituana, 
principalmente nas escolhinhas litua
nas das regiões. 80 pc moram em luga-

ContribuiçÕes
Dado as limitações tradicionais de 

estudantes, não se sabe qual podería 
ser a resposta à pergunta. „ V. contri
buiu com algum dinheiro durante o a- 
no passado a causas lituanas? "50 pc

Susitelkimo dienos jauni
mui

2-3-4 lapkričio bus jaunimui susitelki
mo dienos:

nuo 10 iki 13 metų: lapkr. 2-3.
nuo 13 iki 18 metų: lapkr. 3-4.

Norintieji dalyvauti prašomi registruo
tis iki spalio 28 dienos Zelinos ar Moocos 
lietuvių parapijose.

Vieta: Cotia - Sitio Vianna

Kaina: 12 krz.

Dias de encontro 
. ......... ...................................  iiriiiiww.^ mMiwiwmmriiwimaMflP
2 - 3 - 4 de novembro, vai ter dias de re- 
tiro para jovens, com o seguinte horaário:

2 - 3.XI: para jovens de 10 - 13 anos
3 - 4.XI; para jovens de 14 - 18 anos

É favôr registrar-se até o dia 28.X. nas 
paróquias dos padres lituanos de V.Zeli- 
na ou Moóca.

Lugar: Cotia - Sitio Vianna

Préço - 12 Crz.

Temos - Temas

1) Tėvai - jie supranta mane? Os pais 
me compreendem?

2) Draugystė ar draugavimas: Kas pade
da mano asmenybei? - Amizade ou 
namoro: qual ajuda desenvolver a tua 
personalidade

3) Savaitgalis: pasilinksminti kiek tik įma
noma ir ko dar? Fim de Semana: 
aproveite e divirta-se o mais possivel,
e que mais?

4) Kristus - kaip Jį sutinku? 
Cristo - como O encontro?

Kun. H. Šulcas

responderam sim, com os indices mats 
altos na Austrália e na AL (69 pc), e os 
homens ganhando das mulheres (63 pc 
versus 57 pc).
res onde existent estas escolhinhas) 70 
pc na AL), e 82 pc do total estudaram 
nestas escolas pelo menos um ano. Os 
dados da AL são: de 1 a 4 anos de estu
dos - 40 pc, de 5 a 8 -16 pc, 8 anos ou 
mais - 8 pc. Os mais cultos são os norte- 
americanos, com 42 pc que completa
ram 8 anos ou mais de estudos culturais 
lituanos.

As respostas sôbre o uso da língua li
tuana variam muito. Em geral, 5 pc es
creveríam um trabalho sôbre o seu te
ma predileto em lituano mais facilmen
te do que na lingua do país de residên
cia, 32 pc podem escrever em qualquer 
uma das duas, e 63 pc escreveríam tal 
trabalho melhor na língua do país. Na 
AL os dados são: em lituano l pc. igual
mente 16 pc. em espanhol ou portu
guês 83 pc.

(COntirtvca)

V.INCXIS PlETAP-IS

ARMINAS SUÁfeEJOJO, 
TAČIAU negalėjo TUŠTI BET ARMINAS 

TUOJ PASTEBĖJO 
TA VÜObEÓOS 
T'/LU, POKALBI.

NE/ŽYMIAI 
MOSTELĖJO JI5 
VIENAM SAVO 
TARNU, IR KATÁ1 
PASAKĖ,..
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Silvana Aradzenka 
Beatriz Fátima de Almeida 
Teresė Aleknavičiūte 
Verutė Aleknavičiūtė

Roberto Bareišis 
Sandra Beibel 
Marinei Cip. Bareišis 
João Butkus Filho 
Maurytis Bendoraitis 
Rikardas Bendoraitis 
Silvija Bendoraitytė 
Silvana Banys 
Helena Bareišytė 
Sonia Bareišytė 
Adriane Belucci 
Claudio Butkus 
Nelson Bagdžius 
Lucia Bareišytė 
Lucia Banys

Fabio Caleffi 
Gisella Caleffi

Francisco Dilys
Pedro Dovydauskas
Sérgio Dovydauskas
Eliseu Leonidas Draugelis
Arlete Dilytė

Elaine Cristine
Ani Lilia Ermonaitis

Silvana Meška Fideli

Jorgé Henrique Golbeira 
Nilza Guzikauskaitė

José de Oliveira Silickas 
Živilė Jūraitytė 
Rimgaudas Jūraitis 
Valdir Janisevičiūs 
Teresė Jbčytė

Edna Maria Karavish 
Douglas Krumzlys 
Sandra Kozakas 
Sergio Karašauskas 
Vera Lucia Karašauskas y

Nilson Lonaro

MÍI5U. LIETUVA
MLaziesi2ffl&

MŪSŲ BENDRADARBIAI

Štai pirmas 100 numerių bendradar
bių, korespondentų, menininkų sąra
šas:

Francisco de Luccia Neito
Maria dę Luccia
Alfonsas Juozas Lisauskas

i

Wilson Lonaro
Onute Petraitytė - Liblik
Laimutė Laupinaitytė

Paulo Mekšėnas
Milda
Ana Maria Misevičius

Ricardo Kemeklis Merani 
Emantė Mikuckytė 
Neide Malinauskas 
João Carlos Magila

Luiz Nanartonis
Paulo Roberto Niciporciukas 
Deise Fátima Nanartonis 
Jane te Nikitin

Zenaide Petrokas )
Angela Pumputis
Irutė Petraitytė
Alfonsas D. Petraitis 
Wagner Spuras Peixoto 
Wayner Spuras Peixoto 
Vanda Pilipavičiūtė

Herbert Georges Recchioni 
Laisley V. Rinkevičius 
Fábio Ruzgas

Antanas Saulaitis 
Sergio Augusto

l°ana Saiku naitė 
Cely Junia Sinigali 
Arūnas Steponaitis 
Eliana Serbentas 
Paulo Roberto Survilas 
Danutė Silickaitė
Rymantė Steponaitytė 
Walter Sauka 
Oleg Shukowsky

Vilma Tamošaitis

Roberto Vidžiūnas 
Carmen Vors Vidžiūnas 
Kristina Valavičiūtė 
Laima Vosyliūtė < 
Lidia Vaicenkovas 
Audra Vosyliūtė

. Tomas R. Wondrak

Maristela Žūtautaitė 
Sofija Žūtautaitė 
Rosely Zelinkevic 
Rosana Zelinkevic

MŪSŲ LIETUVOS MAŽIE
SIEMS IR JAUNYSTĖS AIDO 

BENDRADARBIAI
1972-1973

Pirmaisiais metais (1971-1972), pa
didinus jaunimo ir vaikų puslapius, juo
se bendradarbiavo 59 asmenys. Antrai
siais metais (nuo nr. 53 iki nr. 100) pri
sidėjo prie šių dviejų puslapių iš viso 
66 bendradarbiai, kurių tarpe nauji pa
dėjėjai - 37. Antraisiais metais nebuvo 
29 pereitų metų bendradarbių įnašų. 
Iš tų, kurie jau buvo rašę, 13 prisidėjo 
daugiau kartų, negu iš pradžių, o 9 pri
sidėjo mažiau. Per 100 „Mūsų Lietuvos 
Mažiesiems” ir „Jaunystės Aido” nu
merių iš viso buvo įdėta 98 asmenų pie
šiniai, rašiniai, uždaviniai, juokai, apra
šymai ir laiškai.

Statistika pagal rašinių ar piešinių 
skaičių 1972-1973 metais nuo 53 iki 
100-tojo numerio).

,, . , i
Po vieną kartą

Silvana Aradzenka, Roberto Barei
šis, Nilson Lonaro, Sérgio Augusto, Jo
ana Satkūnaitė, Francisco Dilys, Cely 
Junia Sinigali, Luiz Nanartonis, Sandra 
Beibel, Marinei Cip.Bareišis, João But
kus Filho, José Silickas, Edna Maria 

Karavish, Francisco de Luccia Neito, 
Maurytis Bendoraitis, Paulo Mekšėnas, 
Paulo Roberto Niciporciukas, Tomas 
R. Wondrak, Fábio Caleffi, Herbert 
Georges Recchioni, Maria de Luccia, 
Wilma Tamošaitis, PedrO Dovydauskas, 
Maristela Žūtautaitė, Sergio Dovydaus
kas, Arūnas Steponaitis, Gisella Caleffi, 
Milda Laima Vosyliūtė, Alfonsas Juozas 
Lisauskas, Silvana Meška Fideli, Beatriz 
Fátima de Almeida, Sofija Žūtautaitė. 
Viso 33.

Po du kartus

Rosely Zelinkevic, Rosana Zelinke
vic, Vera Lúcia Karašauskas, Rikardas 
Bendoraitis, Silvija Bendoraitytė, Dei- 
sė Fátima Nanartonis, Jorge Henrique 
Golbeira, Eliseu Leonidas Draugelis, 
Douglas Krumzlys, Beatriz Bendoraity
tė, Elaine Cristina, Silvana Banys, Živi
lė Jūraitytė. Viso 13.

Po tris kartus

Sandra Kozakas, Rimgaudas Jūrai
tis, Lidia Vaicenkovas, Ana Maria Mise
vičius, Audra Vosyliūtė, Wilson Lona
ro. Viso 5.

Po keturis kartus

Danutė Silickaitė, Ricardo Merani, 
Valdir fenisevičius, Emantė Mikuckytė. 
Viso 4.

Po daugiau kartų

Teresė Jočytė (22), Helena Bareišy
tė (22), Sonia Bareišytė (22), Janete 
Nikitin (18), Teresė Aleknavičiūtė (7), 

Irutė Petraitytė (5), Nilza Guzikauskai
tė (14), Alfonsas D. Petraitis, Onutė 
Petraitytė-Liblik, Antanas Saulaitis. Vi
so 10.

1RUT-E Ir KĘSTUTIS ’
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Toronto lietuvių studentų projektas
Pokalbis su šio naujoviško projekto aktyvia dalyveToronto lietuviai studentai yra gavę paramą iš Kanados federacinės valdžios Įvykdyti vasaros projektą savo apylinkėje (Cross-Cultural Community Workshop). Nors daug kitų panašių grupių veikia Toronto High Park-Parkdale rajone, globojamos valdžios “Opportunities for Youth” programos, tačiau ši grupė skiriasi nuo anų tuo, kad ją sudaro vien lietuviai studentai ir yra vienintelė tokia grupė visoje Kanadoje. Valdžios palankumas Įvairių etninių grupių kultūriniam pasireiškimui sužadino studentuose dėmesį ir kilo mintis šia proga pasinaudoti.

— Kur gavote tokią idėją?— Idėja pirmiausia kilo praėjusiais mokslo metais. Toronto Un-to Lietuvių Studentų Klubo pirmininkas Antanas Šileika, dirbęs praeitą vasarą panašiame projekte, pateikė pašildymą susirinkime suorganizuoti vienetą, kuris dirbtų, valdžios nuožiūra, apylinkės labui. Taip pat buvo pabrėžta, kad būtų puiki proga lietuvių bendruomenei pasireikšti tarp kitų tautybių, suteikiant tam projektui lietuvišką charakteri. Pasiūlymas buvo priimtas su entuziazmu, greitai susibūrė grupė studentų, suplanavo programą, rinko iš apylinkės ir lietuvių bendruomenės atstovų rekomendacijas ir nusiuntė i Otavą. Už dviejų mėnesių atėjo teigiamas atsakymas ir taip projektas pradėjo realizuotis. Studentams buvo paskirtas savaitinis atlyginimas, kuris Įsiskaitė i bendrą paramos sumą.
— Kokia yra Jūsų numatyta 

programa?— Kaip minėta, programoje numatyta rankdarbiai lietuviškais motyvais, Įvairūs meno darbeliai. tautiniai šokiai, dainavimas, teatro menas, kepimas ir fotografavimas. Projekto dalyviai jau yra gavę kvietimų sujungti pastangas su kitomis grupėmis pasirodyti viešai apylinkės publikai. Tikimasi, kad bus galima taip pat paruošti porą parodėlių vaikų darbelių ir tuo pačiu laiku pasirodyti scenoje su dainomis, šokiais ir 1.1.
— Kaip sekasi?— Ryšium su skelbimu šio projekto, rūpesčių visai nebuvo. Apylinkės institucijos ir mokyklų vedėjai labai maloniai priėmė dalyvius, prižadėjo raginti rajono vaikus bei jų tėvus atsilankyti projekte ir susipažinti su lietuvių kultūriniais darbais. Grupė jau yra susilaukusi gana daug dėmesio iš publikos. K:il kas jai sekasi daug geriau nei tikėtasi, nes, rašant šias eilutes, jau yra užsiregistravę 20- 25 vaiku ir jaunuolių, o projek

DAGYS Žirge, ko nusižvengei? (medis)
tas vos dar tik prasidėjęs. Tiki masi. kad persikėlus i erdvesnes patalpas Lietuviu Namuose nuo liepos 3 d. prisijungs daugiau jaunimo, nes tada bus galima efektyviau praplėsti programą tautiniais šokiais, teatro menu ir t.t.Šiuo metu reikėtų išaiškinti porą netikslumų. Šis projektas 
nėra mokykla ir vaikų dalyvavimas nėra būtinas kiekvieną dieną ar visą diena. Pradžios mokykloms nepasibaigus, negalima laukti labai gausaus dalyvavimo, bet vasaros metu turėtų būti tai Įmanoma. Tuo laiku bus paruošta dienotvarkė ir bus sudarytos darbelių grupės, kurios truks apie dvi valandas. Po to grupės pasikeis, o norintieji galės ilgiau pasilikti. Taip tvarkantis, manoma, kad kiekvienas atsilankęs turės progos dalyvauti trijose skirtingose grupėse kas dieną. Pagaliau galutinė programa dar nėra sudaryta, nes tai įmanoma tik tada, kai bus žinomas nuolatinių lankytojų skaičius. Primenama, kad lankymas nėra būtinas, tačiau jei norima paruošti sceninę progra

mą, nuolatinis dalyvavimas yra pageidaujamas.Taip pat reikia pridurti, kad dalyvavimas nėra ribojamas vien lietuviais. Vaikai yra kviečiami atsivesti visus savo svetimtaučius draugus, juos supažindinti su lietuviškomis dainomis, šokiais ir t.t. ši idėja patiko federacinei valdžiia ir dėlto ji paskyrė projektui paramą, nes šiuo metu Kanada nori kuo daugiau pabrėžti daugiakultūrį aspektą. Nors nevisi darbeliai, dainos ir vaidyba bus lietuviškomis temomis, bus mėginta, kiek galima, tai Įvykdyti.Projektas vyksta darbo dienomis nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. Toronto Lietuvių Namų konferencijų kambaryje. Liepos 3 d. projektas persikelia Į Lietuvių Namų apatinę salę ir veiks iki rugpjūčio 10 d. darbo dienomis nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p.
— Kokie yra projekto tikslai?— Kaip minėta, norima parodyti svetimtaučiams lietuvių meną ir kultūrą. Jau nekartą buvo girdėti, kad daug Kanados gyventojų visai nežino apie lietuvius, nei apie Lietuvą. Studen

tai yra dažnai patyrę tokių atvejų. Kai pasako “I am Lithuanian”, jų kolegos visai nesupranta, nes nežino kas bei kur yra Lietuva ir panašiai. Tad, galima sakyti, šis projektas yra puiki proga lietuviams pasigarsinti tarp kitų.Antrasis tikslas būtų — sujudinti svetimtaučius, gyvenančius apylinkėje, jiems duoti pavyzdį, kad patys galėtų ir savo kultūras skleisti. Didelė dalis jų nesupranta, kad daugiakul- turėje Kanadoje jie faktinai yra laikomi skirtingomis tautomis. Norint išvengti “melting pot”, reikia tik “atsistoti ir už save rėkti”. Tuo būdu atkreipsi bent kiek kitų dėmesį. Jei sėdėsi kampe ir miegosi, tai ten ir paliksi.Taip pat yra gan didelis skaičius vaikų, kurie negali ar neturi progos nuvažiuoti į stovyk las arba išvažiuoti iš miesto. Ištisas dienas slampinėja gatvėse tik todėl, kad nėra kur dėtis — trūksta užsiėmimo. Šis projektas ketina užimti vaikus ir jaunuolius ir taip pat duoti jiems progą pasirodyti visuomenei.Baigiant reikia pabrėžti: jei šis projektas sėkmingai praeis ir valdžia matys darbo rezultatus, sekančią vasarą jis bus pratęstas. Lietuviai galėtu ir toliau garsintis panašiu būdu Tad atkreipkime dėmesį Į šią puikią progą — visus maloniai kviečiame įsijungti pilna širdimi'
Vida Bumbulytė.projekto dalyve

— Dail. Antanas J. Vaikšnora, 
sulaukęs 55 m amžiaus, rugsėjo 
25 unit nu<» ■širdies priepuolio 
(lev olande \ elionies tėvai kilę

Alytaus apskrities. Daili
ninkas studijavo tapybą, grafiką, 
skulptūrą ir keramiką. Yra ilius
travęs eilę knygų, surengęs 
daug individualių parodų. Cle- 
velando Meno muziejui 1945 už 
savo gamtovaizdį laimėjo pirmą 
premiją. “May Show'’ parodose 
rengiamose Clevelando Meno 
muziejaus, buvo laimėjęs 23 
premijas iš eilės. Du didžiulius 
kūrinius — Mindaugą ir Gam
tovaizdį — A. Vaikšnoras pado
vanojo naujiesiem Lietuvių 
namam prieš du mėnesius, kai 
jis buvo Lietuvių namų talkos 
komiteto nariu

Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute Čikagoje korespondentiniu būdu studijuoti šią vasarą pradėjo Dalia Barzdžiūtė iš Toronto, Ina Vainauskaitė ir Rūta Šiulytė iš Hamiltono. Tokių pasiryžėlių iš Kanados yra 21: 13 iš Hamiltono, 5 iš Toronto ir.po vieną iš Londono, Montrealio ir St. Catharines.
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VERGIJOS
KRYŽKIlIVOSi

. Stefanija Rükiené

(Tąsa iš praeito Nr.)

Bestreikuodami gerokai atsilikome nuo visos gru- 
gės ir dabar turime juos pasivyti. Pamažu pasivijome. 
Slapi rūbai, kaip kompresas mūsų kojoms, mažino 
nuovargį. Pasirodo, kad aetaip jau buvo baisu. Purvas 
apdžiūvo, ir jį rankomis trindami apsivalėme.

Toliau bekeliaudami dar labiau pavargome. Nuo
taika krito. Tylėdami lyg šešėliai slinkome paskui ve
žimus. Kalba niekam nesirišo. Mums atrodė, kad ke
turiasdešimt kilometrų yra labai tolimas kelias, o tai 
mus dar labiau vargino. Bet Sibiro mastu tai netoli. 
Vietiniai įpratę rytą dešimtį kilometrų nueiti darban, 
o vakare grįžti namo. Jie buvo užsigrūdinę. Visi silp
nieji išmirė, nes nepakėlė taip sunkių gyvenimo sąly
gų-

Pavakariaus privažiavome pievas. Tai buvo taigų 
properšose natūralūs pievų plotai. Jose net ir krū
mokšnių buvo maža. Zvenevodas Fedia išrinko sto
vyklai vietą prie krūmų. Tuojau visi šoko prie vežimų 
atsiėmė savo ryšulius ir atsirinko pasižymėtus, gal ge
resnius dalgius. Gavome ir mes po dalgį ir grėblį.

Pievose mus pasitiko milijonai uodų ir mašaliokų. 
Vietiniai ‘tuojau užkūrė laužą ir visi iš miško tempė 
malkas. Mes irgi įsijungėme ton talkon. Vežikai iš
kinkė arklius ir supančioję paleido dūmuose ganytis. 
Mažieji taigų parazitai labai bijo dūmų. Tai žino ir 
gyvuliai, ir tuo jie gelbstisi nuo varginančių kenkėjų.

Atėjo prie mūsų, naujokių, pasikalbėti seniokas Fe- 
dorovičius, kuriam pavesta visus šienapjūtės įrankius 
tvarkyti ir prižiūrėti. Čia plovėjai patys dalgiu nekala, 
nes nėra priekalėlių ir plaktukų. Tą darbą atlieka koks 
nors jau gerokai prinokęs specialistas. Šis geras žmo
gelis mums paaiškino, kad tuojau reikia prisipiauti 
šieno ir pasistatyti būdas. Būdos angoje reikia užsi-

V. KASIULIS Bė&imaš (aliejus)

kurti ugnelę, kad nuolat rūktų dūmai ir nubaidytų 
mašaliną.

Visi pradėjo piauti žolę ir statytis būdas. Mes lie; 
tuvės susigrupavome po dvi ir pasidairydamos, kaip 
dirba kiti, kibome į darbą. Į žemę prismaigėme šakų, 
žagarų viršūnes supynėme, surišome ir, prisipjovusios 
žolės, palapinę storai apdengėme. Vidų išklojome ža
lia ir Šlapia žole, nes jau pradėjo lynoti.

Pasirodo, kad Lietuvos čigonai buvo labai turtingi 
palyginti juos su Sibiro kaimiečiais. Jie turėdavo bū
doms užsidengti puikius ir neperlyjamus brezentus, 
o vežimo vidų išsiklodavo kilimais. Vietiniai taigų gy
ventojai turi tik primityvų sumanumą, gal paveldėtą 
iš tėvų ir protėvių, kaip geriau prisitaikyti prie sun
kaus vietos gyvenimo.

VANDUO IRGI KITOKS

Taip visiems užsiėmus, mūsų virėja susitvarkė lau
ko virtuvėlę. Ji į žemę įkalė du dvišakus kuolelius, 
ant jų uždėjo kartelę kibirui ar katilui, kuriuose bus 
verdama arbata ir sriuba. Atsinešė iŠ liepsnojančio 
laužo smilkstantį nuodėgulį ir užkūrė ugnelę, o mes 
atnešėme daugiau malkų, kad smarkiai krapnojęs lie
tutis neužgęsintų. Vyrai prie virtuvės įrengimo visai 
neprisidėjo.

Viera su Froska pasiėmė kibirą, kastuvą dubenėlį 
ir nuėjo vandens ieškoti. Vietos gyventojai gerai pa
žįsta savo taigą ir pagal augmenija greit suranda van
denį. Su vandeniu ypatingų sunkumų čia nebūna, 
nes aplink pilna balų ir telkšo neišbrendami pelky
nai. Merginos, suradusios balutę, dubenėliu prisėmė 
pilną kibirą vandens ir iškasė žemėje duobutę, kurio
je visuomet bus vandenėlio. Taip ir atsirado taigo
je mūsų brigados šulinėlis.Atneštas vanduo buvo ru
das,jame plaukiojo ir nardė šimtai kivynų.Pažvelgęs ki- 
bitan, matei padūkusį tų keistų, plaukuotų, spygliuo
tų ir išverstomis akimis kirminėlių šokį, siautimą ir 
lenktyniavimą. Jie nardė kibire ir nerūpestingai žai
dė. Sibiriečiai prie tokio vandens buvo pripratę ir i 
žaidžiančius kibiro gyventojus visai nekreipė dėme
sio, Daša įsinorėjo gerti. Pasisėmė iš kibiro puoduką 
vandens, prisidėjo prie lūpų skarytės kampą ir per 
medžiagą atsigėrė. Panašiai gėrė ir kiti darbininkai.

Mums buvo labai keista ir neįprasta. Išvertę akis 
stebėjomės ir spoksojome į geriančius taip nešvarų, 
nevirintą ir kivynuotą vandenį.

Virėja perkošė vandenį per skepetą, įdėjo keletą 
laukinių serbentų šakelių ir pakabino kibirą ties ug
niakuru ant kartelės. Bus vakarienei arbata.

Žemesnėse ir lomingesnėse taigų vietose auga dau
gybė vešlių laukinių serbentų krūmų. Pilna taiga gel
tonai žydinčių laukinių akacijų. Tai prošvaistės ir pa
puošalai tamsiųjų Sibiro miškų glūdumų, kuriose ir 
liūdna ir gūdu, ir šiurpulingai baisu.

VAKARIENĖ

Apsitvarkę su būdomis, visi pasiėmėme savo krep
šelius ir susėdome prie didžiojo laužo vakarieniauti. 
Virėja visiems išdalijo duoną. Gavome po pusę nedi
delio kepalėlio. Čia visų duonkepės krosnys yra ma
žytės, tad ir duonos kepaliukai maži, nors ir kolcho
zo kepykloje kepti. Iš Lietuvos ūkininkų iškeptų duo
nos kepalų išeitų trys tokie kepalėliai. Vai, kaip mes 
nemokėjome džiaugtis tėvynėje kvapia, skania ir so
čia duonute, kurią galėjome valgyti pilna burna, nesi
dairydami į svetimas rankas.

Dalindama duoną, Maša visus įspėjo, kad gautą 
duonos davinį valgytume taupiai ir skalsiai, nes jos 
turi užtekti visai rytojaus dienai. Priminė, kad mais
to produktus per savaitę atveš tik vieną kartą, o iš
duodamas maistas yra kruopščiai apskaičiuotas pagal 
žmonių skaičių. Sėdime ir valgome duoną su virintu 
vandeniu. Labai skanu, nes per visą dieną pavargome 
ir labai išalkome, o iš namų neturėjome ką įsidėti.

Mažai ko ir vietiniai atsivežė. Kai kas įsidėjo po 
pusę litro pieno arbatai užbalinti. Pienas buvo at- 
virintas, kad taip greitai nesurūgtų. Jie tuojau praka
sė žemėje gilias duobutes ir jose užkasė savo pieno in
delius, kad šaltai stovėtu. Kiti turėjo įsidėję bandu-

Petras Balčius, Papuošalas. 1970. Gintaras, žal
varis.

čių, kuriose buvo daugiau bulvių negu miltų.
- Miltų dedame tiek, kad tik suklijuotų bulve 

išaiškino mums visą bandelių receptą Froska.
Atviriau pasikalbėti su vietiniais apie vykstantį 

karą ar politiką - nesiseka. O mums tie klausimai 
labai rūpi. Susibūrimuose jie labai vengia tokių pokal
bių. Jei bus tik trečios akys, tai tylės kaip žemė. Dau
giausia kalbama apie darbus ir maistą. Iš mūsų niekas 
nesijuokia ir nepašiepia. Jei ko nežinome, mandagiai 
paaiškina ir pamoko.

PIRMOJI NAKTIS TAIGOJE
Visi sėdime prie laužo. Niekas nesiskubina i šla

pios žolės guolį. Ugnelė kūrenasi, maloniai šildo ir 
džiovina sušlapusius drabužius. Dūmai baido tolyn 
nuo mūsų uodus ir mašalaites, kurie nežmoniškai į- 
kyrūs ir plonai zyzdami prašinėja kraujo. Daug kam 
akys užsimerkia ir galva nusvyra ant krūtinės. Kiti 
tuojau susirango ugniakuro atokaitoje ir tuojau už
miega. Jie čia ir pramiegos visą naktį, pasidėję po gal
va rankas. Laužas ir nekurstomas degs visą naktį nes 
vyrai užtupdė ant ugnies didelį kelmą ir užrioglino 
pora storesnių rastų, kad ugnelė neužgestų.

Laužas čia reikalingas ir žiemą ir vasarą. Be jo. kaip 
ir be duonos, nėra gyvenimo. Užsikūrė laužą, visi la
bai rūpestingai saugoja ugnelę, kad ji nuolat kūrentų
si.

Mūsų su Brone gabija tuojau įsidegė. Nakčiai pri
krovėme jai gero maisto ir dar kelmelį viršuje pasodi
nome. Pasiėmusios rūkstantį pagalį, išrūkėme savo 
būdą ir išvaikėme iš jos neprašytus svečius.

Pasiklojome taigoje pirmąjį patalą, o po galva pa- 
sidėjome žalios ir drėgnos žolės gniūžtes. Puse ant
klodės pasiklojau, o kitą puse apsiklojau ir rengiausi 
žengti palaiminton sapnu karalijon... Bronė patala 
klojosi atskirai. Galėjome guolius sunjungti. bet bijo 
jome,.kad mūsų gyviai nesusimaišytu ir neišaugtu 
dar stipresnė jų naujoji generacija. Nors kaime mes 
juos gerokai apnaikinome, bet veislinių dar turime.

Akys pavargusios ir užmerktos, bet kojas gelia 
nuo ilgos kelionės balomis ir pelkėmis. Užmigt vis 
dar negalime. Žalia ir šlapia žolė sušyla pašonėje ir 
pradeda deginti, o drėgmė skverbiasi į raumenis. Ta
čiau nuovargis daro savo, ir mes nukeliaujame sapnu 
karalaičio soduosna...
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* Pirmosios Komunijos gali 
eiti tik priėmusieji Atgailos sak
ramentą. Taip galutinai nu
sprendė ir dokumentą pasirašė 
sakramentų kongregacijos pre
fektas kard. Antonio Samore ir 
dvasininkų kongregacijos pre
fektas kard. John Wright. Doku
mente pabrėžiama, kad eksperi
mentai, leidžią vaikams pirma 
prieiti pirmosios Komunijos, o 
tik vėliau išpažinties, visur su
stabdomi.

* Švedų Liuteronų Bendrijos 
tikėjimo išpažinimas neatmeta 
popiežiaus primato. Tos išvados 
priėjo grupė švedų liuteronų rr 
katalikų teologų oficialiuose 
svarstymuose, kurie šiuo metu 
buvo paskelbti ir išleisti Sąjun
gos už Krikščionių Vienybę. Tai 
sąjungai priklauso: Švedijos 
Liuteronų Bendrija, kitos pro
testantų grupės, Katalikų ir Or
todoksų Bendrijos. Įžanginiame 
leidinio žodyje pasisakoma, kad 
16 šimtmečio reformacijos metu 
įvykęs liuteronų ir katalikų išsi
skyrimas esąs tragiškas įvykis, 
kuris mūsų laikais jau yra nete
kęs pagrindo. Reformatoriai 
anais laikais priešinosi supasau
lėjusiai Bendrijai, ir vyskupai 
buvo kritikuojami dėl dvasinių 
vertybių pajungimo žemiškoms. 
Šiais laikais Katalikų Bendrijo
je viso to nėra, o švedų Liutero
nų Bendrija jaučia, kad; siekda
ma vienybės,' turi pripažinti Ro
mos Katalikų Bendriją kaip vie
nintele visame pasaulyje papli
tusią Bendriją, turinčią pagrin
dines Kristaus visuotinės Bend
rijos savybes.

* Kiniečių vyskupų konferen
cija patvirtino kaikurių kiniečių 
papročių įvedimą į katalikiškąją 
liturgiją. Prieš Švenčiausiąjį vie
toj priklaupimo įvedamas gilus 
nusilenkimas. Mišiose už miru
sius bus pabrėžiamas protėvių 
prisiminimas, o kunigas, saky
damas Mišiose “Viešpats su ju
mis”. rankų neišskleis lotyniš
kuoju papročiu, bet jas sujun-. 
gęs pakels augštyn. Be to, buvo 
patvirtinti dviejų nauju švenčių 
Mišių tekstai: vienos Mišios ski
riamos kiniečių tradicinei rudens 
šventei, o kitos — Marijai, Ki
nijos globėjai.

★ Kun. Nicholas Foscolos, 36 
m., paskirtas naujuoju lotynų 
apeigų Atėnų miesto arkivysku
pu Graikijoje. Jis mokėsi Gre- 
goriaus universitete Romoje ir 
kunigu buvo įšventintas 1961 m. 
Paskui jis darbavosi tarp lotynų 
apeigų tikinčiųjų, kurių Atėnų 
arkivyskupijoje yra 26,000. Jis 
užims dėl senatvės atsistatydi
nusio arkiv. Benedict Printesis 
vietą.

★ Du anglikonai klierikai, bai
gę Oksfordo universitetą, apsi
gyveno anglų katalikų kolegijo
je Romoje ir studijuos jėzuitų 
vadovaujamame G r e g o r i aus 
universitete.

★ Arkiv. Ireney, rusų bei uk
rainiečių ortodoksų JAV-se gal-

va, pasiuntė laišką prez. R. Nik- 
sonui ryšium su Brežnevo lanky
mus! Amerikoje. Laiške jis pri
minė prezidentui persekiojamą 
Ortodoksų Bendriją Sovietų Są
jungoje.

* Kard. Josef Mindszenty ke
turias dienas viešėjo Anglijoje 
pas kard. John Heenan. Žinoda
mas, kad kardinolui Mindszenty 
Vatikano yra uždrausta kalbėti 
prieš komunizmą, kard. Heenan 
iškilmingų pamaldų metu West- 
minsterio katedroje pasakė 
labai antikomunistinį pamokslą, 
pabrėždamas, kad Vengrijos ko
munistinė valdžia turėtų pasi
kviesti kardinolą Mindszenty at
gal į Vengriją ir leisti jam lais
vai darbuotis, jeigu nori įrodyti 
pasauliui tame krašte esančią re
liginę laisvę. Kardinolo Minds- 
zerity asmuo esą turi visiems ti
kintiesiems priminti pareigą rū
pintis kenčiančiais uz geležinės 
uždangos. Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Jugoslavijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje ir Balti
jos kraštuose religiniai perse
kiojimai tęsiami beveik be jokio 
protesto iš vakariečių pusės. 
Vakariečiai esą dažnai net neži
no, kad paskutiniaisiais mėne
siais tie persekiojimai dar pa
aštrėjo Jugoslavijoje, Sov. Są
jungoje ir ypatingai Albanijoje. 
Baltijos kraštų okupacija (1940) 
lygiai kaip Čekoslovakijos 
(1968) ir Vengrijos (1956) suki
lėlių kruvini nuslopinimai reiš
kia visišką religinę priespaudą 
tuose kraštuose. Nors tie kraš
tai daugiau nebeminimi pasau
linėse žiniose, bet žmonės ten 
vistiek kenčia. Anglijos laikraš
tininkų kard. Mindszenty buvo 
paklaustas, ar manąs, jog jau 
yra pasibaigę tokie žiaurūs teis
mai komunistiniuose kraštuose, 
kuriuos jam teko iškentėti. Jis 
atsakęs, kad nesąs tiek optimis

tiškas kaip daugumas vakarie
čių. Kard. Mindszenty šiuo me
tu jau aplankė Vakarų Vokieti
joje, Belgijoje ir Portugalijoje 
gyvenančius savo tautiečius, o 
dabar atvyksta į Kanadą ir JAV. 
Toronte jis lankysis rugsėjo 22 
d. Vengrijos karalienės Šv. Elz
bietos parapijoje, Dundas ir 
Spadina gatvių sankryžoje.

. Kun. J. Stš.
©

Lietuvių Žurnalistų sąjunga įsteigė
Daudžvardžio fondą, iš kurio skiriamos nio vakarais 
jauniesiems plunksnos darbuotojams pre
mijos, honorarai, dovanas. Pernai LŽS 
suruošė žurnalistų kursus JAV-se, šie
met padėjo pravesti Pas, Liet Jaunimo 
Sąjungos Ryšių centro ruoštus kursus 
prie Čikagos. Žurnalistų sąjungai pri-
kiaušo 260 narių.

o

DOMISI BRAZILIJA
Iš 42 numerio

P L B valdyba
IV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

seimo išrinktoji valdyba rūpinsis pagy
vinti ir sustiprinti ryšius tarp įvairių 
kraštų lietuvių. Valdybos narys jauni
mo reikalams yra Romas Kasparas. Jis 
eilę metų gyveno São Paule ir Belo Ho
rizonte, prieš išvykdamas i Š. Ameriką. 
PLB valdybos pirmininkas Bronius Nai
nys buvo sukvietęs savo namuose kraš
tų atstovus pasitarimui, kuriame daly
vavo kun. Pr. Gavėnas, A. Sliesoraitis, 
F. Sliesoraitienė ir J. Lukoševičius.

Žinoma, ne tik valdybos, bet ir šei
mos domisi Brazilijos lietuviais - klausi
nėja apie pernai JAV-se buvusius atsto
vus ir šokėjus, domisi kelione į Brazili
ją III Pas. Liet. Jaunimo kongreso pro
ga po dviejų metų. Lietuvių Skautų Są
junga, ypatingai Brolijos vadovas Petras 
Molis, pageidauja, kad São Paule vėl 
būtų atgaivinami lietuviai skautai, įsteig
ti čia prieš 40 metų. Todėl ir skautai ir 
skautės pasiuntė įvairios medžiagos 

Amerikos Lie:uviy Tautinės Sąjungos atstovai Chicagos Lietuvių Tarybojel973 metų kadencijai, Sė° 
di iš kairės: St, Mankusa pirm. R, Šarka, S'ovi: A, Jonikas, J. Valkiflnas* R. Staniūnas, M. Naujokas ir 
Ig. Andrašitinas. y. Noreikos nuotrauka

uniformos dalių, Runos perduotos kun. 
Hermanui Šulcui.

Mokyklėle Kolumbijoje
Bqptfefe lietuvių kalbą moko di. 

Juozas Zaranka, graikų kalbos profeso
rius valstybiniame universitete. Su juo 
pasikalbėta apie metodus mokyti lietu
vių kalba jos nemokantiems - nemaža 
dalis jo mokinių yra mišrių šeimų nariai. 
Yra ir tokių, kurie lanko pamokas pri
vačiai. Mokyklėlė susirenka penktadie- 

, mokinių tarp 15 ir 20 
(mieste yra apie 150 lietuvių).

Kolonija ruošiasi minėti savo 25-rių 
metų sukaktį šių’ metų pabaigoje. Me- 
dellino iškilmėse dalyvaus vysk. B. Briz 
gys iš Čikagos.

Su prof. Zaranka sutarta pasikeisti 
lituanistinėms mokykloms naudingą me
džiagą, įskaitant skaidrėmis ir panašią. 
Kolonija, neturėdama savų patalpų, 
nuomuoja vokiečių bažnyčios kamba
rius. Leidžia keturis kart per metus 
leidinį „Krivūlė”.

Fotografijos ir filmai
Lietuvių Skautų Sąjunga paskolino 

16 milimetrų filmą „IV Tautinė stovyk
la”, kuri bus rodoma šv. Kazimiero sa
lėje spalio 28 d. Filmas yra spalvotas, 
garsinis, kun. A. Kezio pagamintas 
1968 metų lietuvių skautų ir skaučių 
stovykloje, mininčioje Lietuvos Nepri
klausomybę ir skautų įkūrimo auksinę 
sukaktį. Filmas užtrunka apie pusant
ros valandos, tikimasi jį parodyti kituo
se baituose ir Rio de Janeire.

įvairiomis progomis São Paulo lietu
viai turės progos pamatyti dar 180 
skaidrių, šiais metais Lietuvoje nutrauk
tų - su vaizdais iš Zarasų, Anykščių, 
Vilniaus, Trakų, Palangos, Šeduvos ir 
kitur. Apie šių metų didžiulę skautų 
stovyklą yra apie 150 skaidrių, taip pat 
ir lietuviškos architektūros 80-ties skaid
rių rinkinys, - kuriame matomos lietu
viško stiliaus bažnyčios, paminklai, de-

ir . koracijos ir pastatai.
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MŪSŲ
ŽINIOS

KUNIGAI IŠSIRINKO 
VALDYBĄ

K e tv i r tad ienj, spalio 8, Bra
zilijos liet kunigu vienybės su
sirinkimas suskaičiavo naujos 
valdybos raštu atsiustus rinki
mu balsus Paaiškėjo, kad valdy- 
bon išrinkti kun Juozas Šeške
vičius, kun. Pranas Gavėnas ir T. 
Petras D augintis,S. J.. Išrink tieji 
taip pasiskirstė pareigomis “. Pir
mininkas - Kun Pr. Gavėnas, 
sekretorius - T. P. Daugintis, 
Kasininkas kun. J. Šeškevičius.

Diskusijose apsvarstyti įvai
rus liet, kataliku sielovados rei
kalai, kaip nuolatinis liet, kuni
gas Rio de Janeiro asmeninei 
parapijai, jaunimo auklėjimas, 
pamaldų lankymas, atsinaujini
mas ir įvairus ^kursai tikintie
siems, religinė šalpa, Brazilijos 
liet. kat. bendrija, Zelincts para
pijos padėtis.

Kitam susirinkimui kun. J. 
Šeškevičius ir P. Daugintis pa
ruoš diskusinius pranešimus sie
lovados bendrais reikalais.

iŠ B.L.B. VALDYBOS
POSĖDŽIO
Spalio 18 BLB Valdybos ir 

tarybos nariai išklausė išsamiu 
pranešimu iš PLB seimo rugsė
jo men. Washingtone, JAV. Al
gimantas Sliesoraitis, J.Lukoše
vičius h A Saulaitis,S.J. papa.-i 
šakojo apie naujosios PLB val
dybos sudėti ir jos pobūdį,bei 
veiklos planus, seimo nutari
mus ir konstitucijos pakeiti
mus, pasidalino įspūdžiais apie 
lietuviu gyvenimą ir veikla jvai- 
ituose pasaulio kraštuose. Sutar
ta netrukus pradėt ruoštis 1974- 
1975 m Tarybos rinkimams,ku
rie įvyks ateinančiu metu pradžio 
|e

AKADEMIKU LEIDINYS

Akademinis sambūris spalio 
19 posėdyje,išklausė praneši
mų iš JAV ir kitur, ypatingai a- 
pie kultūrine veiklą. G. Bačelis 
įteikė pirmą dalį savo tėvo a.a. 
Zenono Bačelio atminimu dalį 
redaktorei p. H. Mošinskienei. 
Rankraštis apima velionio studi
jų metus, lietuviu gyvenimą Ru
sijoje iki po pirmojo pasaulinio 
karo. Akademikai ryžosi išleist 
jau dvejis metus rengiamą lietu- 
vių-po rtugalų kalbos žodyną.Ja
me bus 5000 žodžiu. Išleist no
rima iki ateinančiu mokslo me
lu pradžios.

MUSŲ

PAGERBTA SESUO JULIJA

Zelinos Liet. Katalikės Mo
terys spalio 21 sukvietė virš šim
to parapieČių sesers Julijos vie
nuolinio gyvenimo 50 metų su
kakčiai paminėti. Paminėjimas 
buvo labai jaukus-malonus.

Mot. Dr-jos pirmininkė p. A. 
Triubienė trumpučiu įžanginiu 
žodeliu pasveikino S.Juliją ir su
sirinkusius. Paskui sveikino Vy
rų Brolijos vardu J. Bagdžius, 
Bendr.choro-pirm. P. Šimonis, 
M. Apaštalavimo - Monika 
Kleizienė, Tėvų Jėzuitų vardu- 
T.A. Saulaitis, kunigų Salezie- 
čių-direkt orius kun. Pr. Gavė
nas; prelatas P. Ragažinskas; 
septynių metų būdama S. Juli
jai S. Paulin atvykus rožę įtei
kusi, dabar jau savo šeimos ma
ma, p.Vera Tatarūnienė (Mot. 
Dr-jos sekretorė) dabar įteikė 
visą rožių puokštę su geriausiais 
linkėjimais. Liet.Bendr. vardu 
sveikino ir Liet. Nepriklauso
mybės medalį įteikė kap. Juo
zas Ciuvinskas. Ir pagaliau vi
sų Zelinos parapijiečių vardu 
žodį tarė ir dovaną įteikė p. An
gelika Triubienė.

Sesuo Julija dėkojo visiems, 
kurie per daugelį metų padėjo 
jai ir seserims darbuotis, o atvy
kusias nepaprastai nuoširdžiai 
priėmė ir globojo. Jos kalba bu
vo trumpa ir labai nuoširdi bei 
jaudinanti.

Kunig. Gavėnas, pabrėžė,kad 
parapiečiai turėtų rūpintis duot 
seserims kandidačių i vienuoly
ną. Jei vienuolyne neliks lietu
vaičių seserų, kas besirūpins lie
tuviška dvasia mūsų kolonijoje? 
Prel. P. Ragažinskas papasako
jo kaikurius seserų atvykimo ir 
kūrimosi įvykius.

Chorui sugiedojus „Tėve mū
sų’ o prel. P. Ragažinskui pa
laiminus stalą, pradėta vaišintis.

Minėjimo programa baigta 
skaidrėmis iš Lietuvos ir Ame
rikoje šią vasarą Įvykusios skau
tų stovyklos ir kitais vaizdais. 
Įdomu, kad dalyviai skaidrių 
žiūrėjo labai susidomėję, susitel
kę Ir paskui džiaugėsi jas matę. 
T. Saulaitis pranešė, kad atei
nantį sekmadienį Mokoje bus 
dar gražesnis dalykas galima pa
matyti—tai pusantros valandos 
lietuviškas, spalvotas ir garsinis 
filmas, kuriame pasirodo virš 
pusantro tūkstančio skautų ir 
skaučių ir apie 1000 svečių.

K.M. Dr.ja nuoširdžiai dėko- 
ja kun. A7 Saulaičiui,S.J. už 
parodymą gražių skaidriųjr vi
siems bei visoms prisidėjusiems 
minėjimą surengti bei viešniom 
ir svečiam.
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LIETUVA

LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

NUMERIO

S LEIDĖJASGARBĖ

STANYS KARALKEV1C1US

JIS IRGI NE PIRMA KARTĄ GAUSIAI PA- 

REMIA M. LIETUVĄ.JAM LABAI 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA M.L. ADMINISTRACIJA. b-

RELIGINĖS DIENOS JAUNI
MUI

JAUNIMUI RUOŠIAMOS SU
SIKAUPIMO DIIENOS LAP
KRIČIO 2-4 DIENOMIS. Pla
tesnės informacijos yra 5 pusi..

LITERATŪROS VAKARAS

Literatūros būrelio eilinio su
sirinkimo šį menesį nebus. Jo 
vieton bus trumpa kultūrinė da
lis prieš filmą šv. Kazimkero pa
rapijos salėje,šį sekmadienį po 
1 7 valandos pamaldų.

PASIRODĖ ŽILVYTIS

V. Prudentės 83-ių metų su
kakties minėjime spalio 17 po 
tris taut, šokius sušoko Žilvitis 
ir Nemunas.Žilvitis spalio 21 pa- 
įvairaino Sąjungos-Alianęa pietus.

šii.miimciMs
VĖLINIŲ DIENOS PAMAL

DOS BUS PARAPIJOS SALĖJ,

penktadienį, lapkričio 2 dieną, 
19 valandą. Bus lietuviškos eg
zekvijos, šv. mišios ir kiti tos 
dienos priedai. Kas nori, gali 
dar prisidėt prie tų sudėtinių 
mišių auka iki pat pamaldų pra
džios.

PARAPIJOS LANKYMAS
T. A. Saulaitis šią savaitę lan

kys V. Remédios, Pirituba, Jun- 
diai, ir Mana lietuvius.

. T. P. Daugintis - Casa Verde, 
V.Carrão ir Tatuapė.
SERGA

ANTANAS KUZMA, šiemet
75 metų, po širdies 

METINĖ PRENUMERATA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA:!50 kr.; Paskiro 
numerio kaina: 60 centavų. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr., pagal didumą. 
Dėl kitų skelbimų tartis su administracija.
Straipsniitfir korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nuožiūra. Nenaudoti^ 
rastai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiš
kia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turinį redakcija neatsa
ko. Laikraštis spaudinamas antradienį. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9-10 
puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
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smūgio gydosi V. Prudentės ligo 
ninėje.

MARIJA BANAITIENĖ Ita- 
quaquecetuboje ilgąilaiką buvo 
ligoninėje, dabar gydosi namie. 
DR.VERONIKA SINKEVIČIŲ 
TĖ-MILLER,Itaqueroje smar
kiai sveiksta namie, prižiūrima 
dukters ir vaikaičių.

©
UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.

Po 30 kr.: Teofilė Labuckie- 
nė, Kaz. Sedlickas, Liong. Gai
galas.

100 kr. Lidija Streitas
150 kr. Stasys Karalkevičius 

(garbės leidėjas.

PADÉKIM NETURTINGIEMS 
TAUTIEČIAM

Kalėdų'švenčių proga nori vi
si pasidžiaugti ir kitiems suteik-, 
ti džiaugsmo. Todėl duodamos 
dovanos. O kas suteiks džiaugs
mo mūsų neturtėliams? Kokios 
bus jų Kalėdos? Jūs galit pada
ryt jų šventes malonesnes paau
kodami, ar tai geresnių daiktų, 
ar maisto, ar rūbų, ar pinigų.

Aukas, tiek daiktus tiek pini
gus,galima įteikti Šv. Kazimiero 
parapijos klebonijoje R.Juatin- 
diba, 20, Pque. da Modca, Zeli
nos klebonijoje ir Braz. Lietu
vių Bendruomenės Šalpos sekci
jai. _

Klebonas kun.P.Daugini

JAU GAUTA ŠV. RAŠTO, NAU
JOJO TESTAMENTO PIRMOJI SIUN
TA. GRAŽIAI IŠLEISTAS, SU PA . 
aiškinimais; aiškios raidės' 
Kaina tik 20 kruzeirų. Galima gauti 
M.Lietuvos redakcijoje.

NOSSA LITUAN1A
Caixa Postai, 44}| 

OlOOO São Paulo. ESP 

it
Diretor Ratponsãvol 

DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO 

Redator Jonas Kidykas

Administrador P. Daugintis 
w
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