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"Vaikai, neklausykite tėvų, 
katekizmo nesimokykite"

“Už Tėve mūsų eiti j kalėjimą nebijau“

TELŠIŲ VYSKUPIJA

PASAULYJE
Susekus, jog artimiausias min. 

pirmininko arba kanclerio VV.Bran- 
dto patarėjas yra komunistinės Vo 
kiejos šnipas ir jai išdavinėjo di - 
tižiąsias valdžios paslaptis, kancle
ris Brandtas gegužės 6 d. atsisakė iš 
savo vietos.Kanclerio pareigas lai
kinai eis užsienio reikalų minist - 
ras Walter Scheel.

Prancūzija
Per pirmuosius balsavimus dau

giausiai balsų gavo socialistų kan
didatas j prezidentus Mitterand . 
Bet kadangi nesurinko virš pusės 
balsavusiųjų, balsų, tai rinkimai 
bus pakartoti.

Antras daugiausiai balsų gavęs 
kandidatas buvo finansų rpmhrte- 
ns Giscard d'Estaing. Pakartotuo
se balsavimuose prancūzams telks 
rinktis viena iš tų kandidatų.

Labiausiai pralaimėjo de Gaul 
partijos kandidatas Chaban.Del - 
mas. Tai parodė, jog prancūzams 
įgriso golistų valdžia ir dauguma 
nori kitos valdžios.

Prezidentas Niksonas įteikė,pa
galiau .nuorašus juostelių su pasi
kalbėjimais su savo patarėjais Wa
tergate skandalui iškilus. Bet tei
singumo komisijos ir teisėjai ne • 
patenkinti tais nuorašais. Nori pa 
čių juostelių. Nuorašai esą sure - 
daguoti ir neparodę,kas ' tikrai 
buvę kalbama. Visi prez. Nikso- 
no išsisukinėjimai ir delsimai i- 
teikti reikalaujamus dokumentus 
labai pakenkė jo autoritetui ir 
jau daugelis jo paties partijos se
natorių ir kongreso atstovų prita
ria iškelti jo pašalinimui bylą.

Portugalija
Prasidėjo varžytinės dėl valdžioj. 
Smarkiausiai skeryčiojasi visokio 
plauko socialistai ir komunistai , 
nors yra jau ir katalikų kandida
tų j ministrų vietas.

Generolas Costa Gomes, kari
nių jėgų vyriausias viršininkas lank

Ku Angolą, Portugalijos koloniją 
Afrikoje, kur jau virš 10 metų par
tizanai kovoja už nepriklausomy
bę. Viešoje kalboje generolas pra- .. . .
šė partizanus sustabdyti karo ve i k~ iniU t kambarį įsiveržė komisija, 

susidedanti iš kolūkio pirminin
ko Mikučio, brigadininko Vid-, 
manto, agronomo Martinkaus ir 
kelių rajono atstovų. Komisijos 
nariai čiupo , iš vaikų rankų ka-

smus ir pradėt rimtas politines de
rybas dėl krašto ateities.

Dabartinė Portugalijos valdžia 
nori, kad kolonijos turėtų auto 
nomiją, bet kad pasiliktų federa
cijoje su kraštu. Kai kurie partiza
nų vadai jau pasakė nesutinka su 
tuo,ir reikalauja visiškos neprik
lausomybės.

Pačiam krašte,ypač socialistai, 
visai pritaria partizanų reikalavi
mui. Greičiausiai teks pačia/' tau
tai nubalsuot, ar duot koloni - 
joms pilną nepriklausomybę, ar 
toliau kovoti su partizanais.Tai 
atrodo neįmanoma, nes tautai 
perdaug įkyrėjo virš dešimtme
čio užtrukusios kovos, pareika - 
lavusios daug gyvybių ir-pinigo.

_rtugalijos įtakingiausias 
šiuo metu asmuo — genero
las Spfnola, vadovaująs .dik
tatūrą nuvertusiai generolų 
grupei.

Caetano ir Thomas, atstaty
tieji Portiųalijos diktatoriai.

Šilalė. 1973. VI. 15. Vingininkų 
kaime senutė Bidukaitė (g. 1887 

kizmo 16 vaikų. Staiga su triukš- 

čius. Vaikai slėpė katekizmus ir ganda fanatizuoja moksleivius, 
veikdami puolė iš kambario, ta
čiau lįsibrovėliai juos iškratė ir 
viską atėmė. Taip pat užsirašė 
vaikų ir buvusių .motinų pavar
des. Atstovė iš rajono švietimo 

■skyriaus ^vaikams nurodinėjo:
“Vaikai, neklausykite tėvų ir ka
tekizmo nesimokykite.” Motinos 
buvo įžeistos: “Čia mūsų vaikai, 
mes mokėm juos ir mokysime. 
Katekizmų vėl gausime.”

kaltę keletą kartų tardė ir grasi
no kalėjimu.

—-Už nuodėmę eiti į kalėjimą 

kymą — nebijau”, — atsakė se
nutė.

Buvo tardomi vaikai ir moti
nos. Kai kurie vaikai išgąsdinti 
naktį negalėjo net užmigti.

Šilalės vidurinės mokyklos ko
ridoriuje iškabinta 'daug ateisti
nių piešinių, išjuokiančių tikėji
mą ir kunigus. Greta jų prikaltas 
įlaužtas juodas kryžius, vaizduo
jąs artėjančią '(religijos pabaigą. 
Mokytoja Petvienė su Bendikiene 

velniui ant kelių ir su merginom 

kas iŠ Šilalės štai ką rašo:
— Jei ateistai -negali su milici

ja išvaryti žmonių iš bažnyčios, 

liukus, pionierius ir kitas organi- 

brangių lietuvių tarpe yra tokių 
žmogžudžių, kurie žudo nekaltų 
vaikų sielas, vesdami jas į klyst- 
kelhiA.. Stende yra toks užrašas:

“Žmonės ieško kelio į dangų., nes 
išklysta iš kelio žemėje.” Išklydę
iš kelio žemėje yra tie, kurie gir
tauja, ohudiiganauja. Kurie ieško 
kelio į dangų, tie visuomet su
valdo savo aistras, visuomet.t^ar 
kinigi, nedaro žalos kitiem ir taip 
siekia amžinybės. Stendo leidėjai 
aiškiai (parodo savo nesugebėji
mą sveikai galvoti. Mintį reikia 
gerai apgalvoti, kad pats neapsi

Ateistai mokytojai savo propa- 

etai aštuntosios klasės mokinys 
Gotautas ant kaklo nešiojo me
da likėlį. Pamatęs jį komjaunuo
lis Kuri inkus pradėjo juoktis ir. 
pasikvietęs draugą į pagalbą, no
rėjo meda likėlį atimti. Tačiau ki 
tas mokinys juos sugėdino, ir abu 
nuraudę pasitraukė.

Lietuvių kalbos mokytoja Bal- 
Čienė dažnai pasijuokia iš religin 
gų moksleivių. Pamokos metu iš 

tokius išsireiškimus:
— Tau, Stasy, tik kunigu būti. 

Taip gražiai patyliukais kalbėda
mas, galėsi duoti davatkėlėm iš
rišimą. -

Jei kurio mokinio švarios ran
kos, M. Balčienė sako:

— O tau tinka klebonėliu bū
ti. Davatkėlėm bus malonu to
kias rankas bučiuoti.

jas vadina bedievių davatkom.
I973.V.25, antrosios klasės mo 

kinukams buvo liepta piešti tikė
jimą išjuokiančias karikatūras/ 
Daugelis, nesusivokę, kad čia blo- 

sipiktino tokiu mokytojos elge
siu. Viena mergaitė sakėsi: iCTaip 
buvo biauru, kad negalėjau žiū
rėti. Pasiprašiau į tualetą ir ten 
geriau išbuvau .pusę valandos, 
kad tik nereikėtų piešti.”

1973.IV.6. Šilalėje mokinių tė
vų susirinkime mokyt. Valavi- 
čienė kalbėjo, kad tėvai “nega
dintų” savo vaikų —- nevestų jų į 
bažnyčią. Moterys .pradėjo' šauk
ti, kad jos susirinkusios išgirsti 
apie vaikų elgesį ir mokslą, o ne
sąmonių neklausysiančios. Pas- 
kaitininkė turėjo apleisti tėvų su
sirinkimą.
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Spaustuvininkas M. Morkū
nas išleido Kazio Bradūno poe
zijos rinkinį, skirią Vilniaus su
kakčiai „Pokalbiai su karaliu
mi", iliustruota gausiomis gra
fiko Vyt. Virkau iliustracijomis. 
Leidinys išėjp Čikagoje.

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
centro valdyba, pernai paskelbusi 
romano konkursą apie Vilnių ir jo 
kūrėjus, konkurso laiką pratęsė iki 
1974 gruodžio 31. /Adresas: Alber
tas Misiūnas; Woodmere St.; Detroit 
Ml 48209; EUA'/ Romanas turi bū
ti mašinėle parašytas, turėti 113.000 
ar daugiau žodžių.

Pranys Alšėnas, gyvenąs Kanadoje, 
« šventė spaudbs darbo 45-ių metu su

kaktį. Pradėjęs rašyti dar būdamas 
tik 18 metu Lietuvoje, bendradar
biavo. lietuviu, kanadiečiu,ukrai ■ 
niečiu, šveicaru ir kitį spaudoje. Sa
vo namuose turi platu archyvą.

Dailininke Anastazija Tamošaitie
ne Montrealyje pravedė kilimų audi
mo kursus vyresniosioms skautėms 
ir Židinio moterims.

Lietuviu, gydytoju, korporaci
ja Fratemitas Lithuanica JAV-e 
išleidžia lietuvių trėmimams i 
Sibirą atžymėti muzikos kūrini, 
kurio žodžius parašė Birutė Pu- 
kelevičiūtė. o muziką kompozi
torius Bronius Budriūnas.

BMeseniai JAV-se išleistas nau
jas albumas „Lietuviu fotogra
fijų išeivijoje paroda 1972 m." 
kuriame yra 14 vyresniosios 
kartos ir 36 jaunesniosios kar
tos lietuviu fotografu darbų. 
Iš žymesniųjų yra kun. A. Ke- 
zys, A Urba (buvęs Playboy 
fotograįas),. K. Izokaitis (Tues
day Publications tarnautojas), 
V. Augustinas, Alg. Grigaitis ir 
kiti

Čikagos lietuviai pereitų me
tų pabaigoje iškilmingų pietų * 
bankietų proga sudėjo lėšų įvai
riems lietuviškiems reikalams: 
Jaunimo centro statybos ir jo 
išlaikymo vakarienė davė 6.000 
dol. pelno, Lietuvių fondo ban
ketas paliko 40.000 dbl., lietu
vių operos reikalams kitame ba-

liuje liko $.300 dol.

Dr F. Palubinskas iš Los An
geles dvejis metus praleido dės
tydamas tarptautinės prekybos 
kursą Austrijoje ir Helsinkyje, 
lankėsi paskaitomis dar Suomi
joje. Jugoslavijoje, Graikijoje ir 
Paryžiuje.

Adomas Kantautas Kanadoje 
paruošė lietuviškos bibliografi
jos antrą laidą, kurią išleido Al
bertos universitetas. Knygojesu- 
rašyti straipsniai ir knygos apie 
Lietuvą įvairiomis pasaulio kal
bomis nuo senovės iki 1972 me
tų.

MŪSŲ LIETUVA

MU5WÍ TASAVm
AR JŪS PANAUDOJATE SAVO LAISVį. LIETUVIU TAUTOS 
LABU! PAVERGTOJE TĖVYNĖJE, AR NORS SAVO KOLONIJOJ?

Washingtono, JAV, kataliku 
universiteto teisėm skirtas žur
nalas „Jurist" atspaude kun. V. 
Valkevičius straipsni apie Me
dininkų vyskupijos Steigimą 
prieš 557 metus.

Lietuvių Žurnalistų sąjunga 
ękio metu nori išleisti žurnalis
tikos vadovėli, kurj redaguos 
kun. J. Prunskis, talkinamas 
pasižymėjusių žurnalistų.

Per aštuoneriSį veiklos metų 
„Lietuviai televizijoje^progra
mą Čikagos televizijos bango- 
rris pasirodė 400 kartų, vis sek
madieniais nuo 29Č30 iki 21Č00 
vai. Vieno pusvalandžio išlaiky
mas kainuoja apie 400 dol., tai
gi iš viso televizijos programai 
išleista apie 160.000 dol., kurių 
pusė sukelta iš skelbimų.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos ruoštas poky
lis Čikagoje sutraukė 642 sve
čius. Programos metu’įteiktos 
žurnalistinės premijos jaunimui, 
grožėtasi menine programa.

Šis St. Žuko piešinys, kurį dabar įsidėjo “Šluota”, yra darytas 1935 m., 
vaizdavęs inteligentus bedarbius. Dabar šas paveikslas tinka kolchozi
nei dainelei: “Sveiki, gyvi, sveiki, gyvi, kaip gyvenat kolektyve? Ko
lektyve penkios bobos, traukia plūgą be stelvogos''.

Metų pabaigoje prie Čikagos 
Audronė Miglinaitė išrinkta lie
tuvių atstove prie „Miss Folk 
Festival" (Tautų šventės kara
laitės) konkurso. Biologijos stu
dentė priklauso skaučių organi
zacijai, akademikams skautams 
ir šoka „Grandies" ansamblyje.

Sausio 27 plačiame NBC te
levizijos tinkle JA V-se rodytas 
dokumentinis filmas apie Sibi
ro kalėjimus, dalinai pagristas 
rašytojo Solženicyno raštais. 
Programoje vienas liudininkų 
buvo dr. Mykolas Devenis, bu
vęs Sibiro kalinys.

Canbridge, JAV, lietuvių Ne
kalto Prasidėjimo parapija už
baigė naujosios klebonijos sta
tybą, kurios projektą paruošė 
inž. E. Manomaitis ir darbą at
liko inž. C. Mickūnas. Meninę 
užbaigimo šventės dalį atliko so
listas B. Povilavičius. Šiuo me
tu klebonu yra kun. S. Saulė- 
nas. Ir klebonija ir bažnyčia lie- 
tuviškn stiliai k

Inz. St. Bačkaitis, JA V trans
porto kelių saugumo skyriaus 
vedėjas Washingtone, tarptauti
niuose suvažiavimuose skaitė 
pranešimus „Žmogaus simulia
cijos parametrų jautrumas auto
mobilio nelaimėje” ir „Žmo
gaus dinamika smūgio pulsų sa
vybių jtakoje'.'

Cleveiando skautininkų drau
govė surengė M. K. Čiurlioniui 
skirtą popietę, kurioje meno is
torijos prof. dr. Mindaugas Nas- 
vytis apžvelgė Čiurlionio tapy
bą, D. Orą n ta i tė paskaitė du li
teratūrinius Čiurlionio kurinius, 
A. Kuprevičius apibūdino pavyz
džiais jo muzikinę kūrybą.

Toronto, Kanadoje, lietuvių 
pensininkų klubas turi 200 na
rių, nors prieš metus teturėjo 
keturiasdešimt.

Londone veikianti ir Nesv 
Yorke bei Vak. Vokietijoje sky
rius turinti organizacija Amnes
ty International buvo VLIKo 
prašyta rūpintis gauti žinių apie 
lietuvius, kurie dėl politinių 
priežasčių kalinami Sov. Sąjun
goje. Tokių kalinių sąraše yra 
38, įskaitant Simą Kudirką, 
vysk. J. Steponavičių, vysk. V. 
Sladkevičių, kun. A. Dumb
liauską, Vyt. ir Gražiną Simo- 
kaičius.
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Lie tuviu f ondas sekantiems 
rretams išrinko tarybos pirmi 
ninku dr. Joną kalaiti ir vald\ 
bos pirm. dr. Antaną Razmą. 
Fondas tikisi 1974 metais pa
siekti milijono dolerių kapitalą.

Kanados Lietuvių dieną, de
vynioliktą iš eilės, įvyko Toron 
te, dalyvaujant dideliam skai
čiui jaunimo. Programoje buvo 
50 dainininkių mergaičių cho
ras „Aidas", vadovaujamas sol. 
V. Verikaičio, „Muzikos" or
kestras, Londono „Rasa" - mer
gaičių kvartetas, „Čiurlionio" 
ansamblis iš JAV, kanklininkė 
Danutė Bankaitytė, turinti 16 
metų ir atlikusi A. Mikulskio 
„Lietuvišką rapsodiją nr. 2" 
Pamaldose Toronto katedroje 
dalyvavo 2.000 lietuvių.

Pabaltiečių komitetas, sten
gias paveikti Jungtinių Tautu 
atstovus Pabaltijo kraštams pa
lankia linkme, ragino lietuvių, 
latvių ir estų kilmės moksliniu 
kus laisvajame pasaulyje remti 
rusų mokslininko Andriaus H 
Sacharovo kandidatūrą 1971 m 
Nobelio Taikos premijai. Sacha
rovas, nežiūrint priešiško spau
dimo iš Kremliaus, kovoja už 
mokslininkų ir žmogaus teises 
Sovietijoje.

Michigan City, netoli Čika 
gos, „Tarptautinės draugystės 
parke" buvo atidengti pamink 
lai Lietuvos prezidentams A 
Stulginskiui ir dr. K. Grimui 
Čikagos ramovėnų iniciatyva 
Jau ankščiau ten yra A. Smeto 
nos paminklas.

Akademinis skautų sąjūdis 
Čikagoje atšventė sąjūdžio žur 
nalo „Mūsų Vytis" 25-ių metų 
sukaktį ir Vydūno Jaunimo Fon 
do 20 metų veiklą. Fondo vai 
dybos pirm. Vyt. Mikūnas pra
nešė, kad per tą laiką suteikta 
45.000 dol. lietuvių studentų 
paskoloms ir stipendijoms še 
šiuose kraštuose, o jaunimo kul 
tūrinei veiklai išleista apie 12.t. 
dolerių. Didesnė lėšų dalis suke
liama kasmet platinant lietuviš
kus kalėdinius atvirukus. Sukak 
ties proga surengta septynių jau 
nų dailininkų ir keturių jaunų 
fotografų darbų paroda.

Vienoje jaunimo centro nau
joje kavinėje kas penktadienio 
vakarą vykstančioje vakarienėje 
kun. A. Kezys ir sjumalistas U. 
Butėnas dalyvius supažindino su 
Pennsylvanijos lietuvių bažny
čioms, praeitimi ir gyvenimu, 
rodydami skaidres ir pasakoda
mi apie 21 parapiją, kurią aplan
kė Šioje senųjų lietuvių anglia
kasių sritįj, Plymuotho mieste 
palaidotas kun. Aleksandras Bur
ba, pereito'šimtmečio vienas žy
miausių lietuvių kunigu.
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Petras Pakalnis

GERAS SADATO PLANAS

Praėjus kelioms dienoms nuo 
žydų ir arabų ginklų paliaubų E- 
gipto prezidentas Anwar Sadat 
sugalvojo įdomų planą, kurio nus
tebino savo tautiečius ir užsienio 
biznierius. Mat, pagal 120 kilomet 
rų ilgumo Sueso kanalą yra daug 
tuščių vietų, kurias butų galima 
paversti pramonės, turizmo ir že
mės ūkio centrais. Sueso kanalo 
šiaurėje yra du patogūs uostai: 
Port Said ir Port Fuad. Keturias
dešimt kilometrų j pietus yra 
Kvantaros miestas. Kanalo vidu
ryje driekiasi Ismalia. Netoli to 
miesto yra gražus Timsah ežeras. 
Siek tiek žemiau tvykso kartusis 
ežeras, Kanalo pietuose driekiasi 
Sueso miestas irdidelės naftos va
lyklos. Visi suminėti miestai yra 
apgriauti. Bet įdėjus kapitalo, bū
tų galima miestus atstatyti ir pra
plėsti ju pramonę. Be to, drėki
nant tuščius žemės plotus, pakil
tų žemės ūkis ir Egiptas be vargo 
galėtų išmaitinti savo piliečius. 
Timsah ežero pakrantę būtų ga
lima paversti turizmo centru.

Sadato planas tikrai yra didin
gas. Pakvietęs seną savo draugą 
Osmanai,didžiausią arabų staty
bininką, Sadatas papasakojo apie 
savo projektą ir prašė jo apskai
čiuoti apytikrei numatytų darbų 
išlaidas.

Norint paversti Sueso kanalo 
krantus pramonės ir turizmo cen
trais, visų pirma reikia išvalyti ka
nalą. Per 1967 m. Karą ,Sueso ka
nale buvo paskandinta 11 didelių 
ir 75 mažesnių prekybos laivų. 
Tuos laivtzfs reikia iškelti j vandems 
paviršių, sutaisyti ir ištempti į 
uostus. Kad kanalas tiktų Šių die
nų navigacijai, reikia jį pagilinti ir 
praplėsti. Todėf Osmanas siūlo iki 
1978 m. praplėsti kanalą iki 170 
metrų ir pagilinti iki 20 metrų. 
Paskui iki 1980 m. būtų galima 
pagilinti kanalą iki 25 metrų ir 
praplėsti iki 210 metrų. Dabar yra 
tik 16 metrų gilumo ir 100 metrų 
platumo. Pagilinus 9 metrais ir 
praplėtus 100 metrų, juo galėtų 
naudotis didieji tanklaiviai. Tuo- 

Estijos konsulas Ferdinand Saukas, Pabaltiečiu garbės pirmininkė deputa
te Dulce Sales Cunha Braga ir latvii kunigas Dr.Jekabs Mekss.

nai, nes Egipte mokesčialyra ma
ži.

Paskutiniomis žiniomis Egiptas 
atstatė diplomatinius santykius su 
JAV ir pakvietė prezidentą Nikso- 

kart sumažėtų visų produktų 
transporto išlaidos, o Egiptas tu- 
tėtų daug naujų pajamų. Seniau 
Sueso kanalas duodavo Egiptui 
apie 300 milijonų dolerių, o 1980 
m. galėtų duoti qpie milijardą do-

Dešiniajame kanalo krante Sa
datas numatė platų vieškelį, ku
riuo į abu galu galėtų kartu va
žiuoti dvi eiles automobilių. Tu
rizmui ir pramonei toji susisieki
mo priemonė yra būtina. Seniau 
arabų žemėse produktus ir žmo
nes gabeno kupranugarių karava
nai.. Baigiantis dvidešimtam am-, 
žiui,juos pakeis mašinos. Kad visi 
pramonės ir turizmo centre) būtų 
pasiekiami, po Sueso kanalu rei
kės kasti 5 tunelius. Per paskutinį 
žydų ir arabų kara^gipto ir Izrae
lio kariuomenės buvo nutiesiusios 
per Sueso Kanalą du pylimus. 
Tuos pylimus reikės pašalinti.

Egiptas yra neturtingas me
džiais. Todėl Osmanas Sinajaus pu- 
siausalio pakraščius nori apsodin
ti medžiais. Jie ne tik kad pagra
žintų kraštą, bet ir sulaikytų vėjo 
nešamas smiltis. Iš medžio gauna
mas popierius ir kiti reikalingi 
produktai. Numatytas miškas tęs
tųsi virš 200 kilometrų. Jo platu
mą nustatytų žemės kokybė ir 
oro sąlygos. Virš Timsah ežero 
yra tušti žemės plotai. Juos gali
ma drėkinti ir paversti dirvomis. 
Naujos dirvos apimtų virs milijo
ną akrų.

Galimas daiktas, kad, sudary
damas tą planą, Sadatas ar Osma
nas nusižiūrėjo j rytinį Jungtinių 
Amerikos Valstybių pakraštį, ku
riame nuo Bostono iki Washing- 
tono yra eilė pramonės centrų. 
Kaip ten bebūtų, Sadato planas 
yra realus, naudingas ir jvykdo- 
mas.Kapitalo, žinoma, reikėtų 
daug, bet, arabai jo turi,ir JAV 
bendrovės. Taip vienas Rockefe 
lleris žadėjo paskolinti Egiptui 80 
milijonų dolerių ir atidaryti savo 
banko skyrius Egipte. Kitos JAV 
firmos taip pat yra suinteresuotos 
Sadato planu. Juo domisi ir japo-

ną j Egiptą. Tai yra labai geras 
ženklas, kad jis nori taikos. JAV 
valstybės užsienio reikalų sekre
torius Kissingeris derasi su žydais 
ir arabais, kaip atpalaiduoti Siri
jos ir Izraelio kariuomenes Golan 
aukštumoje. Atrodo, kad žydai su 
tinka atiduoti Egiptui dar TFk’itąą 
Sinajaus pusiasalio dalj. Neseniai 
Sadatas pareiškė, kad jis pilnai pa
sitiki Kissingeriu, nes jis siekia 
bendro žydų ir arabų labo. Sovie
tų užsienio reikalu ministeris 
spaudžia Sirijos prezidentą, kad 
darytų žydams nuolaidų. Taigi, 
Artimuose Rytuose dangus gie
drėja. Sadato planas nukreips e- 
giptiečių dėmesį nuo senų kivirčų 
su žydais ir atkreips jų žvilgsni į 
tikrai naudingą užsimojimą. Se
nam draugui Osmanui Sadatas su
teikė rekonstrukcijos ministério 
titulą.

DRĄSUS VYSKUPAS
Baskai yra maža Pirenėjų kal

nų tauta, turinti savo kalbą, pap
ročius, dainas ir šokius. Maž
daug apie 1000 m. jie buvo su
kūrę net savo nepriklausomą 
valstybę - Navaros karalystę. Ka
dangi baskų yra nedaug, tai gre
timos valstybės-Ispanija ir Pran
cūzija—stengėsi juos pavergti. 
Mūsų laikais apie 200.000 bas
kų gyvena Prancūzijoje ir apie 
620.000 Ispanijoje. Garsiausias 
baskas yra šv. Ignacas Loyola, 
jėzuitų ordino steigėjas. Daugu
ma baskų gyvena iš žemės ūkio, 
bet Bilbao mieste yra stipriai 
išvystyta pramonė. Nežinia nei 
iš kur, nei kada baskai atsikėlė 
j Pirenėjų kalnus, bet jie juos 
taip pamilo, kad tik politi
niais ar ekonominiais sumeti
mais emigruoja į užsienį.

Siekdami nepriklausomybės, 
1931 m. prasidėjusiame pilieti
niam kare baskai kovojo respub
likonų pusėje, nors jie aiškai 
matė, kad juos dominuoja ko
munistai. Pasibaigus pilietiniam 
karui, tūkstančiai baskų pasitrau- 

prezidentu Jose de Aguirre. Ar
gentinoje jie turi spaustuvę, ku
ri spausdina knygas apie baskų 
preitį, jų kalbą ir papročius. 
Taip pat ir Ispanijoje baskai tu 
ri slaptą spaustuvę. 1947 ir 1953 
m. baskai buvo suorganizavę vi
suotini streiką ir paralyžavo vi
sa Ispanijos pramonę.

Prieš porą mėnesių slapta bas
kų organizacija, vardu .Eta" po*- 
viena Madrido gatve iškasė tune 
Ij, pikrovė dinamito ir susprog
dino pravažiuojanti Ispanijos 
premjerą, admirolą Correro 
Blanco. Nepaisant policijos bu
drumo, visi atentato dalyviai 
paspruko į užsienį ir saugiai vie
noje gyvena valstybėje. Paklaus 
tas vokiečio žurnalisto, kodėl jie 
padarė atentata, vienas,.Eta'or- 
ganizacijos narys taip atsakė: 
„Ispanijos vyriausybė tvirtina, 
kad jos nariai yra saugūs. Mes 
įrodėme, kad taip nėra.” Ispa
nijos valdžia varžo baskų teises 
ir tuo atentatu baskai norėjo 
atkreipti dėmesį j jų liūdna pa
dėtį.

Neseniai į nenormalią baskų 
padėti atkreipė dėmesį ir vienas 
drąsus Ispanijos vyskupas, vardu 
Anhoveros.Tas vyskupas yra žmo 
nių gerbiamas ir turi didelį au
toritetą. Gavėnios pradžioje 
vysk. Anoveros paraše ganytojo 
laišką ir prašė kunigų perskaity* 
ti visose bažnyčiose. Laiške .tarp 
kitko.taip buvo pasakyta: „Bas
kai, kaip ir kitos Ispanijos tau
tos, turi teisę išlaikyti savo tau
tybę ir puoselėti bei išvystyti 
dvasinj paveldėjimą politinėje 
sistemoje, kuri pripažįsta laisvę 
... Kartais žmonės,arba geriau 
sakant jų vadovai pasiduoda pa
gundai aukoti tautybės vertę 
pramonės išvystymui."

Nors tie žodžiai skamba la
bai nekaltai, bet Ispanijos vy
riausybei atrodė, kad vyskupas 
kiršina žmones prieš esama po 
litinę sistemą. Todėl kai kurie 
kunigai atsisakė laišką skaityti, 
o kur jis buvo perskaitytas, ten 
Franco šalininkai apleido baž 
nyčią.

Kaip reagavo Ispanijos vynai, 
sybė j to • drąsus vyskupo laiš 
ką? Greitai ir griežiai. Vieną ry 
tą kai vyskupas valė dantis, po 
licija jam paskambino ir įsake 
per pusę valandos pasiruošti ke 
lionei. Bilbao aerodrome stovėjo 
paruoštas lėktuvas, kuriuo vysk. 
Anoveros ir jo generalvikaras tu
rėjo būti ištremti į Romą. Bet ir 
Ispanijos vyskupų reakcija j tą 
vyriausybės potvarkį buvo grei
ta ir griežta.

Visi Ispanijos vyskupai pasi
sakė esą solidarūs su vysk. Ano
veros, o kunigai, vienuoliai ir pa
sauliečiai pasiuntė vyriausybei 
peticiją netremti drąsaus ir gero

Tęsinys 9 psl.
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O. mylima motina, laime širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu, amžinai ta pati 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs, 
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

P. Vaičiūnas

Tai žodžiai, kurie eina 
iš kartos į kartą iš lūpų 
į lūpas ir niekuomet ne
pasensta, nes motinos 
vaidmuo pasilieka kaip 
gyvybės įr gyvenimo 
grindas kiekvienos tau
tos gyvenime, o itin ryš
kiai iškyla lietuvės mo
tinos vardas savo tautos 1 
audringam kelyje. Nei i 
vienas kitas žodis nei vie 
noj kalboj nėra tiek po
puliarus ir taip dažnai ; 
kartojamas pradedant 
nuo kūdikio pirmųjų Mie- 
nų ligi pat gyvenimo pa
baigos, kaip MOTINA.

Jos vardas visiems vie 
nodai brangus, nežiūrint 
vaikas, ar jaunuolis, 
vargšas ar garbingas tur 
tuolis. Motiną myli ir pa
tys garsiausi žmonės, ra
šytojai, poetai ir politi
kai, tačiau dėl paklydimo 
ar nesupratimo kartais 
ilgesniam ar trumpėsi
mam laikui užmiršta ją 
blogi vaikai. Jie prisime
na tik tada, kai nelaimė 
ištinka, kai gyvenimo ke 
lyje suklumpa, kai moti
nos pagalbos yra reika
lingi, kai visi draugai už-
miršta.

■i

MOTERS PASAULIS
-t.

S j skyrių redaguoja Halina Mošinskiene.
Raštus ir pageidavimus siųstitR. Prof. João Ar
ruda, 176, Perdizes, São Paulo, E.S.P. Telefon. 
65-09-07.
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OTINA

— Naujosios kartos vi 
suomet yra tokios, ko
kios jų motinos buvo. 
Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, -negu vy
rų, — rašė Vydūnas, nes, 
anot Kudirkos, — motina 
davė man ką apskritai 
motina lietuvė gali duoti 
savo vaikams, dar gidau 
giau, nes pati daugiau tu
rėjo.

Dabar pasaulis didžiuo
jasi suteikęs moterims 
nepaprastai daugpatogu- 
mų ir namų ruošos dar
bo sąlygų palengvinimų 
aukštos technikos išradi 
mų dėka. Patogumų, apie 
kuriuos mūsų močiutės 
net nesvajojo, tačiau tas 
pats pasaulis, atpalaida
vęs moterį motiną nuo- 
daugelio fiziniųdarbų,ne- 
praprastai apsunkino ją 
dvasiniai. Šiandien moti
nai nesunku namuos e pa
laikyti švarą, naudojant 
mažiausia laiko ir darbo 
jėgos pagaminti sveikus 
ir skanius valgius, bet 
nepaBrastąi_sunku;j,^įx. 
moj aplinkoj išauklėti ge
rą lietuvį, o dar sunkiau •
šiais didžiojo materiali-
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A. Augustaitis

MOTINAI

nio gerbūvio laikais ap
saugoti vaikus nuo jauni
mo tarpe beplitančių hi- 
piško gyvenimo blogybių.

Šiandien iš lietuvės mo
tinos lietuvių visuomenė 
ir tauta laukia, kad ji iš
augintų vaiką susipratu
siu lietuviu, sąmoningu 
lietuvybės gynėju, palai
kytoju ir tautos ateities 
kūrėju, kad jis dalyvautų 
lietuvių kultūriniam ir 
politiniam gyvenime, kad 
būtų mūsų spaudos skai
tytojas ir rėmėjas. To pa
ties tauta laukia iš gim
tojoj žemėj okupanto prie 
spaudą kenčiančios mo
tinos.

Mūsų istorija rodo, 
kad lietuvė motina suge
bėjo savo pareigas atlik
ti įvairiais tautos gyve
nimo laikotarpiais, nors 
kiekvienas iš jų lietuvei 
motinai suteikdavo vis 
naujų auklėjimo proble
mų, skirtingų rūpesčių, 
sunkių pergyvenimų bei 
sielos kančių, kurių nie
kas nesistengė palengvin 
ti. Jeigu jai nepasisekė 
aukščiau minėtų motinos 
pareigų gerai atlikti, vi
suomet buvo ir dabar te 
bėra motina kalta tiek 
čia išeivijoj, tiek paverg 
toj tėvynėj, kur paskuti
nis pavyzdys kankinio 
mirtimi žuvusio sūnaus 
Kalantos „motina okupan: 
tų apkaltinta.

Retai kada motina yra 
herojė, daug dažniau ji 
kankinė, nors veide ma
toma tik šypsena. Sako
ma, jog viena motina leng
viau išlaiko dešimt vai
kų, negu dešimt vaikų — 
vieną motiną.

Minint kartą metuose 
motinos dieną, lenkime 
galvas prieš lietuves mo
tinas pavergtoje tėvynė
je, Sibiro tremtyje, tiek 
čia laisvame pasaulyje, 
nes nuo kiekvienos iš jų 
priklausys Lietuvos atei
tis.

E. Čekienė

Nuo tavo rankelių nutolus, 
kai pirmus žingsnelius žengiau, 
Ant aslos suklupus, 
Mama, į pagelbą tave šaukiau.

Sis pasaulis platus ir margas, 
kaip sesučių išmarginta drobė, 
Prasidėjęs jaunystės sapnas, 
iš džiaugsmo, mama, motinėle, 

širdis saukė.

Kai klasta, svetimuos apsupo 
ir našta pasunkino žingsnius, 
Be tavęs kąsniai apkarto, 
motin, motinėle, šaukiu pirmuosius 

žodžius

Be tavęs, baigsiu gyvenimo drama 
ant tavo kapo parklupęs verkiu. '' 
Mama, mamytėlę, meldžiu Dieva 
nepamiršk jos d aukštybes šaukiu.

Pranas Lembertas

O, M O T I N A

0, Motina, koks aukštas tavo pašaukimas 
Paties Kūrėjo žemėj tu ambasadorė esi*

PALAIMINTA ESI TU, MOTINA LIETUVE. 

KURI IR SIBIRO VERGIJOJ, IR NERIBO- 
TOJ MUSŲ LAISVĖJ, SAVO VAIKAMS IR 

VAIKAIČIAMS ĮDIEGEI SAVO TAUTOS IR 

KALBOS IR DIEVO BEI MARIJOS MEILE- 
TIKRA DIDVYRĖ TU ESI ’.

Nes į rankas tavas sudėjo Jis kaitų kilimą 
Ir šventų meilės ugni tau uždegė širdy.

Nors daug karčių kančių Jis tau patirti leido. 
Bet davė tau pajust ir džiugesio dangaus. 
Kai po skausmų didžių tu prie širdies ir veido 
Gali nekaltąjį priglaust.. .

Ir vardą brangų motina vainikan aukso pina, 
Kurj kaip vėliavą garbingai tu neši.
Tau jojo neišplėš anei audrų šėlimai. 
Nei kančios kankinės - žiauriausioji mirtis.

To vardo nenupirks už kalnus aukso, 
Už mokslo veikalus, už meno kurinius puikius. 
Kurie pasaulio genijams priklauso. 
Nes jj tau suteikė ne žemė, o dangus ’.

Išbluks vardai karių, išnyks vardai karalių. 
Ir mokslo vyrų dideliu?- ir žemių atradėjų, 
Tik vardas motinos brangus - brangus be galo. 
Kaip varpas nenustos skambėjęs ..

O, Motina, koks aukštas tavo pašaukimas: 
Paties Kūrėjo žemėje tu ambasadorė esi. 
Nes į rankas tavas sudėjo Jis kartų likimą 
Ir šventą meilės ugnį tau uždegė Širdy.

4



Nr Į9 (1345) XXV1.1974.V.9 MŪSŲ LIETUVA

Staatstfte Maas

J3MES

Trikoj Į 
ir taip

/«'Xl/i’ys //o

Lazdelių prlveržimal: A - iš 
apačios, B - iš viršaus.

kartus/2/. tuos 
suveržti tarp 
piemenų mazgu 

Paprastasis Įžambus surišimas 
Ant vieno iš dviejų pagalių 
rišti rąsto kilpą /l/. Abu 
pagaliu apsukti virve keliu 

Tvirtas 
pasparas 
ams, lieptams

lazdų, 3-ją, Įkišti iš 
Ir ją apversti žemyn:

jems/s

'PTNIflAS -Kauo
D • . -L n - < / i i ' .

Ant 2-jų pagalių sudėti 
skersines lazdeles. Virvute 
labai paprastu būdu priverž
ti, jas. Jokiu mazgų.

A ,

RIŠAME:
Virvinės kopėčios. Kairėje taip joe 
atrodo. Reikia dvieju virvių ar vie 
ilgos Ir pagaliuku - skersiniukų. La
bai svarbu: taisyklingai surišti mazgą 
Įsižiūrėk br. I,II,III ir IV.

apsukimus virve 
pagalių /3/

Bandyk taisyklingai 
oki suraišioti»

£ u
i
A

c
■ J z* v

Užbaigti

Stovykliniu 
stalas,lova 
lentyna ar p

galima surišti
3 pagaliai. Juos 

virvute apsukti 3-5 kart. 
Galus tik pratraukti pro 
apsukimus.

Čia dar kitas būdas: 3 lazdos. 
Virvutės žiedas. Užmauti ant 2 

viršaus

Gari pionieriai
Moka statyti bokštus

Skilties 
stalas

stovykloj© ar buki®.
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Krinta lapai

Lapų, lapų daug prikrito, 
Stebis žmogus iš pat ryto. 
Šluoja, grėbia, šalin meta, 
Vėjas suka jų verpetą.

Po lapelį vis po vieną, 
Krinta lapai visą dieną, 
Krinta, byra, nesustoja, 
Tuščios šakos ore moja.

Nėr paukštelių ant šakelių, 
Nėr lapelių ant medelių, 
Debesėliai lietų žada, 
Ruduo ruošia sau paradą.

Šlama, šnara sausi lapai, 
Šalna darbus jau atliko, 
Ji medelį ir žiedelį, 
Skindama tuščius paliko.

Lapais žemę apibėres, 
Šlama dainą lapuos vėjas. 
Kur pakliuvo lapai krinta, 
Rudenėlis lapais minta.

Alb. Kašlublenė
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Vladas MOZORlONAS

CCQCHDA 
Apie 

vicniAus 
pi£l

I DALIS

Vytauto BANIO pieš.

mari ir KĘSTUTIS
MAN NESUNKI

Ob gražus tai buvo kraštas, 
T4Bi margas sesių raštas, 
Pasišiaušęs ąžuolynais, 
Mielas žydinčiais žolynais, 
Srauniom upėm išvagotas, 
Panerių kalnais kuprotas, 
Dainomis visų išgirtas

D. BASTYS

KAIP SUNK!

/a Ądd/...

Aè JAÜ MOKIUOS/
VISĄ VÁLANM
{R...NIEKO-
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«LMOBÍBin

STIKLAS LIETUVOJE

Humoras 
-tai 
liūdesio 
karikatūra 

»

V A. JONYNAS

Trečioji 
Antano

Gustaičio 
humoro 

knyga
"Saulės 

šermenys'*

Pr o aki 5 graži knyga. Kie-
• u veršeliu m tolio su originalių 
roiovir »ntažų Įklijomis, su še
šiom -palvotom dail. V Vizgir
dos biografijom, tikrai bibliofi- 
bnis leidinys. Tai Antano Gus- 
•jicio Saulės šermenys”. Nors 
•sakyk salone ant stalelio ir ro

dyk svetimtaučiui bei vaikams: 
‘Veizėkit, kaip lietuviai išleidžia 

knygas! Veizėkit, kaip gerbia sa
vo raštą tie prakeiktieji emi
grantai'.!!” Tikrai miela, kad ne
pagailėta A. Gustaičio kūrybai 
prabangaus, šventadieniško ap
daro, bet dar smagiau, kad tai, 
kas dvelkia iš leidinio puslapių, 
irgi nekasdieniška, nevidutiniš- 
ka, bet pakilu ir brandu.

Supažindinti skaitytoją su 
Antanu Gustaičiu nereikia. Kaž
kada giedrinęs mūsų buitį DP 
stovyklose, vėliau dažnokas sve
čias šio kontinento kolonijose 
kaip ‘ 'svieto linksmintojas”
• "amuseur-fantaisiste”) mūsų 
renginiuose, autorius skaityto
jui pažįstamas iš dramaturgijos 
veikalų ir rinkinių “Anapus tei
sybės”'(1956), “Ir atskrido juo
das varnas” (1966). Pastarasis 
laimėjo 1967 m. Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premiją. Šis pri
pažinimas tarsi patvirtino savo, 
antspaudu Gustaičiui satyros 
klasiko titulą. -

* ❖ *
Ne kažin kiek satyrikų ir hu

moristų išaugino mūsų žemė. 
Gricių-Pivošą, Binkį-Tamošių 
Bekepurį, Liūnę Janušytę, T! 
Tilvytį su jo “Dičiais”, dar A. 
Baroną-Aliūną, L. Žitkevičių, 
atidavusius savo duoklę savo lai
kui, dabar pusiau pamirštus. 
Bet, palaukit, yra V. Kudirka ir 
jo “Viršininkai” — Merzavcevų, 
kruglodurovų kacapiška galeri? 
ja, yra raštas-ginklas.

Humoras yra senas kaip že
mė. Perėjęs ilgą raidą.

Esmėje satyros paskirtis yra 
sukelti juoką ar šypsnį. Jai bū
dingas bruožas pašiepti ydas: 
žmogaus godumą, kvailybę, aist
rų kvaitulį.

Bet priemonės, kuriom nau
dojasi autorius, gali būti įvai
rios. Nebūtinai humoristika tu
ri būti eiliuota. Humoras nema
žiau lakiai ir grakščiai suplazde
na prozoj, dramos kūrinyje, ko-
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Lietuvos mokslininkai, tyrinėdami pilka
pius.'ir ploks’tinius kapinynus, rado stikliniu 
karolių ir emaliuotu bei stikliška medžiaga 
papuoštų metalinių papuošalu iš pirmųjų 
šimtmečiu po Kristaus. Puošmens dėvėti mo
terų.

Apie 2?300 stiklo karolių, atvežtų iš kitų 
kraštų, rasta jau 38-iose vietose. Vakarų Lie
tuvoje ir Kurše rasta IH-XIII amžiaus vieti
nės gamybos mėlynos stikliškos akutės, puo
šiančios apskritas metalines sagas, dezeli- 
nius ir šaukštinius antkaklius, trikampe gal-

PAVASARIS LIETUVOJE

ROMUALDAS KISIELIUS

Prie kelio kalas diegas 
išbalęs ir trapus.
Vėl skleidžias gėlės naujos 
senos pilies kapuos.

Aplink visur jau bunda 
atkutusi gamta.
Sode, tartum jaunoji 
žydi vyšnia balta...

Ei, Nemune, seneli, 
klausyk, ar tu jauti! 
Pavasaris jau bunda 
karkluotoj atkrantėj! 

vute kaoučius, kryžminius smeigtukus. Dau 
guma papuošalų masiškai gaminti jau IX- 
XII amžiuje, kartais turj net 5 bei 8 stikliš- 
kas akutes, paprastai mėlynos spalvos.

Aukštadvario piliakalnyje prie Trakų ir 
Paplinijo gyvenvietėje prie Telšių rasta ll-IV 
amžiaus molinių krosnelių'ir šlako liekanų 
geležies rudai lydyti, o panašiai galėjo būti ir 
gaminamos stiklinės akutės, greičiausia Klai
pėdos apylinkėse.

Iš 1529 m. Lietuvos Statuto galima maty
ti, kad stiklininkai buvo vieni svarbiausių a- 
matininkų'- ir seniausiai dirbančių.

Stiklo prekyba Vilniuje pagyvėjo XVLam- 
žiuje, o pirmoji dirbtuvė Martyno Paleckio 
jsteigta 1547 m. Žygymanto Augusto raštu. 
Vilniaus Istorijos ir etnografijos muziejuje 
yra 1,6-1,0 mm storio ir 120 mm skersmens 
langų stiklo plokštelė, pagaminta rankinių 
pūtimų Lietuvoje.

XVI a. gamintos ir dažais puoštos stiklo 
taurės ir taurelės. Langų stiklai gaminti nuo 
1549 Radaškovičiuose, 1553 m. Daugeliškė- 
je, 1571 Rudaminoje. IVbnoma, kad jau 
1506 m. Pelyšių'dvare, Ukmergės apskrityje, 
veikė stiklo dirbtuvė. XVII a. pradžioje to
kia buvo Ūtos kaime prie Švėkšnos, ir dar 
šiandien ten esanti kalva, vadinama Stiklo 
kalva arba Stiklynės.

1619 m. viena Vilniaus gatvių pavadinta 
Stiklių gatve, 1663 m. stikliai jau turėjo savo 
broliją su antspaudu, herbu ir monopoline 
teise visoje Vilniaus vaivadijoje. XVI l-XVIl I 
anyžiais Naugarduko vaivadijoje prie Slucko 
ir Nalibokų girioje prie Nemuno veikė garsūs 
stiklo fabrikai, gamina langų stiklą, Veneci
jos tipo veidrodžius, Įvairiaspalvius gero 
stiklo meniškus buitinius indus ir kitus gami
nius. Radvilų Ūzečio fabrikas mokėjo lydyti 
bespalvi ir spalvotą stiklą, kurio gaminiai 
plito po anų laikų Lietuvą ir Lenkiją. Plito 
ir stiklo fabrikai, 1908 m. Vilniaus Guberni
joje buvo 5, Gardino 3.

Varšuvoje 1913 m. stiklo ir keramikos pa
rodoje buvo iš viso 617 stiklo gaminių, ku
rių 196 buvo iš Nalibokų ir 213 iš Uzečio 
fabrikų gaminių.

Nepriklausomoje Lietuvoje veikė trys fab
rikai, lenkų okupuotame Vilniuje - 2, kurie 
gamindavo savo produkcijos 60 nuošimčių 
butelių, 30 nuoš. indų ir 10 nuoš. veidrodžių.

Dabar Lietuvoje, pagal spaudos davinius,, 
gaminama 6,86 milijonų stiklo bloko viene
tų per metus, grūdinto stiklo 17.000 kv. m, 
mineralinės vatos 142.420 kubinių nr.per 
metus , stikloplasto 52,6 tonų ir kt.

Panevėžyje yra stambiausias Pabaltijo stik 
lo fabrikas ir elektroninių vamzdelių gamyk
la „Ekranas“, kuris vienas iš pirmųjų Sov. 
Sąjungos ribose gamino stiklo juostas, 2 
metrų pločio ir nelaiveliniu būdu.

Apie 70 nuošimčių stiklo blokų, pradėtų 
gaminti 1966 metais, išvežama j Sovietų Są
jungą. 1972 m pradėti gaminti buitiniai 
spalvoti, bespalviai ir krištolo indai. Vitra
žai gaminami Vilniuje nuo 1969 m. ir daž
nai (K. Morkūno sukurti) rodomi parodose 
kituose kraštuose. Mokslas ir Gyvenimas
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MANO RUGIU ATSARGAIš vietiniu daugiau javų uždirba tik traktorininkai ir mašinistai. Bet tokiu musu kol-' choze yra tik keli, o alkanu tremtiniu pusantro šimto: lietuviai, moldavai ir ukrainiečiai iš Lenkijos valdytu Ukranos sričių.Reikia pamiršti visus mokslus ir profesijas. Naujo gyvenimo turime mokytis iš paprasto ruso kolchozininko. Jie visi kombinuoja. Prisitaiso slaptę kišenę prie juosmens, po darbo įsipila kelias saujas grūdu ir nešasi namo. Taip padariau aš ir visi tremtiniai, 

kurie dirbo kolchozo laukuose. Turiu slap- ' tg kišenę ir, eidama namo, parsinešu porę sauju rugiu. Seimininkei nematant vogtuosius grūdelius sumaišau su savaisiais rugiais. Vietiniai rugiai yra smulkesni, rudi ir gerokai skiriasi nuo lietuvišku, bet tikiu, kad jie nesusimuš ir manęs neišduos.Retai aš iš laukų pareidavau j kaimę, bet vis kartę per porę savaičių, mano duonos atsarga po truputį daugėjaVienę kartę nešiausi pusę kibiro rugių ir eidama labai pergyvenau. Bet baimė, kad pagaus, nuteis ir pasodins mane j kalėjimę, 

nugalėjo. Padėjau rugius žolėn šalia kelio ir palikau. Tegu nešasi drąsesnieji ir daugiau j- gudę.Nukniaukti kę nors iš kolchozo, žmonės čia nelaiko prasikaltimu. Valdžia viskę nuo. žmonių atėmė, tai pačiai valdžiai reikia pusvelčiui dirbti, todėl kombinuojant rankos ir nedreba.Reikia atsiminti, kad visi žmonės turi sąžinę, bet jie turi ir dantis. Jei būtų galima, kaip toje pasakoje nušnekama, pakabinti pilvelį po kedru ir tegu jis ten sau kempija. O tu, verge, statyk komunistinį rojų nieko sau nereikalaudamas, skarmaluotas ir alkanas. Bet deja, taip nėra ir nebus. Bolševikiniai vadeivos turėtų prasi krapštyti akis ir pagalvoti, kur jie veda apdriskusię sovietinę im periję. Minios vergauja, minios badauja, bet tos minios patyliai murma ir grūmoja.
GUSTAITIS iš 7 psl miškuose piešiniuose, tapyouj.Humoristika turi teikti skaitytojui estetinio pasigėrėjimo, žavėti ji formos grakštumu, eilių skambumu, aforizmo glaustumu, pagaliau minties lakumu, kuri vadiname sąmojumi. Ši dovana dažniausiai įgimta, bet privalo būti ir ugdoma, puoselėjama didelės savitvardos kaina.* * *Esame įpratę manyti, kad sąmojus, “linksmos pastabos” ištrykšta savaime tarp dviejų tau- . relių. Retai pamąstom, kad humoristas yra galbūt pats parei- gingiausias, sąžiningiausias menininkas žemėj. Jis angažuojasi kūrybai visa savo esybe, žinodamas, kad jo tyko dvigubas pavojus: neįtikti amžininkams ir pasidaryti užmirštu laiko būvyje, kai ateinančios kartos žvelgs į jo sielvartą ir pykčio priepuolius kaip į pažintinės, akademinės . vertės dalykus., Kaip esame aptarę kitur A Jo žodis turi smeigti taikliai.Ne tiek priekabus ir aikštingas pasaulio nedorybių plieki- mas sudaro humoristo jėgą, kiek gilus ir skausmingas pergyvenimas savo meto skaudulių. Vienas nedaugelio kritikų, kurie bandė pažvelgt giliau į humoristo pasaulį, Pierre Dahinos, yra taikliai pastebėjęs savo įvade antologijon “Tout l’humour du monde”, kad net gamtovaizdis , turi Įtaką rašytojo humoristo formavimuisi? - Pasak—jo^- visi stambieji pasaulio humoristai (išskyrus Cervantes) yra ne pietiečiai, bet šiaurės vaikai — žmonės, kurių pasaulėjautą nudažė žemas, debesuotas skliautas, pragiedrulio ilgesys, monotonijos gėla.. Jo nuomone, humoristai gyvenime retai kada būna sangvinikai, linksmi, vėjavaikiški. Jie yra veikiau užsidarėliai, niūrūs žmones, visa savo esybe pergyveną buities trapumą, žmogaus susikurtų mitų laikinumą. Ši dvasinė būsena paaiškina, kodėl vienas medicinos• žurnalas teigė, kad neviltis esanti neišvengiama profesinė 

humoristo liga. Paties P. Dani- nos žodžiais, humoras yra liūde
sio karikatūra, taip sakant, vadavimasis iš liūdesio, melancholijos, per šaržuotos tikrovės piešinį.

Ši formulė puikiai išsako, musų manymu, naujojo A. Gustaičio rinkinio dvasią. Žinoma, “Saulės šermenys” yra išeivijos gyvenimo metraštis. Jame vaizduojami mūsų buities slogučiai, tvirtai nuteškiami visokių veiks-

V.Jurkūnas, Iliustracija K.Done
laičio „Metams"nių portretai, bendravimo su kraštu erzelis, kongresų niekybė, betkokį polėkį žlugdąs veidmainiškumas, įvairūs skersvėjai, literatūrinės premijos, sujudinusios stagnacijos p.i 1 k m ę.___ _ Viską persmelkia gėla, sutramdyta emocija, nuostabus sugebėjimas išreikšti nevilti mandagia forma. Tam tikra prasme “Saulės šermenys’’ (pavadinimas irgi iškalbus) giminingi tai atnašai, apie kurią kai- * bėjo Alg. Mackus:

— Kq nešu stikliniam karste?
— Surinkau visus daiktus anuomet 

šaknis Įleido mirę daiktai manin . . .Gustaičio tonas kitoks. Kur kas apgaulingesnis. Bet jau pats pirmas eilėraštis “Rauda” pritrenkia skaitytoją skausmingom potekstėm; žuvusių iliuzijų pakasynų gaida skamba ištisai per visą rinkinį. Jo raktu galėtų būti nuostabiai taiklūs “Visi laimingi, visiems gerai” posmai:
Praėjo metai, užglostę randus, 
Įrėžtus kulkų, nagų ir žodžių, 
Ir tolių rūkas, ir grašiai brandūs 
Užpustė kelią. į tėvo sodžių.
Čia skribliuos gėlės — ten žagarai, — 
Visi laimingi, visiem gerai.

Praėjo metai, palikę gėrį: 
Gudruoliam turtą, kvailiam pagyrą, 
Vieni už laisvę save pragėrė,

Kiti išmainė kriukius j lyrą. 
Ir buvę žvirbliai, dabar arai, — 
Visi laimingi, visiem gerai.

Praeis dar metai — keleivio kojas
Iries j lovj, šilkais išklotą, 
Ir negirdėsi, užsimiegojęs, 
Kaip tave gerbia, šunų išlotą, 
Bičiuliai, priešai ir daktarai, — 
Visi graudingai, visi gerai . . .* *Jau nekalbant apie eilių skambumą. rimų tobulumą, poeto išradingumą, puikiai surastą žodi (•‘užsimiegojęs”), šis eilėraštis neturi nieko bendro su betkaip sukabintais ant virvagalio posmeliais. Skaitytoją žavi ne vien sumaniai panaudojamas refrenas, bet ir visa eilėraščio struktūra, nutekėjimas slenksteliais, kaip kad nulašnoja palietas ant laiptų vanduo. Be abejonės, kur- ne-kur “Saulės šermenyse” pasikartoja temos, kurias Gustaitis yra užkliudęs ankstyvesniuos rinkimuos. Išeivijos buitis, pripažinkime. nėra labai įvairi. Antra, jieškodamas prajuokint skaitytoją. rašytojas turi operuoti ta pačia klasta, siekiančia

suviliot jo mintis klyst viena linkme ir staigiai pakišt jam kontrastingą, prozini vaizdą. Gustaitis šioj srity nepralenkiamas meistras:
Ne raiba antelė ežerėly irias, 
Ne palši jauteliai baubia pabartais, — 
T-at- -naiTUt bralaūt, po—s tolu.-numiręs. _ 
Kenčia, kol tėvynėn jo dvasia pareis. 

("Liaudiškai")

Kelius maldoj ir posnike surietęs. 
Kenčiu už tautą, žūstančias gentis.

Nenoriu blogio šlovinti, net rietis 
Ir girtas broliui išmušiau dantis. 
Kad būtų, klausant arfų angelu, 
Tylu.

("Tauraus žmogaus dienoraštis") 
❖ * *Jei anksčiau Gustaitį galėdavom- pakaltinti efekto Įieškoji- mu, estradine poza, tai “Saulės šermenyse” randame tos priekabės paneigimą. Visų pirma nelauktai džiugi staigmena yra skyrelis, skirtas draugams. Tai savotiškos modernios odės, parašytos vyriška ranka. Nuoširdžios ir tikros. Kai Gustaitis sukūrė “Nostalgiją”, skirtą Pul- giui Andriušiui (“Varne”), skaitytojas aiškiai pajuto, kad šalia Gustaičio - peklininko yra kitas Gustaitis - lyrikas. Ši kartą Pul- giui skiriamas kitas, nemažiau lakus; nuoširdus eilėraštis. A Gustaitis reta drąsa mėgina išsakyt savo pagarbą gyviems 

draugams. Ir nesuklumpa:
Dar žodis, dar griausmas, dar žaibas 

kryžiavos.
Dar vienas — ir vėlei grėsminga tyla.
Tik jaučiam — lyg žemė sustojo 

važiavus,
Ir teka blakstienom berželio sula . . .Tokiu posmu Gustaitis aptaria Brazdžionio, to “lieso Jehovos žmogaus”, poezijos poveiki. Ir kažin ar rafinuočiausi referatai kada išsakys visa, kas telpa vienoj eilutėj: “Ir jaučiam — 

lyg žemė sustojo važiavus”.
* $ *Tokių ramaus poetiškumo posmų, įvairių savo nuotaikų gama, aįtinkam gausiai (“Elegiškas regėjimas”, “Sausio pirmą- j’ą” ir t.t.) Gustaičio rinkinyje, žyminčiame naują fazę jo kūryboj.Pradėję recenziją konstatavimu, kad leidinio esama gražaus, rodytino svetimtaučiams, mes nepilnai išsakėm savo mintį. Taip, iliustratoriaus darbas yra gražus, skoningas. Didelio formato spalvotos iliustracijos nesikerta savo rūsčių spalvų deriniais ir siužetais su Gustaičio plunksnos rėžių linijom. Bet dail. Vizgirdos talka ypatingai graži, kaip žmogiškas mostas, bylojantis apie draugystę ir tikėjimą lietuvišku kūrybiniu žodžiu. • Tėviškės Žiburiai

Antanas Gustaitis, SAULĖS 
ŠERMENYS. Dailininkas V. Viz
girda. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
Čikaga, 1973, 111 psl. Kaina $7.
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MŪSŲ ŽINIOS SKAITYTOJAI PASISAKO
PENKTOJ! STUDIJŲ 
DIENA

Gegužės pirmą 34 jaunuoliai ir 
launuolės dalyvavo Jaunimo kon
greso ruošos penktoje studijų die
noje Jaunimo namuose. Tai pir - 
moji studijų dieną S. Paulyje. Ki
tos buvo išvykos j Sta Isabel, Bra
gança, Caucaia ir Suarão. Sekanti 
studijų diena vėl bus S.Paulyje»,G 
gūžės 26,nuo 14 valandos. Vieta 
bus pranešta vėliau.

Šią studijų dieną dalyvavo vieš
nios iš Kanados. Iš Toronto dvi se
serys: Gabija Juozapavičiūtė posė
džiavo su studijų savaitės komisi
ja,oDainora Juozapavičiūtė su or-/ 
ganizacine komisija. Savus posė 
džius pravedė Ryšių, Būstinės,ir 
Turizmo bei transporto studijinės 
komisijos.

Priešpietiniame posėdyje kun. 
A. Saulaitis,S.J. ir Jonas Lukoše
vičius pranešė, kas buvo nutarta 
P.Alegre buvusiuose Argentinos,U- 
rugvajaus ir Brazilijos ato&tovų pa
sitarimuose.Baigiamajame posė - 
dyje savo komisijų nutarimus per
skaitė Elena Bareišytė,Arūnas Ste
ponaitis, Laima Vosyliūtė ir Anta- 
nas Aleknavičius.

Ryšių komisija stengia
si sudominti lietuvius kongresu ir 
įtraukti ko daugiau jaunimo j jo
tuošą. Ji netrukus pradės lankyti 
bairus (kaip prieš Bendruomenės)^ 
rinkimus) išdalins lietuviškai ir 
portugališkai atspaustus laiškus 
šeimoms. Nori išsiuntinėti ir anl 
ketą(apklausinėjimo lapus) , ku - 
rioje visi galėtų pasakyti savo nuo
monę dėl būsimo jaunimo kon - 
greso

Studijų savaitės ko
misijai tenka bene sunkiausias 
darbas. Ji svarstė J K programos te 
temas.Jos turėtų iškelti išeivių lie

Vienas svarbiausių nutarimų 
buvo kviesti birželio 2 d. 15 vai. 
šv. Kazimiero parapijos salėje pla
čiosios visuomenės susi r lūkima J- 
Kongreso reikalais. Prieš tai kreip
sis j visas lietuvių organizacijas, 
draugijas,j įstaigas ir visus bairus. 
Tarne susirinkime norima sudary
ti plataus masto Brazilijos Jauni
mo kongreso komitetą,kuris veik
tų iki 1976 metų pradžioje užsi - 
baigsiančio kongreso
Musų atstovai

| trečio PLJK komitetą, kuria
me yra Argentinos, Urugvajaus,?. 
L.Sąjungos atstovai, nuo Brazili
jos įeina Teresė Jočytė, Elena Ba- 
reišytė ir Jonas Lukoševičius.Jau- 
nimo Sąjungą atstovaus Emantė 
Mikuckytė. Šio komiteto sekantis 
posėdis bus liepos 20-21 dienomis 
Buenos Aires mieste., Argentinoj.
Finansų komisija

Iki artimiausios studijų dienos 
ir visuomenės posdėžio užsimota 
sukviesti Finansų komisijos bran
duolį, kadangi Kongresui ir tauti
nių šokių šventei reiks surinkti ne
maža lėšų.

AS

DRĄSUS VYSKUPAS

vyskupo. Vatikano valstybės 
sekretoriatas skambino nuncijui 
Madride, kad nebūtų nutraukti 
santykiai tarp Ispanijos ir šv. 
Sosto, bet .kad būtų saugo
jamos įgimtos žmonių teisės. 
Tarp tų teisių yra teisė išlaiky
ti savo tautybę, kalbą, spaudą ir 
papročius. Net popiežius Povi
las VI turėjo nutraukti metines 
rekolekcijas ir svarstyti Ispani-

Tą krizę apsunkino kitas ne
malonus faktas. Kovo mėnesio

š
o

( ž šiame skyriuje dedamų laiškų mintis, žodžius ir faktus 
atsakomingi vra jų rašytojai. Red.

Labai Gerbiamas Redaktoriau,
Atsižvelgiant į tai, kad prel. A. Armi - 

nas neatsakė nė vieną mano iškeltą klausi
mą, malonėkit patalpinti šį pakartotiną 
prašymą.

Labai gaila, kad Prelatas panaudojo tą pa
čią tąktiką, kuria jis naudojasi susirinkimuos. 1-^7 , ....... ----------
Jis nušnekėjo apie ką kita, reikalą nukreipė į Skriauda mums, bet ir nuostolis VI- 
šalį. O KLAUSIMAI IR LIKO NEATSAKY - Sūl Parapijai.
TI. Todėl aš dar kartą prašau Prelatą Arminą, Tad esame priversti imtis tokio 
LRK Šv.Juozapo Bendruomenės pirmininką , sprendimof 
trumpai ir aiškiai atsakyti MJLietuvoje į tuos 
tris labai svarbius klausimus:

1. Kas, kodėl ir kam pritariant išmetė iš 
visuotiniojo susirinkimo priimtų statutų žo
dį KATALIKAI,t.y. kad Bendruomenės na
riais gali būti „lietuviai KATALIKAI, ir beli
ko tik „visi lietuviai”?

2. Jei saleziečiai parašė Jums laišką, reika
laudami,kad Bendruomenės pirmininkas bū
tų saleziečių provinciolo ir kurijos patvirtin - 
tas KLEBONAS, tai malonėkit tą laišką pa
skelbti M.Lietuvoje.

3. Visi lietuviai kunigai,Jūsų klebonijoje, 
sutarėme, jog yra pakeistini kaikurie statutų 
paragrafai (kurių svarbiausius nurodžiau pas
kutiniame savo laiške ML nr 17, 9 psl.).Jūs 
žadėjote tą kunigų nuomonę pristatyti valdy
bai apsvarstyti. Faktas yra,kad jai pristatėte 
ne kaip visų lietuvių kunigų nuomonę, o kaip 
SALEZIEČIU REIKALAVIMĄ. Kas pakeitė 
Jūsų nuomonę?

Kiti gerbiamo Prelato išsireiškimai man at
rodo pernelyg nerimti ir nepralotiškif, todėl 
i juos neatsakau nieko.

Su pagarba,
Ku n. J .Šeškevičiųs.

ZELINOS PARAPIJOS REIKALAI
Gerbiamas Redaktoriau, malonėkit 

patalpint M.Lietuvoje dar vieną doku
mentinį laišką:

Du metai po saleziečių atvažiavimo 
į V.-Zeliną^buvo įteiktas prel. Pijui Ra- 
gažinskui šitoks laiškas:

São Paulo, 1973 m. gegužės
Jo Prakilnybei
Prelatui Pijui Ragažinskui

I rankas 
t

Prakilnusis Prelate,
Praėjo /au dveji metai.o ris dar 

1

negalim sužinoti, kokia čia mūsų 
atvykimo paskirtis ir konkreti ju
ridinė padėtis.. 0 vistik buvom 
kviesti,ir dar su „S.Paulo Kardino
lo pilnu pritarimu’’.Ilgiau taip tęs
ti negalim. Tai ne. tik asmenine

Jei ligi šių metų birželio 27 die
nos nebūtų galutinai išspręstas 
musų Čia pasilikimo klausimas ir 
sudarytos tinkamos darbo sąlygos, 
garantuotos legalios sutarties', jau
simės negali daugiau turėti įsipar
eigojimų su V.Zelinos Šv.Juozapo 
parapija ir,pristatę padėtį kompe - 
tetingoms instancijoms, ieškosim 
kitos išeities.

Jaučiam pareigą šiuo reikalu in
formuoti, kartu su S.Paulo kurija, 
taip pat Jus, Prelate, kuris ėmėtės 
iniciatyvos zaležiečius pakviesti ir 
pažadėjote „faktinį parapijos vn 
dovavimą perduoti saleziečiams 
(Žiūr. Laiskėiš.1970.3.26).

Su gilia pagarba,
Saleziečiai.

Prelatas patarė nedaryt skubių, spren 
dimų ir iš savo pusės pristatė teigiamu 
perspektyvų. Vienas kitas i§ Bendruo 
menės Valdybos narių prašė nukelti 
terminą sutarčiai, prie kurios iš lėto 
einama..Kurija irgi pripažino nenorma
lią padėtį ir ragino turėt kantrybės.

Taip ir bėgo laikas. Saleziečiai postu 
tė,net pakartotinai,sutarties punktų.su 
numatytais įsipareigojimais iš Bendruo
menės ir jų pačių pusės, bet niekas i tai 
nekreipe deramo dėmesio, šiame tarpe 
pasitraukė klebonas kun.Martynas Gai 
dys,primetamas kaip pagrindinė kliūtis 
'.numatomai sutarčiahbet ir po to sulai • 
ties reikalas nei kiek nepasistūmėjo i

j priekį. Priešingai, paskutiniu metu net 
ir spaudoje imta kartoti senas, nudėvė 
tas ir niekuo nepagrįstas priekaištas, 
būk saleziečiai siekia atimti iš lietuviu 
Bendruomenės bažnyčios nuosawbu 
Tai yra grynas melas

Saleziečiai

tuvių kultūrą ir dabartinės Lietu - 
vos kultūrinį gyvenimą.

Turizmo irtransp&rr- 
t o komisija jau turi kelionių au - 
tobusais sąmatą 1975-76 metams.

Būstinė arba kongreso se- 
kretariatas ieško byloms ir karto
tekai baldo. Jis yra labai reikalin
gas visam raštinės darbui sutvarky
ti.Būstinėje bus įrengta ir skelbi
mų bei pranešimų lenta komisijų 
nariams.

Organizacinė komi si
ja, kurios nariai dalyvavo Po r- 
to Alegres pasitarimuose, prašo vi
sų kitų komisijų įteikti Būstinei na
rių sąrašus su adresais, paduot sa
vo veiklos planą,išdėtytą nustaty - 
tiems laikotarpiams, o iki se
kančios studijų dienos ir paja
mų bei išlaidų sąmatą. 

pradžioje Barcelonoje buvo pas
maugtas Salvador Puig Antrich 
už tai, kad nušovė policininką. 
Puig buvo katalanas ir priklau
sė katalanų grupei, kovojančiai 
už savo tautybę. Jo mirtis sukė
lė visoje Ispanijoje protestus. 
Kai kurie ispanai piktinosi, kad 
Puig buvo pasmaugtas. Protes
tuodamas prieš tokią mirtis baus 
mę, garsusis rašytojas Camilo 
José Cela atsisakė užimti Ate- 
neo, mokslo ir meno akademi
jos, pirmininko vietą.

Matydamas tą nemalonią pa
dėtį, Ispanijos premjeras sušau
kė ministerių kabineto posėdį, 
kuriame dalyvavo ir Franco. 
Tuo pačiu metu posėdžiavo ir ’* V M.,»*,. ■ __
Ispanijos vyskupų komitetas. 
Vyskupas Aiioveros atvyko į po
sėdį, dėvėdamas baskų beretę.

KAS SOKS ?
Lietuvių Tautinių Šokių Institutas 

praneša, kad penktojoje tautinių šokiu 
šventėje 1976 metais Čikagoje, šokėjai 
bus grupuojami pagal amžių fetaip: vai
kai nuo 10 iki 12 metų; Jauniai nuo 13- 
16 metų;vyresnieji nuo 17 metų i r šo
kėjai veteranai (pirmųjų švenčių daly
viai). Šioms grupėms bus pritaikytas ir 
atitinkamas šokių repertuaras.

Šventėj galės dalyvauti tik tie Šokių 
vienetai, kurie turės bent dviejų'metų 
patirtį. Vadovai,kurie mano organizuo
ti naujus, arba atgaivinti nustojusius 
veikti šokių vienetus, darbą turi prade - 
ti dar šiais metais.

LTŠ Instituto adresas:
Jadvyga Matulaitinė 
188 Logan Street 
Brooklyn.N.Y. 11208, USA

NUVEZE DŽIAUGSIMO

,,Rūtelė” praleido sekmadieni 
geg. 5 dieną su paliegusiais vaikais Pe
queno Cotolengo įstaigoje: 30 asmenų 
ekskursija. Rūtelės šokėjai ir ju tė
veliai nuvyko aplankyti tuos daugelio 
užmirštus jaunus nelaiminguosius.Ryte 
nuvykus,kun.H. Šulcas aukojo mišių au
ką, kurioje dalyvavo visi, ir lankytojai 
ir namiškiai. Po pietų Rūtelė pašoko 
tautinius šokius berniukams ir mergai
tėms ligoniams atskirai. Paskui nuėjo 
vienon salėn;kur gulėjo po operacijos 
paguldyta mergaitė ir negalėjo dalyvau
ti su visais vaikais smagioje programoje. 
Aplinkui ligonę sustojo vaikai.o Rūtelė 
jai pakartojo kitiems šoktus šokius. .

Rūteliečiai iš savo santaupų apdova
nojo ligonis saldumynais ir žaislais. Gri
žo patenkinti,galėję suteikti džiaugsmo 
valandėles ligotiems vaikams.

H.Š.
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MUSŲ ŽINIOS
SVARBUS BLB POSĖDIS

Br.Liet.Bendr valdyba šaukia 
BLB komisijų posėdi,bendroms 
darbo gairėms nustatyti.

Posėdis bus šių metų geg. 10 d. 
21 val.Jaunimo namuose.Zelinoj.

B L Bendruomenės Valdyba.

L. K. BENDRUOMENĖS CHO’ 
RAS turės gardžių gardžiausią fei- 
joadą sekmadieni, birželio 9 die
ną, 12,30 valandą. Pelnas skiria
mas labai reikalingam vargonų pa
taisymui. Kviečia ko gausiau da
lyvauti.

Choro Valdyba

RIO DE JANEIRO
Lietuviams Rio de Janeire pa

maldos bus gegužės 12 d. 11 vai. 
Ta pačia proga bus paminėta ir 
Motinos diena.

Prel. P Ragažinskas.
ATVYKO TREC1A LIETUVAITE IŠ 

KANADOS
Sekmadieni geg.5 atskndo iš Toron

to Laima Gustainytė. Ką tik baigė uni- 
versitete zoologijos mokslus, nori pasil
ieti susipažinti su Brazilija irjoslietu- 

•č mūsų jaunimo gyvenimu ir 
vetNimu Ji pati yra veikli ateitininkė, 
nemažai pasidarbavusi jaunimo stovyk
lose u kuopos veikime. Prieš pradėda
ma mokvtujauti gimnazijoje turės dar 
metus studijuoti pedagogikos mokslus. 
Redakcija Imki jai malonios viešnagės 
mūsų tarpe

Viešnios apsigyveno pas inž. A. Si- 
lesoiaiti. Norintieji su jomis susisiekti, 
gali skambinti telefonu 275-6241.

PAGERBTAS PRELATAS

turinčiam, tiek beraščiui, tiek mokytam. 
Petras Šimonis choro vardu pasveikino, 
kurio nuoširdus globėjas Prelatas buvo 
ir tebėra nuo pat jo susikūrimo dienos.

Rengėjos sunešė labai gausiai gar
džiausių valgių, užkandžių, netrūko nė 
kuo užgerti.Ilgai skambėjo dainos, jauki 
šeimyniška nuotaika jungė visus vienon 
tarsi šeimon. Visų buvo vienas linkėji
mas - dar daugeli metų būti S. Paulo 
lietuviams stipriuoju ramsčiu.

Prelatas trumpu žodžiu padėkojo 
sveikintojams už draugišką jo atsimini
mą bei įvertinimą ir pasižadėjo visada 
būti su lietuviais, kaip ir praeityje.

Ta pačia proga pasveikintos visos 
Monikos V. Zelinos parapijoje:

Monika Meželienė, Monika Stasiu
lionienė, Monika Baranauskienė, Mo
nika Kleizienė seniausia veikėja Lietu
vių Moterų Maldos Apaštalavime ir 
Vera Tatarūnienė - KatMoterų Dr-jos 
sekretorė.

Visos apdovanotos gražia rože.
Koresp.

SVENTKELIONÉ

16 valandą bus šv.mišių auka su 
gegužinėm pamaldom ir pamokslu 
apie Marijos jtaką Lietuvos mergai
tėms ir moterims.

Po pamaldų iškilmingas aktas 
dalyvaujant poetams, muzikams, 
literatams ir tt. Dalyvaukim ko 
gausiau šitame iškilmingame gegu
žės mėnesio užbaigime.

Kelionė bus gegužės 19 dieną. 
Bilietus galima gauti pas visus Vy
rų Brolijos valdybos narius V.Pru- 
dente, V. Zelina ir Casa Verde.

Kviečiame visus lietuvius kata
likus dalyvauti ir pasimelsti prie 
Dievo Motinos už savo brangią Tė
vynę, už ten persekiojamus bro
lius ir seses.

Šv. Juozapo .Brolijos Valdyba.

LIETUVOJE JAUNIMAS TURI 
SLAPSTYTIS, KAI NORI MARI
JĄ PAGERBTI. ARGI LAISVOJ 
BRAZILIJOJ MES JĄ PAMIR
ŠIME???

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LŽ

jūnas.
Po 50 kr Alb Budrevičius ir Joną 

Kazlauskas.

VEIKLOS KALENDORIUS 1974

KAS SAVAITE

Trečiadieni 20:00 21:15. lietuviu kalbos pa 
mokos. Vila Zelina.

Penktadieni 20:00 - 21d 5*. lietuviu kalbi* pa 
mokos. Vila Zelina.

Šeštadieni, 9:00 - 10:00. lietuviu kalbos pa 
mokos. Vila Zelina.

Šeštadienį, 16-17 v., skautu sueiga. Zelina 
šeštadieni. 16 - 18 >.. vokiečiu kalbos pam<> 

kos. Vila Zelina.
Šeštadieni. 15 ■ 17 v., lietuviu kalbos pam<> 

kos šv. Kazimiero mokyklėlėje
Šeštadieni. 17 19 v|. ..Rūtelė”. X Zelina
Sekmadieni. 9:3D 13:00. ..Nemunas” M<> 

oka.
Sekmadieni. 16 18 vai. „Vienybe". Zelina

sko draugu ir LKBendruomenės choro 
nariu susirinko Šeštadienio vakarą (geg- 
4 d.) pasveikinti prelatą Pijų Ragažinską 
gimtadienio ir vardadrinio proga.

t
Gimnazijos ir kun^eminarijos dienų 

draugas prel A. Arminas tarė pirmąjį 
sveikinimo žodj, iškeldamas prel. Raga- 
žinsko didelius nuopelnus lietuvių kolo
nijai S Paulyje. p. Halina Mošinskienė 
pabrėžė poezija perpintame žodyje so- 
lenizanto svetingumą, tėviškumą kiek
vienam lietuviui, tiek vargšui, tiek pasi-

LIETUVIU SAJUNGA-ALIANÇA

Š.m. gegužės mén 19 d., sekmadie
nį 13 valandą, ruošia PIETUS ir kvie
čia sąjungiečius dalyvauti skaitlingai.

Kaip visada, reikia iša nksto re
zervuoti sau vietą pas Valdybos na - 
rius, arba telefonais: 93-54-70; 273- 
58-51; 92-33-09. Pietūs bus R.Litua
nia, 67. Moóca.

Valdyba.

IŠKILMINGAS MARIJOS 
PAGERBIMAS

Paskutinį gegužės sekmadienį- 
26 dieną — lygiai 16 valandą bus iš 
kilminga akademija gegužės mėne
sio Karalienei Marijai pagerbti. Ta 
pačia proga prisiminsim ir heroiš - 
kas lietuves motinas.

IEŠKOMA
Petras E. Čaikauskas iš JAV 

ieško savo tetos Čaikauskaitės, 
apie 1916 metus is’vykusios Bra
zilijon ar gal Argentinon. Ji e - 
santi ištekėjusi ir turėjo vaikų. 
Kilusi iš Kuolakošių kaimo,Mo
lėtų apskričio. Pranešti redakci
jai (tel. 273-02-38).

GEgužes 12. 16 vai. Jaunimo kongreso 
turizmo ir transporto komisijos posėdis.

Geg. 19. 15 vai. JK organizacines komisi 
jos posėdi* Būstinėje.
Gegužė* 19. metine lietuviu šventkelKHH i 

Aparecidos šventove. Rengia Vyru 
lija.

Gegužės 19. 13 vai Sąjungos rūmuose. Ru? 
Lituania. Motinos dienos minėjimas ir 
Sąjungos pietūs.

Gegužes 26, Motinu pagerbimas su pamal 
domis s'v. Kazimiero parapijos salėje 
Pradžia 16 vai. (Dalyvauja ir Literatun* 
ratelis, kūno pobūvio 25 d. nebus) 

Geg. 26. nuo 13 iki 19 vai. Šeštoji Jauni
mo kongreso studijų diena.

Birželio 2. JK Studijų komisijos posėdis 
Ramovėje.

Birželib 2. 15 vai. draugijų atstovu ir J K 
komisijų atstovu bendras posėdis.

Birželio 9 baigiasi registracija i jaunimo 
studijų dienas, i įmokėti 10 kr. Būstinėje) 

Birželio 9. Pabaltiecm diena ir Birželio įvy
kiu minėjimas, nuo 10 iki 17 vai.. Centro 
Municipal de Campismo. V. Raposo Ta
vares. 25 km.

Birželio 16. Pamaldos už Lietuva ir žuvusius 
už laisve

Birželio 29. Skautu i skaučm įžodis Vila 
Zdinoje

Liepos >6-7 jaunimo studijų dienos. įsi
rašyti Būstinėje iki birželio 9 dienos.
Liepos 19.19:00 vai. metines Pabaltieciu 

parodos atidarymas. Praça Roosevelt 
SP Tęsiasi iki liepos 28

Liepos 20 21. Jaunimo kongn-*o reikalai* 
pasitarimas Buenos Aire*

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
U U A R f) A ■H U V AS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E 

'NIANCAS. M I N I - S O M B R I N H AS. TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

laser EstaduaL- 1M418J17 C. G. C, 6Wim/NI

MIRĖ
Gegužės 5 d. atsisveikino su 

šiuo pasauliu a.a.
JONAS PALELIŪNAS

57 m. amžiaus, gyvenęs V.Bar
celona (São Caetano). Savo su
manumu ir darbštumu buvo i- 
sigijęs didele kepykla. Ilgame
tis ML skaitytojas ir rėmėjas. 
Užuojauta Velionio šeimai.ML.

ArinnriitradDg: P. Daa^atu

METINĖ PRENUMERATA: 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 kr. Paskiro

Caixa Postal 44 21 
01000 Sfo Pado. SPAMJSU

LIETUVA

Trečiadieni,ge
gužės 8 d. 7 v 
trisdešimtos d. 
mišios už a.a.

ALFONSĄ 
ŠVITRA 

šv.Kazimiero 
koplyčioje Mo 
koje.

R. Coelho Barradas, 104 Fanes: 274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo

neatsako. Laikraštis spausdinamas antradieni Todėl vietinės žinios ir pranešimai 
9 - 10 puslapiams redakcijai jteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
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