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Iškilmingas Vasario 16

MINĖJIMAS
įvyks vasario 16 dieną, seselių Pranciškiečių gimnazijos salėje, V. Zelinoje, 16 valan
dą. Prieš tai, 15 valandą, bus MIŠIOS už Lie
tuvą Zelinos bažnyčioj.
Programa bus įvairi ir įdomi: pasiro
dys LKB-nės choras su naujomis dainomis,
„Nemunas" su naujais šokiais, o „Rūtelė"
taip pat. Bus jau seniai laukiamas „gyvasis
paveikslas". Dalyvaus ir sveikins įvairių pa
vergtų bei kitų, lietuviams simpatizuojančių,
tautų atstovai.
Užsibaigus minėjimui, vyks pasivaišinimo
ARBATĖLĖ.
Visi tautiečiai kviečiami.

BRAZI LI J A

Policijai užtikus net dvi komu
nistų spaustuves, kurios ramiai
sau spausdino propagandinius la
pelius, brošiūras, knygas ir net lei
do savo laikraštį šis faktas gal
daugeliui brazilų atvers akis. Ir pri
mins, kad „priešas nemiega". Ir
gal paskatins daugiau dėmesio at
kreipti į lietuvius, kurie kovoda
mi prieš komunizmą savo tėvy
nėj, tuo pačiu nuo komunizmo
gina pačią Braziliją.
SY R IJ A
Sovietų kancleris Andrėj Gro
myko ėmė lankyti Artimuosius
Rytus,' pradėdamas nuo Damasko.
Tuo Maskva nori sustiprinti jau
pašlijusius santykius, ypač su Egiptu. Gromyko nori užbėgti už
akių Kissingeriui, kuris numatęs
šiomis dienomis ten lankytis. Kissingeris stengsis nors keliais žings
niais suartinti Izraelį su Egiptu.
Bet Rusija nori būtinai Egiptui
„padėti".

PORTUGALIJA
Portugalija atsidūrė tikrai keb
lioj padėty. Norint išlaikyti kaip

Jonas Stankevičius, lietuvis jūrininkas, 28 mėty am
žiaus, pasišalinęs nuo sovietinio laivo Prancūzijoje ir
lapkričio 26 d. atvykęs į Chicagą. Nuotrauka daryta
Balto centro valdybos sušauktoje spaudos konferenci
joje.
zCyP. Molėtos nuotrauka

nors kariną lygsvarą Europoj, RuVienos teisines normos popieriuj, kitos propagandai
sjja negali viešai Portugalijai pa
dėti, nes tai būtų kišimasis j NA
elgtds.Tokiu būdu buvo grubiai
TO valstybių vidinius reikalus; o VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
pažeistas Lietuvos TSR BPK 192
JAV-bės nepadės komunizmui par
Vilnius
str.
sidavusiam kraštui. Tai kokios
Todėl 1974 sausio 4 kreipiausi
perspektyvos? Ekonominiai ir so
TSRS Generaliniam Prokuro
•į Lietuvos TSR Prokurorą, pra
cialiniai: badas ir chaosas; politi rui
šydamas, sutinkamai su BPK 24
niai: vidaus karas. Todėl daug por
Valstybės Saugumo Komiteto
str., atitaisyti įstatymo pažeidimą
tugalų laukia kitos diktatūros, ku prie TSRS
Ministrų Tary
ir knygas man grąžinti arba bent
ri, kaip anoji Salazaro, grąžintų bos Pirmininkui Maskvoje
įrašyti j papildomą apyrašą ne
Portugalijai vidinę tvarką ir gar
Vlado Lapienio,
užrašytas knygas. Tuo būdu bū
bę kitų tautų akivaizdoje.
gyv. Vilniuje,
Dauguviečio tų atitaisytas saugumiečių įvyk
5- 11
dytas grubus tarybinių įstatymų
JUGOSLAVIJA
pažeidimas.
P a reiškimas
Beveik visos Europos valstybės
Tačiau veltui. Šių metų sausio

mažina savo karines išlaidas, gi

1973 lapkričio 20 saugumo
tuo tarpu Jugoslavija pakėlė 50
procentų savo sąmatą karinėms darbuotojai, vadovaujami vyr.
išlaidoms. Matyt, ji perdaug ne leitenanto Gudo, padarė mano
pasitiki Tarybinės Rusijos globa. bute kratą ir paėmė rašomąją
mašinėlę ir daug senų religinių
knygų. Dalis jų spausdinta rašo
RUSIJA
mąja mašinėle. Ne visos knygos
Nuolat didėja Tarybinėj Rusi buvo įtrauktos į kratos protokolą
joj kultūrinis pasipriešinimas - kon- ar apyrašą prie paimtų knygų, o
testacija.Ypač „inteligentia" trokš tiesiog suverstos Į maišus ir iš
ta laisvės ir įieško kelių savo bei vežtos. Maišai neužantspauduoti.
savo tautos asmenybei pasireikšti. Tuo pačiu norėtųsi priminti, kad
Tatai plačiai aprašo rusų rašyto
knygos yra kultūrinės vertybės ir
jas Vladimir Gedilagin.
todėl su jomis reikia atitinkamai

Lietuvos nacionalinė

14 gavau iš Prokuratūros tokio
turinio laišką:
“Atsakydamas į Jūsų 1974 sau
sio 4 pareiškimą, pranešu, kad
1973 lapkričio 20 Jūsų bute buvo
prokuroro sankcijonuota krata
rvšium su atliekamu baudžiamoję byloje tardymu. Klausimą
dėl kratos metu paimtos pas Jus
literatūros grąžinimo išspręsime
tardymo eigoje”.

Toks prokuroro atsakymas iš
esmės yra nepatenkinamas, nes
(TÇ4. S pst j
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LIETUVOS BAŽNYČIOSE ŽMONIŲ
DABAR DAUGIAU
Laiškas iš Lietuvos

Petrás Pakalnis

BREŽNEVO LIGA
Praėjusiais metais buvo sutarta,
kad 1975 m. sausio mėnesi Brež
nevas aplankys Syriją, Egiptą ir
Iraką. Bet sausio pradžioje laik
raščiai paskelbė žinią, kad toji
Sovietų lyderio kelionė atidėta
neribotam laikui. Vieni rašė, kad
Brežnevas susirgo plaučių uždegi
mu, kiti, kad jis turjs slogą. Atro
do, kad toji liga yra grynai diplo
matinė. Irstai kodėl.
Sausio mėnesio pradžioje Egip
to užsienio reikalų ir krašto apsau
gos ministerial nuvyko j Maskvą,
aplankė Brežnevą ir pateikė jam
ilgą visokeriopos pagalbos prašy
mą. Pasižiūrėjęs j svečius, Brežne
vas pašaukė vieną bendradarbį,
kuris jam atnešė kelioliką popierio lapų. Juose buvo surašyti nei
giami atsiliepimai Egipto laikraš
čių apie Sovietus, išmetinėjimai,
kad egiptiečiai nepajėgė paskuti
niojo karo metu apsaugoti geriau
sių rusų ginklų ir sąrašą Egiptui
suteiktos pagalbos, kuri viršijo 4
milijardus dolerių. Pasikalbėjęs su
svečiais tik 35 minutes, Brežnevas
išlydėjo juos pro duris ir atšaukė
savo kelionę j Syriją ir Iraką.
Laikraščiai rašė, kad Brežnevas no
rėjęs atgaivinti Genevos konferen
ciją, o Egipto prezidentas Sadatas pageidavęs, kad JAV užsienio
reikalų sekretorius Kissingeris vėl
tarpininkautų tarp žydų ir arabų.
Yra pagrindo manyti, kad toks
tarpininkavimas galėtų būti sėk
mingas. Priimdamas JAV žydų or
ganizacijų delegaciją, neseniai Iz
raelio premjeras Rabin pareiškė,
kad jis siekiąs 4 dalykų: 1) palai
kyti draugiškus santykius su JAV,
2) apsaugoti, kad Egiptas vėl ne
patektų į Sovietų įtaką, 3) atskir
ti Egiptą nuo Syrijos ir 4) atidėti
kiek galima ilgiau žydų ir arabų
karą arba visiškai jo išvengti. Be

to, vienas gerai informuotas JAV

žurnalistas rašė, kad žydai sutik
tų atiduoti Egiptui didesnę oku
puotų žemių dalį ir net Abu Rudeis naftos šaltinius, jei JAV už
tikrintų Izraeliui užtektinai naf
tos. Iš savo pusės Egipto preziden
tas Sadatas sutinkąs pasirašyti su
tartį nevesti su žydais karo. Sau
sio mėnesio viduryje į Washingtoną atvažiuos Izraelio vicepremje
ras ir išdėstys Kissingeriui savo
vyriausybės nuolaidas arabams.
Galimas daiktas, kad Kissingeris
vėl skris į Artimuosius Rytus ieš
koti žydams ir arabams priimtinų
kompromisų.

Nieko nelaimėjęs Maskvoje, Sa
datas turės ieškoti kompromisų.
Mat, pakilus kainoms 20 proc. praėjusiais metais, Naujųjų Metų
dieną apie 500 žmonių pradėjo
Kairo centre maištauti. Susirinkę
prie vidaus reikalų ministerijos,
jie reikalavo, kad vyriausybė nu
žemintų maisto produktų kainas.
Vienas maištautojas taip šaukė:
„Didvyri, kuris peržengei Sueso
kanalą, duok mums pusryčių".
Tiesa, maištaujančius egiptiečius
išvaikė policija lazdomis ir ašari
nėmis dujomis. Tačiau jie pareiš
kė savo protestą, išdaužydami au
tobusų ir dviejų lėktuvų linijų - Li
bijos ir PrancūzijosrjDiurų langus.
Jei Sadatas nori įvykdyti savo di
dingą ekonomini planą, apie kurį
neseniai buvo rašyta Mūsų Lietu
voje, jis turės priimti Kissingerio
tarpininkavimą arba vėl nuolan
kiai prašyti Maskvos pagalbos.
Neseniai Sadatas taip pareiškė:
„Ateinantieji trys mėnesiai bus le
miami. Jie ves mus arba į taikos
kelią, arba į karą". Per tuos tris
mėnesius ir Brežnevas galės išgyti
iš savo diplomatinės ligos.

Pakeliavau po Lietuvą, buvau
D-se. Užėjau į bažnyčią. Graudi
no pamaldos. Stebino bažnyčios
išvaizda: labai gero skonio iš
pūdamas, puikus aplaikymas,
tūkstančiai elektros žibintų, la
ibai daug 'gėlių, suolai sėdėti šim
J tams maldininkų. Gero esama
klebono. Pamaldos dabar visur
daug iškilmingesnės (aplankiau
jas Vilniuje, Akmenėje, Šiauliuo
se): prie kunigo 'klūpo 4 poros
vyrų su kamžomis; per procesijas
asistuoja keturios .poros merginų
baltais apdarais; altorėlius neša
moterys tautiškai apsirengusios;
vietoj lotynų -kalbos daug kur lie
tuvių (k. Žmonių bažnyčioje da
bar gal net kiek daugiau negu
būdavo prieš karą. Anksčiau in
teligentai gėdindavosi atsiklaup
ti bažnyčioje, o dabar jau visa
bažnyčia 'klūpo išvien.
Pasitrankiau kiek ir ’po Lietu
vą. Buvo įdomu palyginti du vi
suomet konkuruojančius miestus
— Šiaulius su Panevėžiu. Abu
juodu, kaip ir Kaunas, lietuviški
monolitai, bet auga gražiau ne
gu Kaunas. Šiauliai dabar jau —
susiformavęs kultūringas miestas,
su gražiu centru ir gražiais prie
miesčiais;' man aišku, kad Šiau
liai aplenkė Panevėžį. Tačiau Pa
nevėžys garsus ir Rusijoje ir už-

sieniuose savo teatru, į kurį be
veik negalima vietoje gauti bilie
tų — juos iš anksto užsako eks
kursijos iš tolo (publika klausosi
per ausines siųchromiuo ^ertimo
iš lietuvių į rusų k.), šio teatro
dėka išaugo Panevėžy ir didžiu
lis viešbutis, kokio nėra nei Šiau
liuose, nei Kaune.
Kaunas, amerikoniškai beaug
damas, tuo tarpu dar tėra didžiu
<lė gyvenvietė su visais patogu
mais, be centro, be1 centrinės gat
vės. Laisvės alėja, kiek sustingu
si, laukia savo gražesnės naųjovės, kad vėl taptų gražiu centru
senesniajai miesto daliai. Naujo
sios Kaufio dalys — tai daugia
aukščiai namai, plačiomis gat
vėmis, be specialios atidos į ur
banistinį grožį, kuris turi sekti vė
liau. Gražūs tačiau Kauno prie
miesčiai (Garliava jau susijun
gusi su Kaunu), kur vyrauja la
bai įvairi privati statyba su so
dais, gėlynais. Statyti leidžiama
tik gražiais architektų patvirtin
tais projektais; savavališki netin
kami statiniai nugriaunami sa
vininko lėšomis. Tuo Lietuvos
miestai teigiamai skiriasi nuo Azijos miestų, kur priemiesčiuose
daug “Brazilkų”.
(E.)

Spaudoj ir gyvenime

PAVERGTOS TAUTOS IR JUNGTINES TAUTOS
Ryšium su tuo, kad Jungtinių vinimo organizacijas ir pareika
-Tautų pilnatis labai žymia dau lautų, kad jų problema būtų dis
guma (102 balsais iš ten esamų kutuojama tame pat forume? E1’35 narių) nubalsavo įsileisti su tikras, jog didelis palestinie
Palestinos išlaisvinimo organiza čių teisių gynėjas neturėtų jokio
ciją — PLO dalyvauti diskusijo prieštaravimo diskutuoti likimui
se dėl Palestinos problemos, Chi sekančių tautų, kurių egzistencija
cago Sun-Times dienraštyje (19- taip ūmai buvo užbaigta, — Esti
74.X. 18) įdėtas Arthur E. Davis jos, Latvijos, Lietuvos, Škotijos
laiškas, antrašte “Captive Na ir Velso.” Autoriaus suminimos ir
tions and UN” (Pavergtos Tau kitos tautos, kurioms reikėtų kel
tos ir JT), o ipo savaitės tas gat ti aikštėn savo troškimą laisvam
laiškas dar pakartotas Chicago apsisprendimui bei valdymosi
Tribune- (.1974. X. 26) antrašte formai armėnai, baskai, gruzi
“Let UJN. hear everyone” (Te nai, čekai, kroatai, kurdai, len
išklauso JT kiekvieną). Laiško kai, slovakai, ukrainiečiai. “Gal
autorius .pabrėžia, kad tai istori būt, dabar yra laikas viešiems rei
nis JT sprendimas. Toliau rašo: kalavimams Jungtinėse Tauto
“Ar ne metas, kad “pavergtos se”, baigia savo laišką AJE. Da(mk)
tautos” įsteigtų panašias išlais- 1 vis..
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU
TIK 1O MĖNESIU LIGI

LffiTUH.

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISIJA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo III
Kongreso Brazilijos Finansų. Ko
misijos valdybą sudaro:

III PL JAUNIMO KONGRESO!

Prel. Pijus Ragažinskas pim»'
ninkas
Norbertas Stasiulionis
vice
pirmininkas
Jonas Tatarūnas ir Vincas v
Banys - iždininkai
Halina Mošinskienė ir Genė
Žarkauskaitė - sekretorės

KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE!

IŠ KOMISIJOS POSĖDŽIO

Vasario m. 2 d. Šv. Kazimiero Para
pijos salėje, Mokoje įvyko III P.L. Jau
nimo Kongreso posėdis. Jame išklausy
ti Komisijų pranešimai, pasiinformuota apie jų sutinkamus sunkumus ir tar
tasi, kaip juos nugalėti ir, vieni kitiems
padėdami, vykdyti Kongreso paruoši
mą.
STUDIJŲ SAVAITĖS komisijos var
du kalbėjo Ramutis Idika. Jau gauta
vieta Studijų savaitei (Itaici) ir nusta
tytos studijuotinos temos (daugiausia
apie lietuvius ir Lietuvą dabar). Studijų
savaitė kiekvienam asmeniui išlaikyti
kainuos apie 50 dolerių. Problema - ras
ti prelegentų, paskaitų paruošėjų, iš
dirbti smulkią studijų dienų programą
ir pramatyti jos vykdytojus.
IŠ SPAUDOS IR INFORMACIJŲ
Komisijos St. Vancevičius pranešė, kad
jau sueita į sąlytį su visai pasaulio lietu
vių spauda. Nutarta ruošti Kongreso
leidinį, kuris turėtų išeiti dar prieš jo
pradžią. Komisija turėtų pateikti infor
macijų užsienio spaudai, kokios yra
atvykstantiems ūkinės ir kultūrinės ga
limybės Pietų Amerikoje, ypač Sanpaule.
FINANSŲ KOMISIJOS iždininkas
J. Tatarūnas pranešė, kad ji Vasario
mėnesį oficialiai pradeda Kongreso fi
nansų vajų. Jis bus vykdomas visame
didžiuliame Sanpaulo mieste. Pirmo
sios aukos Kongresui jau gautos. Posė
džio dalyviams išdalintos aukų rinki
mo knygelės (kvitų knygelės, nemoka
mai atspausdintos Aleks. Bumblio spaus
tuvėje).
Finansų Komisija ruošiasi pravesti

STIPENDIJA LIETUVIUI KENTO
VALST. UNIVERSITETE
Jau keleri metai Kento valst universįtete auga lietuviškoji programa.
Ji buvo pradėta, įsteigiant Lietuvišką
ją Kolekciją, vėliau įvestas lietuvių kal
bos mokymas. Dabar žengiama j trečią
fazę, organizuojant stipendiją lietuviui.
Pirmosios dvi fazės buvo labai sėk
mingos. Lietuviškoji Kolekcija jau turi
apie 7000 tomų ir auga kiekvieną die
ną. Gautos knygos rūpestingai sukata
loguojamos ir grupuojamos naujoje dvy
likos aukštų bibliotekoje. Retieji leidi
niai perduodami j Specialiųjų Rinki
nių skyrių, kuriame apsauga yra ypa
tingai budri, Periodikos titulų skai
čius siekia beveik 400;jų tarpe 47 laik
raščių pilni komplektai ir apie 600 įriš
tų metinių komplektų.

spalvotos televizijos aparato loteriją
Kongreso naudai. Turi sąrašą ir kitų
projektų.
TRANSPORTO IR TURIZMO Ko
misijos vardu kalbėjo Kristina Valavi
čiūtė. Komisija jau turi planus jaunimo
transportui į Argentiną, iŠ Montevideo į
Sanpaulą, į Studijų savaitės vietovę Ital
ei ir atgal bei įvairių ekskursijų kongre
so metu. Laukiama Sanpaulo aukštųjų
valdžios pareigūnų pasikeitimo. Tada
bus daromi žygiai gauti transportui ir
ekskursijoms lengvatų.
Baigiant posėdį BŪSTINĖS KOMI
SIJOS atstovė Elena BareiŠytė painfor
mavo, kad jau daroma lietuvių šeimų
bei jaunuolių kartoteka, kad vis gauna
mi laiškai iš užsienio lietuvių. Sunku
mai - trūksta padėjėjų korespondenci
jai vesti dėl jos gausumo ir susirašinė
jimo lietuviškai.
Nutarta ORGANIZACINIO KONG
RESO KOMITETO VALDYBOS POSĖ
DŽIUS daryti drauge su visų Kongreso
komisijų atstovais. Taip bus visi geriau
informuoti apie paruošimą ir bus gali*
ma visiems kartu žiūrėti, kaip paspartin
ti darbą, nugalėti sunkumus ir t.t....

ŠAUKIAMAS POSĖDIS

Pirmasis Jaunimo Kongreso ORGA
NIZACINIO KOMITETO VALDYBOS
draug su visų komisijų atstovais POSĖ
DIS šaukiamas vasario m. 24 d., sekma
dienį Šv. Kazimiero parapijos patalpo
se, Rua Juatindiba, 20, Parque daMoóca, 16 valandą.

Ar. Steponaitis
JKO Komiteto Valdybos pirmininkas

Lietuvių kalbus fazė per Critical Language programą teikia šešis kursus, už
kuriuos užskaitoma 21 valanda kreditų.
Pirmiesiems trims kursams naudojamas
IntJ&duution to Modern Lithuanian
tekstas ir pagal tą tekstą paruoštos mag
netofoninės juostos. Pagalbos reikalin
giems studentams padėti dviem valan
dom per savaitę atvyksta lietuvis mo
kytojas, o baigiamieji egzaminai laiko
mi pas aukštų kvalifikacijų specialistą,
šiuo metu dr. Antaną Klimą. Šis moky
mo metodas yra gana praktiškas, mes
tereikia tik dviem studentam užsiregis
truoti į bet kurį iš šešių kursų, ir prog
rama apsimoka.
Dabar, plėsdami programą, steigia
me Lietuvių Stipendijos Fondą (Lithu
anian Fellowship Fund). Šiai fazei rei
kės sutelkti 50,000 dolerių, kurie bus
pastoviai laikomi Kento valst univ.
fonde (Kent State University Foun*.

Finansų komisijos valdyba nu
tarė rtnktis pasitarti vieną kartą
savaitėje, pirmadieniais, 20,30 vai
dation).Palūkanos už tuos 50,000 dole
rių bus naudojamos stipendijai, kuri
bus duodama lietuvių kilmės studen
tui, kuris sutiks rašyti darbą apie Lietu
vą ar lietuvius magistro arba daktaro
laipsniui gauti. Komitetas, kuris atrinks
kandidatą stipendijai, bus sudarytas iš
universiteto narių ir greičiausiai vado
vaujamas graduate. SchWjdeka.no. Jei
Teartais neatsirastų kandidatų stipendi
jai, tais metais stipendijos pinigai būtų
panaudoti knygoms j Lietuvišką Kolek
ciją pripirkti. Tačiau tenka labai abejo
ti, kad tai galėtų atsitikti.
Stipendija pradės būti skiriama, kai
bus suteikta 20,000 dolerių. Aukotojų
ir aukų sąrašai bus kas mėnesį siuntinė
jami lietuvių laikraščiams; visos aukos
gali būti nurašomos nuo pajamų mo
kesčių. Surinktieji pinigai bus Kento'
Valst. Fundacijos investuojami, siekiant
galimai aukštesnių palūkanų. Sutelkus
pilną 50,000 dolerių sumą, reikia lauk
ti, kad metinė stipendija susidarys tarp
2500 ir 3000 dolerių.
Projekto logika yra aiški: pradėdami
lietuvių kalbos kursu, per Lietuviško
sios Kolekcijos rinkinius plėsdami gali
mybę gilinti studijas organizuojama sti
pendija siekiame, kad būtų tęsiami ir
akademinio lygio tyrinėjimo darbai.
Tai yra gyvybinės svarbos reikalas Lie

kalba mokoma šiais metais ir bus moko
ma ateityje. Liet Kolekcija, siekiant
jau apie 7000 tomų, auga kasdien. Pa
staruoju metu atsiuntė: Jonas Drąsutis
iš Pittsburgh, Pa., — keturias dėžes pe
riodinių leidinių; J. Botyrius iš Brook
lyn, N. Y., — dvi dėžes knygų'ir perio
dikos; Jonas Pranas Palukaitis iš Lake
wood, Ohio - 10 dėžių periodikos;
Liudas Dovydėnas iš Scran tan, Pa.,~
dvi autografuotas knygas; Adomas Kan
tautas iš Alberta, Canada , - retų perio
dinių leidinių ir Žibuntas Mikšys iš Pa
ryžiaus - periodikos.
Lietuvių Stipendijos Fondas gavo
stiprią pradžią: vienas lietuvis, kuris
prašė jo pavardės neskelbti, pažadėjo
5000 dol. Kiti aukojo: Dr. A. Rasma
— 25 dol., Dr. A. Klimas — 10 dol.,
Dr. V. Stankus - 100 dol., Algirdas
Rukšėnas -100 dol., Dr. John Cadzow - 100 dol., J.P. ir B. Palukaičiai
— 100 dol.; viso jau gauta 5,435 dole
rių. šiuo metu organizuojamas lietuvių
komitetas surenkamiems pinigams kon
troliuoti; jo sąstatas bus netrukus pa
skelbtas.
Lietuvių kalbos kursas ir Liet Ko
lekcija jau įrodė savo naudingumą: nuo
1972 metų Kento valst universitete
užbaigta viena daktaro disertacija ir
tuvai ir lietuvybei.
trys darbai magistro laipsniui Lietuvą
Mums teikia vilčių faktas, kad per
ir lietuvius liečiančiomis temomis. Di
pastaruosius kelerius metus Kento valst
sertacija pavadinta: The Lithuanian
universitete buvo parašyti ir teberašo Question in the Third Duma; darbai
mi keturi veikalai lietuviškomis temo
magistro laipsniui: Augustinas Idzeiis,
mis, siekiant daktaro ar magistro laips
Industrialization of Lithuanian S.S.R.:
nio. Tačiau šimtaprocentinis projekto
a Case Study in Soviet Industrial Loca
pasisekimas priklausys ne vien nuo mu
tion Theory; Theodore W. Jenkins, ku
sų planų, bet ir lietuvių visuomenės.
rio motina lietuvė - The Grand Duchy
Lietuviškoji programa Kento valst. of Lithuanina: A Bibliography of Prima
universitete gerai progresuoja. Lietuvių ry Historical Sources; Daina Kojelyté Works in English Dealing with Lithua
nian-America ns.
Toks kiekis per nepilnus trejus me
tus lietuviškomis temomis paruoštų dar
bų rodo, kiek galima padaryti, ir skati
na surinkti 50,000 dol., kurių palūka
nos bus naudojamos pastoviai finansuo
ti lietuvių kilmės studentą, apsiimantį
rašyti disertaciją apie Lietuvą ar lietu
vius. Stipendija bus pradedama skirti,
kai bus surinkta 20,000 dol., tik, žino
ma, bus žymiai mažesnė.

The Lithuanian Felowship Fund
Kent State Fundation
Kent, Ohio 44242
Dr. John Cadzow
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'sws*> TIESA IR GYVENIMAS
Malonusis Juozai

Dėkoju už lais’ką ir naujienas té S. Paulo.
Džiaugiuosi, kad gražiai praleidote didžiąsias
s’ventes ir laimingi sutikote N. Metus. Norit
sužinoti, kaip man sekasi atostogauti, ir ka
da žadu baigti atostogas ir S. Paulin sugrjžti.
Nors mano tikrosios atostogos jau seno
kai pasibaigė ir dabar gyvenu svečio teisėmis
bet juk negaliu svetimą duoną dykai valgyti.
Todėl padedu parapijos darbuose, kiek suge
bėdamas. Kadangi tikrasis klebonas T. Gedi
minas Kijauskas turi būt Romoje viso pasau
lio jėzuitų atstovų suvažiavime, tai parapijo
je liktų vienas pats jo asistentas T. Leonas
Zaremba. Gyvoje judrioje parapijoje jam vie
nam būtų per sunku, beveik neįmanoma
verstis, tai ir talkinu jam, iki grįš T. Kijaus
kas. Tikimės jog tai bus gale vasario mėne
sio. Beto, prašė mane pravesti parapijai Ga
vėnios rekolekcijų savaitę. Iki jos pasibaigs
negaliu nė svajoti grįžti į S. Paulį. Kaip suži
nojau iš Jūsų ir iš kitų laiškų, Jūs ir be ma
nęs gražiausiai gyvuojate, todėl nėr man ko
skubintis.
Pirmą kartą po daugelio metų galėjau ra
miai švęsti Kalėdas. Niekas nerūpėjo. Nei
choras, nei kanklės, nei eglutę statyti, nei
prakartėlę įrengti — nieku nerūpėjo rūpin
tis. Viską padarė savanoriai parapiečiai. Ir
kas man buvo įspūdingiausia, tai kad viską
atliko jaunimas. Šeši gimnazistai išplovė ir
išvaškavo didelę bažnyčią. Jie nupirko ir at
gabeno 10 didelių ir. mažesnių eglių. Jas su
statė prie altoriaus. Jie įrengė ir išpuošė pra
kartėlę. Keletas ponių suklijavo iššiaudukų
nepaprastai gražius eglėms papuošimus. Lie
tuviškus. Gražesnius už mūsų turimus S. Paulyje. Vaikinai ir papuošalus sukabinėjo. Ku
nigams terūpėjo išpažintys prieš Kalėdas
(daug, daug), paruošti gerus pamokslus ir
mišias atgiedoti. Ir kaip praėjo Kūčios ir Ka
lėdos?
Kūčioms T. Zaremba buvo pakviestas į
„Pensininkų klubo” surengtas kūčias parapi
jos didelėje kavinėje. Man teko svečiuotis
vienoje malonioje šeimoje.
Vidurnakčio Bernelių mišias koncelebravome drauge su T. Zaremba. Pusvalandį
prieš mišias parapijos choras, aptamsintoje
bažnyčioje, pradėjo Kalėdų giesmių koncer
tą, kai aš su patarnautojais ir liturginiuose
rūbuose atėjome procesijos būdu prakartėlės palaiminti. Kadangi šita parapija aptar
nauja daug ne lietuvių kilmės amerikiečių,
tai giesmes choras giedojo ir lietuviškai ir
angliškai. Pačias mišias giedojom lotyniškai,
kad neįžeistu me nė kitataučių, nė lietuvių.
Bažnyčia buvo sausakimšai pilna žmonių:
Daug gražaus jaunimėlio. Du kunigai ir vie
nas pasaulietis vyras dalijome šv. Komuniją
virš dešimties minučių. Čia ir vėl nuo jau
niausių vaikų (jų nedaug, nes jau miegojo),
per jaunimą, vyrus ir moteris pačiame am
žiaus stiprume, iki žilų žilų senelių artinosi
prie Dievo stalo. (Taip yra beveik kas sekma
dienį, tik Kalėdose žymiai daugiau). T. Za
remba skaitė Evangeliją ir pasakė trumputį
pamokslėlį-sveikinimus lietuviškai. Man te
ko tą pati atlikti angliškai. Bet su koncertu,

LAIŠKAS

IŠ KLEVELANDO

ir Kanklių orkestro ansamblis ČIURLIONIS.
Jam vadovauja energingas maestro p. Alfon
sas Mikulskis su žmona Ona. Abu yra 100
procentų pasišventę ir visai atsidėję lietuvių
dainai. Jau turėjo 1000 koncertų ir pasiro
dymų ir vasario 2 dieną'koncertuos Čikago
je, o balandžio gale minės savo darbuotės
35 metų sukaktį didižiulių koncertų miesto
Centre.
Grynai tautinių šokių ansamblis GRAN
DINĖLĖ tai didžiausia mūsų pažiba. Kita
taučiai ją vadina lietuviškuoju baletu. Ir jų
yra bene virš 80 jaunimėlio. Jam vadovauja
dideli pasišventėliai L. ir A. Sagiai. Turint
tokius žymius aukšto lygio dainos ir šokių
vienetus, ko daugiau bereiktų? Ar begali
drįsti šalia jų kas nors kitas pasirodyti? 0
yra ir daugiau, ir drįsta.
Yra geras p. Babicko vadovaujamas vyrų
oktetas. Man jau čia esant susikūrė Ramovėnų vyrų choras. Jam vadovauja p. Julius Ka
zėnas, pats solistas bosas. Šiomis dienomis
pradėjo kurtis studenčių mergaičių choras..

Neužmirštini ir abiejų parapijų chorai, kurie
reguliariai kas sekmadienį ir šventadienį gie
da bažnyčiose.
Aida Petersonaitė -- klar
Klevelande gyvena vieni iš stipriausių pia
netas. J. Gaižučio nuotrauka
nistų: tai p. A. Kuprevičius, Antanas Smeto
na ir jo jauniausias brolis Vytautas Julius
su viskuo, pamaldos užtruko tik pusantros
Smetona. Dar yra keletas ponių ir studenčių
valandos. O Kalėdų dieną penkerios mišios,
mergaičių gerų pianisčių. Todėl čia netrūks
kaip kas sekmadienį. Tikrai turėjau daug
ta nei koncertų, nei chorų mokytojų.
džiaugsmo ir pasitenkinimo. Ačiū už tai Die
Kai pagalvoju, jog Klevelando lietuvių ko
vui ir mano vyresniajam T. Kijauskui.
lonija yra bent per pusę mažesne už S. Pau
Pradžioje išsitariau, jog čia parapija yra
lio, ir įstengia turėti tiek daug ir gana gyvu
labai gyva. Taigi yra keletas būrių skautų ir
kultūrininkų ir veiklos, tai stačiai ima mane
skaučių, pradedant pačiomis mažiausiomis
šventas pavydas. Ir klausiu savęs, kodėl taip
„Aguonėlėmis” ir baigiant Skautininkiip Drau
yra?
gove, kurioje narės yra gal tarp 20 ir 70 me
Trejetą mėnesių čia begyvendamas paste
telių. Man teko joms duoti konferenciją abėjau, kad, nepaisant vieno kito nesusiprato
pie „Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mū
mo, vieno kito dūmelio, kurio netrūksta ne
sų”.
vienoje šeimoje, Klevelando lietuviai, reikia
Teko dalyvauti mokyklos vaikučių eglu
pripažinti, yra vieningesni, sugeba taikiau
tėje su vaidinimu, dainomis, eilėmis ir net
bendradarbiauti, mažai tėra baslių kaišytodūdų orkestru - 32 „muzikantai”, berniu
jų j ratus, ir jų retas kas tepaiso.
kai ir mergaitės. Gerai, gražiai grojo. Savo
Iš to mano aprašymo, mielas Juozai, gali
eglutę atskirai turėjo lietuvių kalbos mokyk
pamanyt, jog man Klevelandas patinka. Ne
los vaikai. Čia tarp kitų programos punktų
klystumėte taip manydamas. Patinka. Nes
gražiai skambino kanklių orkestras iš 13-os
darbuotis čia tikrai malonu, kai nuolat pati
kankliuojančių, mergaičių ir berniukų. Prisi
ri, kad žmonės mielai bendradarbiauja ir ta
dėjo ir šeši berniukai su lumzdeliais. Ir visa
vo darbą vertina. Tačiau iš to nedaryk išva
tai man teko išragauti pačiam neprikišus nė
dos, kad man S. Paulis nepatinka. Patinka ir
piršto. Turi čia lietuviai gražų būrį mokyto
S. Paulis, nors darbo dirva man jame yra -žy
jų ir vyresnių, ir jaunųjų, ir visokių meninin
miai sunkesnė. Bet kai trūksta žmonių, kai
kų, ir sportininkų, ir visi mielai bendradar
vienam tenka stengtis atlikti keleto darbą,
biauja su parapijos kunigais, dažnai patys
tai yra daugiau visokių galimybių pasireikšti
pasisiūlydami.
Dar vienas dalykas čia man patinka, tai - įvairiose šakose, ir tai žmogų praturtina.
Klevelande man tenka dirbti grynai kuni
po sumos kavutė parapijos kavinėje. Kavu
go darbą. Jį labai mėgstu, juo džiaugiuosi,ir
tę su pyragaičiais paruošia kas sekmadienį
jo yra gana daug,bet nebėr progų visur kitur
vis kita organizacija: tai katalikės moterys,
nagus ir nosį kaišioti. Todėl yra žymiai leng
tai viena, tai kita skaučių skiltis, tai ateiti
viau darbuotis, ir nervai ne taip labai įtem
ninkai. Vis daugiau ir daugiau žmonių užsu
piami.
ka į kavinę pasidairyti, pasižmonėti, pažįsta
mus susitikti, naujienomis pasidalyti. Kaip
Tebūnie gana šiam kartui. Jums, visai
Lietuvoje būdavo prie šventoriaus.
šeimai ir visiems pažįstamiems sanpaulieLietuviai labai stengiasi palaikyti savo
čiams, o jau ypač „aušrokams” choristamsparapiją. Todėl gausiai lanko pamaldas, pa
choristėms ir mano kanklininkėms linkiu
rengimus ir dosniai aukoja.
gerų vasaros atostogų ir gausios Dievo palai
Klevelando lietuviai yra laimingi dar ir tuo, mos.
kad čia turi geriausius visama laisvajame
Jūsų Kristuje
pasaulyje ansamblius. Dainos, taut, šokiai,
Kun. Jonas Kidykas,SJ.
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PRADEDA JUDĖTI
Kasdieną vis daugiau ir daugiau ima
ma rašyti ir kalbėti visame laisvajame
pasauly apie Kongresą. Pradeda judėti
ir Urugvajaus lietuvių kolonija.
Inž. R. Kasparo, P.L.B. Vice Pirm.
Jaunimo reikalams, vizitas Argentinos,
Brazilijos ir Urugvajaus liet, kolonijoms
tą veiklą sustiprino. Sudaroma Kongre
so ruošos komisija, kurios pradžia jau
lituanistinė mokykla
yra: Pirmininkas - Gvidas MaČanskas,
V. Pirm., - Dr. Albina Milašiūtė, Sekr.
H A M 1 L T Q J ***
Adelė Čiruputė MaČanskienė, Ižd.- Ro
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mas MaČanskas, V. ižd. - Rožė Sčesmoka padainuoti lietuviškas daineles, ir nulevičiutė Vitkauskienė, Taut. Šokių
Pranešimas Živilės Jūraitytės iš Kanados.
beveik visi labai gražiai kalba lietuviškai. Direkt.-Dr. Alfr. Stanevičius, Parengi
Tik vienas kitas atsiliepdavo angliškai. mų - Rožė Pretkūtė, Nakvynių - T. Jo
Sausio 10 dieną, aplankydama Vys
nas Giedrys S.J. Dar nėra galutinai susi
kupo M. Valančiaus lituanistinę mokyk Ir mokytoja pasiskundė, kad Šis gadina
kitus, nes kai jis pradeda, tai visi varo tarta dėl transporto. Luisa ir Juozas
lą Hamiltono mieste, turėjau progos pa
Geležauskai, Propagandos Informacijos
angliškai...
matyti kaip Kanadoje veikia lituanisti
- Viktoras Cieslinskas. Be to bus dar
Antrame skyriuje vaikai išmoksta
nis auklėjimas ir jį palyginti su tuo, kas
įvairių kitų vienetų,pav., parodų, atsto
eilėraščius ir skaito. Turi diktantus ir
daroma mūsų Brazilijoje.
Nustebau sužinojus, kad virš šimto
truputį gramatikos. Yra paruošti vado vų paruošimo ir kitų. Kiekvienas kurio
nors darbo atsakingas asmuo pasikvie
mokinių lanko šią mokyklą, o Toronte
vėliai kiekvienam skyriui. Tik paskuti
net beveik trigubas skaičius. Montreaniuose skyriuose dėstoma lietuvių isto tęs sau į talką tinkamą skaičių bendra
darbių -juo daugiau, tuo geriau. Ta ko
lio mieste tiktai 70 mokinių. Gi mes,
rija, geografija ir literatura. Nėra reika
São Paule, turime labai daug lietuvių,
laujama daugiau, negu kas yra vadovė misija veiks Urug. Liet. Kult. Draug.
o tėvų gimtosios kalbos mokinių - žy
liuose, kuriuose santraukos naudingiau Valdybos, kuri atstovauja Urug. Liet.
Bendruomenei, globoje ir kontrolėje.
miai mažiau... Hamiltono lietuvių kolo sios žinios mokiniams apie savo tėvų
Visiems aišku, tas kongresas nėra
nijoje skaičiuojama apie 2.000 lietuvių.
tautą. Vaikai laiko egzaminus žodžiu ir
vien tos Komisijos darbas, bet visos
Vis dar skaičiuojant, buvo metai ka
raštu, kad pereitų iš vieno skyriaus į kį
da iš Hamiltono mokykla turėjo virš tą. Kai per silpni, tai tik gauna pažymė
dviejų šimtų mokinių. Tai buvo jos di jimą, kad „lankė" kursus, bet ne kad
VARDAN TOS
džiausias pasiektas skaičius, dešimts
„perėjo".
LIETUVOS
metų atgal.
Mokytojai yra apmokomi. Kąikurie
VIENYBĖ
Ši mokykla veikia šeštadieniais iš ry iš jaunimo tarpo, dar studijuojančio;
to, paskolintuose rūmuose vienos vie kąikurie vyresnio amžiaus. Pinigai ap
TEŽYDI!
tinės katalikų pradžios mokyklos pasta mokėjimui gaunami iš aukų, lietuviško
tuose, kuri jų> nenaudoja savaitgaliais. bankelio aukų, mokyklos tėvų komite
Pamokos užtrunka tris valandas, su ma to ir įvairių mokyklos naudai parengi
Neužmiršk:
ža pertraukėle. Mokiniai susiskirstę į 10 mų.
skyrių ir kiekvienas skyrius turi savo
Jie statė klausimus apie musų litua
LIETUVIŲ KULTROS
pamokas atskiroje klasėje. Apie 10 mo nistinį auklėjimą Brazilijoje ir buvo su
kursas
kinių kiekvienoje klasėje. Jų amžius - dominti musų akivaizdine kalbos mo
LIETUVIŲ KALBOS
kymo sistema, paruošta p. Petraičio.
tarp 5 ir 15 metų.
pamokos
Mažiukų klasėje matyti kaip vaikai Jie nustebo, kad tas daroma Brazilijoje.
Ponas Jonas Mikšys,šios mokyklos
prieš pradėdami pirmąjj skyrių žaidžia,
CURSO DE CULTURA
paišo ir pramoksta lietuviškai pirmuti vedėjas, padovanojo jos metraštį išleis
LITUANA
nes raides, visi susėdę aplink stalą, kur tą minint 25 metų veikimo sukaktį.
AULAS DE LITUANO
išmėtyti popieriai ir spalvoti pieštukai. Bendrai paėmus, maloniai mane nutei
Tuoj prisiminiau lietuvių kalbos pamo kė šios mokyklos apsilankymas.
kas pas mus pas Jėzuitus. Tie vaikučiai
Živilė Juraitytė

IR URUGVAJUS
mūsų kolonijos. Tikimės, kad wã mū
sų kolonija, suprasdama ir įvertindarųa
Kongreso reikšmę, tą darbą rems mora
liniai ir materialiniai. Reikalinga visos
jnūsų kolonijos talka, bendradarbiavi
mas. Žinoma, bus asmenų, kurie neben
dradarbiaus. Bet taip buvo, yra ir bus,
su tuo reikia skaitytis, bet nereikia į tai
kreipti dėmesio, jeigu to negalima iš
vengti. Būtų tiesiog nenormalu, jeigu
visi visad būtų vienos minties ir vienos
idėjos. Kongresas yra nutartas, jo ren
gimas jau pradėtas ir jis bus vykdomas.
Visiems geros valios lietuviams nieko
kito nelieka, kaip tik prie to rengimo
pozityviai prisidėti. Kritika ir įvairus
pasiūlymai yra labai sveikintini,priima
mi ir net labai reikalingi ir naudingi,
jeigu tik jie bus daromi tinkama forma
ir tinkamoj vietoj, pareiškiant juos Kong
reso reng. komisijai, o ne plepant už akių. Tai yra rimtas dalykas, jame glūdi
visas mūsų kolonijos prestižas.
Kongreso veikiai suderinti ir patobu
linti buvo nutarta sausio pradžioje Urugvajuje padaryti Jaunimo Studijų Sa
vaitę, kurioje turėjo dalyvauti ribotas
dalyvių skaičius, po 20 iš Argentinos,
Brazilijos ir Urugvajaus ir vienas, kitas
iŠ kitų kraštų jaunimo, kuris turėjo su
sirinkti rimtam darbui. Deja, tas neįvy
ko dėl netikėtai atsiradusių įvairių rim
tų priežasčių - kitų kraštų atstovai ne vi
si galėjo atvykti.
Nežiūrint to, praeitą savaitę buvo
keletą kartų susirinkta Kongreso reika
lais, kur be kitų dalyvavo iš Argentinos
Monika Balčiūnaitė ir Viki. Bargdžius ir
iš Brazilijos Adv. Alg. Sliesoraitis ir Pr.
Šukys. Buvo išrinktas Kongreso Šūkis:
“TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA - MUSŲ
ŠIRDY VISADA.” Buvo išrinktas Kong

reso plakatas. Iš 6-šių pateiktų, dau

giau ar mažiau atbaigtų, projektų išrink
tas Birutės Žukaitės Mačanskienės, ku
riam galutinę atbaigę duos dr. Alfr. Sta
nevičius.

Punktualumas yra menas būti visur anksčiau kitų.
Nevedę moterys nori žinot^ar turės vyrą ateityje.
Vedusios moterys nori žinoti, ar jos vyras turi ateitį.
Paskutinio karo metu atsirado daug išvietintų žmonių. Sekąn
čio karo metu atsiras daug išžmogintų vįetų.

Tikras draugas yra tas, kuris supranta mus ir palieka drau
gu.
Geriausia priemonė išgydyti moteris beveik nuo visų ligų,
yra pasakyti, kad jos liga yra senatvės pažymys.

DA JUVENTUDE

KUBILAS

Iš U.L.K. Žinių
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Daug kur skautai ir net skautės naudojas
tam tikromis lazdomis* Kai kur jos yrį i
uniformos ar privalomų reikmenių dalis i
joms naudoti yra tam tikros taisyklės,' E
tokios lazdos labai naudingas daiktas iš
viso skautiškuose užsiėmimuose. Pažiūrėki®

At alsésti è Čia yra dar v i ©na
vista broliui skau
tui tarp mudviejų
Tik taip
galia©

' 2. Carlos Alberto Baužys
2. Valter Sauka.
3. Arlly AmborzeviČius
4. Amaldo Zizas
4. Vanderiey Morkūnas Marini"
5. Juozas Roberto Bočerovas
7. José Carlos Ratkevičius
9. Silvana Banys
9. Claudio Dylis
10. Nelson Sitnikas
11 .Lydia Juodzevičius
13.Ana Vera Juodzevičius
16.Aparecida Dumbliauskas
21.Eduardo Silvio Balčiūnas
21. An tanas Gervetauskas
22. Nida Remenčiūtė
22.Elizabeth Tininis
22..Leandro Krumzlys
22.Sergio Balčiūnas
23.Arlete Bumblys
24 .Mariana Petkevičius
24.Margarete Lasauskas
25.Solange M.Banevičius
25Julija Kraujalyte
26.Nelson Bagdžius
29 William Lisauskas

MOKYKLOJE
— Ka tu, sūneli, veikei šiam
dien mokykloje? — klausia tėtė
— Laukiau skambučio, tėveli.

Pionėrljcje

paa t

Voži

Kai sunku kopt
o

T '

14
B
T

n

skęstančiam J

■

nr

VV

SAUGIAI NAKTĮ EITI

A labai naudingas daiktas iš
SKAUTIŠKOJI
skylose, stovyklose ir sk. būkluoss, žinoma.t tleaš
kur-le jas turi. Suraskite daugiau Įvairių oâdu k.s*
veiktlxsu lazdomis ir atsiųskite Sk
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LIETUVA

I

Šveicarai akademikai
nepriklausomoje Lietuvoje
PROF. JUOZAS ERETAS

JUOZAS ERETAS (G. 1896)

Tokią simpatiją reiškė ypač tie Friburgo
profesoriai, kurie savo auditorijoje turėjo
studentų iš Lietuvos. Vienas nuoširdžiau
sias jų buvo istorijos dėstytojas Schnuezeris, kuriam, kilusiam iš Silezijos, rytų
klausimai itin rūpėjo. Savo politinėmis pa
žiūromis artimas vokiečių Centro partijai,
t. y. krikščionims-demokratams, jis visa
širdimi palaikė lietuvius, išsivaduojančius
iš caro jungo ir 'kartu atsisakančius prūsų
„globos“. Jis buvo gerai informuotas kun.
Juozo Purickio, jo priežiūroje rašiusio di
sertaciją apie reformaciją Lietuvoje.
Uoliai dirbdamas 1916 m. Juozo Gabrio
Lozanoje įkurtame Lietuvių Informacijos
Biure, Purickis tos įstaigos leidžiamam
žurnalui „Litauen“ ieškojo redaktoriaus ir
tuo reikalu kreipėsi į savo profesorių, šis
iš savo studentų rekomendavo mane. To
kiu būdu susilaukiau dr. Purickio pakvie
timo tai vietai užimti. Kadangi jis man
taip šiltai nušvietė lietuvius bei jų kovą
už laisvę, tai mielai sutikau. Čia dar prisi
dėjo ir homilistai — lietuviai, su kuriais
dar anksčiau buvau susidraugavęs. Ypač
buvau susižavėjęs jų senoviška kalba, apie
kurią jau daug ką įdomaus buvau girdėjęs
indogermanistikos seminare.
Tame darbe turėjau du stiprius rėmėjus.
Pirmasis buvo pats dr. Purickis, kuris dzū
ko nuoširdumu man palengvino žings
nius. Antrasis buvo iš Klaipėdos krašto ki

lęs Mykolas Ašmys. Šis buvo baigęs Klai
pėdos gimnaziją ir paskui Karaliaučiaus,
Berlyno ir Hallės universitetuose studija-:
vęs teisę. Kadangi Prūsijos valdininkų
persekiojamas, jis 1918 m. pasitraukė į
Šveicariją, kur tikėjosi galėsiąs sėkmin
giau kovoti už Lietuvos atstatymą bei
Klaipėdos krašto prie jos prijungimą.
Kartu tikėjosi galėsiąs gryname kalnų ore
atsikratyti jį smaugiančios džiovos.
Mes tuoj susibičiuliavome, nes jis man
ne tik padėdavo redaguoti žurnalą, bet taip
pat mokė lietuviškai kalbėti. Jis ir norėjo
mane nuvilioti į Lietuvą, kur turėtumėm i
kartu darbuoti jos labui. Deja, jauno entu
ziasto planus sunaikino gripas, kuris 1918
metų gale smaugė kone visą Europą. Prieš
mirtį jis mane prisaikdino jo vieton vykti
Lietuvon darbuotis. Sutikti man buvo ne
lengva, nes tuo pačiu laiku buvau gavęs
pakvietimą Paduvos-Venecijos universitete
dėstyti germanistiką. Tačiau, norėdamas
savo bičiuliui palengvinti mirtį, sutikau.
Netrukus po to, gruodžio mėnesio pradžio
je Mykolą palaidojome Lx>zanos kapuose.
Eidamas velionio nurodytu keliu. 1919
m. pradžioje, išlaikęs doktoratui gauti eg
zaminus, persikėliau į Lietuvos Misiją
Berne, kur būsimoje mūsų atstovybėje te
ko sekretoriauti. Paskui dar tų pačių me
tų vasarą man pavyko prasimušti į Berly
ną, kur mane kvietė mano globėjas dr. Pu
rickis, nūnai ten oficialiai atstovaująs mū
sų valstybei. Vokiečių sostinėje jau turė
jau galutinai ruoštis žygiui į Lietuvą.
Bet Purickis turėjo dar visai privatišką
tikslą, būtent, mane apvesdinti, šitas „pa
sikėsinimas“ į mano viengungystę turėjo
savo istoriją: Purickis per Pirmąjį Pasau
linį Karą buvo įsitikinęs, kad vokiečiai jį
laimės; bet norėdamas išvengti Prūsijos

EGZI LIO SKAUSMAS
ALGIMANTO MACKAUS IR LIONĖS

SUTEMOS P O E Z H JA

'

MARIJA SAULAITVTÉ
II
LIŪNE SUTEMA
Tarp vaivorykštinio spalvų įvairumo įsisprau
džia draugo liūdni (ir todėl tikri) žodžiai. Jų švie-.
soje žaislai sužėri skaidria vaikyste. Pirmajam „Ta
pimai” ciklo eilėraštyje sukuriamas veiksmo ir
jausmo fortas: liūdesys. Džiaugsmu, saule pažymi
mas „plepėjimas”. Tikrasis, gerasis pajautimas iš
šaukiamas draugo liūdnu „ir Šešėly” žodžiu.
Kaip pas Mackų, „vieną vaikystės vasarą” (drau
gai”) apėmė aiškus nujautimas, kad nebėra jau
kaus mažo pasaulio. Gal jis kitų sunaikintas, gal
draugai prarado vidinę vaikystę ir nustojo teisės į
jos pasaulį. Tada „basos kojos, pirmą kartą nejau
tė žemėi.” Pirmą kartą: po to bus daugiau, ilgiau
skaudžiau. Ta diena buvo aptemus (tokių bus dau
giau), ir kojos nebelietė žemės, „lyg liūties išplauti,
rausvi daigai.” Tie daigai nebežels ir neduos vai
siaus. įdomu, kad egzilis jau tada paženklino savo
bendrakeleivius.
Eilėraštyje „simbolis” liečiamas gyvybinis su
saule santykis. To tiesioginio santykio nėra. Tik
poetės sodinti erškėčiai „dabar auga į ją”. Poetės <
pirštai pripratę prie dyglių; jos galva „nebeturi vei- ,
do”, kaip kadaise matyta už vielų galva. Ji tapusi i
kančia, kaip ir saulė, lietaus debesų uždengta, jos
erškėčių apsupta. Saulė dabar irgi neturi veido,
(Pabaiga 8 psl.>

Rudens kompozicija. Nuotr. R ís

įsigalėjimo prisikėlusioje tėvynėje, jis rė
mė Uracho kunigaikščio, švabijos katali
ko, kandidatūrą į Lietuvos karalius, šis
buvo našlys, ir Purickis jam buvo numatęs
Hoffraeulein. Kadangi ji turėtų gerai mo
kėti abi kalbas, tai mokytoja jai buvo nu
žiūrėjęs Tilžės spaustuvininko, žinomo
patrioto Jagomasto dukterį Oną. O jai vy
ru nužiūrėjo mane, kuris būdamas Šveica
rijos armijos karininkas, eitų Mindaugo įl
ojo adjutanto pareigas. Vokiečiams karą
pralaimėjus, šis planas, žinoma, iširo, bet
jo sumanytojas vis dėlto iš Onos ir Juozo
norėjo padaryti porą. Nors man ši graži
bei maloni mergaitė ir labai patiko, tačiau
Ašmiui duotas žodis mane sulaikė nuo to
kių ankstybų vedybų. Dėl to 1919 m. rude
nį vienas vykau į Kauną. Ona vėliau su
grįžo prie pirmykščio savo darbo tėvelio
įmonėje, kur kartu redagavo ir „Naująjį
Tilžės Keleivį“. Tą darbą dirbdama, ji tiek
įkyrėjo Hitlerio režimui, kad 1941 m. turė
jo bėgti Lietuvon. Bet įsiveržę naciai ją
Vilniuje sugavo ir ten kartu su visa Jago
masto šeima be teismo sušaudė.
1919 m. spalio mėnesį atvykęs į Kauną,
gerokai nusigandau, nes šis miestas, apše
pęs. karo nuteriotas, padarė pasigailėtiną
įspūdį. Pačiame prašmatniausiame „Met
ropolio“ viešbutyje, kuriame valdžia ma
ne pradžioje buvo apgyvendinusi, žiurkės
laisvai bėgiodavo kambariuose. Priblokš
tas tokių vakariečiui neįprastų vaizdų, ra
šiau Stasiui Šalkauskiui, sutiktam ' prieš
tai Berlyne: ..Kaunas yra nelemtas pabu
dimas iš puikios iliuzijos". Dantis sukan
dęs. prisistačiau Užsienių Reikalų Minis
terijai. kur viceministeris Petras Klimas
mane paskyrė patarėju. Taip prasidėjo di
dysis mano gyvenimo nuotykis, apie kurį
tesprendžia kiti.
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atsigynė. Tos žemės dvasia persekioja savuosius, ir,
jeigu ją myli, ji plėšys tave savo derliaus - bergždusutapusi su anuo, kažkada matytu kančios beveimo paraadesu, ir liksi vienas su ja, neapkęsdamas
diškumu, žiūrėjusiu, „j mane ir mano namus”.
žmogaus („žemės nereikia mylėti”) Fragmente
Džiaugsmingas kontaktas su saule prarastas.
„Abiejų brolių žemė” iškyla save naikinančios že
Vietoj jo skliauto viduryje stovi kančia. Ta kančia
mės vaizdas: naikinančios save ir ištikimumo sau.
valdanti - galima išvesti — dieną ir laiką, yra cent?
Atrodo, kad jeigu tos žemės vaikai bus tiek pat
rinis ryšys, besikartojąs poetės veide. Vietoj indivi
drąsūs, jie seks jos pavyzdžiu, bet jų pasiryžimas
dualaus veido matoma visuotinė kančia.
gal bus ledynus tirpdanti „delčios šiluma”. Iš to
Čile „Išskalauti daiktai” eilėraštyje „kraujas”
atrodytų, kad žemę mylįs gali jai teikti gyvybės, pa
liečiama ištikimybės - išdavimo problema. Jeigu
vasario, nors ne saulėto, bet mėnulio. Mėnulio pa
„Žilvino nebėra”, jei pačios esmės nėra - jeigu ją
sauly, saulėgrąžos tebežydi, pasąmonėj, po vande
išdavėme („kiekviename auga Drebulė”), kuo be
niu, po žeme
j “Kiekvienas dabar norės įsūny t
rašyti? Iš kur semtis žodžių, jeigu kamianas nu
Augintinius”). Saulėgrąža yra organinio ryšio su
kirstas? Gal galima būtų, indėnų pavyzdžiu, baltu
žeme ir su savimi ženklas. Visi nori tos saulėgrąžos,
dryžiu išsakyti „visus neišsakytus jausmus”. Bet
bet ne visiems ji prieinama, nes ne visi tesėjo. Šia
mes ne indėnai: mums „Liūliuodama žydi ir ple
me eilėraštyje ištikimam tremtiniui galimas poilsis,
čias, ant visų vandenų tamsi puta”. Mums temsta,
kai visa baigsis, jeigu jo_sieloj ištikimybė nepakirst
baigiasi, ir mes už tai atsakingi. Ar mes turime
ta.
teisės į kraują, kuriuo gal būtų galima rašyti, kai
Egzilas savy visa, kas brangu (grįsta vaikyste)
išdavėm Živilą? Atrodo, kad ne. Tas kraujas išsi
išsaugojęs, viso pabaigoje triumfuojančiai išpažins
lies, apsems, ir mes nebesuvaldysime jo žodžiais
atkakliųjų kalbą” („Nieko neatiduosiu”), kad te
ir nebeišreikšime juo savęs, neš atsiskyrėme nuo jo.
betiki „Žmogumi ir Gyvenimu
Tai ir gali išsiLiūnė Sutema, kaip Mackus,< įžiūri mūsų atsakomy
pildžiusios tremties pasekmėj atsirasti: išpažinimas
bės mūsų elgesyje su egziliu ir su kančia.
humaniškumo, nes daug buvo kentėta, suprasta,
užjausta. Tai augintinių privilegija.
„Bevardė šalis, yra penktoji pasakų ir jausmų
šalis, „Ten”, į kur visa krypsta, ko visa siekia, ir ko
(turi būt) nebėra, arba yra tik jausmų bei svajų
dimensijoj. Abstraktas tėvynės paina ir jo siekian
čius negrąžina. Kitose šalyse liūdesys nerimsta;
jam paskirta šalis - penktoji („Įkaitusiu šaligat
viu”). Nesusitinkama, todėl nesidalinama žeme
(„stotyse pakeisti tvarkaraščiai”). Neturint žemės,
šaknys gilėja veide (savyje).
„Liepiu savo upėm tekėt po žeme”, siekti že
mės, kad ją gaivintų, skalautų. Santykis su žeme
čia esminis, todėl „Neužkask šaltinio gyslos”, be
kurio išdžius tai, kas poetei svarbiausią, ir ji pati.
Ją pačią gaivina į tėvynę tekančios mintys. Pagal
žemę atpažįstamas kitas. Atsiskyrus nuo jos, visi
svetimi.
Eilėraštyje „Saulė” poetė ragina prieštarauti.
Šauk ir išsilaisvinsi. Išsilaisvinsi pats ir prikelsi
savyje protėvių sielą. Protėviai ir tremtiniai bus
kartu. „Šauk, ir daugiau nebeieškosi namų”. Tas
ilgesys taps it vanagas, kuris išskridęs, vėl grįž, bet
šauksmas jį> nustelbs. „Šauk. Šauk, kad tau būtų
Dail. Adomas Varnas — Ąžuolai prie Nemuno
ramu”. Pripažink, kas esi.
Viskas krypsta „į Ten”, ir vienintelis būdas save
išgelbėti yra paleisti savo ilgesį „Bevardėn, penkton
Anksčiau palyginusi save su liūties išplautais
pasaulio Šalin” („visi vėjai pučia į Ten”). Savo
daigais, eilėrašty ,Jinai” poetė reikšmingai sako:
skausmo pripažinimu („Sauk”), nugalimas ilgesys
„Mano tėvo linai nesulaukė žydėjimo.” Konkretus
tuo, kad jis tampa liūdesiu, kuris turi namus. Kaip
laukas nesulaukė pilnaties, kadangi karas įsiterpė.
Mackaus poezijoj, taip čia, liūdesys reiškia tėvynę,
Taip pat poetė netęsia natūralios genties ir savo
liūdesiu su ja santykiaujama.
natūralaus brendimo, nes ji neturi žemėje šaknų.
Vaikystė yra arti; ji gali egzilą išgelbėti („Neiš
Simboliai, kuriais kiti naudojasi, pavyzdžiui - linai,
duodu, tiktai gražinu”), jeigu jis jos neišsižadės.
jos vartojami tiktai iš noro pritapti - juk baisu bū
Ji bus šalia, kelionei pasibaigus. Jau visa atiduoda
ti vienai. Iš tikrųjų, ji neprisimena linų, jų mėlynu
ma, kad kitoj plotmėj, ji turėtų progą užaugti.
mo (to, kas gražiausia gyvenime). Jos drobės — jos
Yra vilties.
praeitis ir ateitis, jos naujo gyvenimo pradžia - „pelyja nepaliestos, kraitinėj skrynioj.” Niekad ji ne
III
jautė lininės drobės, niekad neaugins ji linų. Šiuo
Paskutinis žodis yra mūsų: ne absoliučiai pas
būdu ji yra atskirta nuo kitų egzilų, vartojančių
kutinis, bet dabartyje. Skaudžiai nukirstas Mac
travaretinius įvaizdžius nerealiai užtušuoti savo pa
kaus atviras žvilgsnis reikalauja atsako iš mūsų.
dėtį. Ji mato savo padėties pradžią jau anuose lai
Tuo gali būti tik per viską išneštas ištikimumas
kuose, kada ji buvo per anksti lietaus ir skausmo
sau ir savo lemčiai. Tik mumyse įaugusios ir augan
paliesta.
čios saulėgrąžos, anot Sutemos, mus įgalina gyventi
„Miriam” teigia, kad mūsų sapnai mums nepa
ir nepasiduoti.
sitarnavo: jie sulaikė mus nuo realybės pajutimo,
O mūsų skausmas neatskiriamas nuo mūsų. Jo
bet neišlaikė mūsų kartu. Sapnai nebeišsaugomi.
, išsižadėdami, žudome save.
„Laikas skirtis. Dabar, ir taip, kaip skiriasi trupėdama, atlauža nuo uolos”. At’auža bando pritapti
ŠALTINIAI
prie naujos uolos, bei tai nėra įi._ 'noma paviršuti
MACKUS, Algimantas. Poezija. Vilnius: Vaga, 1972
niškai, jei iŠ viso. Todėl mes esame tokie, kaip mūsų sapnai buvo: mes silpniname savo uolą (atrodo,
ŠILBAJONIS, Rimvydas. Perfection of Exile. Okla
neišvengiamai, nes musų mintys mūsų neišlaikė),
homa: University of Oklahoma Press, 1970.
bet, tuo pačiu, nestipriname kitos. Esame atsitikti
SUTEMA. Liūnė. Bevardė Šalis. Santara - Šviesa,
niai asmenys.
1966.
Cikle „Nieko neatiduosiu”, dviejų brolių žemė”,
kurios nebeturima, išsiurbė vaikystę ir viltį iš savų
VAJČIULAITIS, Antanas. „Lietuvių poezija svetur”.
jų. Žemė, „derliumi šaukėsi paveldėtojų” - kuriu
1 ietuviu literatūra svetur. Red. Kazys Bradūnas
nėra - ir. bergždumu gynėsi nuo svetimu.” bet neChicaeci; Į Laisve Fondas. 1968:7-83.

Atsiminimai iš Sibiro tremties

Stefanija Rokienė

PlOKLŲ

DAINA TAIGOJE

PASIRUOŠIMAS

— Ar turi gydytojo pažymėjimą, kad at
leista,nuo sunkesnių darbų? - Piktai mane
paklausia.
— Neturiu, — atsakau nusiminusi.
- Neturi, — tai negali būti jokių atleidi
mų. Privalai važiuoti. Veltinius turi, to ir
pakanka, gi specialių miško kirtimo darbams
drabužių niekas neturi. Rytpjui pasiruošk
išvažiuoti.
Dar bandžiau aiškintis, bet visa buvo vel
tui. Kad užriko, kad paleido matuškas, kao
pradėjo kumščiu daužyti stalą. Pagaliau įsiu
tę pasiūlė man kalėjimą. Priminė, kad dabar
esąs karas, o aš esanti sovietinės santvarkos
didžiausias priešas. Taip ir grįžau su ašaroto
mis akimis.
Reikia rengtis, bet maisto įsidėti neturiu.
Skanioji duonutė ir riebalai pasiliko Lietu
voje. Sėdžiu nusiminusi ir susirūpinusi. Pa
sisakau savo nesėkmę šeimininkei. Ši pata
ria man pasidaryti bulvinių galkų, kokias
visi kaimiečiai darosi.
Bandau ir aš. Išsiverdu bulvių. Nulupu
ir sugrūdu jas j košę. Košei pagerinti netu
riu nei taukų, nei sviesto trupinėlio, nėra
svogūnų ir druskos. Pridedu saują miltų ir
įsimaišiusi krosnyje pakaitinu. Padarau obuolio dydžio apskritas galkutes ir išnešusi
laukan sušaldau. Taip mano maistas jai ir pa
ruoštas. Susirandu savo skudurėliuose mažą
maišiuką ir įsidedu dubenėlį, šaukštą ir pei
liuką. Kitą tarbutę pasisiuvu gal kūtėms susi
dėti. Iš maišo pasidarau kuprinę ir jau pasi
rengta versti taigą ant šono. Visą kelią mums
reikės pėstiems kėšinti. Vežimai veš tik mais
tą ir darbo įrankius: piūklus, kirvius ir dil
dės jiems pasigaląsti.

ŠAKOS VĖJUJE
Kaip liaunos, grakščios šokėjos,
Naktį lietingą šokate vėjuje —
l dangą rankas lanksčias iškėlę —
t

Linguojate pągal lietaus lašu
Tamburinio kerėjanti ritmą
Monotoniškai liūdna —
Ir lankstotės šėlstantiems vėjams —
Tiems pavyduoliams meilužiams.
Čaižantiems žole ir debesis
Pavydo botagais švilpiančiais —
L-

Jūs šokate ekstazėj paskendę —
Nepailstančios lieknos šokėjos —
Plevėsuoja plaukai žalieji.
Išsidraikę rasotoj brėkšmoj----------Z-

BALYS AUGINĄS
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« MUSŲ ŽINIOS
GIMĖ
Sausio 26 dieną, sekmadieni Irenei
ir Vincui Tūbeliams gimė sveika dukry
te. Tai susipratusiai, lietuviškoje veiklo
je dalyvaujančiai jaunai advokato šei
mai linkime džiaugtis savo dukrele ir ja
išauginti taip pa i lietuvaite.

ATVAŽIUOJA IŠ KALIFORNIJOS
ML skaitytojas LAIMUTIS DOVY
DAITIS vasario 7 diena su savo trim
draugais lietuviais. Jis ankščiau yra gy
venęs Vila Zelinoje.
Sustos Gurausku šeimoje.
UŽSIMOKĖJO M. LIETUVA

Po 35 kr. Ona Jakutienė, Jusefa Taleikienė.
Po 40 kr, Mikas Lisauskas, Magd.
Buitvydienė, Joana Stankūnienė.
Po 50 kr. Pov. Urbonas, J. Vingrys,
Ant.KuČinskas, Valentinas Beivydas,Kaz.
Jenčius, Alg.Žibas, Vine.Banys, Marija
Peleckienė, Mečys Peleckas, Simas BalvoČius, S. Tamošaitis, Konst. Ingaunienė. Valent. Beivydas. Uršulė Laučienė,
Jonas Bolys. Leonas Adomavičiai, Ona
Masienė, Kun.A.Šatas, Jonas Tatarių
nas, Jr., Jon. Šermukšnis, Radv.Gorauskas, Julija Šmitas, Selia Mitrulienė.
Po 60 kr. Elza Šiaučiulis, Povilas Pi
piras.
90 kr. Adelė Misiūnienė (už 1974-75
m.)
Po 100 kr. Aleks.Sajkowski. Jurgis
Vaičiulionis, Juozas Baužys.
250 kr.Ona Masienė - Garbės leidėja.
450 kr.Kun.Ant.ŠatasįGarbės leidėiâs.

VEIKLOS KALENDORIUS
VASARIS

16 - Nepriklausomybes minėjimas (15 vai.)
23 - LK Šv. Juozapo B-nės susirinkimas

KOVAS

4 - Prasideda „Lietuviu kalbos kursas” Zeiinoj.

BIRŽELIS
28 - 30 - Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendri
jos kongresas ir lietuvių kunigų suva
žiavimas) Romoj.

NB. Papildykim ir patikslinkim VEIKLOS
KALENDORIŲ organizacijų informacijom.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Vlado Plekaičio, gi
musio Lietuvoje, kuris maždaug
antro pasaulinio karo metu pate
ko j São Paulo, Braziliją.
Jo tėvas Pijus gyveno ir mirė
May wood, Illinois, Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Tėvo brolis Jonas Piekaitis, kuris mirė, savo
testamente užrašė dalj savo turto
brolvaikiui Vladui.
Prašau Vlado Plekaičio, jo šei
mos, arba kas žino apie jj, para
šyti man — turto administratoriui
ir globėjui: C. Liubinui,
3244 East Dundas, Los Ange
les, Ca. 90063.
U. S. A.

ATPIGO KNYGOS

fni'i, •’

Prieš 400 metų Lietuvoje buvo sekančios knygų kainos: už ge
rą žirgą galėdavo nusipirkti net keturias knygas, už stiprų jautį
gaudavo dvi knygas, o viena knyga kainuodavo tris avis.
Jeigu Mūsų Lietuvos skaitytojai ir neaugina galvijų, gali daug
pigiau redakcijoje įsigyti lietuviškas knygas vaikams, jaunimui ir
rimtiems žmonėms. Dauguma knygų kainuoja apie 20 — 30 kruzeirų, galima pasirinkti poezijos, literatūros, romanų, apysakų,
istorinių veikalų, atsiminimų.
Bet, jeigu kuris skaitytojų ir norėtų knygoms išleisti žirgą ar
jautį ar aveles, gali per ML redakciją užsisakyti šiuos leidinius:

ENCICLOPÉDIA LITUANICA (Lietuvių enciklopedija anglų
kalba),šeši tomai, verti 200 dol. (1500 kr.) už 960 kruzeirų.

MUSU LIETUVA (iliustruotas veikalas apie visas Lietuvos vieto
ves), keturi tomai, verti 100 dol. (800 kr.) už 330 kruzeirų.
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA, 36 iliustruoti tomai, verti 600
dol. (arba 4800 kr.) už 2400 kr.
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, šeši tomai, verti 480 kr. (arba 60
dol.) už 200 kr.

SUSIPRATĘS

LIETUViS

SKAITO IR PLATINA
SAVO LAIKRAŠTĮ
i

MUSŲ LIETUVĄ
**************************

PROKURATŪRA IGNORUOJA
(iš 1 psl.)

Katalikai už senas religines
knygas arba naujas, spausdintas

man jau kratos meni buvo aišku,

kad tai daroma su prokuroro
sankcija. Todėl aš. klausiau ne
šito, bet konstatavau, kad sau
gumiečiai grubiai pažeidė LTSR
BPK 192 str. Toks atsakymas
perša mintį, kad pats Prokuro
ras yra priklausomas nuo Saugu
mo arba kartu su jais nori dar
karta pasityčioti iš piliečio. Jei
Prokuroras būtų turėjęs bent
kiek geros valios, tai jis būtų pa
tvarkęs, kad knygos man būtų
grąžintos arba surašytos į naują
apyrašą ir man pranešta. Jeigu
pati Prokuratūra ignoruoja tary
binius įstatymus, tai kaip galima
norėti, kad eiliniai piliečiai jų
laikytųsi? O, gal būt, vienos tei
sinės normos yra popieriuje, o ki
tos — užsienio propagandai?
LTSR BPK 12 str. tvirtina,
kad visi piliečiai yra lygūs prieš į
..įstatymą, o kasdieniniame gyve. nime matome ką kitą. Iš tikin-,
čiųjų
šiuo atveju katalikų —
atimamos rašomos mašinėlės, re* litginio turinio knygos ir rankraš
čiai, jų butuose daromos kratos.
Tuo tarpu ateistai viso šito neži
no, turi progos laisvai skleisti sa
vo pažiūras, jų paslaugoms vals' tybinės masinės informacijos prie
monės — spauda, radijas, televi
zija, kinas ir teatras.

mašinėle, yra Šaukinėjami į Sau
gurno komitetą, tardomi, gąsdi
nami arba vargsta kalėjimuose.
Per 30 Lietuvoje tarybinės sant
varkos metų katalikai neturėjo ir
neturi nei vieno laikraščio ar
. žurnalo, negali atsispausdinti nei
• vieno katekizmo.
Jei prieš (statymus visi lygūs,
kaip teigia tarybinės teisės saltiį iriai, tai kodėl mums, katalikams,
taikomos ne įstatymų normos,
bet ateistų — saugumiečių arba
kitų valdžios pareigūnų — nuo
monės, pažiūros ar žodinės in
strukcijos.
Spaudoje ir per radiją nuola
tos įrodinėjama, kad visiems ta
rybiniams piliečiams
suteiktos
didžiausios teisės bei laisvės. Mes,
, katalikai, drąsiai tvirtiname, kad
ne tik neturime žodžio ir spau
dos laisvės, bet, priešingai, netu
rime ir elementarių žmogaus tei
sių. Kunigai — Antanas Šeškevi
čius, Juozas Zdebskis, Prosperas
Bubnys — buvo nuteisti vien už
tai, kad jie drįso, eidami savo tie
siogines pareigas, paaiškinti vai
kams katalikų tikėjimo .pagrin
dus — katekizmą, o Jonas Sta
naitis, Petras Plumpa, Paulius Pet
ronis ir V. Jaugelis areštuoti ir
laikomi kalėjime vien uz tai, kad
drįso gaminti maldaknyges.

NAUJOS KNYGOS
1. Bronys Raila PAGUODA. Aki
mirksniu kronikos 4, Pirma dalis, Lon
donas 1974 m. Nidos klubo leidinys,
428 psl.

Abi knygos labai lengvai skaitomos
ir tikrai įdomios.

3. ŽEMĖS ŪKIO GAMYBINE KO
2. PAGUODA, Akimirksnių kroniOPERACIJA NEPRIKLAUSOMOJE
nikos 5, Antra dalis 1974 m. 374 ps. LIETUVOJE
1920-1940. Londonas
Kiekvienos knygos kaina po 5 dole
1972 m., 263 ps.; taip pat Nidos Kny
rius arba po 2,50 angį, svarus.
gų klubo leidinys, kaina 9,50 dol., Kny
ga parašyta Jono Glemžos ir kitų buvu
Tai įdomiai parašytos Br. Railos
sių “Pienocentro” darbuotojų.
knygos su daugel asmeniškų atsimini
Knygoje I-je dalyje platus įvadas
mu, ištraukų iš aprašomųjų rašytojų,
(96 ps.) apie Lietuvos žemės ūkį prieš
poetu veikalų. Pirmoje knygoje aprašy
ir po I Pasaul. karo. Aprašyta taip pat
ti lietuviai rašytojai Henr. Radauskas,
ir pravestoji Žemės reforma, žemės
Petras Cvirka, Kaz. Barénas, Nyka Niir gyvulių ūkio gerinimas, pasiekti re
liūnas, Ant. Rūkas, A. Landsbergis, M.
zultatai su svarbesnėmis statistikomis.
Katiliškis ir istorikė Jonė Deveikė j u
Antroje dalyje plačiai aprašytas ga
naujų knygų pasirodymo proga; apra
šytas ir amerikiečių rašytojas George mybinis kooperatyvas PIENOCENT
RAS- šios didžiulės bendrovės (lietuviš
Orwellis, estas Aleks. Rannits ir kt.
kas žodis vietoj kooperatyvo) įkūrimas,
Antroje knygoje aprašytos moterys pieniniu organizavimas, sviesto gamy
poetės Marija Sims Čemeckytė (poezi ba, sviesto, sūrio, kiaušinių, ųbuolių,
jos rinktinė ANT KRYŽKELIŲ SENŲ), uogų vidaus ir užsienio rinkoje pardavi
Marija Aukštaitė (eilėraščių rinktinė mas su visa eile statistikų ir kitų davi
ROŽIŲ VASARA, 764 psl.), rašytojos nių.
Nelė Mazalaitė (MIESTELIS4 KURIS
Siauriau aprašytos kitos akcinės ben
BUVO MANO) Alės Rūtos (5-ių roma drovės - MAISTAS kiaulienos, jautie
nų serija DIDŽIOJI MEILĖ) ir rašyto nos, paukščių ir ju taukų apdirbimas,
jas Al. Earonas (romanas TREČIOJI pardavimas (MUILAS, LINAS, SODY
MOTERIS). Ypač plačiai aprašytas Ne- BA, VALGIS ir kitos. Yra ir Lietuvos
prikl. Lietuvos anksti miręs poetas Kooperatyvu draugijų tarybos bei Ko
LEONAS SKABE1KIS, jo eilėraščių operatyvininkų Draugijos aprašymai.
linkinio „Vidurnakčio aikštės” Sov. Knyga gerai paruošta, lengvai skaito
Lietuvoje su plačiu įvadu išleidimo ma; paduoti ir šaltiniai, iš kur davi
proga. Ypač gražūs Railos rašiniai apie niai paimti. Tokios knygos seniai mums
Joną Aistį, užvardinti RAUDA APIE reikėjo.
AISTĮ.

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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VASARIO 16-toji LIETUVOS

FELIKSAS JOKOBAUSKAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Jam nuoširdžiausia padėka ir griausi linfcėjireai.
ML Administrsdja

JAU VISAI ČIA PAT!

JAUNIMO STOVYKLA

Stovyklauta Suarão pajūryje p.p^
A.M. Vinkšnaičių vasarnamyje. Dalis
stovyklautojų nakvojo p.p. H.H. Valavi
1974 - 1975 m. VASARA
čių namuose.
Stovyklautojai turėjo progos pasi
naudoti juros malonu maisJŠmokti nau
jų lietuviškų žaidimų, lietuviškai pakal
LIETUVIŲ KULTŪROS KURSAS
bėti, padainuoti, pasikalbėti rimtesnė
mis temomis, susipažinti ir susidraugau
pravedamas lietuviškai
ti.
Ateinantį sekmadienį 16 vàl. Jauni
ISTORIJA GEOGRAFIJA
mo namuose stovyklautojai parodys
RELIGIJA
stovyklinę programą savo tėveliams ir LITERATŪRA
visiems, kurie norės ją pamatyti. (StoMENAS IR MUZIKA
vyklautojai renkasi 15 vai.). Kiekvieno
TAUTOSAKA
mėnesio paskutinį sekmadienį stovyk
EKONOMIJA
lautojai susirinks jaunimo namuose su EKOLOGIJA
sirinkimui.
ŠVIETIMAS
į susirinkimą kviečiami visi lietuvių
vaikai galį susikalbėti lietuviškai.
Stovykloje dalyvavo Silvija, RikarANTRADIENIAIS ir
dar ir Beatriče Bęndoraičiai, Aleksand
KETVIRTAEttEftttAlS. Cžitfftyal.
ra, Robertas,ir Douglas Saldžiai, Klaudilė ir Antanas Kairiai, Kristina ir And
II.
rius Valavičiai, Beatriče ir Flavijus Ba
cevičiai, Silvana ir Lucija Banytės, NilLIETUVIŲ KAE3OS KURSAS
za Guzikauskaitė ir Irutė Petraitytė.
Stovyklautojų tėvai labai domėjosi
lietuviškai mokantiems
stovykla ir labai daug kuo padėjo. Sto
vyklos šeimininkė buvo p. Pilipavičienė.
ANTRADIENIAIS ir
Stovyklai vadovavo Dėdė Juozas tal
KETVIRTADIENIAIS 20,30 vai.
kinamas vyresniųjų stovyklautojų.
Visi stovyklautojai ir vadovai labai
nuoširdžiai dėkoja p.p. Vinkšnaičiams, Šv. Kazimiero parapijos patalpose
Valavičiams, T.T. Jėzuitams, tėveliams. Rua Juatindiba, 20 - Parque da
Moóca.
Šeimininkei ir visiems, kurie vienokiu ar
kitokiu būdu prie stovyklos prisidėjo.
Šita dalis jaunimo, kuri dar kalba lie
ŠALPA

tuviškai yra musų lietuviškos kolonijos
ateitis. Tikėkimės, kad sekanti stovyk
la surinks visą Sietuviška^kalbantį jau
nimą.

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MOŠŲ {AUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime ją ir skleiskime! •

Praeitais 1974 metais Brazil.
Liet. Bendruomenės Šalpos Sekci
ja sušelpė 5 šeimas 1026 kruzeirais ir studentę medikę Leokadiją
Aleknavičiūtę, 1.270,00 kruzeirais (Suaukotais jos Rėmėjų bū
relio).
P. D

L:KJSVJUOZAPO BE^DRUOMENÉssusimmásAS
Saukiamas Vasario mėnesio 23
dieną (sekmadienį) 15 vai. Jauni
mo Namuose.
Programoje bus Vatikano Ant
rojo Dokumentų studijos.
Bendruomenės darbo gairės ateičiai.
Apžvalga praėjusio laiko.
Kviečiami dalyvauti visi ben
druomenės nariai ir visi lietuviai
katalikai. ’

J. Šeškevičius
Pirmininkas

YRA LAIŠKAS
Lietuvių Tautinių Šokių Institutą

Antanui Petraičiui „M.Lietu
praneša, kad 1975 m. rugpiūčio 17-2^
vos" redakcijoje. Siunčia Juozas dienomis Dainavoje, 15100 AUSTIN
Balkus iš Brooklyn, JAValstybių. RD., MANCHESTER, MICH, 48158,
įvyks tautinių Šokių mokytojų - vado
vų kursai. Kiekvieną veikiantį vienetą
atstovauja nedaugiau kaip du asmenys.
Registruotis iki š.m. liepos 1 d. adresu:
Jadvyga Matulaitienė
188 Logan Str.
Brooklyn, N.Y. 11208

Š. m. sausio 20 d. Grosseto

mieste, Italijoje mirė MARIA ADALGISA ARTINI, Rožės Arti
ni - Petraitienės motina. Mirė
plaučių uždegimu, sulaukusi 87
metų. Rožė Petraitienė kaip tik
buvo nuvykusi jos aplankyti Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga.
Mūsų mielajam bendradarbiui
Alf. Petraičiui ir jo poniai Rožei
gili musų užuojauta ir krikščioniš
kas prisiminimas.

ŠVENTASIS RAŠTAS, NAUJASIS
TESTAMENTAS. Vertimas is’ graikų
kalbos. Jis atliktas Lietuvos kunigų €.
Kavaliausko ir V. Aliulio. Atspausdinta
Bostone. - Tai nauja, gražia, lengvai
skaitoma lietuvį kalba išleistas Nauja
sis Testamentas. Turi trumpas antraš
tėles ir gerus paaiškinimus. Gale pridėta
Liturginė rodyklė — nurodyti Mišių
į skaitymai visiems metų sekmadieniams.
Viešpaties ir Šventųjų šventėms.
Knygą galima nusipirkt ir M. Lietu
vos administracijoje.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPO& PARA HOMENS, SENHORAS E
CRIANCAS, MINl-SOMBRtNHASvTJPO ITALIANO E ALEMÀO.

Vicinte Vitai įBanys £tda.
ta. ’£dtaiiua&'<2OW&8i7

R. Çodiho Barradas,. 104
V. Prudente

.
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