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Kaip prievartaujami mokiniai ok. Lietuvoje

Skudutiškio (Molėtų rajonas) ®®tóti, bet prievartai m 

aštuonmetės mokyklos mergaitės 
buvo verčiamos stoti į komjauni
mą. Grasino joms, grasino jų tė- 
vams. Mokytojų kambary jos iš-1 moęšl° dalies vedėjas J.
buvo visą dieną, bet anketų ne- Par^-: Tarybin*
pildė. Protestuodama prieš šį* Konstitucija visiems piliečiam 
smurtą, per Velykas visa baigia
moji klasė organizuotai nuėjo į 
bažnyčią.

— Na, davatkas, buvote baž
nyčioje, — šaukė direktorė Jacke- 
levičiūtė ir mokytojas Tropikas.

— Buvome, — atsakė visi mo
kiniai choru.

— Pasiimkite knygas ir eikite 
narna Rytoj visi ateikite su tė
vais, — įsakė direktorė. Atėję tė
vai gynė savo vaikus. /

•— Kas jus padarė tokiomis ne
sukalbamomis? — šaukė direk
torė anoms mergaitėms.

— Ogi jūsų prievarta mus už- 
Vatikano "keliaujantis nūn-grūdino. Veltui, direktore, vargš

elius", Mons. L. Poggi. tate, mes vis vien i komjaunimą 
' . . ' nestosime.apsistojo menesiui varsų- i j i. ,T , . . Direktore, nesitverdama ■ pyk-

VOJ (Lenkijoj) studijuoti są fibėg0 g lkamba.
lygas atnaujinti santykiams 0 mergaitės nuėjo' į ge- 

Preziden-tarP Vatikano ir Lenkijos, gūžinės pamaldas. Prievarta bu
vo nugalėta.

pasiduoti.
—• Pasiaiškink raštu, kodėl ne 

stoji į komjaunimą, — įša'k-

NR. 10 (1388)XXVII. 1975 M. KOVAS - MARÇO 6 D. 1,00 kruzeiras
R. Juatindiba. 20 - Caixa Postai 4421 - 01000 São Paulo, ESP. Tel.273-0338

BRAZILIJA
- Valdžios organai studi

juoja galimybe panaikinti 
dvi dabar galingiausias 
partijas - ARENA ir MD3 
ir duoti kitus vardus bei ki
tas formas politinėm parti
jom. Kokias formas - tai 
pats Prezidentas ragina po
litikus panaudoti savo ku- i
rybinį išradingumą.

Pasaulyje
— partiniams ir nepartiniams 
duodą teisę i mokslą ir į darbą 
Kodėl jus, mokytojai, mane ver 
čiatė Stoti į komjaunimą ir gąsdi 
nate, kad negausianti diplomo i 
darbo. .Aš, nebūdama komjau 
nuole, sugebu .gerai dirbti ir mo

Mons. Casaroli, Vatika
no užsienio reikalų vedė
jas, lankėsi Prahoj, kur 
turėjo "pozityvių ir labai 
korektiškų pasikalbėjimų" 
su valdžios atstovais. Lan
kymosi tikslas - tirti gali
mybes pagerinti Bažnyčios

■Pedagogų posėdyje, apsvars
čius mergaitės pasiaiškinimą, nu 
tarta trims mėnesiams nubrauk
ti stipendiją. Mergaitė kurį laiką 
gyveno pusbadžiu. Paskui žmo
nės, sužinoję jos sunkią būklę, 
pradėjo remti. Po trijų mėnesių 
ji vėl gavo stipendiją ir buvo pa 
likta ramybėje.

ferencijos pirmininkas, 
Do m Aloisio Lorsch^ der, 
su tos pačios konf ,.ci- 
jos vicepirmininku ir sek
retorium, turėjo audienci
ją pas Brazilijos 1------------
tąw "Tai ženklas, kad Baž
nyčia pasitiki valdžia, o si, 
iš savo puses, pasitiki 
Bažnyčia", pareiškė Vys
kupų Konferencijos pirmi- 
hinkas .

- bįdel atgarsi rado 
spaudoj Brazilijos Prezi
dento raštas, pasiųstas

atkars

id entassai tautai 
nrinažis t a 
politinėj srity buvo įsiga
lėjusi tam tikra "stagnaci
ja ! - sustojo natūralus po
litinis brendimas; "tiks
liau sakant, buvo einama at
žagariai, kadangi vi. ..oraeni- 
nėj dinamikoj "stagnacija' - 
sustojimas tegali būti tik 
laikinas dalykas: negalima 
pasilikti dietoj - jei nei
nama pirmyn, einama atgal". 
Ir savo rašte Pr zidentas 
atveria brazilų tautai pla
čius akiračius: skatina -į- 
vairių oolitiniu srovių, dia-
logą» drąsinę konstruktyvią 
kritiką, iššaukia didesnį pa
sitikėjimą valdžios organais

v ir pačia tauta, stengiasi 
sumažinti demokratinio 

•saugumo dikta t urinį aoa-

Telšių Taikomosios dailės 
technikumo, dėstytojas Buržins- 
kas,atėjęs po egzaminų į bend ra- 
bų’Č trečiojo kurso moksleivėms 
.pafeiŠkė, kad jos egzaminus iš
laikiusios tik trejetui ir todėl vi
sos-negausiančios stipendijos.

— Jeigu stosite į komjaunimą, 
egzaminus leisime perlaikyti. 
•Duodu jums tris valandas apsi
galvoti.

.Dvi mokinės anketas užpildė. 
Po to .paaiškėjo, kad visos egza
minus buvo išlaikiusios ketver
tais, o mokytojas Buržinskas me
lavo, norėdamas klasta padau
ginti komjaunuolių skaičių.

Trečiojo kurso moksleivę Mary
tę pasikvietė j mokytojų kamba
rį ir gąsdindami vertė stoti į kom 
jaunimą. Mergaitė apalpo ir grei 
toji pagalba nuvežė į ligoninę.

— Jei tu stotum į komjauni
mą, stotų ir kitos mergaitės. Jos 
nestoja dėl to, kad tu kurse turi 
autoritetą, - 
studentei N.
jaunimą, tave sukilsime per eg
zaminus ir negausi diplomo. O 
jei ir gausi diplomą, tai darbo 
negausi.

Studentė meldėsi ir pasiryžo

Klaipėdos vidurinėje mokyklo
je I klasės mokinį R. prievarta 
įrašė į spaliukus. Vaikas pradė
jo verkti:
'— Aš pirma tėvelio -pasiklau

siu. Jei jis leis, tada galėsite įra
šyti į spaliukus.

— Tu tėveliui nesakyk, kad esi 
spaliukas, jis nieko nežinos ir ne
bars.

— Tėvelis mane myli, ir aš 
jam viską pasakau. Ko jis neno
ri, to aš ir nedarau.

Rytojaus dieną vaikas pasakė, 
kad jiį iš spaliukų išbrauktų, nes 
tėveliui spaliukai nepatinka. Mo
kytoja buvo priversta vaiką iš 
spaliukų išbraukti.

Skuodo rajono Šatės vidurinės 
mokyklos mokinį Kušleikį mo
kytojas Macijauskas nusivedė į 
mokytojų kambarį ir , įbrukęs į 
rankas plunksnakotį, vertė už
pildyti anketą, kad stotų į kom
jaunimą. Vaikas ištrūko ir verk
damas parbėgo namo. Tėvas, nu 
vykęs į mokyklą, apgynė savo vai 
ką.

— Tai jau pasiskundei tam se- 
kalbėjo mokytojas Kuš-

kalbėjo mokytoja
- Jei nestosi į kom-

niui
leikiui. — Nors jis tau ir tėvas, 
bet tokio senio gali neklausyti.

— Ar jums patiktų, jei kas mo 
įytų jūsų vaikus jūsų neklausy- 

atsikirtò mokinys.
•Mokytoja Benetienė ilgai va r-

tii,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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PAVERGTA LIETUVA AMERIKIEČIŲ 
ŽURNALISTO AKIMIS
Amerikiečių žurnalisto Murray Seeger 
įspūdžiai iš lankymosi komunistų pavergtoje
Lietuvoje

“Pavergtuose lietuviuose yra 
didelis ir nepaprastas noras at
sikratyti komunistinės vergijos”, 
kalbėjo lietuviam, latviam tres
tam Los Angeles Times dien
raščio užsienio korespondentas 
Murray Seeger, kuriam Rezoliu
cijom Remti Komiteto vadovybė 
spalio 7 Los Angeles Hilton 
viešbutyje surengė pagerbimą. 
Šis amerikiečių laikraštininkas 
praleido arti trejetos metų So
vietų Sąjungoje ir keletą dienų 
pavergtoje Lietuvoje. Jis su 
žmona, būdamas Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, parašė iš ten pui
kų straipsnį apie pavergtą kraš
tą ir pavergtųjų rūpesčius bei 
vargus, kuris buvo paskelbtas 
Los Angeles Times dienraštyje 
ir eilėje kitų didžiųjų krašto 
dienraščių. Jis taip pat lankėsi 
Rygoje ir Taline ir iš Latvijos 
ir Estijos sostinių parašė straips
nius, kuriuose lietė ir Lietuvą

Amerikiečių užsienio ko
respondento Murray Seeger pa
gerbime buvo susirinkęs gražus 
būrys lietuvių, latvių ir estų. 
Po vakarienės oficialioji dalis 
buvo labai trumpa. Rezoliu
cijom Remti Komiteto pirminin
kas Leonardas Valiukas tarė 
trumpą žodį, padėkodamas jam 
už jo skirtą dėmesį Pabaltijo 
kraštam ir įteikdamas dovanąjį 
žmonai (lietuvišką staltiesę) ir 
laikraštininkui Murray Seęger 
“plaque” su atitinkamu įrašu. 
Los Angeles Times dienraščio 
užsienio korespondentas skyrė 
savo įvadinėm mintim ir atsake- c. •
mam į klausimus virš poros va
landų laiko. Viena lietuvė, kuri 
neseniai lankėsi pavergtoje Lie
tuvoje, kalbėjo: “Jis iki detalių 
susipažinęs su pavergtos Lietu
vos problemomis ir pavergtųjų 
rūpesčiais ir vargais. Aš, lietuvė,, 
nebūčiau galėjusi viso to geriau 
ir pilniau papasakoti šio paren
gimo-dalyviam”.

Latviją ir Estiją jam buvę 
lengviau pasiekti; į Lietuvą jo iš 
karto sovietai neįleidę. Valsty
bės Departamentui padarius 
spaudimą į sovietus, komunistai 
nusileidę ir davę jam sutikimą 
nuvykti į pavergtą Lietuvą. Jis 
komunistų pavergtoje Lietuvoje 
visiem prisistatydavęs kaip 
amerikiečių žurnalistas, ir lietu
viai su juo noriai kalbėdavęs] 
ir duodavę jam turimų informa
cijų apie pavergtą kraštą ir visas 
pavergtųjų problemas. Kalbėjęs 
su lietuviais angliškai ar rusiš
kai (korespondentas Murrav 

Seeger moka neblogai rusų kal
ną; jis yra anglų kilmės, protes
tantas).

Senesnieji lietuviai esą užda
resni; jaunoji karta atverianti' be 
baimės visą savo širdį. Anot lie
tuvių jaunosios kartos, jie, jau
nieji lietuviai, norį tvarkytis 
savarankiai ir nepriklausomai: 
jie norį Lietuvai pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės; jie nekenčiu 
rusų ateivių ir komunistų lete
nos pavergtame krašte. Anot 
Murray Seeger, Katalikų Bažny 
čia Lietuvoje esanti milžiniška 
jėga kraštui išsilaikyti ir even
tualiai atgauti laisvę ir nepri
klausomybę Tos jėgos latviai ir 
estai neturi

Pavergtieji lietuviai pi.i>t i<> 
ir visų kiti; laisvųjų Įimti ki< h 
galima daugiau /imu i).i'u 
pasauliui apie pavergtuosius n 
visus jų rūpesčius bei vargus. Ir 
čia Los Angeles Times dien
raščio užsienio korespondentas 
Murray Seeger kalbėjo: ‘Parašy- 
tumėm daugiau apie pavergtą 
Lietuvą. Latviją ir Estiją, jei 
gautumėm apie tuos kraštus 
naujos informacijos. Tos infor
macijos mūsuose nepaprastai 
stokoja. Siųskite mum visa 
(išvertę į anglų kalbą!), ką tik 
naujesnio gaunate iš už geleži
nės uždangos. Tą informaciją vi 
sad savo straipsniuose panaudo
sime”. Laikraštininkas Murrav 
Seeger bus kurį laiką priskirtas 
prie Los Angeles Times dienraš
čio Washingtono biuro. Jo ad
resas šiuo metu yra: Mr. Mur
ray Seeger, Los Angeles Times. 
Washington Bureau, 1700 Penn
sylvania Ave., N. W., Room 730. 
Washington, D.C. 20006. Lietu
viai, turį ką nors naujesnio bei 
įdomesnio pavergtos Lietuvos 
bei lietuvių klausimais, kviečia
mi pasiųsti laikraštininkui Mur
ray Seeger originalų kopijas 
ir vertimus į anglų kalbą. Jis už 
tai bus visiem dėkingas. Anot jo, 
tos informacijos amerikiečių 
laikraštininkuose esąs tikras 
badas.

Kaip laisvieji galėtų padėti 
pavergtiesiem? Anot jo, palaiky
tini visi galimi ryšiai su paverg
taisiais; parodytina jiem, kad jų 
laisvieji esą nepamiršę; padėti 
pavergtiesiem visais galimais 
būdais; duotina jiem visos gali
mos informacijos apie Vakarų 
pasaulį- (jos jie trokšte trokštą). 
Pavergtosios Lietuvos iv kitų pa
vergtųjų kraštų ateit. esanti

LIETUVA __ ,
jau taip tamsi. Pavergtieji kraš
tai atgausią laisvę ir nepriklau
somybę. Kaip greitai, anot jo, 
sunku būtų pranašauti. Net Ru
sijos dMdentfu esą Už na vergė
jų kraštų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Vienas iš pagerbimo dalyvių 
klausė: “Ar planuojate vėl kada 
nors vykti kaip užsienio ko
respondentas į Sovietų Sąjun
gą?” Anot laikraštininko Mur
ray Seeger, tokių planų artimai 
ateičiai neturįs. Šiuo metu rašąs 
knygą apie Sovietų Sąjungą ir 
įspūdžius ten. Jis manąs, kad so
vietai jam nebeduotų leidimo 
vėl būti ten Los Angeles Times 
dienraščio korespondentu. Jo 
žmona ir sūnus pakėlę nemaža 
vargo per tuos trejetą metų 
Maskvoje-ir kelionėse po So
vietų Sąjungą ir pavergtuosius 
kraštus. Seimą galinti jam “ne
beduoti” leidimo.

P.P.

NUSIVYLIMAS MATERIALISTINE
IDEOLOGIJA

Sovietu mokslininkas apie savo kolegas

Prof. Dotsenko ilgus metus va| 
dovavo branduolinės fizikos tyri
mų laboratorjai valstyviniame

Washingtonas. Žymus rusų • artimai bendradarbiavo sovie- 
mokslininkas, branduolinės fizi-itų Mokslo akademijos tarpkonti- 
kos profesorius dr. Dotsenko a- ■ nentinių ir erdvės raketų tyrimo 
merikiečių katalikų žurnalui d programoje. Eidamas šias parei- 
“Christiąnity Today” suteikta-1 gas, Dotsenko 1966 metais snipi- 
me pasikalbėjime išdėstė krikš Į nėjimo tikslais buvo pasiųstas į 
čionybės principais paremtą sa- Kanadą, kur tuoj pat paprašė .po
vo' pasaulėžiūrą. “Studijuodamas •litines 'globos.
■gamtos mokslus, aš aiškiai su- Paklaustas apie sovietų moks- 
pratau, kad pasaulis galįs egzis- liniukų dabartinę pasaulėžiūrą, 
tuoti tik nemedziaginės, viišgam Dotsenko nurodė, kad. jo nuo- 
tinės jėgos dėka”. Dotsenko ma- mone, vienas trečdalis moksli
no, kad Vakaruose viešpataujan- ninku, įvairių nusivylimų paveik 
ti tyrinėjimų laisvė ir tikslus bei |ti į viską žiūri ciniškai. Kitab 
protingas galvojimas ankščiau j trečdalis nieku kitu ųgsidomi. 
ar vėliau prives prie išsamaus kaip tik savo kasdieniniais rūpeb 
Visatos pažinimo ir tikro supra-ičiais. Likęs trečdalis sovietų moks 
ti-mo, jo Dievas viską tvarko ir liniukų ieško tiesos ir teisingumo, 
valdo. į tokiu būdu neišvengiamai. artė

ja prie Kristaus. Vienas bruožas 
tačiau jungia visus dabarties lai
kų sovietų mokslininkus — tai 

.... . . T. . gilus nusivylimas materialistineKijevo universitete. lis taip pati, , .■ v jicieciogiij.

2

Ukrainietės susirūpino 
lietuvės laisve

Iš Lietuvos pabėgusio A. Jur- 
gučio žmona, likusi Lietuvoj, 
okupantų pareigūnam įteikė .raš
tą, kad ji nori išvykti gyventi 
su vyru, ypač dėl to, kad jos 
pasaulėžiūra skiriasi nuo ateis
tinio marksizmo. Okupantų į- 
staigos tą aktyvią kovotoją dėl 
teisių išvykti pas vyrą privertė 
pasitraukti iš tarnybos. Jai ne
perdavė poros tuzinų vyro siųs
tųjų laiškų.

Patyrusios apie tai, Chicagos 
ukrainietės šį reikalą pasiryžo 
iškelti ukrainiečių moterų suva
žiavimuose Philadelphijoj ir 
New Yorke, paskelbti ukrainie
čių spaudoj, ieškoti Pasaulio 
Moterų Federacijos užtarimo 
šiai lietuvei, taip ryžtingai ir at
virai stojusiai kovon dėl savo tei
sių.

Šiuo reikalu labai susirūpino 
ir Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Chicagos klubas, vado
vaujamas K. Leonaitienės, ir 
pats centras, vadovaujamas L 
Banaitienės, kuri telefonu kal
bėjosi su Jurgutiene Lietuvoj. 
Tas pasikalbėjimas buvo per
duotas per Forum radiją Chica- 
goj. Moterų federacija tuo reika
lu veikia Washingtone bei per 
visą milijonus narių turinčią Pa
saulio Moterų Federaciją.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

TIK 10 MĖNESIU LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO!* 

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE!

E’ HORA DE COLABORAR!/ .

Žinių žiupsneliai
Ramūnė Sakalaitė ir Aldona Aušrotaitė-šimonėlienė linksmosios dalies metu 
studentu suvažiavime Toronte Nuotr. A. Stankaus

DAR KARTA PRANEŠAME, kad 
Pietų Amerikoje III PLJ Kongreso 
rengėjai laukia talkos kongresui, 
ypač nuo birželio mėnesio iki kong
reso 1975 m. Išlaikymas būtų parū
pintas: Argentinos, Urugvajaus ar
ba Brazilijos, žiūrint kuriame krašte 
važiuojantis norėtų dirbti. Taigi, 
jeigu norite pertraukos nuo darbo 
arba studijų, pasinaudokite reta pro
ga pažinti P. Ameriką, ypač joje gy
venančius lietuvius, kartu su jais 
dirbant ir gyvenant. Norintys dau
giau informacijų prašomi kreiptis i 
KLJS arba per “Jaunimo žiburių” 
redakiją.

❖ KAS YRA JAUNIMO KONGRE
SAS? Tai laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo atstovų suvažiavimas su sve
čiais ir visuomene. Pirmasis Įvyko 
JAV 1966 m., antrasis JAV ir Kana
doje 1972 m.

❖ KAS RENGIA JAUNIMO 
KONGRESĄ? Visi lietuviai, ypač 
Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus tautiečiai.

❖ AR KONGRESAS TIK JAUNI
MUI? Tai visos lietuvių visuomenės 
Įvykis. Todėl ji rengia ir remia ne 
t?k jaunimas, bet ir visi lietuviai, jų 
organizacijos, Įstaigos, spauda. Kong
reso programa planuojama visiems.

SKELBIAME vėl III pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso datas, 
kad skaitytojai ir galvojantys važiuo
ti galėtų, ypač su darbovietėmis, lai
ku sutvarkyti atostogų laikotarpius. 
Kongreso pradžia — Argentinoje 
Buenos Aaires mieste, 1975 m. gruo> 
džio 20 d. Kongreso stovykla Argen
tinoje — gruodžio 21 — 27 d. Talen
tų vakaras Montevideo, Urugvajuje
— gruodžio 17-28 d. Studijų savaitė 
ir uždarymas Sao Paulo, Brazilijoje
— 1975 m. gruodžio 29 d. — 1976 m 
sausio 6 d.

* EKSKURSIJOS BRAZILIJOJE 
numatytos per studijų savaitę (1976 
m. sausio 1-6 d. d.) tiems, kurie nėra 
atstovai (jaunimui ir svečiams). Vi
siems, kuiie liktų po kongreso užda
rymo, 1976 m. sausio 6 d., taip pat 
būtų rengiamos ekskursijos, kurių 
ilgis ir vieta priklausytų nuo daly
vaujančių. Apie tai reikės pranešti iš 
anksto, kai bus registruojamasi ir su
daromi sąrašai.

❖ BRAZILIJOJE RENGIAMOS 
jaunimui studijų dienos maždaug 
kas mėnesi kur nors gamtoje. Jose 
diskutuojami Įvairūs klausimai ry- 
šiumi su jaunimo kongresu bei Įvai
ria lietuviu bendruomenine veikla.

❖ KONGRESO STUDIJŲ SAVAI
TĖS komisija, talkinama H, Mošins- 
kienės, Živilės Jūraitytės, vadovauja
ma Alekso Valavičiaus ir Antano 
Aleknavičiaus, rengia temų sąrašą 
ir laukia pasisakymų bei siūlymų iš 
visų kraštų jaunimo. Dėl metodo: 
komisija galvoja apie pokalbius, pra
nešimus rytą ir diskusijas popiet. Bū
tų paruoštos pokalbių santraukos iš 
anksto lietuviškai ir gal kita kalba.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS valdyba išleido pir
mą ji savo bendrarašti 1974 m. lap
kričio 25 d. Ji gauna tarybos nariai, 
kurių yra 30.

* IŠLEISTAS PORTUGALŲ LIE 
TUVIŲ kalbos žodynas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pastango
mis.

ARGENTINOS III PLJK orga
nizacinis komitetas pasiskirstė par
eigomis: kongreso atidarymas — Ne- 
lida Zavickaitė; stovykla — Jonas K. 
Baltrūnas; lėšos — Jonas Mikalonis; 
spauda bei informacija — Viktoras 
Barzdžius.

Laikas savo meilę Tautai 
reiksti išoriniais ženklais

Lietuvių Tautos sūnūs, palikuoniai, 
ar tie, kurie Jai simpatizuojate, pasi
klausyki t su atvira širdim.

Mūsų Tautinė seimą esam mes visi. 
Mes mylim savo šeimos narius, nors ir 
nevienodai: kartais motiną daugiau my
lim negu tėvą, o kartais viena sesuo 
mums artimesnė negu kita. Bet jei kas 
svetimas paklaustų, mes atsakysim, kad 
labai myliu savo seimą.

Šeima turi savo natūralų pagrindą, 
arba pradžią: tėvas yra man tėvas, nes 
perdavė gyvenimo siūlą, teta yra man 
teta, nes tėtuko sesuo.

Bet gyvenimas bėga, aplinkybės kei
čias, žmonių karakteriai savotiški ir 
kartais natūralaus pagrindo neužtenka 
gražiai meilei, atjautimui bei savitarpio 
susipratimui palaikyti.

Lygindama s’eima su Tauta, galvoju 
kaip meilei palaikyti reikalingos pastan
gos. Meilė yra kaip kokia ugnelė, kurią 
reikia nuo visokių vėju saugot, kurstyt 
ir teikt kokio nors materialinio pagrin
do, kad ji turėtų is' ko degti.

Vyras su žmona, tėvai ir vaikai, bro
liai ir sesės, ką jie daro? Viens kitą pa
bučiuoja, pamyluoja, dovanėlę duoda, 
stengiasi kuo daugiausia būt kartu. Se
ka, kad ir Tautinės s’eimos nariai čia ar 
Lietuvoj ar kokiam nors pasaulio kraš
te, savo meile turime išreikšti kokiais 
nors matomais ženklais: dovanėlėmis, 
priėmimais, bendrų tikslų siekimu (nes 
tai buvimas kartu su dvasia) ar kongre» 
sais (buvimas drauge konkrečiai).

Tad mes visi, šios gražios Lietuvių 
šeimos nariai, Jaunimo Kongreso proga, 
stenkimės kokiu nors gestu parodyt 
savo meilę. Kas darbu, kas žodžiu, kas 
šokiu, kas daina, kas šalpa (nes viskas 
reikalinga) teikime išorinius savo mei
lės ženklus, kad mūsų - Lietuvių Šei
mos - meilė liepsnotų kaip didelis ga
lingas laužas, vėtrų nebojautis.

Rymantė Steponaitytė

BRAZILIJOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISIJA

Pasaulio Lietuvių Jaunimo III 
Kongreso Brazilijos Finansų Ko
misijos valdybę sudaro:

Prel. Pijus Ragažinskas - pirmi
ninkas

Norbertas Stasiulionis - vice
pirmininkas

Jonas Tatarunas ir Vincas V.
Banys - iždininkai

Halina Mošinskienė ir Genė 
Žarkauskaitė - sekretorės.

Finansų komisijos valdyba nu
tarė rinktis pasitarti vienę kartę 
savaitėje, pirmadieniais, 20,30 vai.

COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊN
CIA 1M LITUÂNIA

Espetacular. Lindo. Muito original, 
estas e outras eram as expressões qüe 
se poiam ouvir no salão de São Miguel 
Arcanjo na tarde de 16 de Fevereiro 
quando da comemoração de nossa Inde
pendência. A cada dança executada tan
to pelo grupo de NEMUNAS como pe
lo grupo RŪTELĖ eram estas as excla
mações ouvidas. Recebemos cumpri
mentos e queremos ttansmiti-los aos di
rigentes de ambos os grupos, pois real
mente estavam soberbos.

O Coral apresentou-se muito bem, 
interpretando novas canções e conse
guindo arrancar calorosos aplausos da 
platéia. Muito expressivo o poema dec
lamado pelo autor K. Jura.

O final da comemoração foi um es
petáculo que ninguém esperava; a mon
tagem do quadro vivo organizado pelo 
Pe. Šeškevičius, tendo ao fundo o acom
panhamento do coral. Foi um espetá
culo inolvidável, tendo algumas pes
soas se emocionado até as lágrimas. O 
salão esteve repleto com aproximada 
mente 500 pessoas, entre as quais «t 
achavam representantes de outros paí
ses amigos, bem como representantes 
da imprensa, os quais aliás fizeram uma 
belíssima reportagem sôbre nossa come
moração. Estas reportagens todas, nós 
tivemos graças a Sociedade Brasileira 
de Tradição, Familia e Propriedade, a- 
qua! além de enviar dois representantes 
ainda colocou à nossa disposição o seu 
setro de relações publicas junto do se
tor de imprensa. Queremos aqui agra
decer a colaboração de todos e em es
pecial dos jovens, que demonstraram 
que a nossa juventude á ativa e que po
demos contar tranquilamente com es
ta mesma juventude para a organização 
do Congresso.

Não podemos nos esquecer de cum
primentar as apresentadoras Jo progra
ma, Srtas. Wilma Šimonytė e Silvania 

Aradzenko, que se sairam muito bem 
como apresentadoras, poís não é mole 
se apresentar à frente de 500 pessoas.
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TIESA IR G Y V E N I M A S wm»
MIELIEJI ML SKAITYTOJAI

Neiškenčiu nepasidalijęs su Jumis dideliu 
,avo džiaugsmu. Manau, jog ir Jūs pasigėrėsi-
e.

Vasario 10-15 dienomis buvau Čikagoje. 
Sužinojęs, kad vieną Vasario 16-os minėji- 
ną rengia Čikagos jaunimo organizacijos 
launimo centre, penktadienio vakarą, ryžau- 
-i jj pamatyti, nors po minėjimo teks visą 
naktį nemiegoti ir autobuse prasėdėti. Tik: 
ai nesigailiu taip padaręs.

Didelė Jaunimo centro salė su erdviu bal- 
Konu prigužėjo pilnutėlė publikos. Daugiau- 
ia bi. . p jaunimo. Dešimtis įvairių jaunimo 

organizacijų vėliavų puošė sceną. Audringi 
□lojimai pasitiko Simą Kudirką. Nebuvo jo
kių politikėrių kalbų. (Tai revoliucija). .

Minėjimą pradėjo studentė Daiva Vaitke
vičiūtė (liepos gale ji atskris į S. Paulo padėt 
organizuoti Jaunimo kongresą). Visi dalyviai 
sustoję giedojo „Lietuva brangi", net keturis 
posmus. Maldą sukalbėjo Rima Skorubskai- 
tė ir Linas Rimkus, abu studentai. Pastarasis 
perskaitė ir Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbi mc ktą.

Tada keturi studentai suvaidino Simo 
Kudirkos teismo Kaune is’trauką. Visi 4 vai
dintojai buvo labai gerai pasiruošę, mintinai 
mokėjo savo roles, gražiausiai lietuviškai ta
rė visus žodžius. Žmonės klausėsi lyg užbur
ti.

Po vaidinimo scenon įžygiavo Jaunimo 
centro choras „Audra", ir muziko Fausto 
Strolios vadovaujamas sudainavo keturias 
dainas ir dar keturias drauge su E. Pakštai- 
tės vadovaujamu kanklių orkestru. Daininin
kų virš 80. Visi gimnazistai ir šiek tiek stu
dentų. Dainavo labai gražiai. Publika plojo 
ir plojo, iki išviliojimo pakartojimui dar po
rą dainų.

Meninei programos daliai pasibaigus, sce
non pakviestas tarti žodį Simas Kudirka. Jis 
susijaudinęs iki ašarų kalbėjo netoli pusant
ros valandos. Publika ir jaunimas klausėsi iki 
galo, neišlakstydami.

Kudirka pasidžiaugė gausiai susirinkusiu 
jaunimu, lietuviais išeiviais, kuriems nereikia 
niekada vergiškai lenktis prieš okupantą ir 
bučiuoti svetimą mindžiojantį batą. Dėkojo 
tėvams, mokytojams, dvasiškiams ir jauni
mui, kad išliko ir laikosi lietuviais. Tai esan
ti didelė paguoda Lietuvos žmonėms. Ypač, 
kad Lietuvoje žino, jog Amerikos lietuviai 
kovoja, veikia tėvynei laisvę atgauti.

Simas papasakojo nemaža įspūdžių iš Ru
sijos kalėjimų ir koncentracijos stovyklų, kur 
ir dabar tebekankinami mūsų broliai ir sesės 
lietuviai. Ypač jautriai Kudirka prašė visus 
lietuvius būti vieningus, nesiskaidyti, neši
nėti, nes tos rietenos yra vanduo ant oku
panto malūno ir jam tai ne kaštuoja nė kru
vinos kapeikos. Baigdamas, ragino visus, y- 
pač jaunimą būti dorais gerais lietuviais, lai
kytis Dešimties Dievo įsakymų ir vienybės, 
nes tik vienybėje yra mūsų galybė.

„Per tamsią naktelę" autobusu grįždamas 
I Klevelandą, galvojau: Kaip gerai ir gražiai 
buvo suorganizuotas mūsų jaunimo tas mi
nėjimas. Jis buvo tikrai lietuviškas, šeimyniš
kas, jaukus. Nebuvo nė vienos nelietuviškos 
kalbos, ar nelietuviškos dainos. Galima saky-

LAISKAS If KLEVELANDO

SEKMADIENI SVĘSK

„Kiekvieną savaitę, tą dieną, 
kurią pavadino Viešpaties diena, 
Bažnyčia mini Jo prisikėlimą". 
Nuo izraelitų atsiskyrę, savaitinę 
šventę krikščionys perkėlė iš šešta
dienio į sekmadienį, paminėti 
Kristaus prisikėlimui, o taip pat 
ir savo krikštui. Pradžioje sekma
dienis buvo pašvęstas maldai, o vė
liau tapo ir nedarbo cĖena.

„Sekmadienis neatskiriamai sie
jasi su labiausiai velykine apeiga- 
Mišiomis. Tai pagrindas, kodėl 
Bažnyčia taip stipriai ragina ir įpa
reigoja tikinčiuosius dalyvauti sek
madienio Mišiose.

„Šalia eucharistinės šventės,sek
madienis yra nedarbo diena. Jis 
vaizduoja Kūrėjo poilsj. Jis vaiz
duoja amžiną atilsį, kuriame po 
mirties paskęsta kiekvienas žmo
gus. Jis vaizduoja visuotinąjį atil
sį, kurį pasieks pasaulis po Pasku
tinio teismo.

„Bažnyčia rūpinasi, kad sekma
dienis netaptų tik poilsio diena. 
Modernus žmogus turėtų įsisamo
ninti, kad Dievui skirtą dieną rei
kia išsilaisvinti iš kasdienių parei
gų, bet reikia taip pat labiau susi
kaupti ir melstis. Tik šitaip, tikin
tysis pasijus esąs krikščionis, šven- 
čiąs Kristaus ir savo Velykas. Jei 
Dievui pašvęsta diena praras Prisi
kėlimo ir Krikšto atspalvį, išblės 
tikinčiųjų dvasinis gyvenimas, pri- 
ges jų tikėjimas, meilė ir viltis. 
Nedalyvaudamas pastoviai liturgi
joje, žmogus nutolsta nuo Dievo 
ir nebežino, kam gyvena. Sekma
dienio liturgija kreipia visą savai
tę į Dievą, ypač jei žmogus neap
leidžia kasdieninės maldos, kuria 
taip kursto viltis prisikelti amži
nybei".

St. Žilys, Gyvoji Lįtutgijsr

ti, kad niekas iš tų šimtų toje salėje neištarė 
nelietuvišką žodį. Mūsų jaunimėlis šio minė
jimo suruošimu puikiai išlaikė lietuvišką eg
zaminą ir darbu parodė, kad eina tvirtais 
žingsniais tikru lietuvišku keliu.

Na, ir sakykit, ar nėra kuo džiaugtis ir gė
rėtis?

KITĄ DŽIAUGSMĄ IŠGYVENAU KLE- 
VELANDE.

Ir tai buvo mūsų pačių parapijoje. Erdvi, 
graži mūsų bažnyčia Vasario 16 vos vos tal
pina žmones. Daug stovinčių. Trys kunigai 
išeina prie altoriaus: kun. L. Zaremba, kun. 
P. Dzegoraitis ir aš. Keturiolika vėliavų, išri
kiuotų ties altorium. Ir čia būriai skautų, 
skaučių, ateitininkų ir kito jaunimo pripil
dė didoką dalį suolų. Uniformuoti. O kiek 
vyrijos. Gal tik Simui Kudirkai pirmą kartą 
pas mus atvykus toje bažnyčioje buvo tiek 
žmonių. (Nepamirština, jog tuo pačiu metu 
buvo minėjimo mišios ir šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje, kur irgi buvę daug žmonių ir kur 
giedojo šaunusis „Čiurlionio" choras).

Man visų didžiausią įspūdį čia padarė Ko
munijos metas. Trys kunigai dalijome Šven
čiausią. Ir ėjo ėjo eilės žmonių susijungti su 
Išganytoju. Turbūt nedaug liko dalyvių ne
priėmusių Komuniją. Pradėjo jaunimas — 
vaikinai ir mergaitės. Ėjo tėvai motinos ant 
rankų nešdamiesi mažyčius, ar jais už rankų 
vedini. Ėjo vyresnio amžiaus vyrai ir mote
rys, ėjo ir senukai senelės. Kaip galingai gie
dojo mišių giesmes ir choras ir visi. Kaip ga
lingai baigė mišias Tautos Himnu.

Ketvirtą vai. po pietų, abiejų parapijų 
žmonės susirinko mūsų salėn. Ji yra dides
nė už Seserų Pranciškiečių salę Zelinoje. Pil
nutėlė. Ir senimo ir jaunimo. Atvyko ir mies
to prefektas Perk, kurs pasakė trumpą nuo
širdų'žodį, ragindamas lietuvius ir toliau bū
ti vieningus. Iš Philadelphijos atskridęs Algis 
Gečys pasakė pagrindinę kalbą; pagerbti be
ne šeši šiame mieste tebegyvenantieji sava
noriai, kovoje už Lietuvos laisvę 1918-1920 
metais.

Buvo ir meninė dalis. Kanklių orkestras, 
Ramovėnų vyrų choras. Gaila, tos dalies ne
beregėjau, nes turėjau eiti atidaryti bažny
čią ir atnašauti mišių auką. Tik po mišių grį
žęs radau parapijos erdvioje kavinėje besivai- 
šinančius svečius ir besidžiaugiančius gausiu, 
gerai pasisekusiu minėjimu.

Tikiuosi, Mielieji, jog ir S. Paulyje turėjo
te įspūdingą Vasario 16-os minėjimą.

Šiuo metu rengiuosi pravesti mūsų parapi
joje priešvelykines rekolekcijas. Kadangi mū
sų parapijos didelę daugumą sudaro aukštes
nius mokslus ėję parapiečiai ir didelis būrys 
jaunimo, tai turiu gerokai pasispausti gerus 
pamokslus paruošti. Pasimelskit už mane, 
kad netuščiažodžiaučiau, o tikrai skelbčiau 
Dievo žodį ir kad žmonės juo pasinaudotų.

Iki kito karto.
Jūsų Kristuje.

Kun.Jonas Kidykas,S.J.

P.S. Jau atspausta knyga apie mūsų klebono 
ir misionieriaus Jono Bružiko gyvenimą, 
darbus ir mirtį. Netrukus atsiųsiu ir Jums. 
Labai įdomi knyga, kaip įdomus buvo ir jo 
gyvenimas.

J. K.
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Su šiuo mėnesiu prasideda nau
ji mokslo metai — nauji veiklos 
metai. Ta veikla gali būti dvejopa: 
pereitų metų atkartojimas, arba 
naujų idėjų radimas ir įkūnijimas. 
Kiek įdomūs bus šie metai, pri
klausys nuo mūsų pačių įnašo. Pa
galvokime, ką galėtumėm jnešt į 
savo kultūrinę, ideologinę ar poli
tinę studentiškos bendruomenės 
veiklą. Prieš akis visa eilė suvažia
vimų, studijinių savaitgalių. Ar pa
sižymės jie konkrečių uždavinių 
svarstymu ir vykdymu, ar tik so
cialiniu pabendravimu?

Visa lietuviškos veiklos tolimes
nė gyvatis turi ateiti iš jaunosios 
kartos. Vyresnioji karta matė lais
vą Lietuvą. Jiems gimtasis kraštas 
kalba prisiminimais. Mes gyvena
me aplinkoje, kurioje lietuvybės 
išlaikymas nėra savaime aiškus da
lykas. Mums tarsi reikia susitau- 
tint, lyginant dviejų kultūrų pra
našumus. Turime apsispręst, ar įsi-
pareigojame dirbti lietuvišką dar
bą.

Esame įrodę, kad mokame rei
kalaut, turime entuziazmo ir idė
jų. Kudirkos, Kalantos ir kt. įvy
kiai parodė, kad užsikrečiam vi
suomeninėm nuotaikom. Algio 
Rukšėno knyga buvo to dinamiš
kumo išdava, tarsi bomba, kuria 
visi didžiuojamės.

O, kad tos kūrybinės bombos 
būtų dažnesnės. Mums reikia žmo
nių su Šviežiom idėjom ir mokan
čių dirbti. Ar neatėjo laikas orga
nizacijoms ruošt lietuvių visuo
menei vadus, ne tik savo vidiniam, 
organizaciniam darbui, bet ir pla
tesnei veiklai? Dr. Juozas Girnius 
knygoje „Idealas ir Laikas" ir ra
šo: "... organizacijos veiklą suda
ro ir tai, ką'ji pati kaip tokia gali 
nuveikti, ir tai, ką ji per savo na
rius visuomenėje atlieka". Organi
zacijos nariai — studentai nebega
li užsidaryt savose organizacijose, 
bet turi atlikt pareigas ir visuome
nei.

Turime dainuojančio, šokan
čio, stovyklaujančio, susirinkimus 
lankančio jaunimo. Bet studen
tuose stinga gerai lietuviškai kal

bančio, sugebančio lietuviškai ra
šyt, mokančio suvažiavimą suor- 
ganizuot jaunimo. Daug kas kal
ba jr nusiskundžia tarpusavyje 
angliškai kalbančiu jaunimu, bet 
gal ne visi žino, kad jiems pokal
biuose jau pristinga lietuviškų žo
džių, kad tėvų vaikystėje jduotas 
kalbinis kraitis jau nebepakanka
mas. Tas trūkumas jau ir griebia 
mus už gerklės. Šeštadieninės mo
kyklos tarsi sustato pagrindinius 
lietuviškumo ir mokslo griaučius. 
Jos neturi pakankamai laiko išve- 
džiot arterijas, venas ir kapiliarus, 
kuriomis turi tekėt tautinis gyvas
tis. Per dažnai mūsų mokslai ir 
sustoja, baigus šeštadienines mo
kyklas. Turime ieškot papildymų, 
per kuriuos būtų savanoriškai j- 
mama ieškot tautinių, kalbinių, 
literatūrinių plonybių. Viena išei
tis gal būtų lituanistinių stovyklų

Vadų trūkumas silpnina veiklą.
Apsidairykit ir pamatysit. Tos pa
čios pavardės kartojasi visur dau
gelį kartų. Kurgi nauji veidai? 
Rodos, taip aišku, kad.reikia veik
lą išbalansuot ant daugelio žmo
nių pečių. Vadai neturi būt nu
kankinti, kad nepadarė kitų žmo
nių aarbo. Ar bus pakaitalas tiems, 
kurie pavargs ir išsisems? Taip ir 
išnyksta paskutinieji, nes bijo ant 
vienų pečių suverstos atsakomy
bės.

Vadovui nereikia ypatingų ga- 
bumų.«Svarbiausia jis turi įvykdyt 
jam patikėtą darbą, turi sugebėt 
įjungti kitus žmones ir juos sudo
mint. Pridėjus dar žiupsnelį vaiz
duotės (o jos mes turim), galime 
griebtis entuziastingo darbo.

DRAUGAS

III PASAULIO LIETUVIŲ 
JAÚNIMO KON^BAS

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE
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NFORMACIJA

ATENÇÃO: Comunicamos que ent
re os dias 27 e 30 de Março se fará rea
lizar reuniões em Montevideo (Urugu
ay), com a participação do Brasil, Ar
gentina e naturalmente de lituanos do 
próprio Uruguay. Nestas reuniões serão 
debatidos problemas pertencentes ao 
Congresso. Esta será uma ótima opor
tunidade para se passar a Páscoa no U- 
ruguay, e apagar a má impressão que fi
cou por ocasião da Semana de Estudos.

Os interessados, que esperamos sejam 
muitos, queiram telefonar para 27470866 
e 247-8206 e 275.6241 com Algirdas.

Precisamos ajudar a Comissão de Fi
nanças a nos ajudar, pois não devemos 
nos esquecer que o „tutu” que precisa
mos é alto, e para arranjar este dinhei
ro precisamos traballfar todos juntos.

Chegaram noticias do Canadá que a 
jovem Živilė Jūraitytė vai chegar do 
Canadá no dia 3 de Março de 1975 tra
zendo uma porção de novidades e su
gestões para a Organização do Congres
so.

Melbourne studentų daina 
. apie barzdą

Neskųsk, drauguži, tu barzdos, 
kitaip išeisi iš mados.
Dabar, brolau, tokia mada, 
kad reikia vaikščiot su barzda. 
Ir koks tu vyras be barzdos — 
vaikai gatve praeit neduos. 
Dabar, brolau, tokia mada, 
kad reikia vaikščiot su barzda. 
Dabar didžiausia kultūra — 
plaukai, barzda ir gitara.

KONGRESO ATSTOVŲ RINKIMAS 
KANADOJE

Atstovų į Kongresą rinkimu rūpin
sis KUS Valdyba, kuri savo antrame 
veiklos aplinkraštyje paskelbė, jog rin
kimai įvyks balandžio mėnesio 
paskutinį savaitgalį. Rinkimai vyks slap
tu balsavimo būdu. Viso Kanada rinks 
17- atstovu. Šiuo metu kraštas padali
namas į rinkimines apygardas. Aplink
raštyje toliau rašoma, jog studijuojan
tis jaunimas turės balsuoti bei į atsto
vus kandidatuoti ten, kur jis nuolat 
gyvena, o ne ten, kur studijuoja. (JR)

RADIJO BANGOMIS. Šiomis die
nomis baigiame ruošti pirmuosius mag
netofoninius įrašus Jaunimo kongreso 
temomis. Jaunimo kongreso programė
les sutiko padauginti ir visoms radijo 
programoms išsiuntinėti Čikagoje vei
kiančios lietuvių radijo programos “Mar
gučio” bendradarbiai. Juostelės bus 
siunčiamos visoms lietuvių radijo va
landėlėms Šiaurės Amerikoje. Jos vi
sos bus tarp 5-7 minučių ilgio. Bus 
bandoma tokias juosteles siuntinėti kas 
savaitę. Jaunimo kongreso programėlę 
praves Jolanta Raslavičiūtė ir Romas 
Sakadolskis.

‘ARGENTINOS JAUNIMO” ANTRAS 
NUMERIS

Iš Pietų Amerikos gautas jau antras 
„Argentinos Jaunimo” laikraščio nume
ris, leidžiamas ispanų ir lietuvių kalbo
mis. Leidimo redaktoriui Karoliui Balt
rūnui talkininkauja jaunimo kolektyvas, 
kuriam priklauso Nelida Zavickaitė, 
Nelida Burbaitė ir s’io numerio bendra
darbiai Kristina Linkevičiūtė, Alfredas 
Stanevičius, Karolis Blumbergas. Aš- 
tuoniolikos puslapiu laikrašty supažin
dinama su Pasaulio-Lietuvių Jaunimo 
Trečiojo Kongreso komiteto nariais ir 
jų paskirtimis. Laikraštį talpinamas ir 
juokų bei poezijos skyrius, atspausdin
tos Aleksandro Solčenicino knygos ..Gu
lago salyno” ištraukos, liečiančios Pa
baltijo kraštus. Taip pat pateiktas pluoš
tas žinių apie Lietuvos geografiją, kli
matą, aprašyti lietuviu tautiniai šokiai, 
puslapis skirtas lietuvių kalbai.

Šis šapirografu spausdintas leidinys 
siunčiamas visiems Argentinos lietu
viams juos supažindinti pirmiausia su 
Kongreso ruošimo veikla bei pateikti 
bendrą informaciją Lietuvą liečiančiais 
klausimais.

Kaip praneša Argentinos spaudos 
komitetas, specialus ..Argentinos Jauni
mo” numeris išėjo vasario šešioliktos 
proga. (JRi
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Pirmieji Lietuvos laikraščiaiii
Europoje periodiniai leidiniai pasirodė 

XVII amžiuje. Pirmas laikraštis buvo iš
leistas Prancūzijoje 1631 m. O Lietuvoje 
pirmasis laikraštis „Wiadomošci Uprzywi- 
liowane“ išleistas 1760 m. Jį lenkų kalba 
leido jėzuitas P. Paprockis ir informavo' 
apie svarbesnius pasaulio įvykius. Tais 
pačiais metais buvo pradėtas leisti „Wia- 
domošci Literackie“, kuris informavo apie 
vietos gyvenimo įvykius. Iš senesnių lai
kų dar yra žinomi šie laikraščiai: Kuryer 
liSewski, Gazety Wilenskie, Vilenskij 
Vestnik. Dziennik Wilenski ir kt. Tuo lai
ku Lietuva buvo susijungusi su Lenkija, 
tai ir pirmieji laikraščiai buvo leidžiami 
lenkų ,o vėliau ir rusų kalba.

Pirmas lietuvių kalba išleistas laikraštis 
buvo „Nusidavimai Dievo Karalystėje“. Jį 
leido N. Ostermejeris Karaliaučiuje 1823- 
24 m. Išleista tik du numeriai.

1832 m. Karaliaučiuje buvo pradėtas 
leisti laikraštis „Nusidavimai apie evan
gelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pago- 
nų“. Jį redagavo F. Kelkis, F. Kuršaitis ir 
kt. Abudu laikraščiai buvo religinio turi
nio ir spausdinami gotiškomis raidėmis. 
Lietuvių tautiniai reikalai jiems mažai 
rūpėjo. Bet, kap lietuviškas žodis, vistiek 
daug prisidėjo prie lietuvybės» išlaikymo 
M. Lietuvoje. Iš senesniais laikais M. Lie
tuvai skirtų laikraščių dar yra žinomi šie: 
Keitei vis, Naujasis Keleivis, Lietuviška 
Ceitunga, Nemuno Sargas, Garsas, Aušra 
(Redagavo A. Voiska), Saulėteka, Tetutė 
ir kt.

Lietuvoje 1864 m. sukilėliai pradėjo 
leisti laikraštį „Žinia apie lenkų vainą su 
maskoliais“. Redagavo M. Akelaitis. Išleis
ta du numeriai. Laikraštį norėjo leisti L. 
Ivinskis, vyskupas M. Valančius, bet nega
vo valdžios leidimo. Kai buvo uždrausta 
lietuviams spauda, tai nelegalius ranka ra
šytus laikraščius leido Petrapilio ir Mas
kvos lietuviai studentai, Veiverių mokyto
jų seminarijos mokiniai ir kt. Kai tik ru
sai uždraudė spaudą, tai lietuviai laikraš
čius pradėjo spausdinti Rytprūsiuose ir 
slapta platinti Lietuvoje. Štai keletas tų 
laikraščių, kurie, po spaudos uždraudimo, 
buvo spausdinami Rytprūsiuose.

„Aušra“. Tai pirmas visai Lietuvai skir
tas tautinio atgimimo lietuviškas visuome
nės, politikos ir kultūros mėnesinis, kny
gutės formato, periodinis žurnalas, ėjęs 
1883-86 m. Pradžioj buvo spausdinamas 
Ragainėje, o vėliau — Tilžėje. Tiražas apie
I. 000 egzempliorių. Viso išleista 40 nume
rių. Redagavo dr. J. Basanavičius, dr.
J. šliupas, M. Jankus, J. Mikšas, J. An
dziulaitis ir kt. Nors ,Aušra“ trumpai ėjo, 
bet ji atliko didelį ir svarbų darbą Ji pa
budino tautą iš miego ir paruošė fcejią ne
priklausomybės atstatymui

VERGUOS KR«£lflMIO$E
Atsiminimai iš Sibiro tremties

Stefanija Rokienė

MEDKIRČIAI VAKAROJA

Grįžtame j barakus. Toje musų stovyklo
je penki barakai, šulinys su svirtimi ir pirtis. 
Tai ir visas Podolskas. Tiesa, dar yra pastaty
ta viena kita gryčiutė etatiniams miškų žiny
bos tarnautojams. Atrodo, ši vietovė ilgai
niui turės augti ir plėstis.

„Šviesa“. K-ataiiKisKas' mėnesinis žurna
las, ėjęs 1887-90 m. Tilžėje. Išleista 16 nu
merių. Redagavo kun. A. Vytartas ir J. 
Kriaučiūnas. Mėgino pavaduoti sustojusią 
„Aušrą“ ir bandė apjungti visų pažiūrų 
plunksnos žmones.

„Varpas“. Literatūros, politikos ir moks
lo mėnesinis žurnalas. Jo sumanytojai bu
vo Varšuvoje studijavę lietuviai studen
tai, susibūrę j draugiją „Lietuva“. Stei
gėjai dr. V. Kudirka ir J. Adomaitis. Reda
gavo dr. V. Kudirka, J. Adomaitis. J. 
Kriaučiūnas, dr. K. Grinius, dr. J. Bagdo
nas, J. Šaulys, P. Višinskis ir kt. Ėjo 1889- 
1905 m. Tilžėje ir Ragainėje. Smerkė spau
dos draudimą, valdininkų sauvaliavimus, 
skelbė mokslo žinias, kėlė tautinį susipra
timą, supažindino su tautos praeitimi ir 
skatino politinį judėjimą. Apie šį laikraš
tį ilgą laiką išsilaikė susibūrusi didžioji 
dalis lietuvių inteligentijos. Todėl jis tų 
pirmųjų laikraščių skaičiuje yra išvaręs 
giliausią spaudos vagą.

„Ūkininkas“. Leistas Tilžėje 1890-1905 
m. Redagavo J. Adomaitis, J. Kriaučiūnas, 
S. Matulaitis, K. Grinius, J. Bagdonas, J. 
Šaulys ir kt. Laikraštis kritikavo caro val
džios politiką Lietuvoje mokė, kaip reikia 
pagerinti ūkininkavimą ir kelti šalies ger
būvį.

„Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga“. Kata
likiškas'dvisavaitinis laikraštis, ėjęs 1890- 
96 m., Tilžėje. Leido O. Mauderodė. Fak
tiški redaktoriai J. Angrabaitis, K. Pakal
niškis, P. Urbonavičius ir kt. šį laikraštį 
įsteigė nuo „Varpo“ atskilę kunigai, nes 
„Varpas“ sąmoninęs tik tautiškumą o ne
sirūpinęs religiniais reikalais.

„Darbininkų Balsas“. Socialdemokratų 
laikraštis, ėjęs 1901-1906 m. Pradžioje dvi- 
mėnesinis, vėliau mėnesinis. Spausdintas 
Tilžėje ir Bitėnuose. Redagavo V. Siruta- 

įVičius ir A. Janulaitis. Laikraštis gynė 
darbininkų reikalus ir rūpinosi pagerinti 
jų būvį.

„Tėvynės Sargas“, šio laikraščio steigė
jas ir redaktorius buvo kun. J. Tumas- 
Vaižgantas; Spausdintas Tilžėje 1896-1904 
m. Laikraštis buvo sumaniai redaguoja
mas dr į bendradarbių eiles turėjo subū
ręs daug kunigų ir pasauliečių.

Rytprūsiuose dar buvo spausdinami Lie
tuvai skirti šie laikraščiai: Lietuvos Dar
bininkas, Aidas Lietuvos Darbininkų Gy
venimo, Draugas, Darbininkas, Naujienos, 
Kryžius ir kt. Visi to laikotarpio laikraš
čiai buvo spausdinami O. Mauderodės, J. 
Schoenekės, J. Reylaenderio, Lituania — 
Jurgelaičio, M. Jankaus, Jogamasto ir ki
tose spaustuvėse. Kai rusai atšaukė spau
dos draudimą, laikraščiai buvo pradėti 
spausdinti Lietuvoje

Europos Lietuvis Vytenietis

Keturiuose barakuose gyvena juodnuga
riai darbininkai, o penktame — „načalstva". 
Tame barake net ir atskirų kambariukų ati
tverta, lyg sandėlys ir krautuvė. Tai tau ir 
komunistinė lygybė.

Mes gyvenome trečiame barake, pačiame 
stovyklos viduryje. Barake radome visas 
krosneles besikūrenančias. Viduje buvo šilta 
ir malonu.

Nebereikia mums jau jokios estetikos. 
Akys nebeieško sienose pagražinimų ir pa
veikslų. Visai natūraliai ir gražiai atrodo il
gos, iš sienojų tarnų nukabusios samanos

Man labai gražu, kad visi darbininkai vieno
dai apsivilkę, kaip uniformuoti. Visų kelnės 
ir švarkai pasiūta iš paprasčiausių zuperinių 
maišų — tai sovietinė darbo liaudis.

Barake prirūkyta visokiais lapais, nes rū
koriai tabako neturi. Dūmuose kirvis kabo
tų. Prie visko pripratome ir prie šlykščiau
sių rusiškų keiksmų. Gal neviena tauta taip 
baisiai nesi keikia, kaip rusai. Tai sunkaus ir 
blogo gyvenimo išdava.

Viskas būtų gerai, tik visa bėda, kad nega
lima susitarti su skilviu, kad jis tylėtų ir ne
prašytų valgyti. Geriausiu atveju jis garga
liuoja ir žarna žarną ryja, bet blogiausia, 
kad tuščią skilvį skauda ir visą kūną riečia 
krūvon.

Matome, kad turtingesnių kolchozų dar
bininkai maitinasi iš bendro katilo. Jie turi 
ir mėsos. Dažniausia būna arkliena ar dve
siančio gyvulio skerdiena, bet tai nesvarbu. 
Jie turi kruopų ir džiovintų bulvių sriubai 
virti. Tai tikri skanumynai.

Kiti kolchozai bendro katilo neturi, bet 
miško darbininkams išrašyta duonos ir me
daus. Dabar jie įsideda į karštą vandenį Šaukš
telį medaus. Labai skanu ir sveika.

Tik mūsų kolchozas nieko nedavė. Vieti
niai vis dar geriau verčiasi. Jie turi įsidėję 
duonos ir šaldyto pieno gabaliuką, įsideda 
į verdantį vandenį ir geria. Tai atstoja arba
tą ir sriubą. Kartais į baltintą vandenį įmeta 
bulvinę gal kūtę. Tada jau gaunasi tikra sriu
ba. Bet kaip aš gyvensiu, neišgalvoju. Jau vi* 
sai baigiu savo atsivežtas bulvines gal kūtes. 
Ne geriau ir Stupeliui.

Vakare barake tikras pažmonys. Visuose 
pakampiuose ūžia, klega, kaip turguje. Už
valgę eina vieni pas kitus į svečius, rūko, šne
kasi, net rėkauja. Visi kursto krosneles ir 
džiovinasi viršutinius drabužius, autus ir vel
tinius.

Mergos susimetusios į krūvas, laikosi iš
šaukiančiai ir traukia sibiriečių dainas, Čes- 
tuškas:

"Padruška, moja,
Kak tebe nestidno
Ja lubila, ty atbila, 
Dumaješ neabidno".

''Drauguže, mano,
Kaip tau yr' ne gėda.
Ką mylėjau, paviliojai,
Manai, kad neskaudu".
Vyrai apie mergas ir kazoką patrypia. Ir 

kaip dabar nesilinksminsi? Tokia daugybė 
žmonių, barako viduryje takas platus, grin
dys nedažytos ir nešaltos, galima ir basiems 
patrypti.

Tremtiniai nuo vietinių skiriasi. Visi susi- 
grūpavę į būrelius ir ramiai šnekučiuojasi.

Aš sėdžiu ant narų ir galvoju, kaip išsi
džiovinti veltinius. Tai didelis dalykas. Ma
sė žmonių ir visi su veltiniais. Virtuvėje yra 
plyta ir prie jos plati mūrinė sienelė, bet ir 
ten neprieisi. Kai kas džiovina prie krosnelių 
ant grindų. Mėginsiu ir aš.

Čia žiemos labai sausos, bet veltiniai per 
dieną vistiek sudrėksta. Neišsidžiovinsi — 
nušalsi kojas. Šildaisi prie laužo, sniegas 
nuo ugnies aptirpsta ir susigeria vilnosna.
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Toronto gintariečiai šoka prie miesto rotušės tautybių savaitėje

Lietuviai Montrealio televizijoje
Atrodo, jau nebereikėtų rašy

ti apie Montrealio skaučių “Vai
vorykštės” projektą, tačiau tik
rai negalima tylomis praeiti pro 
jų pasirodymus kanadiškoje vi
suomenėje ir jų pastangas at
kreipti kanadiečių dėmėsi i lie
tuvius.

Jau 1974 m. lapkričio 15-16 
d.d. Show Marte su dideliu pa
sisekimu praėjo etninis festiva
lis, kuriame gražiai pasirodė li
tuanistinės mokyklos tautinių 
šokių grupė, “Gintaro” ansamb
lis ir “Vaivorykštės” moterys 
su lietuviškų kepinių stalu bei 
tautodailės paroda. Per abi die
nas buvo dalinami informaci
niai lapeliai anglų ir prancūzų 
kalbomis.

Susiieškau adatą ir siūlo ir iš vidaus au- 
luosna įdedu ženklus, kad atpažinčiau savo 
veltinius ir nesumaišyčiau jų su svetimais.

Darbininkai patriukšmavę ir išsiplepėję, 
vieni ankščiau, kiti vėliau nueina poilsio ir 
sugula ant narų.

Aš išsitiesiau anksčiau, nes buvau labai 
pavargusi. Vis galvoju ir galvoju, kaip prasi
manyti maisto. Tamsi ir baisi neviltis slegia 
mane. Badas savo nagais nuolat raižo skran
dį. Aplinkui jau ir mirtis slampinėja. Ne, dar 
ne. Turiu kaip nors prasimanyti maisto. Kad 
nebūčiau taip įkinkyta darban, lengviau išsi- 
versčiau. Bet reikia ir dabar surasti išeitį.

Nusprendžiu, kad reikia susipažinti su va
lytoja. Ji čia vietinė ir gerai žino stovyklos 
gyvenimą. Atrodo nėščia, tai gal ką nors ga
lėsiu jai padėti ir taip prisigerinsiu.

Viskas nurimsta. Visi medkirčiai miega ir 
miegodami smarkiai knarkia. Barake girdisi 
savotiška muzika.

Jau aušta, ir aš nemiegu. Visą naktį labai 
šaudė sienos. Lauke šaltis smarkiai spustelė
jo. Guliu akis užmerkusi ir nekrutu.

1974 m. gruodžio 16 d. CBC 'brėždama Kūčių vakaro svarbą, 
televizijos antrojo kanalo pro
gramos “Les coquelouches” 
abu vedėjai buvo apsirengę tau
tiniais lietuvių drabužiais ir 
programą pradėjo kartu su tri
mis jaunomis lietuvaitėmis — 
Asta ir Kristina Kličiūtėmis ir

Taip pat buvo parodyti “Vaivo
rykštės” audiniai, juostos. Mer
gaitės pademonstravo juostų ir 
gobelenu audimą. Programos 
metu priekyje pasodintos lietu
vaitės buvo aiškiai matomos.

1974 m. gruodžio 17-toji Place 
Bonaventure, kur tada buvo 
surengta etninių eglučių paro
da (kasmet organizuojama 
Montreal Museum of Fine Arts), 
buvo pavadinta Lietuvių Diena. 
Prie lietuviškos eglutės buvo 
suruošta tautodailės parodėlė 
ir visą dieną tautiniais drabu-

Ina Lukoševičiūtė, taip pat pa
sipuošusiomis tautiniais drabu
žiais. Iš vienos valandos progra
mos lietuviams buvo skirta per 
15 min.

Ir. Lukoševičienė papasakojo 
žiūrovams apie Lietuvą, lietuvių 
kalbą bei jos kilmę ir lietuvius 
Montrealyje. Mergaitėms puo
šiant eglutę šiaudinukais, ji su
pažindino žiūrovus su mūsų ka
lėdiniais papročiais, ypač pa-

Staiga pasigirsta grubus „padjom, vstavaj' 
Visi pradeda nerangiai keltis, kalbasi, niur
na ir daugumas keikiasi. Vienas sako, kad 
naktį buvo šalta miegoti ir matuškas pride
da. Kitas skundžiasi, kad ilgai negalėjo už
migti, nepailsėjo ir nusikeikia. Trečias pyks
ta, kad išsibaigė tabakas ir vėl keiksmas. At
rodo, kad visas barakas keikiasi. Trečdalis 
kalbos sudaryta tikrai iš keiksmažodžių. 
Gal darbininkai keikiasi todėl, kad jų virši
ninkai keikiasi. Gal nenori atsilikti nuo val
džios ir tuo pasirodyti, kad ir mes nieko ne
bijome. O gal apkartęs gyvenimas verčia vi
sus keiktis. Bet Dievo jau beveik niekas nebe
mini.

Kas darosi prie krosnelių ir virtuvėje prie 
plytos mūrinės sienelės, verčia griebtis už 
galvos. Vyras nesuranda autų — keikiasi. Ki
to autai neišdžiūvo — keikiasi. Toliau susi
kūprinęs darbininkas skundžiasi, kad jo au

8

žiais pasipuosusios moterys bei 
mergaitės demonstravo šiaudi
nukų gamybą, gobelenų bei 
juostų audimą, dalino informa
cinius lapelius apie Lietuvą, o 
5 .v.n.p. ir 7 v.v. “Metro level” 
platformoje lituanistinės mo
kyklos vaikučiai, vadovaujami 
Rasos Lukosevičiūteš, pašoko 
tautinių šokių, o Rasa paaiškino 
žiūrovams šokių prasmę» ir 
trumpai apibūdino mūsų kalė
dinius papročius.

Pirmąją Kalėdų dieną CTV 
televizijos 10-jo kanalo progra
ma “Parle, parle, jase, jase” 
ištisai buvo skirta etninėm gru
pėm. Prie Įvairių tautų kalėdi
niais ornamentais papfà&ftbireg- 
lutės etninių grupių atstovės su
pažindino žiūrovus su savo tau
tų kalėdiniais papročiais bei 
valgiais.

Lietuviams atstovavo tauti
niais drabužiais pasipuošusi Ra
sa Lukoševičiūtė ir dalis jos va
dovaujamos lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupės. 
Rasa, pasidalinusi kalėdinėmis 
plotkelėmis su programos vedė
jais, palinkėjo jiems lietuviškai 
linksmų šventų Kalėdų, paaiški
no lietuviu Kūčių papročius ir 
dar sugebėjo įterpti kelis žo
džius apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Keturios šokėjos pašo
ko dali Kepurinės ir kartu su 
berniukais — Kalvelį.

Atskirai dar buvo rodomi eg
lutės papuošalai. Jų tarpe — ir 
lietuviški šiaudinukai.

Džiugu, kad etninės grupės, 
veikdamos kartu, daug daugiau 
pasiekia, o lietuviai dargi gauna 
progos painformuoti kanadie
čius apie Lietuvai daromas 
skriaudas. D. S. _ *

tus kažkas numetė ir savus pasikabino 
keikiasi iš plačios rusiškos dūšios. Anas vyras 
nesuranda veltinių, o jo kaimynas tik vieną 
surado — abu ieškodami keikiasi. Kiti per 
žmonių spūstį negali prieiti prie krosnelių 
— keikiasi ir ragina pirmuosius greičiau pasi
traukti.

Ir taip iš labo ryto sklinda barake barniai 
ir keiksmai. Atrodo, kad tie žmonės, gali vie
nas kitą lengvai užmušti. Tačiau niekas nesi
muša, net ir nesistumdo, bet visą savo tulžį 
išlieja keikdamiesi. Keikiasi ir moterys. Ir 
tikrai, jei vargo spaudžiama nusikeiki, tai 
lyg ir lengvėliau pasidaro.

Ramu. Visi susirankiojo savo kunklelius 
ir skuba pusryčiauti. Niekas nesiprausia, nes 
barakuose nėra vandens ir prausyklos. Labai 
didelė kamšatis prie stalų ir prie virinto van
dens katilų. Daug darbininkų valgo sėdėda
mi ant narų.

Žmonės dar nepavalgę, bet jau pasigirsta 
prižiūrėtojų prikaišiojimai ir niurnėjimas, 
kad ilgai valgoma ir be reikalo gaišinamas 
laikas. Jie rūpinasi visus greičiau iš barakų 
išvaryti j mišką. Jei dar viršesni ras darbinin
kus barakuose, tada jie gaus pipirų, kodėl 
taip vėlai pradeda darbą.

Jau visi pavalgė. Tuojau griebia uos, 
įrankius i' nešdinaf

1
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- kovo 9 d. sekmadienį,Švento kazimiero
S V E N TÉ

praeitą sekmadienį, kovo 
2 d., gausiai susirinko tau
tiečiai į parapijos salę Mo
koje. Šventas Misiąs Lietu
vos ir sios asmenines lietu
viu parapijos Globėjo garbei 
koncelebravo klebonas t. Pet
ras Daugintis ir t. Vincentas 
Pupinis, SJ., Jis pasakė ir 
Globėjo šventei labai pritai
kintą pamokslą . Per Misiąs 
naujas (Jaunimo Mišių) gies
mes gražiai giedojo draugėn 
susibūrę buv. "Ausros" cho
ro choristai, vadovaujami 
Liudo Ra lieko.
Meninėje dalyje poetas Kle

mensas Jura jausmingai pa
skaitė šiai progai savo su
kurtą eįlerastį "Baltųjų le- • 
Ii jų princui" ir ištrauką "Sv. 
Kazimieras prie Polocko 1618 
metais" is kun. Zenono Ignata^ 
viciaus lietuviškai dar neats - 
pausdintos knygos "Galybių 
Viešpats". Choristai padaina
vo trejetą patriotinių dainų 
ir vardadienį švenčiantiems 
Kazimierams "Ilgiausių me
tų ".
Si graži švente baigėsi šeimy

niškom vaišėm, pasnekesiais ir 
sv. Kazimiero parapijos klebono 
padėka visiems dalyviams ir pri-t 

s •
sidejusiems prie jos.

ANTRŲJŲ T. BRUŽIKO 
MIRTIES METINIŲ

proga Mokoje bus sv. Mi
šios :

-gino VI klasės mokini (K., kad 
^šis stotų tį pionierius. Nega,< 
.ma paveikti mokinio, mok v 
iškvietė jo motiną.

—Aš esu religinga, savo sūnų 
mokau poterių, vėduos į ha z* 

♦čią, todėl niekada nesutiksiu. ‘ 
mano vaikas būtų pėomerius s 
vo vaiko sielos velniuįgleužra 
siu. Manęs šiuo reikalo daug.., 
j mokyklą nekviesk ite, — išrev 

į drąsi moteris.

•MMM» W—I

Kulautuvos vidurinėje mokyk 
loję verbavimas į i&cmųauininid. 
suáktyvêjo, kai mokyklai gradei 
vadovauti direktorius Stropus' » 
mokymo dalies vedėjas» ’Jaunis 
kis. 1957-58 tom. mokiniams pa 
gąsdinti iŠ mokyklos buvo paša 
ilinta X klasės mokinė M. Sidara 
vičiutė. šitaip pasielgti mokykit» 
vadovybei patarė Kauno rajono 
partijos siretorits ^^ttelcovas.

podidehų pastangų M’Sida-
8 vai., užprašytos Mokos 
Maldos Apaštalavimo na
rių;

- kovo 13 d., ketvirtadie
nį , 7 valandą ,

- kovo 16 d., sekmadienį, 
17 vai., per kurias giedos 
buv. "Ausros " choristai. Jie 
melsis taip pat uz buv. cho
ro rėmėjo DOMINIKO LAU
CIAUS vėlę .
Visi a.a. T. Jono Bruzi- 

ko gerbėjai ir D. Lauciaus 
pažįstamieji kviečiami jo
se dalyvauti.

ravsčrūtei bąvo leista užbaigti vi

štai ką praktikoje reiškia tary
binės Konstitucijos 124 str — 
“mokykla atskirta nuo bažnv 
Sasjl *

Redakcinė pastaba.

Saugumo sumetime patylėjo 
me kai kurias vietoves ^ pavar
des.

(Iš L.KJB. Kronikos Nr. 11)

UŽ3ĮMOKĖJO "M. L."
35 kr. Juzefą Taleikie- 

nė už Oną Jakutienę.
Po 50 kr. Uršulė Jotei- 

kaitienė, Zosė Pilipavi- - 
čienė, Jurg. Mickevičius, 
Ant. Sasnauskas, Magdal. 
Makaravičienė, Ona ir Vin
cas Kutkos, Veronika Nise- . 
vičius, Ed. Pažėra,sūn., 
Ed. Pažėra, Jonas Silickas, 
0. Sabonas, Viktorija But
kus, Juoz. Stanžėnas, Jo
nas Paukštys, Jon. Cikana- 
vičius, Ant. Skrebys,Magd. 
Jurgelevičienė.

Po 60 kr. Kaz. Avdzejus, 
Marijona Baltušnikienė.

Po 100 kr. Antonia Sėjū- 
nas, J. Sakalauskas /iš 
JAV-ių/, Liliana Streitas.

125 kr.Marija Miliuvie
nė už Vincą Grybauską /Ka- 
nadon oro paštu/.

Garbės leidėjai: 
, 25O kr. inž. Kaz, Aude
nis .

DĖMESIO, DĖMESIO

"EGLUTES" SKAITYTOJAI, 
LITUANISTINIU MOKYKLŲ 
MOKINIAI IR VISO LAISVO
JO PASAULIO LIETUVIUKAI

"Eglutės" laikraštėlįo sidabri 
nių sukaktuvių proga 1975 m. 
spalio 17—26 d.d. Čiurlionio 
galerijoj, Čikagoje, įvyks laisvojo 
pasaulio lietuviu kų-čių iki 14 me
tų amžiaus dailės piešimo ir tapy 
bos paroda. Tokio didelio pobū
džio paroda rengiama pirmą kar 
tą. Kūriniai neįrėmuojami ir gali 
būti jvairaus dydžio prisiunčiami 
iki birželio 15 d. su sekančia infor 
macija: vardas ir pavardė, gyvena
moji vietovė ir amžius. Dalyvio 
mokestis $ 3,00 prisiunčiamas 
kartu su darbais bus panaudotas 
jrėmavimui ir grąžinimo išlaidoms. 
Premijos bus skiriamos pagal am
žių.

Tėvai ir lituanistinių mokyklų 
mokytojai yra prašomi vaikučius 
paskatinti tapyti, paišyti, geres
nius darbelius atrinkti ir nedel
siant pasiųsti parodos rengimo 
komisijos pirmininkei Grasildai 
Meūuvienei, 4525 So. Rockwell 
Avą., Chicago, ILL. 60632. *
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Meisteriai jau pradėjo Vila Ze- 
linos parapijos vargonų reformą,. 
Prašomi visi prisidėti prie vajaus, 
kad nereiktų nutraukti darbo dėl 
lės’ų stokos.

Paskutiniam L.K.Šv. Juozapo 
Bendruomenės posėdyje buvo pa
teiktas oficialus Naujųjų Metų su
tikimo balanças. Gryno pelno pa
rengimas davė Cr$ .4.700,00.

Pelnas buvo paskirstytas sekan
čiai: CR$.2.000,00 Bendruome
nei, 2.000,00 chorui ir 700,00 
„Mųsų Lietuvai" paremti.

Sv. Juozapo Šventė
Kovo 19 d. 7 vai. bus laikomos 

sudėtinės mišios j Sv. Juozapą (lie
tuviškai). 19:30 Mišias laikys vys
kupas Dom Francisco Vieira.

Kovo, 16 dieną (sekmadienį) 
tuoj po sumos Sv. Juozapo šven
tės proga jaunimo namuose ren
giami lietuviški pietūs. Pietų tiks
las ne pelno gauti,bet šeimyniškan 
pobuvin suburti lietuvius. Todėl 
pietūs kainuos tik 10,00 cruzeirų. 
Visi kviečiami dalyvauti. Pietų or
ganizavimu rūpinasi Sv. Juozapo 
Vyrų Brolija ir Katalikės Moterys. 
’ d

KRYŽIAUS KELIAI IR GRAU
DUS VERKSMAI

Be įprastinių kryžiaus kelių, 
kurie einami kas savaitė, Sv. Juo
zapo Bendruomenės Valdyba ko
vo 9 dieną 16 valandą organizuo
ja gavėnios susitelkimą visiems lie
tuviams. Bus einami kryžiaus ke
liai, giedami graudūs verksmai, 
taip pat bus galima prieiti išpažin
ties. Lietuvoje „Graudūs verks
mai sutraukdavo dideles minias 
tikinčiųjų. Palaikykime tą gražią 
tradiciją ir svetur.

Verbų Sekmadienio, Didžiosios 
Savaitės ir Velykų Prisikėlimo ap
eigos Vila Zelinos Bažnyčioje bus 
lietuvių kalba. Pamaldų tvarkaraš
tis bus paskelbtas vėliau. Brazi
lams pamaldos bus kitomis valan
domis.

V” NOSSA LITUÂNIA

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
CUAROA-CHÜVAS PE .TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E, 

CRIANCAS. Ml NI-SO MBRI NH AS, TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

ZX\ŪSLJ 
LIETUVA

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

VEIKLOS KALENDORIUS

PASAULIO LIETUVIU KATA
LIKU BENDRIJOS

naujas advc

Centro Valdyba 
rengia SUVAŽIAVIMĄ ROMOJE 
Šventųjų Metų proga birželio 30 - 
liepos 1 d.

Pagal statutą turėtų dalyvauti 
90 atstovų: iš Anglijos 3, Argenti
nos 4, Australijos 4, Belgijos 1, 
B r a z i I i j o s 4, Italijos 2, JAV 
42, Kanados 12, Kolumbijos 1, 
Olandijos 1, Prancūzijos ^Skan
dinavijos 1, Škotijos 2, Šveicari
jos 1, Urugvajaus 1, Venecuelos 2, 
Vokietijos 3. (Penki atstovai palik
ti dar nesusiorganizavusiems lietu
viams katalikams įvairiuose kraš
tuose).

VASARIO 16 MINĖJIMO APYSKAITA

Organizacinė Komisija 16 Vasario 
minėjimui, susirinkusi posėdin š.m. Va
sario mėn. 18 d. patikrino padarytas iš
laidas ir gautas pajamas, sąryšį su minė
jimu, ir rado sekančiai:

PAJAMOS:

Gauta pajamų laisva auka, už prog
ramas: ................................C R$.482,00

IŠLAIDOS/

Programų spausdinimas CR$70,00 
Skelbimai'Mūsų Lietuvoje" 50,00 
Gėlės................. ............................100,00
Salės išvalymas.......................... 50,00
Seselėms už salą........................ 100,00
Iii. Pas. Jaunimo Kongre

sui (auka)............................... .112,00

Iš viso 482,00

**************************
************************** 

Kam rupi
LIETUVA - 
jos LAISVĖ, 
GEROVĖ 
ir ATEITIS, 
tam rūpi ir 
LIETUVIŠKIEJI 

REIKALAI.

čio "MÜSU LIETUVOS" numerio

Jam nuoširdžiausia pddėka ir geriausi linkėjimai.

ML Administracija

- Balandžio men. 4 d. 20:00 PLIAS— 
Brazilijos Skyriaus nariu susirinkimas, pas 
inž. Leonardą Mitnilį: Av. Cursino,314. Tel. 
273-6434.

- Gegužės mėn. 31d. 15:00 vai. PLIAS— 
Brazilijos Skyriaus nariu Susirinkimas, pas 
inž. Nardį Antanaitį: Rua Guilherme Alfieri, 
303. Sta. Isabel, Ėst. de São Paulo. Tel. 
292-5211.

LIETUVIŠKOJI SPAUDA - 
MÜSH TAUTINĖ ŠVIESA. 

Remkime ją ir platinkime!

M OŠŲ MIRUSI EJI
Vasario men. 23 d. 

mirė JUOZAS JUNO- 
KAS, 54 m. amžiaus, 
gyvenęs Mokoje. Ve
lionis (buhalteris), jau 
ilgiau sirgo, buvo išė
jęs į pensiją. Kilęs is 
Skapiškio miestelio.
Mirusiojo žmonai, mo

tinai, seseriai Lidijai J. 
Ralickienei, dukrai, sū
nui Nelsonui ir kitiems 
giminėms musu užuojau
ta .

Vasario 26 d. mirė 
a.a. JONAS PUTVINS-
KIS, gyvenęs V. Emoj. 
Paliko liūdesy žmoną A- 
delę ir tris vaikus. Pa
laidotas V. Alpinos ka
pinėse.
7-tos dienos Misios! s. 

m 5 d,, trečiadienį, 20 
vai. V. Zelinoj.

S.teetu nradžioje JCKAS 
'.3 bsirė Sao kau

lo m. Eetropolitano uni
versiteto teisių Jakui - 
tetą ir g?avo advokato dip 
lomą. 3veikiname na u jąji 
lietuvi advokatą ir lin
kime sėkmės.’

I
$

J

t

PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Vlado Rietančio, gi
musio Lietuvoje, kuris maždaug 
antro pasaulinio karo metu pate
ko į São Paulo, Braziliją.

Jo tėvas Pijus gyveno ir mirė 
May wood, Illinois, Jungtinėse A- 
merikor Valstybėse. Tėvo brolis - 
Jonas Plekaitis, kuris mirė, savo 
testamente užrašė dalį savo turto
brolvaikiui Vladui.

Prašau Vlado Plekaičio, jo šei
mos, arba kas žino apie jį, para
šyti man - turto administratoriui 
ir globėjui: C. Liubinui,

3244 East Dundas, Los Ange
les, Ca. 90063.

U. S. A.

Vicente Vítor Sanys £tda,
Iw. Estadual: 1MJ1UI7 ... C. G. C. 6WW0/M1

R. Coelho Barradas, 104 Fones: 274-0577 - (Res. 274-1886)
V. Prudente Sáo Paulo

1 »■»

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQÜINO 

Redator: lonas Kidykas 
Administrador: P. Daugintis

METINE PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 250 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti ,,Pedro 
Daugintis” vaidu.

S Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašy ti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomone. Už skelbimų kalbą ir turini re- 

'į dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadieni. Todėl vietinės žinios ir prane
šimai 9 - 10 puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro- • •

• . s-.. . •. • ■r».
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