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LIETUVA PRISIMINTA JAV
ATSTOVU RŪMUOSE
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimas plačiai paminėtas JAV
kongrese. Atstovų rūmų narys J.
J. Delaney vasario 19 priminė,
kad šiemet yra 734-tieji metai
nuo Lietuvos valstybės pradžios
ir 57 metai nuo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo. Lietu
vius pavadino didinga ir ryž
tinga tauta, ’pažymėdamas, kad
niekada laikas neišdildys jų stip
raus laisvės troškimo ir siekiPabrėžė, kad jis jungiasi
; í laisvės siekiančių žmonių,
tikinčių, kad Lietuvos ir jos
žmonių laisvė taps tikrove.

-oJAV kongreso atstovas Roth,
kalbėdamas Lietuvos ir Estijos
nepriklausomybės
minėjimo
proga, pabrėžė, jog yra tragiška,
kad šie kraštai negali patys mi
nėti nepriklausomybės metinių.
Pacitavo Solženicyno “Gulago
salyno” ištrauką, kurioj estas
pasakoja apie estų teisę į laisvę
ir apie bolševikų įvykdytą jų
užgrobimą.
. •
-oMinėdamas Lietuvos nepri
klausomybės
atkūrimo
su
kaktį, kongresmanas Pastore pa
žymėjo:
‘Nepriklausomybe,
laisvė, demokratija yra šventos
sąvokos lietuviam .. . Lietuva
buvo tapusi pavyzdinga respub
lika . . . Visiem lietuviam ir
Amerikos lietuviam aš reiškiu
savo viltis, kad Lietuva vėl bus
laisva ir nepriklausoma, ir, to
prašydamas, meldžiuosi.”
-oKongresmanas J. G. Beall JAV
_ stovų rūmuose, minint Lietu
ves nepriklausomybės atkūri
mą, pasakė kalbą, kurioj pažy
mėjo: “Kai mes linkstam į “de
tente” atmosferą santykiuose
su Sovietų Sąjunga, aš tikiu,

kad yra svarbu, jog nepamirštume laisvę mylinčios lietuvių
tautos ir kitų pavergtųjų. Nors
jie yra prispausti užsienio galy
bės geležinės rankos, jų laisvės
viltys pasilieka “nenuginčijamos.
Jų pavyzdį turėtų studijuoti ir at
minti visi, kurie vertina laisvę.”
-o- s
Kalbėdamas JAV atstovų rū
muose, kongresmanas E.J. Pat
ten priminė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, pažymėjo,
kad nors Lietuva prievarta užim
ta, bet Lietuvos žmonės pasilie
ka nepalaužti ir kovoja dėl savo
nepriklausomybės ir laisvės.
' Aš nesuprantu, — sakė jis, —
kaip galima svetimą kraštą ir
svetimus žmones valdyti tokia
geležine ranka, kad jie turi imtis
tokių veiksmų, kaip rizikavimas
savo gyvybe, šokant į laisvę.
Čia jau yra kažkas labai blogai.”

“Latvija, Estija ir Lietuva
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
tos 1940. Mum nuopelnas, kad
mes ir daugumas mūsų laisvo
jo pasaulio sąjungininkų atsisa
kėm pripažinti tą užėmimą. Mū
sų šis atsisakymas palaiko gyvą
viltį, kad lietuvių tauta galės ku
rią dieną vėl tapti laisva”, —
taip JAV atstovų rūmuose
kalbėjo kongresmanas J. N. Erlenbom, pabrėždamas tautų
laisvo apsisprendimo dėsnį.
-o“Lietuvių nuostabiai didelis
patriotizmas mum yra nuolatinis
priminimas apie Sovietų prie
spaudos didumą”, — taip vasa
rio 19 JAV atstovų rūmuose kal
bėjo kongresmanas Ch. W. Wha
len. Pabrėžęs, kad Lietuva ne
teisėtai užimta, kad lietuviai yra
įrodę, jog gali gyventi nepri
klausomi, iškėlė reikalą, kad ru
sai tą “detente” taikytų ir tiem,
kurie nėra rusai ir kurie neno
ri jais būti.
(ALT Inf.)

Adutiškis

Lietuvos TSR Teisingumo mi
nistrui Arankevičiui
Religijų reikalų tarybos įgalio
tiniui K. Tumėnui
Lietuvos Vyskupams ir Valdy
tojams

Pareiškimas
TSRS Konstitucija pripažįsta
visiems piliečiams religinių kul
tų atlikimo laisvę (124 str.) ir
įstatymu
garantuoja
žodžio,
spaudos, susirinkimų ir gatvės ei
tynių laisvę (125 str.), o Lietu
vos TSR BK (145 str.) numato
net bausmes tiems, kurie kliudy Adutiškio. Švenčionių apskr., baž
tų atlikinėti religines apeigas. Ta nyčios vidus
(Iš Br. Kviklio arenwo)
čiau praktika rodo visai ką kitą.
1974 kovo 15—17 Adutiškio liu pažeidimą, organizuojant ir
bažnyčioje buvo gavėnios reko vykdant religinius susirinkimus,
lekcijos. Jos ramiai praeidavo eitynes ir kitas kulto apeigas”.
net Stalino viešpatavimo metais.
Šis postraipsnis aiškiai priešu
Tuojau po rekolekcijų, kovo 20
rauja TSRS Konstitucijos 125 str.,
Adutiškio apylinkės pirminin
kuris garantuoja piliečiams susi
kas, pasišaukęs mane į apylinkę
rinkimų laisvę. Audutiškio baž
surašė “administracinio nusinyčioje nebuvo jokių susirinki
>ngimo” protokolą, kuriame kai
mų, o tik eilinės gavėnios reko
ino mane, kad aš kovo 15—17
lekcijos.
dienomis pažeidžiau Lietuvos T
1966.V. 12 ATP įsake apie ku
□R ATP 1966 gegužės 12 įsako
nigų kvietimą į atlaidus ar reko
antrąjį
postraipsnį.
Netrukus
lekcijas ir apie rajono leidimus
man atsiuntė net du pranešimus,
kunigams atvykti net neužsimin
kad Švenčionių rajono Vykdomo ta. Kas ir kur išleido įstatymą,
jo komiteto Administracinė ko
draudžiantį kviesti be rajono lei
misija kovo 25 nagrinės mano
dimo kunigus į atlaidus, man ne
bylą, kurioje aš privalau daly
pasakė.
vauti.
Posėdyje išgirdęs kaltinimą,
Posėdyje dalyvavo Švenčionių
norėjau paaiškinti, kad jų kalti
rajono Vykdomojo komiteto pir nimas be jokio pagrindo, bet po
mininko . pavaduotojas Mačio
sėdyje dalyvaujantis milicinin
nis. milicijos viršininkas Archikas pradėjo šaukti: “Tylėk!x Čia
pov ir kiti Administracinės ko tau ne bažnyčia!” Rajono VK
misijos nariai. Mačionis mane kai
pirmininko pavaduotojas Mačio
tino, kad aš, be rajono leidimo
nis paklausė: “Pasakyk, ar buva;
pakviesdamas kunigus į rekolek pakvietęs kunigų? “Patvirtinau
cijas, pažeidžiau Lietuvos TSR Tada Mačionis pasakė: “Mums te
ATP 1966 gegužės 12 įsako ant užtenka”, o milicijos viršininkas
rąjį postraipsnį. Tačiau į nutari Archipov grasino: “Mes sutvarky
mą įrašė: “Pažeidė įstatymus, or sime!”
ganizuojant ir vykdant religinius
“Mes sutvarkysime!” Beteisį ir
susirinkimus”. Eilinėse parapijos niekuo neprasikaltųsį kunigą la
rekolekcijose įžiūrėta susirinki bai lengva “tvarkyti”. Šmeižti ir
mai!
kaltinti bet kuo. visi turi teisę ir
1966.V. 12 LTSR ATP įsako nesivaržo. Tačiau ginti kunigo
antra i ne postrai psn y i e sakom a: niekas neturi teisės •—šitai bu
“I
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MASKVA MŪSŲ KRAŠTĄ VISU
SMARKUMU RUSINA
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Dr. Vaclovo Paproc-|
ko tartas žodis Lietu
vos Nepriklausomybės
minėjime Waterbury,
Conn. 1975 m. vasario
mėn. 16 d.

Lietuvos nepriklausomy
bės atgaivinimo sukaktį apvaikštome 57-tąjį kartą. Mi
nėdami išeivijoje šį ypatingą
įvykį mintimis bandome užmegsti ryšį su gimtuoju |
kraštu, kurio sultys visus
mus tautiniai brandino ir
skiepijo meilę savo tėvų
žemei.
Vasario 16 patylomis tai
pat mini pavergtieji lietu
viai okupuotoje Lietuvoje,
rusų koncentracijos lage
riuose, kalėjimuose. Patekę
į Maskvos nagus jie yra
sunkesnėje padėtyje, negu
buvo mūsų protėviai bau
džiavos laikaig. Tada betei
sį žmogų ponas išnaudojo
fiziniai ir dvasiniai. Dabar
tinis Lietuvos viešpats -rusas ne> tiktai čiulpia iš žmo
gaus gyvus syvus, bet ir
tautiniai jį alina. Maskva
mūsų gimtąjį kraštą rusina.
Rusina įvairiomis priemo
nėmis, ypatingai kilnodama
gyventojus. Iš vienos pusės į
jaunimas vežamas vasaros į
darbams į tolimus rytus,
kraustomi statybininkai į Si
biro tundrą naujai tiesiamo
geležinkelio darbams, veža
mi naujokai už tolimo Bai
kalo, tremiami suimtieji į
Vorkutos konclagerius, ir iš
kitos pusės į pavergtą Lie
tuvą gabenamas privilegi
juotas luomas - kolonistai,
neva mokyti gyventojus
amato arba būti jų patarė
jais.
t
Visai neseniai Drauge
(1975.1.15) aprašyti kryžiaus
keliai lietuvio-statybimako ,
Liudo Odino, kuris mirė
Kaune 1974 m. gruodžio
mėn. 5 d.
1945 metų pradžioje ru
sų saugumiečiai jį suėmė ir
be jokio pagrindo kalino. Kalėiimai tuo metu buvo už
grūsti. Karui besiaučiant susiekimo priemonės buvo
naudojamos
kariuomenės
reikalams, todėl į rytus su- I
imtuosius varė pėsčiomis,
mirties kolonose, neTir siau- i
čiant sniego pūgoms. Per
žengus Lietuvos sieną, Liu
do Odino kolona buvo sustab
dyta ir čia pat sušaudyta.
Paplūdę kraujuose lietu
viai krito ant šalčio sukaus
tytos svetimos žemės. Krito
taip pat aptaškytas likimo
brolių krauju, bet kulkos ne

paliestas Liudas Odinas. Eg
zekucijai pasibaigus jis atsi
stojo ir pakėlė aukštyn ran
kas. Maskoliai vėl užtaisė
šautuvus. Besiruošiant šau
ti, staiga psirodė du rau
donarmiečių džipai, kurie
prisiartinę paklausė ar kar
tais suimtųjų tarpe nėra ce
mento liejimo specialistų.
Liudas pasisakė mokąs tą
darbą. Kareiviai pasiėmę jį
su savim, nugabeno į Irkutą, ir tokiu būdu jisai išgel
bėjo savo gyvybę.
Lietuvių nueiti kryžiaus
keliai sakyte sako kiek žiau
rūs yra dabrtiniai mūsų
krašto valdovai. Jie pasisa
vino sau neribotą galią
mūsų gimtinėje sauvaliauti,
tyčiotis iš laisvę mylinčių
žmonių, juos terorizuoti,
šaudyti ir rusinti.
1961 metų pradžioje į ma- .
no gydymo kabinetą New
Yorke atėjo tik ką atvyku
si įš pavergtos Lietuvos su
vargusi moteris. Jos pavar
dė -- Lidija Sinicienė, buvu
si Kauno Medicinos Institu
to bibliotekininkė. Pasikei
tus keliais nereikšmingais
sakiniais pacientė pasisakė,
kad prieš išvykdama į JAV
ji aplankė prof. Tadą Iva
nauską, kuris užklaustas ką
notėtų perduoti lietuviams,
su ašaromis akyse atsakė:
“Ponia, kur Tamsta bebūsi,
ką besutiksi kartok išei- j
viam tuos pačius mano žo
džius: okupantas mus rusi
na.^

Jeigu Maskva išeivių vai
kams leidžia pagyventi pio
nierių stovykloje arba pa
bendrauti tyčia jiem įsteig
tuose Vilniuje tariamai li
tuanistiniuose kursuose, tai
ne todėl, kad raudonoji
meška pavirto Rūpintojėliu.
Ji turi savo paslėptus, klas
tingus išskaičiavimus - dva
siniai sužaloti atvykusius
jaunuolius - juos indoktrinuoti. Rusas neinvestuotų
tam tikslui savo pinigų jei-gu nesitikėtų iš jų sulaukti
vispusiškų palūkanų. Joks
išmintingas žmogus nepati
kės, kad Kremliaus valdo
vai jaudinasi mūsų nutautė
jimu tuo metu kai jie patys
visomis priemonėmis rusi
fikuoja Pabaltijį, įskaitant
okupuotą Lietuvą.
Grynas
nesusipratimas
laisvajame pasaulyje bręs
tančius jaunuolius siųsti į
rusų jiem specialiai paruoš
tus spąstus. Ypatingai kok
tu klausytis kai kurių grįžu
sių jaunuolių pasakojimų,
kad esą jų smegenys nebu-

Lie tuvis tremtinys Sibire pne miškų darbų. Nuo
trauką paskolino dr. V. Paprockas.

ŽMOGAUS LAISVES NEDALOMOS
Prezidento Ftrdo žodis apie religinių programų reikšmę
Washingtonas. — Religinės ra
dijo programos atlieka labai svar
bų uždavinį Amerikos viešajam
(gyvenime, pažymėjo prezidentas
Fordas, kalbėdamas religinių ra
dijo siųstuvų sąjungos suvažiavi
me Washingtone. Priminęs Ame
rikos Konstitucijos pirmąjį straips
nį, kuriame pabrėžiama, jog pa
grindinės žmogaus laisvės yra
nedalomos, Fordas pažymėjo, kad
teisė laisvai išpažinti savo tikėji

vo plaunami. Jei asmuo, bu
vęs MVB slaptųjų agentų
globoje teigia, kad jo sme
genų niekas neplovė, tuo
pačiu sukelia įtarimą, kad
galimas daiktas į laisvąjį pa
saulį jis sugrįžo jau su pra
plautais smegenimis. Sme
genų plovimas kaip tiktai
pasižymi tuo, kad pasirink
toji auka nė nejunta kaip ji
patampa raudonojo voratink
lio apsupta.
Dirva

mą neturi jokios prasmės, jei xa?
tu nėra suteikiama žodžio ir su
sirinkimų laisvė; žodžio laisvė yra
negalima be spaudos laisvės, bt
religinių knygų ir religinių radijc
programų laisvės.
Kalbėdamas apie religinių ra
dijo programų reikšmę, preziden
tas priminė, jog pagal statistinius
duomenis, religines radijo progra
mas Amerikoj pastoviai seka dau
giau kaip 40 milijonų žmonių, ir
klausytojų procentas tiek Ameri
koje, tiek užsienyje, nuolat auga.
Šie skaičiai rodo, jog religinės ra
dijo programos atlieka nepapras
tai svarbų vaidmenį, skleidžiant
gėrį ir stiprinant laisvės bei tai
kos idealus.
Amerikiečiai nėra praradę tikėjimo, vilties ir žmonių meilės,
kaip tvirtina skeptikai. ‘‘Aš žinau,
jog kiekviena nauja generacija
vis iš naujo atranda šiac verty
bes ir jomis pagrindžia savo gy
venimą” — pažymėjo prezidentas
Fordas.

3
■ • v •'

i Vi O O M

i

L. i

V M

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA

MŪS ŠIRDYJE VISADA!

III PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESAS
BUENOS AIRES - MONTE V t

- «AO PAULO
TŪKSTANTINIS VAJUS

Visuomenė klausia

KAS RUOŠIA KONGRESĄ?
Kovo mėnesį susirinkimuose ir kito
mis progomis Jaunimo kongreso Brazi
lijos komiteto bei komisijų nariai buvo
ypatingai klausiami, “kas ruos’ia Jauni
mo kongresą? ” Šiame straipsnelyje i
ši klausimą atsakoma.
Visų pirma būtų naudinga atskirti
mus liečiančios ruošos dvi dalis: Jauni
mo kongreso rengimą bendrai ir kong
reso ruošą Brazilijoje.
Kongreso ruošą Brazilijoje prieš trejis metus pamažu pradėjo jaunimas^
1972 metais dalyvavęs antrajame Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Šiau
rės Amerikoje. Čia penkiolikos kraštų
atstovai nutarė, kad sekantis kongresas
įvyks Pietų Amerikoje, tai yra, Argen
tinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje.
Jaunimas 1973 metų lapkričio 15 d.
pradėjo sudaryti pirmąsias komisijas,
kurios ruošė planus, rinko sumanymus.
Reikalui subrendus, 1974 metų vidu
ryje sudarytas Ill PLJK Brazilijos komi
tetas. Šio komiteto nariai, kurie buvo
daug kartų paskelbti spaudoje, yra lie
tuviu organizacijų atstovai, bairų bei
vietovių įgaliotiniai, jau veikiančių ko
misijų ryšininkai, iš viso virš 30 asme
nų. /
Brazilijos komitetas atstovauja lietu
vių visuomenę Brazilijoje, kadangi jį
sudaro organizacijų bei vietovių/bairų
atstovai. Sis komitetas yra organas, ku
ris atsako už kongreso darbus šiame
kras’te.
Kad komitetas geriau veiktų, 1974
metų rugpiūčio mėnesį buvo pakviesta
penkių asmenų komiteto valdyba, su
pirmininku Arūnu Steponaičiu. Ši val
dyba vadovauja komitetui ir kongreso
ruošai Brazilijoje. Valdyba savo pasku
tiniame posėdyje, balandžio 10 d., nu
tarė pakviesti nariais į komitetą visų
lietuvių organizacijų pirmininkus, iŠ
kurių tarpo ir iš dabartinės valdybos
narių butų sudaryta papildyta septynių
asmenų valdyba. Organizacijų pirminin
kų ir valdybos posėdis kviečiamas ba
landžio 28, 20 vai. Jaunimo namuose
naujai papildytai valdybą sudaryti.
Salia Brazilijos komiteto ir komite
to valdybos, šiuo metu veikia komisi
jos, kurios vykdo specifinius uždavi
nius: finansai, turizmas-transportas, būs
tinė, visuomenės reikalų, parengimų,
studijų savaitės, spaudos -informacijos,
nakvynių.
Tad į klausimą “kas rengia kongre
są Brazilijoje”, atsakoma: visi lietuviai,
visa kolonija. Tai ruošai šiame krašte va
dovauja PLJK Brazilijos komitetas, ku-

KUN. A. SAULAITIS, SJ, Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas, vadovaująs trečiojo pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso ruošai.

riame dalyvauja organizacijų bei bairų
atstovai, ir kuriam vadovauja valdyba.
Komitetas atsko už kongreso pasiseki
mą ir ruošą.
Kas ruošia Pietų Amerikoje?

Kaip visiems žinoma, Jaunimo kon
gresas vyks ne tik Brazilijoje, bet taip
pat Argentinoje ir Urugvajuje. Šiedu
kraštai taip pat turi savo vyriausiąjį
komitetą ir įvairias komisijas.
Kad Kongreso ruoša būtų vieninga,
trijų kraštų atstovai sudarė bendrą III
PLJK komitetą, kuriame yra du nariai
iš Urugvajaus, trys iš Argentinos ir pen
ki iš Brazilijos. Šis bendras komitetas
sprendžia ir svarsto bendrus reikalus.
Tad Pietų Amerikoje kongresą ruo
šia trijų kras’tų lietuviai su savo kraš
tų komitetais, o ryšius tarp trijų kraš
tų palaiko bendrasis komitetas. Ben
drajam III PLJK komitetui iš Brazili
jos priklauso Elena Bareišytė, Teresė
JoČytė, Jonas Lukoševičius, Emantė
Jūraitienė ir Antanas Saulaitis. kuris
1974 gruodžio 21 bendrame posėdyje
Montevidėjuje buvo pakviestas pirmi
ninku.
Kas ruošia kongresą iš viso?
---———į
Šalia kiekvieno trijų kraštų (Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus) komitetų
ir bendrojo III PLJK komiteto su atsto
vais iš šių kraštų, dar yra vienas komite
tas sudarytas specialiai šiam kongresui.
Tai yra Kongresui remti Komitetas)
(KRK), kuriam priklauso visų pasaulio
kraštu, kur yra susiorganizavusios kolo

nijos, Lietuvių Bendruomenės pirminin
kai. IŠ Brazilijos šiam komitetui pri
klauso Algirdas Sliesoraitis, iŠ Argenti
nos Arturas Mičiuidas, iš Urugvajaus J.
Dobilevičius, Šalia Lietuvių Bendruo
menės pirmininkų, Kongresui Remti
Komitete yra dar keletas kviestų asme
nų - pavyzdžiui, pirmųjų dviejų kongre
sų pirmininkai. Sis komitetas yra pasau
linio masto vienetas.
Kongresą ruošia dar du vienetai, ku
rie nuolatos veikia. Jie nebuvo sukurti
tik šiam kongresui, bet kadangi kongre
sas yra jų kviečiamas, toje veikloje
glaudžiai bendradarbiauja.
Visų pirma yra Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė, kurios dabartinė (19731978). valdyba sudaryta Čikagoje su
pirmininku Br.Nainiu. Jaunimo reika
lams vicepirmininkas yra Romas Kaspa
ras, kuris gruodžio mėnesį kongreso
reikalais lankėsi Brazilijoje ir kitur. PL
Bendruomenė globoja ir talkina kon
greso ruošai, sudarė finansų komisiją
Šiaurės Amerikoje, kuri sutelks virš
75.000 dol. PLB valdyba organizuoja
500 asmenų ekskursiją iš Š. Amerikos.
Antra, Jaunimo kongresas yra 1972
metais įsteigtos Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavimas arba seimas,
nes jame dalyvauja rinkti jaunimo atsto
vai iš įvairių laisvojo pasaulio kraštu.
Kongreso ruošoje dalyvauja PUS val
dyba. kurios nariai yra: Willy Ambrozevičius, Emantė Mikuckytė-Jūraitienė.
Živilė Jūraitytė (sekretorė) ir Antanas
Saulaitis (pirmininkas) iš Brazilijos, Nelida Zavickaitė iš Argentinos ir Edmun
das Andriuškevičius iš Urugvajaus
Jaunimo sąjunga turi dar du viene
tu. kurie dirba kongresui: PUS Ryšiu
centras Čikagoje (vadovas Mindaugas..
Pleškys) ir Kongreso Informacijos Tar
nyba (KITa) Washingtone (vadovas Ro
mas Sakadolskis).

Prie tūkstantinio vajaus šią savaitę
prisidėjo šie nauji mecenatai rėmėjai
19. Šv.Juozapo Vyrų. Brolija 1.000,00

20. Pio Butrimavičius
21. Lucia e Milda Jodelis
22. Ricardo Sidaravičius
23. Leonas Meškauskas
24. Jonas Bratkauskas
25. Renato Mendo

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Pasižadėjusių šios savaitės įnašai:

Šv.Juozapo Vyrų Brolija
Albino Budrevičius
Leonas Meškauskas
Renato Mendo
Alexandre Bumblis
Jorge Garska

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
100,00

Smulkesnės aukos:

Petronėlė Banys
Nelson das Bolsas
Casa Teste Ltda.
João Matioli

100,00
100,00
100,00
100,00

Lietuvi, paremk mūsų jaunimą. Pri
sidėk prie tūkstantinio vajaus. III Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pa
sisekimas yra tavo rankose.
FINANSŲ

KOMISIJA

□□□□□□□□□□□□□□r
□□□□□□□□□□□□□□u
□□□□□□□□□□□□□□n
Brazilijoje
III PUK Brazilijos komitetas su savo
valdyba.
Brazilijos J K Finansų Komisija ir
kitomis komisijomis.
Visi Brazilijos lietuviai, per savo or
ganizacijas, ju atstovus ir bairų. vieto
vių įgaliotinius.
(A. Saulaitis)

Santrauka
Sudėjus visus komitetus ir kitus
veiksnius, išeina sekantis III PLJ Kon
greso ruošos vaizdas, pradedant nuo
vi išaus:
Pasauliniu mastu:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė su
Kongresui Remti Komitetu ir
Finansų Komitetu Šiaurės Ameriko

PARABENS A “FINANSŲ KOMISIJA’

Espetacular o jantar de sábado dia
12/04 nos salões da “Sąjunga”. Compa
receram perto de 150 pessoas quando
eram esperadas somente por volta de
120. Sucesso Total.
-o-o-o-

É bom lembrar, que vai haver um
churrasco no dią Io de Junho, que
também será em beneficio do Congres
so, e desta vez vamos ver se a “ala jo
vem" dirá presente. As reservas podem
ser feitas na Moóca com os Pes. Jesuí
Pietų Amerikoje:
tas ou então na Vila Zelina com o dėdė
III Pas. Liet. Jaunimo kongreso komite- Juozas
tas (bendras trims kraštams)
Algirdas

je
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjuųga su
PUS Ryšių centru Čikagoje ir
Kongreso Informacijos tarnyba Wash
ingtone

4

P AS I KALBĖJIMAS
J

I

S Kokios dabar Beraviu išeivijos dva
sinės religinės problemos (didžiosios)?
Ar matyti koks skirtumas nuo praeities
(prieš 5-10-15 metų)?

Dvasinės religinės problemos ne vi
sur vienodos. Daug kur jaučiamas pasi
metimas, ypatingai skaldymosi žaizdos
JAV-bėse tarp lietuvių - dažnai asmeniš
kų. neišsipildžiusių ambicijų bei per di
delio savęs ieškojimo išdava. Šių ir pana
šių problemų šaknys gali būti labai gi
lios Neretai savo tikėjimą tepažįstame
tik paviršutiniškai. Trūksta mums skai
tybos. susikaupimo. Greiti pasikeitimai
pasaulyje, Bažnyčios gyvenime, religinė
se formose žmones išmuša iš įprastų vė
žių. jie pasimeta, išgyvena krizę. O tu
rėtų būti atvirkščiai. II Vatikano susi
rinkimas siekė pagyvinti mumyse krikš
čioniškąjį gyvenimą, kad su nauju verž
lumu eitume į šių dienų pasaulį, skleis
dami Kristaus atneštąją ramybę, jo
džiaugsmą ir viltį.
6 Kiek teko JAV patirti, koks yra
susidomėjimas Pietų Amerikos lietu
viais ir PU Kongresu?

Pietų Amerikos jaunimo daluvavimas pirmuose dviejuose Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresuose JAV bei
Iautinių šokių šventėse, nuolatos pasi
rodančius nuotraukos bei straipsniai
Šiaurės Amerikos lietuvių spaudoje apie Pietų Amerikos lietuvių gyvenimą
tuo pačiu suartina ir šių dviejų konti

SU

K U N.

K I J A U

nentų lietuvius. Apsilankymai ir nuola
tinė informacija tą ryšį stiprina. Ruo
šiantis III PU Kongresui, domėjimasis
itin auga. Šiuo metu dažnai pasirodo
spaudoje ir straipsnių apie paruošia
muosius kongreso darbus. Kongrese
planuoja dalyvauti ne tik jaunimas bet
įr suaugusieji.
7. Ar lietuviai pasauliečiai lietuvių
parapijose užima vis didesnį vaidmenį?
Ar jį užims? Kokį? Kodėl?

Vaidmens užėmimas labai daug pri
klauso nuo parapijos vadovybės, pa
prastai nuo klebono. Aišku, dėmesį ir
susidomėjimą turi parodyti ir pasaulie
čiai. Tikrovė labai nevienoda: kai kur
pasauliečių įsijungimas yra pasigėrėti
nas, kitur dar nė pradžios nesimato.
Sąlygos ne visur vienodos. Tautiniai
mišriose parapijose Parapijos Tarybos
steigimas nėra lengvas patvarkymas.
Mano žiniomis, nedaug lietuviškų para
pijų turi tarybas. Nėra abejonės, kad
pasauliečių veiklus dalyvavimas daug
padėtų lietuviškosioms parapijoms. Vis
daugiau pradedami jausti kunigų, ypač
jaunų, trūkumą. Daugybę darbų pui
kiausiai galėtų atlikti parapijos gyveni
me ir pasauliečiai. Toks pasauliečių įsi
jungimas išlaisvintų kunigą jo tiesiogi
nėm pareigom.

pat reiškia rūpestį dėl jaunimo apašta
lų Pietų Amerikoje - kas dirbs su jau
nimu ateityje, jei vienas kitas veiklesnis
kunigas išvyktų? Kokia bus kolonijos
ateitis, jei tikrieji darbininkai sumažės?
Malonu sveikinti kun. Juozą Šeškevi
čių, naująjį šv. Juozapo parapijos kleboną. Taip lygiai linkiu lietuviams sale
ziečiams, išvykus iš šv. Juozapo parapi
jos, sėkmingai darbuotis su São Paulo
lietuviais: tam jie čia atvažiavo. Šie įvy
kę pasikeitimai turėtu tik dar arčiau
mus visus sujungti - kunigus ir pasaulie
čius - šios São Paulo kolonijos lietuviu
8. São Paule būdamas tik 6 dienas
veiklai bei pavergtos tautos gerovei. Lie
Šį kartą, ar pastebėjote kokius ypatin
tuvos laisvei.
gus musų kolonijos reikalus, rūpesčius,
pasikeitimus nuo paskutinio vieŠėjimo9 Tarėtės su lietuviais jėzuitais, sa
si 1973 m?
leziečiais. kun. J. Šeškevičium. Kokius
Vienas iŠ reikalų, kuris sujudino ne reikalus norėjote aptarti9 Kokius pa
tik São Paulo bet ir visą Pietų Ameriką geidavimus išgirdote? Ar buvo kokiu
Šuo metu yra III Pasaulio Lietuvių Jau- nuosprendžių, išvadų?

_jiimo Kongreso ruošimas. Tai rūpestis,
Aptarėme savo darbus bei įsiparei
kuris priklauso ne tik jaunimui, jis sa gojimus Sao Paulyje ir Brazilijoje Dar
vas ir suaugusiems. Sutikti asmenys taip bų yra daug, tik darbininkai vis mažė-

' VIENAS iš originalių,
kūrybingų ir novatoriškų re
liginių renginių įvyko sek
madienį, kovo 16 d. popie
tėje Jaunimo centro didžio
joje salėje, į kurį susirinko
net iki 500 žmonių. Tai buvo
ne koks maldingų moterė
lių susibūrimas, bet suėjo
daugumoje tie žmonės, ku
rie domisi tikrąja kūryba ir
gal net avangardiškumu.
Tik atėjęs į Jaunimo cent
ro didžiąją salę, jauteisi
esąs lyg šventykloje. Tam
siame scenos fone matėsi
r krjžiug^aplink jį švietė pro
gramos “mėtų vis besikei
čiančių vitražų skaidrės ir
vaizdus lydėjo vargonų mu
zikos garsai. Visa tai ypač
gavėnios metu, artėjančiai
Kančios savaitei, darė gilų
įspūdį. Antra vertus, tose
skaidrėse matėsi geriausi
JAV ir V. Europos švento
vių kūriniai, įamžinti žinomo
- foto ir filmų menininko kun.
Violeta Korsakaitė atlieka "Atgailos Šokj
A. Kezio, kurs, kaip Jauni
religinės kūrybos popietėje, Chicagoje.
mo centro direktorius, ir
rengė šią retą bei įdomią

religines kūrybos popietę.
Programą pradėjo akt. A.
Dikinis Kazimiero malda iš
A. Landsbergio dramos Vė
jas gluosniuose. Komp. D.
Lapinsko muzikos studijos
mokiniai Nida, Gaja, Ramin
ta ir Arūnas Pempkai atli
ko pirmąją dalį Mišių Ma
žiesiems. Naujajam kūriniui
muziką parašė komp. D.
Lapinskas. Po to akt. A. Di
kinis padeklamavo Putino
eilėraštį Bachas, o sol. B.
Prapuolenis atliko kai kurias
religines komp. J.S. Bacho
arijas. Į spalvingai besikei
čiančią ir greit bėgančią
programą įsijungė balerina
V. Karosaitė, meniškai atli
kusi Atgailos šokį pagal jos
pačios choreografiją. Po V.
‘ Karosaitės sekė akt. A. Bi
kinio deklamuojamas Putino
Rūpintojėlis ir Jaunimo dra
mos studijos, vadovaujamos
rež. Ž. Numgaudaitės, kū
rybiškai inscenizuoti evan
gelijos palyginimai Sūnus
palaidūnas ir Gailestingasis
Samarietis.

ja Vis siekiame tų pačių UKsių. p
nauti savo žmonėms dvasiniai, ápjung
ti išsisklaidžiusius tautiečius; burti jau
nimą religiniam, lietuviškam ir kultu n
niam pasireiškimui; padėti šios kolom
jos lietuviams užmegzti ryšius su kitais
Pietų Amerikos lietuvių junginiais <>
net viso pasaulio lietuviais; jungtis su
viso pasaulio lietuviais, kovojant už pa
vergtų brolių ir sesių žmogiškųjų teisiu
atgavima, pilną Lietuvos laisvę. Šis dar
bas nėra vien tik kunigų, jame privali
veikliai dalyvauti kiekvienas lietuvis
Malonu buvo susitikti su jaunimu
nejnuniečių atstovais. Jie sielojasi dėl
São Paulo lietuvių jaunimo ateities
Sutikau visą eilę pasauliečiųjairie laba
pozityviai ir kūrybingai bendradar
biauja su dviem mūsų Tėvais, be
sidarbuojančiais šiame mieste. Išsi
kalbėjau ir su Tėvu Vincentu Pupiniu
S.J., kuris čia darbuojasi su Rylų Apei
gų katalikais. Jis visuomet pasiruošęs
talkinti ir mūsų įsipareigojimuose, dar
be su lietuviais. São Paulo ir apylinkių
lietuviams gerai suprantama “Mūsų Lie
tuvos” reikšmė. Te'vui J. Kidykui, S.J
išvykus i Clevelandą, JAV, darbuotis
lietuvių parapijoje, šio savaitraščio re
dakcine komisiją papildė kun. Pranas
Gavėnas, lietuvis salezietis. Jį sveikina
me ir tikime, kad jis ir toliau galės dar
buotis lietuvių spaudos darbe Įeina i
ML redakcine komisiją taip pat ir Alfon
sas Petraitis. Prie spaudos darbo prisi
deda ir eilė kitu Literatūros Būrelio na
rių. Yra daug kitų sričių, kur toks pa
sauliečiu ir kunigu bendradarbiavimas
pagyvintu religine ir tautinę kolonijos
veikla
Bus daugiau

® ANTRĄJ Ą popietės dalį
pradėjo vėl akt. A. Dikinis,
nešęs patį didžiausią pro
gramos krūvį, A. Jasmanto
religiniais eilėraščiais. Po jo
šiuo metu ypač populiari
ir gerai pasiruošusi sol. E. >1.)
Blandytė atliko tris gies
mes, J. Bertulio, A. Šopakos
ir J. Dambrausko. Vėl į
sceną grįžęs akt. A. Diki
nis perdavė vieną iš gra
žiausių rašyt. J. Jankaus
kūrinių - Kryžius. Dar kar
tą grįžo ir rež. Ž. Numgau
daitės vadovaujamos Jauni
mo dramos studijos moki
niai. Dabar jie perdavė
evangelijos palyginimą Sėjė
jas su tikrai gyvenimišku ir
kartu komišku antspalviu.
Ekumeninių laikų nuotai
koms labai tiko akt. A. Bi
kinio perduota Donelaičio
Metų ištrauka, o progra
mos pabaigoje į sceną atė
jęs Pirmyn choras su vado
vu muz. K. Steponavičium
atlikta Avė Maria giesme
iš operetės Meilės daina pui
kiai ir deramai užbaigė vie
ną iš gražiausių religinės kū
rybos popiečių. Visa progra
ma, kurioje pasirodė tiek
daug veidų, prabėgo per dvi
valandas.
Dtf^a
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III PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESAS
.TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL

LITU ANA

DA JUVENTUDE

Rua da Giestas, 927-9 - VHa Bela - o3147 São Paulo, SP

- Teí 1611) 63-5723, 274-0934

JAV ATSTOVU RINKIMAI

KVIEČIAMAS POSĖDIS IR PRAPLE
ČIAMA VALDYBA

Šių metų balandžio 28 d., 20 vai.,
Vila Žolinos Jaunimo namuose kviečia
mas visų lietuvių organizacijų pirminin
kų posėdis, šj posėdį kviečia Brazilijos
Jaunimo kongreso komiteto valdyba.
%
Kovo mėnesį iškilo siūlymas dabar
tinę penkių asmenų valdybę papildyti
naujais nariais. Taip pat paaiškėjo, kad
dėl įsipareigojimų finansų komisijoje,
valdybos nariai Jonas Tatarunas ir Ha
lina Mošinskienė prašosi atleidžiami iš
Icomiteto valdybos.
Savo posėdyje balandžio 10 valdyba,

i

v kuriai dar priklauso pirm. Arūnas Ste
ponaitis, Algirdas Idika ir Gražvydas
Bačelis, nutarė sukviesti organizacijų
pirmininkus laišku ir, jeigu įvyktų paš
te nesklandumas, per Mūsų Lietuvę.
Šiame posėdyje.prie likusių trijų valdy
bos narių norima pakviesti dar keturis
į naujai papildytos valdybos sąstatą ir
išrinkti pirmininką, du vicepirminin
.4' kus, du sekretorius ir du narius.
Posėdį pradės A. Saulaitis, kuris
trumpai peržvelgs Jaunimo kongreso
ruošos eigą. Papildžius valdybos sąsta
N tą, dabartinis pirm. Arūnas Steponaitis
pristatys vaidybos astuonių mėnesių
veiklos apžvalgą ir darbus, kurie valdy
bos laukia iki paties kongreso.
Ši valdyba toliau vadovaus J K Bra
zilijos komitetui, kurį s udaro virš 30
asmenų: organizacijų atstovai, bairų bei
vietovių atstovai ir jau veikiančių komi
sijų ryšininkai.
4
4

JAV-se atstovų rinkimai į Jaunimo
trečiąjį Kongresą (III PUK) įvyks ge
gužės 34 d.d. Tai kovo 20 d. galutinai
patvirtino JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos valdyba (US) Čikagoje, paskelbda
ma kandidatams kvalifikacijas bei užda
vinius į rinkimų taisykles.
Kandidatais į III PUK atstovus gali
būti tarp 18-30 m. amžiaus jaunimas,
galįs laisvai kalbėti, skaityti ir rašyti lie
tuviškai. Kandidatai turi iš anksto nu
matyti vykti į Pietų Ameriką ir turi su
tikti sumokėti bent 3/4 kelionės išlai
dų. Be to, kandidatai įsipareigoja, jeigu
bus išrinkti, talkinti Kongreso pasiruo*įme> atlikti jiems pavestus uždavinius
Kongreso metu ir darbuotis Kongresui
pasibaigus, įsijungdami į JAV Jaunimo
tarybą.
JAV Jaunimo taryba gaires atstovų
rinkimams nustatė savo pirmame suva
žiavime RoČesteryje pernai gruodžio
mėnesio pabaigoje. Atstovų'įjungimu į
Jaunimo tarybą siekiama užtikrinti III
PUK nutarimų vykdymą. Jaunimo ta
ryba yra vyriausias JAV LJS organas.
Kandidatams taipgi nurodyta eilė
uždavinių, kuriuos jie turi atlikti iki ba
landžio 15 dienos. Reikalinga raštu pa
reikšti norą kandidatuoti, parašyti as
meninės veiklos reziumė ir tarp 3-5 pus
lapių referatą kuria nors lituanistine
tema. Tarp siūlomų temų yra lituanis
tinis švietimas, Lietuvos katalikų baž
nyčios kronikos reikšmė, lituanistikos
galimybės aukštajame moksle, lietuviš-

GALY
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Gulsčiai: 1. Lietuvos šventasis. 6. Asilo
T
patelė. 7. Ola. 9. Šuns moteriškoji giminė.
10. Augalų maistas. 11. Individualus.
Statmenai: 2 .Daugybė. 3. Daržo gėlė,
4. Aukštaičiai. 5. Su ragais. 8. Skambinimo priemonė, lu. Ne aru.
.

La ai atsiprašau, ponas pirmininke, negaliu ateiti į Kon
greso komiteto posėdi

A noite mais alegre foi sem du
kai nekalbančio jaunimo įsijungimas į vida a noite internacional. Cada
lietuvišką darbą, spaudos reikšmė Jie tu pais deveria apresentar algo relati
vių išeivijos gyvenime ir kitos.
vo ao seu folclore, cultura lituana
Visus šiuos atliktus uždavinius kan
ou fazer qualquer coisa para pre
didatai turi pristatyti savo apygardos
encher os 10 minutos designados
atstovu rinkimu komisijai
balandžio
15 d. Rinkimų komisijos patikrins kan para cada grupo.
Imaginem o cenario;um grama
didatu kvalifikacijas, sudarys jų sąrašus,
skelbs balsavimo būstinių vietas ir bal do verdinho, rodeado por um la
savimo laiką ir, pravedą rinkimus, bal go tranquilo; uma barraca verde e
savimo rezultatus pateiks JAV US Val amarela, parecida com as dos cir
dybai. Valdyba yra vyriausia rinkimų cos de outrora, sem "paredes",
komisija. Kai kuriose LB apygardose
com um vento fresquinho passan
komisijos jau veikia, kitur dar organi do por baixo do teto, iluminação
zuojamos. Jas organizuoja Jaunimo ta e som bem instalados e a amizade
rybos nariai ir US Vaidyba.
já feita, tudo pronto para um maJungtines Amerikos Valstybes III
' ior espirito de comunidade.
PUK atstovaus 43 jaunuoliai ir jaunuo
Os cantos, griots, aplausos, mu
lės. Balsuoti galės visi tarp 16-30 metų
sicas, tudo ressoava fora do teatro
amžiaus rinkimų diena.
Savo atsišaukime, JAV US Valdy- improvisado, ressoava sobre a suaba taip susumavo atstovų reikalą: “leŠ- ve neblina do lago e passava pelo
kome neeilinių žmonių”. Ieškome tokių, bosque. Faces iluminadas, alegres.
kurie nesibijo darbo, kurie veikia noriai, contentes. Uns cantaram cancoes
o ne iš pareigos arba kitų verčiami. Ieš típicas de seus paisęs, outros dan
kome jaunimo su vizija, su patyrimu. çaram, havendo ale conjuntos e
Ieškome jaunų visuomenininkų, akade solistas. Felizes os países que tive
mikų, menininkų, profesionalų, atseit
ram a oportunidade de trazer um
tų, kurie yra mūsiško gyvenimo prieky
je. IEŠKOME KANDIDATU į JAUNI grupo maior.
Como na Áustria ha apenas 80
MO KONGRESO ATSTOVUS”.
pessoas de origem lituana, foi en
(RS)
viado z apenas um representante.
Pensavamos que èle ndb consegui
ría divertir a platéia, porem, sua aM E M ORIAS
presentaçao foi a melhor de todas.
DE UM VELHO CONGRESSISTA
\do cantou, nem tocou nenhum
instrumento musical. Apenas con
c o dinheiro...
zia parte dos 100.000 dólares. o- tou suas experiehcias, intercala
Contudo até agora, nao hou- ferecidos com alegria e esperança, das por piadas em momentos opor
ve oportunidade para falar sobre pelos lituanos da America do Nor- tūnos. Com cara de pau. conse
dinheiro; o que nos deixa muito te. Para o terceiro congresso, pre- guiu aplausos intermináveis e, no
perplexos, pois dinheiro é muito cisamos ajuntar apenas 160.000 fim da noite, foi eleito (ja que tin
importante. Dizem alguns, que e cruzeiros, nos 10 meses que. res hamos uma bela "Miss Lituaniai
mais importante do que aquilo tam ate a realizacao do mesmo. 0 Mr. Lituânia" do congresso.
que se situa no primeiro lugar de
A Noite Internacional
valores humanos. Durante os 12
dias da semana de estudos e do
Talvez, a melhor idéia que tive
acampamento, consegui gastar u- mos, durante a realizacao do l
ma elevada quantia do dinheiro, Congresso, foi a de plantar uma
o que daria atualmente 120.000 arvore para cada pais presente no
cruzeiros. Somente em comida, acampamento. Procuramos pelos
gastavamos 1.500 dólares diários, matos do acampamento pinhei
- Nuostabu, kad iki šiol
para os 450/500 participantes do ros de várias espécies. Dois ou
sovietai nesistengia išlaipin
tres representantes de cada pais,
ti savo kosmonautų ant Mė
acampamento.
nulio? - kalbėjo sovietinės
Se hoje tenho receio de gastar plantaram a arvore no lugar indi120 cruzeiros para qualquer even- cado, onde posteriormente foi co- technologijos gerbėjas.
Čia priėjo Kadžiulis ir ta
tualidade, nao consigo explicar locada uma placa com a data e o
como, em 1966, nem passou-me nome do pais. Em 1972 retornei rė:
-- Sovietai bijo, kad jų kos
pela cabeca a responsabilidade de aquele acampamento. .4s arvores
assinar todas aquelas contas e de- haviam crescido bastante. Nossa monautai išlipę Mėnulyje pa
cidir sobre os gastos de uma quan- ideia do Congresso realmente cres prašys ten azylio teisių.
fį(}
maįor () dinheiro fa- ceu e pegou.
>
- ■
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Gali lėktuvo spaing
arba benzino pritrūkti. Lėktų
vas yra lyg didelis psrôHti»
Skrendant lėktuvu
būti
M:o i i t&m Gali
smagu, bet aš netariu
skaityti, žiūrėti pro iaâgu. arba
miegoti. Skrendant
gal)
būti liūdna, jei nenori ižk&sti iš
o
didelis paukštis.
Dana GaurMW^
Dariaus Girėno lit. m-hs-mok

Tėvynė
• Mano tėvyne, sapne išsapnuota.
Mano tėvyne, dainoj išdainuota.
Už vandenyno, jūrų gilių,
Tavęs pasiekti aš negailu.
Brangi tėvyne, tu jaunas žiedas
Priešo nelaisvėj tattašaros rieda
Tave aš myliu už ris karščiau.
Nors Tavo veido dar nemačiau

Gaidelių peštynės

PIETUMS KOMPOTO IR PA
PRAŠĖ TAI.-PADARYT

NUO KUO PRADĖTI. BŪK
G E RAS. PADE K J AM IS VAISIUS
ANT LENTYNELĖ5-PR1E5KONIA
RATA R K VYTUKUI. KURIU ĮDĖTI.
MJUFf M KĘSTUTIS

Kudakavo vištos šešios —
Kud kuda — koko,
O kieme gaideliai pešės
Nežinia dėlko.
Au-au-au Margiukas barės
Ar negėda jums!
žvirbliai čirška-plunksnų karas.
Jus pagaus pietums!
Tam triukšme vikri Marytė
Kibiru vandens
Peštukus tuojau išskyrė —
Gal ramiau gyvens.

Pirmi dantukai
Pasakyk, mamyte,
Man tyliai j ausį,
Ko brangi sesytė
Verkia ir neklauso.
Ji šiandien be ūpo,
Nerami ir pyksta,
Jai pirmi dantukai
Kalasi ir dygsta.

Žaiskite kartu,
Ji kramtys duonutę
Jau sn dantuku._

Ą. Ahf,

7
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XÀlvtâÚÂCí ■
imasi įvairiais būdais, kad rašytojas kaip nors pagirtų vergiją. IKol rašytojui burna pūna,
jis ne daug ką gali pasakyti, ne
norėdamas, puarasti kąsnio, bet
už jį pakalba partijos vairuoto
jai.
Neseniai,'-š. m. kovo 15 d., lie
tuvių komunistų -laikraštis New
Yorke “Laisvė” paskelbė pasi
kalbėjimą su septyniasdešimt
penkerius metus atšventusiu ra
šytoju Juozu Paukšteliu.; Ir čia
rašytojas pasidžiaugęs, koks jsi
laimingas tarybinėj santvarkoj,
štai ką pasakė apie poetą J.
Aistį: “Aš galėja suprasti jo
nostalgiją, jo kūrybinį bejėgiš
kumą, nutrūkus nuo gimtosios
žemės, nesimaitmant jos gyvy
bingais syvais, neįmanoma ras
ti jėgų kūrybai, tačiau aš nie
kaip negalėjau suvokti, iš kur
tokia neapykanta tėvų žemei,
savo tautiečiams, jų didiems
darbams”.
Tenka pasakyti, kad niekada
J. Aistis- nepasisakė prieš lietu
vius, o priešingai, jei kalbėjo,

Kam reikalingas

RAŠYTOJO PRIEVARTAVIMAS
Sovietų Rusija turi daug Wr
go su rašytojais. Ne tik su vie
nu Solženiciniu, bet ir eile kitų
plunksnos žmonių. Jie fceàâarfü,
metami iš Rašytojų s^tfifeos,
jiems neduodama darbo ir buto,
tremiami į koncentraxnjos sto
vyklas ir psichiatrines fonines.
Kai kurie, kaip pvz. Žukovskis,
nesutiko rašyti, kaip režimas
nori, ir todėl, dėl savo užsispyrimo, jis paliktas toliau koncent
racijos stovykloje. Jis geriau,
sakosi, kalėsiąs, negu rašysiąs,
ką partija įsako.
Tokie atsparūs .komunizmui
rašytojai daro gairbę viso pa
saulio rašantiesiems, jie yra. ko
votojai už žodžio, kūrybos ir
žmogaus LaisVę. Yra dalis ir to
kių rašytojų, kurie prisitaikę
rašo nelabai užsiangažuodami
partijai ir komunistinį režimą
garbina tik tiek, kiek reikia,
kad nenukentėtų.
Yra dar viena grupė, kuri iš
peties stengiasi girti ir ginti ko
munistinį kolonializmą, su jos
koncentracijos stovyklomis, su
visa KGB sistema, su visomis
slaptosios policijos gaujomis. Ir
tokie rašytojai gana gerai ap
mokami. Taip pat yra dar viena
rašytojų grupė jau Vakaruose,
kuri, VIII Arėdama savo paverg
tąjį kolegą, ne kartą savo rtó*
tais padeda jūos ėnįti.

komunistai varžo ‘kiūrėjo laisvę.
Štai kaip savo atsiminimuose
kalba Chruščiovas: “Mūsų ku
riantieji inteligentai kenčia dau
giau, kaip kiti bendruomenės
nariai Medžiagiškai jie yra ge
riau aprūpinti, bet dvasiškai jie
jaučiasi trukdomi. Kalbant apie
Daktarą živago, kai kas pasa
kys, kad dabar pervėlu apgai
lestauti, kodėl aš neleidau tos
knygos išspausdinti. Gal būt,
tikrai pervėlu, bet geriau pri
sipažinti vėliau, negu niekada”.
Tokie yra diktatoriaus žodžiai,
nors nieko naujo neatsldeidžią,
bet patvirtiną, ką mes nuolat
teigiame.

*
Jeigu rašytojas nelabai sten
giasi, tai jį partija truputį pa
spartina prie didesnių žygių ko
munizmo link. To paspartinimo

,

Į
i

*
Siunčią savo raštus į paverg
tus kraštus vakariečiai, autoriai
padeda spausti savo kolegas, nes
komunistų partija tada te^ia
savo rašytoją®^ kad šię jokių
laisvių neprašytų, nes Vakarų
pasaulio hteratai.pripažįąta,j^d
tikrasis literatūrinis gy^mįnaš
yra Sovietų Sąjungoje.

Komunistams vakarienių Ttôtai nereikalingi. Jei lbutų<x^a*
lingi, įsileistų Vakaruose spaus
dintas knygas, Bet jiem» reika
lingi vardai, .
kurie patys savo vaagtoį rai
tus siųstų
geležinės uždan
gos. Ir tie visi raštai be išimties
spausdinami su kūrėjų laiškais,
kad parodytų laisvojo pasaulio
autoriaus palankumą visų lais
vių priešui Maskvai.
Nereikia manyti, kad tik kai
kurie asmenys išsigalvoja, kad

tai apie lietuvio paveizėjus. Po
etas Aistis negalėjo tylėti ir pa
rašė eilėraštį apie partizaną, iš
mestą į rinką, bet Paukštei i s
to negalėjo priminti, nes bijojo,
kad iš burnos neiškristų tas
Chruščiovo minėtas kąsnis. Tai
labai suprantama ir čia nenori
me nieko kaltinti, bet, kad iš
prievartautas Paukštelis niekina
laisvojo pasaulio kūrėjus, gi
nančius vergijoje esančią tau
tą, būtų kaip ir nusikaltimas to
nepriminti. Bet laisvuosius au
torius J. Paukštelis yra privers
tas pasmerkti ir jis sako: ‘ ‘Ma
tyt, kad prarasta galimybė gy
venti, dirbti ir kurti savo gim
tajai žemei, savo liaudžiai ir
gimdo tą beviltišką pagiežą, tą
neįtikėtiną neapykantą visiems,
kas nesidalina su jais karčia
emigranto dalia”.
Visi gerai žino, kad nie
kas tėvynės Lietuvos neniekina,
priešingai, visais įmaaomaie. bū
dais stengiasi kaip nors, vienu
ar kitu būdu, iškelti-' jos koVą
už laisvę. Lietuvis rašytojas emigracijoje, tiesiogiú ar netiesiogiu būdu teigdamas, kad Lie
tuva yra okupuota ir jos lite
ratūra žlugdoma, atlieka jam
tėvynės skirtą misiją. Ir, ma
tyt, ne visai blogai tą misiją at
lieka, kad komunistai privertė
senuką J. Paukštelį tuos laisvo
jo pasaulio lietuvius rašytojus
pabarti ir pamokyti.
♦
Be abejo, tenka užjausti ra
šytoją Paukštelį ne tik todėl,
kad jis turėjo smerkti kolegas,
‘kurie gina jo laisvę, bet ir to
dėl, kad jis turėjo prisipažinti,
sakydamas: “Svarbiausia, kad
visas mano kūrybinis kelias nė
per žingsnį nėra nukrypęs nuo
to vieškelio, kuriuo ėjo ir toliau
pergalingai žengia lietuvių tau
ta, visa tarybų Lietuva”. Rašy
tojas šiais žodžiais stengėsi pa
brėžti, kad, kas jį kaltino antirusiškumu, tai be reikalo, nes
jis komunizmui nenusikalto. Ir
visi tie rašytojo išprievartauti
teigimai kaip tik rodo, kokie yra Laimingi laisvojo pasaulo lie
tuviai ir ne lietuviai rašytojai
ir kokia yra didelė jų, kaip lais
vų žmonių, atsakomybė kūrybai
savo pavergtai tėvynei. AL B.

ALGIRDO
Moterų darbai

laukuose

V.

Kalinausko

raižinys

963

LANDSBERGIO

“Paskutini pikniką“ anglų kalba iš
leis Stepo Zobarsko "Manyland
Booky" icidykla Niujorke.
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VERGIJOS KRYŽKELIUOSE
(Tąsa ts praeito NrJ
Stefanija Rūkienė

KALĖDOS TAIGOJE
Pjauname su Froska labai storą medį.
Kiek palaukus aš jai sakau;
Šiandien mūsų Kalėdos.

O ji man atsako:
Todėl taip ir šalta.

Kiek patylėjusi priduria:

Mes irgi turime Kalėdas, bet jų nešven
čiame. Anksčiau mūsų tėvai jas švęsdavo.
Dirbu iš visų jėgų ir laikausi, kad neparodyčiau ašarų. Galvoju, kad komunistinė im
perija ir su plačiausiu Sibiru dar nėra visas
pasaulis. Labai toli nuo mūsų laisvas pasau
lis, kur iškilmingai švenčiama Kalėdos. Turė
jau ir aš laisvą šalj, kur su pakilia nuotaika
šyęsdavome Kristaus gimimo šventę. Džiaug
davosi tėvai, kada visi susėsdavo prie Kūčių
stalo. Tai buvo šeimos šventė. Po švenčių
motina kiekvieną apverkdavo iš namų iš
leisdama. Ar dar gyvi šiandien mano tėvai?
Kas juos aplankys Kūčių vakarą senatvėje?
Nėra Stafelės, nėra ir Alekseiio.
Vėliau turėjau savo šeimą. Pavargdavau
per dieną šventėms besiruošdama. Šiandien
žodis "pavargdavau" taigose visai netinka.
Bet kiek buvo džiaugsmo susėdus prie Kū-

čių vakarienės stalo ir uždegus eglutės žva
kutes. Nijolės akys pasidarydavo didelės di
delės, o veidelis spindėdavo neapsakomu
džiaugsmu. Su šypsena j ją žiūrėdavau ir
jaučiausi laiminga.
Arba rytą pabunda mažytė ir randa po eg
lute dovanėles, padėtas Kalėdų Senelio. Žiū
ri išplėtusi akutes ir pradeda juoktis. Staiga
susilaiko ir trina rankutėmis akutes, nes gal
voja, kad tik pabudusi iš miego blogai mato.
Vėl žiūri j dovanėles, apsikabina rudą meš
kiuką ir jau drąsiai juokiasi, jj myluoja, nes
tikrai neapsiriko.
Kur šiandien mano šeima? Jei išliko gyvi,
tai jiems geriau, kaip jų mamytei.
Alkana ir sušalusi traukiu visą mielą Kalė
dų dienelę piūklą ir dairausi, j kurią pusę
medis grius. Dirbame visai nežinodamos
miškų kirtimo technikos. Sniego iki pusiau
jo, o rusiškas kalėdinis Dieduška Maroz ne
gailestingai spaudžia, nes Celsijus rodo pen
kiasdešimt šešis laipsnius šalčio. Už tą darbą
ir vargą kasdien gaunu pylos, kad neišdirbu
nustatytos normos.
Bara mus, kaip priima darbą. Gauname ge
rą porciją visokių pažadų ir grąsinimų, kad
esame sabotažninkai ir simuliantai. Vaka
rais susišaukę bara aukštesni viršininkai. Jų
pažadai už normų neišdirbimą dar baisesni.
Jie žada kalėjimą arba sušaudymą. Atrodo,
kad šaudyti nereikės, nes dirbdami tokiame
šaltyje, alkani ir menkai apsirengę, greit pa
tys pasibaigsime.
Kartu dirba ir Žemaitijos dvidešimt penkerių metų vyrukas Liudas Vizgirda. Nei iš

šio nei iš to jis pradėjo sirgti nuomaru P
kelių priepuolių patarėme jam nors žolėmis
gydytis, nes vietinės rusės tokias žoles pažjs
ta. Jis labai nustebo, nes tų priepuolių neat
simena ir sakosi, kad nei namie nei čia šia Ii
ga nesirgęs. Nusiminė vaikinas ir sako- Jeigu sergu, tai aš pradėjau sirgti tik
dabar, miškuose.

Taigoje vieną pusę paralyžavo Zenonui
Geležiniui.Jis tik septyniolikos metų berniu
kas. Guli ant narų be jokios priežiūros ir gy
dymo. Aprimus šalčiams, kai atveš arkliams
pašarą ir darbininkams maisto produktus, jj
parveš j kaimą.
Mano kalėdiniai pietūs. Šildau prie laušo
ir valgau sušąlusias, nuo arklių pasivogtas
bulves. Kalėdos be duonos riekutės, tai šian
dien dar skaudžiau už kitas dienas. Laikausi
dantis sukandusi, kad nesuklykčiau. Tai to
kios buvo mano pirmosios Kalėdos darbo
žmonių rojuje. Šiandien man dviguba šven-r
tė, nes gimimo diena ir vardinės.
Iš lėto ateina vakaras. Vos pavilkdama ko
jas, slenku j stovyklą. Kalėdų vakaras toks
pat, kaip ir visi kiti mūsų vakarai: vakarie
nes virimas, veltinių ir autų džiovinimas,
pagaliaus poilsis ant kietų narų.
Keli vyrai šnekasi ir pasakoja naujienas,
įsiklausau. Vienas sako:

- Taigoje mačiau žmogų.
- Matėme ir mes tą žmogų, - patvirtina
kiti. Žmogus taigoje atsirado? Gal paklydęs,
o gal iš kariuomenės pabėgęs dezertyras.

Britanija
PRAURIMÊ PETRAUSKAITĖ, iš
tekėjusi už JAV konsulo J. E. Blandfordo, su vyru i? dviem vaikais ato
stogavo Londone ir Edinburge. Po
atostogų jie grižo i Dakarą, Senagalijos sostinę. P. Blandfordienė buvo
pakviesta dėstyti anglų kalbą am
basadoje, bet dėl mažų vaikų to pa
kvietimo negalėjo priimti. Ji gilina
prancūzų kalbos studijas, o laisvalai
kius skiria tapybai. Gyvendama Ar
lingtone, Va., amerikiečių parodoj
sostinėje Vašingtone yra laimėjusi
II premiją už savo piešinius.
MANČESTERIO LIETUVIAI istei
gė specialų vienetą lietuviško filmo
ir radijo reikalams. Valdybon išrink
ti: administratorium — VI. Bernata
vičius, angliškosios dalies redaktore
— N. Kutkutė, lietuviškosios dalies
redaktorium — V. Dargis, garso in
žinierium — J. Podvoiskis, filmo in
žinierium — J. Verbickas, biblioteki
ninku — K. Steponavičius. Vieneto
tikslas — informuoti anglišką visuo
menę apie Lietuvą, sudaryti filminę
bei garsinę šio krašto lietuviškos
veiklos dokumentaciją, ruoštis lietu
viškoms radijo programoms, jeigu to
kia galimybė atsirastų, ir palaikyti
glaudžius ryšius su kitais filmo bei
radijo junginiais šiame krašte ir sve
tur. Minėtasis vienetas taipgi talkins
Bradfordo lietuviams jų BBC radijo
programoms Leeds vietovėje.

A.Sirutyte

-

OLEGUI TRUCHANUI, iš Lietu
vos atvykusiam Tasmanijos tyrinė
tojui, nuskendusiam 1972 m. sausio
6 d., paminklą prie Esperance upės
tilto pastatė Tasmanijos kūno kultū
ros draugija. Atidengimo iškilmėje
dalyvavo ir žodį tarė Tasmanijos tu
rizmo bei imigracijos ministeris Mil
ler.

PASAKA APIE NERINGA
I

Bus daugiau

Lenkija
LIETUVIU VISUOMENINĖS KUL
TŪROS DRAUGIJOS rateliui Balstogėje vadovauja medicinos studentas
Petras Zimnickas, o jį sudaro dau
giausia studentai. Ratelis ruošiasi pa
minėti M. K. čurlionio Šimtąjį gim
tadienį, surengti jo kūrinių repro
dukcijų parodą, supažindinti savo na
rius su šio mūsų kompozitoriaus mu
zika.
KRAŠTOTYRININKAS JUOZAS
VAINA Juodeliškių lietuviams skai
tė paskaitą “Mūsų krašto folklorinė
bei etnografinė medžiaga ir jos rin
kimas”. čia taipgi buvo surengtas ir
Hetuvtškų filmų vakaras.
•
DAIL. ALFONSO KRIVICKO ku
rinių parodą V Vokietijos Heidel
bergo mieste surengė vokiečių “Sev
rugian und Bahls” meno galerija
Dail. A. Krivickas, lig šiol daugiau
žinomas kaip grafikas, šį kartą lan
kytojus nustebino akvarelinių darbų
verdančiomis spalvomis, primenan
čiomis kosminių sprogimų jėgą. Ne
maža vietos šiai parodai skyrė laik
raščiai •Rhein-Neckar Zeitung” ir
■•Tageblatf. liudydami vokiečių su
«idomėjimą lietuvio dailininko kūry
ba.

VINCĖ JONUŠKAITĖ, Kaliforni
jos Santa Barbara mieste gyvenanti
Lietuvos operos vetaranė, rašo savo
atsiminimus, kurie apima įvairius
jos įdomaus gyvenimo laikotarpius.
Tikimasi, kad leidėją nebus sunku
surasti, nes atsiminimų knygos lau
kia gausūs mūsų geriausio mezzosoprano gerbėjai. V. Jonuškaitės ta
lentas buvo susilaukęs plataus pri
pažinimo ne tik nepriklausomoj Lie
tuvoj. bet ir už jos ribų.
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Sukrečiantys straipsniai
Žurnalistas atskleidė užkulisinę Kissingerio politikę,
siekiančią parduoti Baltiios valstybes
Žurnalistas Bill Anderson
“Chicago Tribune” kovo 15 ir
18 laidose paskelbė Pabaltijį
liečiančius straipsnius “Fordas
raginamas nutraukti Baltijos
ryšius” ir “Nauja Įtampa dėl
Baltijos kraštų”. Juose jis iške
li grėsmę ligšioliniam Baltijos
valstybių Įjungimo Sovietų Są
jungoj nepripažinimui. Pasak
B. Andersono, prez. G. Fordui
patarama atšaukti diplomatinį
Lietj 'os, Estijos ir Latvijos pripažA mą: “H. Kissingerio Vals
tybes Departamentas ir Valsty
bės Saugumo Taryba yra linku
si “legalizuoti” sovietinę anek
siją dėl “taikaus sambūvio” su
šia didžiąja pasaulio valstybe.
Kongresas betgi yra nusiteikęs
priešingai, nes jam rūpi nuotai
kos dviejų milijonų amerikie
čių, atvykusių Į JAV iš tų kadai
se laisvų kraštų. Dėl pažiūrų su
sikirtimo “Amerikos Balsas”
užgniaužė transliaciją apie prez.
G. Fordo palankumą Baltijos
reikalui. Galutinis susikirtimas
gali Įvykti šią vasarą Europos
saugumo konferencijoje. Nuo
monė šiuo klausimu yra tokia
stipri, kad pradžioje kaikurie
Baltųjų Rūmų pareigūnai netgi
bandė nuslėpti nuo spaudos
Fordo susitikimą su Baltijos
valstybių laisvės rėmėjais.’-
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5-6 vai. p.p., priimtų teleg
ramų skaičius paaugo iki
800. Po programos iki vidur
nakčio per Margučio įstai
gą jau buvo pasiųsta 1150 te
legramų. Kai trečiadienį,
sėsdamas rašyti šios apžval
gos, šiaip taip prisiskambi
nau Margutį, ten moterys ir
vyrai, daugumoje jaunimas,
vėl dirbo išsijuosę. Reiškia,
"kad telegramų skaičius kas
valandą vis didėjo. Margu
čio raštinei telegramų priė
mimo bei paruošimo darbe
į talką stojo PLJ Ryšių cent
ras ir LB Marquette Parko
apylinkės valdyba, vadovau
jama V. Velžos. Antradienį
šiuo opiu klausimu per
Margutį prabilo PLB pirm,
inž. B. Nainys ir respubliko
nų partijos veikėjas bei vi
suomenininkas A. Regis. Jų
žodžiai buvo taiklūs, kvie
čią visus lietuvius vienin
gai pajudėti ir užversti
Washingtoną telegramomis,
nes A. Regio pareiškimu,
laikraštininkas Bill Ander
son gal tik paleido antį pa- į
baltiečių nuotaikų baromet- |
rui nustatyti. Trečiadienio
vakare, kai ši apžvalga bus
išsiųsta, spaudos konferen
ciją šaukia Altą. Vienu kitu
žodžiu priminus opų klausi
mą, su džiaugsmu tenka pa
stebėti, kad lietuviai pačiu
laiku ėmėsi žaibiškos akci
jos. Antra vertus, neužmirš
tina, kad paskiri lietuviai
visuomenininkai ir laikrašti
ninkai jau prieš porą metų
perspėjo, kad JAV nusista
tymas Baltijos valstybių rei
kalu galįs pasikeisti. Dau
gumas jų žodžiams tada
nekreipėm dėmesio, o vie
nas dienraštis net plūdo už
tokius gandus. Duok Dieve,
kad visa tai būtų tik gan
dai ir, jei yra pavojus, kurį
iškelia laikraštininkas Bill
Andersonas, kad prez. For
das nepraleistų Kissingerio
PlanųDirva

• LAIKRAŠTININKO B.
Anderson paskelbtas straips
nis Chicago Tribune dienraš
čio kovo 15 ir 18 d.d. lai
dose su užuominomis, kad
JAV vyriausybė gali pripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos inkoporavimą į So
vietų Sąjungą, ko reikalau
jąs H. Kissinger ir Saugumo
taryba, smarkiai sujudino
Chicagos lietuvius. Mūsų in
formacijos kanalais žinią pir
miausia, visuomenei perdavė
S. Barčus radijo ir Lietu
viai Televizijoje vadovas T.
Šlutas. Tuo tarpu pirmadie
nio popietėje Margutis, su
sitaręs su Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Ryšių centru ir LB
institucijomis, savo įstaigoje
atidarė telegramų siunti
mo agentūrą ir radijo ban
gomis kreipėsi į tautiečius,
kad šie siųstų telegramas
JAV prezidentui, senato
riams, Kongreso atstovams.
Koks galingas yra Margu
čio balsas, rodo skaičiai:
pirmadienio vakare, vos pro-'
gramai pasibaigus, kurios
metu pirmą kartą P. Petru
lis prabilo į lietuvius tele
gramų reikalu, jų suplau
kė apie 500. Antradienį
per dieną iki Margučio pro Sliekas: jei nori, tai pamokysiu ir tave,
gramos, kuri transliuojama kaip apsiginti nuo vanago.

—

PUSANTRO TŪKSTANČIO
SKUNDU PER MĖNESĮ
mui. Tačiau tuose pat Sie
Sovietinėje santvarkoje
sikuose prekybos degina
griežtai baudžiamas kiekvie
nas nusiskundimas, kuris
krūvas popieriaus, pakavi
duotų suprasti, kad bendros
mo makulatūros, kurios ne
ūkinės netvarkos priežastis
turi kur dėti.
yra sovietinės santvarkos ir
Panevėžyje, prie Statybi
‘komunizmo statybos’ utopi
ninkų gatvės, buvo vaikų
ja. Toks nusiskundimas tuoj
žaidimo aikštelė. Buldoze
pat patektų saugumo orga
riai sustūmę kalnus žemių.
nams.
Žaidimo aikštelės pradingo.
Galima skųstis dėl ūkinės
Skundai nepadeda. Vaikai
netvarkos kaltinant asme
neteko žaidimo aikštelės.
nis, kokios nors žinybos ad
Laiškuose - skunduose
ministraciją. Kada jau ne
daug asmeniškų skriaudų
bepakenčiama, žmonės rašo
temų. Tai rodo administra
redakcijoms. Ir tokiu būdu
cinių galiūnų nesiskaitymą^
vilniškės ‘Tiesos’ redakcija
su mažu sovietiniu žmoge
kas mėnesį gauna per 1500
liu. Ukmergės rajono Lylaiškų skundų. O kur dar
duoklių kolūkio pensinin
kitų leidinių redakcijos?
kės B. Stankūnaitės priŽmonės užverčia redakcijas
_ vatinį darželį nusiaubė koskundais dėl sovietinio ūki“ lūkio galvijų banda. Pen
ninavimo netvarkos, apsilei
sininkė neteko savo darže
dimų, nesiskaitymo su žmo
lio gerybių, tačiau kolūkis
nių reikalais, dėl tikro eko
tiktai ranka numojo. Koiūnominio bei sanitarinio ken
. kio bandos padaryti nuosto
kimo aplinkai.
liai neatlyginti. Būtų kitaip,
Štai, Kapusko rajono ‘Dar
jeigu pensininkė kaip nors
bo’ kolūkyje, Igliaukos gy
padarytų kolūkiui žalos.
venvietėje iškasė trijų su
Klaipėdos transporto kon
puse metro gylio griovį.
toros darbininkui J. Poš
Griovys prisisunkė vandens.
kai pridėjo papildomą ir la
Tapo pavojingas žmonėms.
bai sunkų krovėjo darbą. Ar
Neaptvertas, gilus, vandens į
J. Poškai daugiau mokės?
pilnas griovys gyvenvietės
Anaiptol, jam už ^pridėtą
aikštėj! Neseniai griovyje
darbą nieko nemokės! Nė ♦
prigėrė žmogus.
rublio. Į jo pasiteiravimą,
Štai, Utenoje, Molėtų gat
atkirto: “nėra pinigų!”...
vėje, pernai betaisant elekt
Dirvos skaitytojai nepa
rą, ‘laikinai’ išjungė vienam
jėgtų perskaityti vieno mė
rajonui šviesą. Dar iki šiol
nesio skundus, kuriuos so
šviesos nėra!
Nepadeda
vietiniai pavaldiniai nusiun
skundai ir prašymai.
tė tiktai vieno leidinio re
Kaune, Sąjungos gt. nr. 7
dakcijai. Tokių čia pusant
visus metus gyventojai pra
ro tūkstančio. Po visą oku
šo pataisyti stogą. Stogas
puotą Lietuvą tokių skundų
netaisomas. Dabar, dėl kiau
(redakcijose ir įstaigose)
ro stogo, pradėjo irti namo
dešimtys tūkstančių per mė
sienos. Pastatas netrukus
nesį. Ar tie skundai atestuo
bus negyvenamas.
ja “pareigūnų ir adminis
Kėdainių rajono Gudžiū
tratorių abejingumą”, kaip
nų kolūkyje gatvėje išsimu i
nors užmaskuoti katastrofiš
šė tokios gilios duobės, kad
ką padėtį (‘Tiesa’ (nr. 31)?
autovežimiai laužosi ašis.
Tie skundai Atmaskuoja so
Autotransporto kontora ne
vietinės santvarkos neūkišskuba remontuoti sulūžusių
j kurną.
automobilių. Kolūkio valdy
ba netaiso gatvėse duobių.
Pavasarį duobės prisipildė
vandens. Dabar kolūkio gat IVVWVHVVVVVVWIWWIWVHRRM^M*
vė atrodo ežeriukų grandi
ne.
Kapsuko baldų fabrikas
’’Laisvės” melagį
veža pagamintus baldus Į
koreguoja . . . ’’Vienybė”
Kėdainių prekybinę bazę.
žmonės, aplankę Lietuvą,
Bet prekybinė bazė neturimatė pilnas krautuves Įvai
sandėlio gautiems baldams
sukrauti, todėl baldai krau
riausių prekių.
nami bazės kieme, po atvi
J. Paliukonis
ru dangumi. Kartu su bal
Laisvė, nr. 39
dais čia ilgai stovi šaldy
Pastebiu, kad daržovių
tuvai, dviračiai. Metalas
parduotuvėje moteris nusi
jau surūdijo, baldų klijai da
perka pusę kopūsto. Visur
lių nebesulaiko.
Siesikų vidurinės mokyk
ilgos eilės.
los mokiniai privalo kiek
Nele Lapė
vienas atnešti po 15 kilo
Vienybė, nr. 12
gramų popieriaus. Esą. tas
popierius skirtas perdirbi

N k. i
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MOŠŲ ŽINIOS
VISŲ
VEIKLOS KALENDORIUS

ORGANIZACIJŲ PIRMININKAI

Balandžio 21: V. Zelinos parapijos pikni
kas.

kviečiami j POSĖDI,
kuris bus balandžio 28 dienę,
20 vai., Jaunimo Namuose.
Posėdj šaukia Brazilijos Jaunimo
Kongreso Komiteto valdyba.

Balandžio 22: Jaunimo kongreso komite
to ir komisijų posėdis, Jaunimo namuose,20:
00 vai.
Balandžio 26: Literatūros būrelio mėnesi
nis pobūvis pas p. Bačelienę.

Balandžio 28: Jaunimo namuose Jaunimo
kongreso komiteto valdybos ir visų lietuvių
organizacijų pirmininkų posėdis.
Gegužės 4: Motinos diena

PREL. M. KRŪPAVIČIRUS
MONOGRAFIJA
Norime pranešti, kad Petro
Maldeikio parašyta Mykolo Kru
pavičiaus monografija yra ati
duota “Draugo” spaustuvei
spausdinti. Dalis knygos teksto
spaustuvėje jau surinkta ir yra
tikimasi, kad knyga iš spaudos
iSeis prieš prel. Mykolui Krupa
vičiui paminklo pašventinimą
Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje gegužės 26 — Kapų dieną.

Gegužės 5: Kongreso komiteto ir komisi
jų posėdis, 20 vai. Zelinoje.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Už a_a_ JUOZO BAUŽIO
vėlę 30-tos dienos Mišios bus
V. Zelinoje gegužės*5 dieną, pir
madienį, 20 valandą.
Visus gimines, draugus, pažjscamus ir kitus tautiečius maloniai
cviečia jose dalyvauti
Velionies našlė Anelė,
sūnūs Algirdas ir Kazimieras
BAUŽIAI
MIŠIOS

už a.a. DOMININKĄ LAUCIŲ
bus balandžio 27 d., 17 vai. šv.
Kazimiero p-jos koplyčioj, 6 mė
nesiu po mirties proga.

Monografija yra išsamus veii kalas apie prelatą Mykolą Kru
Gegužės 18: Akademikų susirinkimas, 16
pavičių. 'Skaitytojas yra nuovai. pas Arūną Steponaitį.
I sekliai supažindinamas su šio
Gegužės 19: Br. Liet. Kunigų vienybės
maldos diena.
žmogaus lietuvio — valstybinin gogo patyrimu pristato lietuvių
Gegužės 25: L.K.B-nės choro ir šokėjų pa ko, politiko, kunigo ir pasiau visuomenei Mykolą Krupavičių.
sirodymas Cotia.
kojusio kovotojo už Lietuvos
Monografiją leidžia Lietuvių
Gegužės 31: PLIAS susirinkimas 15 vai.
laisvę, Lietuvos valstybės at
Krikščionių Demokratų Sąjun
pas inž Nardį Antanaitį.
statymą, lietuviu tautos teises ga.
Gegužės 31: Bendrojo Argentinos, Brazi
lijos ir Urugvajaus Jaunimo kongreso komite ir tautiškumo išlaikymą išeivijo
Knyga apie Mykolą Krupavi
je veikla ir darbais. Prel. M.
to posėdis Buenos Aires.
birželio 1: parapijos gegužinė:
Krupavičius yra lietuvių krikš čių yra skirta kiekvienam lie
čioniškosios demokratijos kū tuviui ir ji tikrai padės mūsų
Birželio 15: Tautos išsklaidymo diena ir
Birželio įvykių minėjimas.
rėjas, krikščioniškos demokra jaunimui už Lietuvą apsispręsti
ir paskatins prisidėti prie lietu
Birželio 22: Vyrų Brolijos ruošiama švent- tijos idėjas konkrečiai įvykdęs
kelionė į Aparecidą.
lietuvių tautoje ir jis yra skai viškos veiklos.
Birželio 28-30 Pasaulio Lietuvių Katalikų tomas vienas iš pasaulio didžių
Bendrijos kongresas Romoje.
LKPS Cesįtro Komitetas
jų krikščionių demokratų. Au
torius su gilia pagarba ir pedavj-

dunimo kongreso posėdyje ne visi
dalyviai gali ramiai išsėdėti...

LIETUVĖS VARDU GATVĖ
São Paulo priemiesty Osasco,
Vila Bussocaba, yra gatvė lietuvės
vardu: AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS. Butų įdomu sužiboti, kodėl jos vardu ši gatvė pa
gadinta.
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

komunistu partija nuolatos primena lietu
vių rašytojams ir poetams pareigą rašyti apie
socialistinio ūkio pažangą. Pavergtos Lietu
vos jaunimas, pajuokdamas šias pastangas,
sudėjo tokius posmus:

Pro vyšnių žiedus byra mėnesiena.
Jie nesimatę visą ilgą dieną...
Ir ima jis kalbėt per pasimatymą
Apie veršelių fermos statymą,
Apie kolūkj elektrifikuotą,
Apie kolūkio aviną raguotą — '
Po kiek kilogramų jo vilnos prikirpo,
Po kiek kuris darbadienių uždirbo,
Kaip keliami gamybiniai rodikliai,
Kaip dingo amžiams iš kapų baidyklės...
O ji tik klauso, dūsauja ir tyli.
Ir mąsto — kaip karštai jisai ją myli...

Jadvygos Matulaitienės vadovaujamos tautinių šokių grupės šokėjai atlie
kant meninę programą Vasario 16 minėjime New Yorke. L. Tamošaičio nuotrauka
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