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PASAULY
Leningrado klebonas 

VATIKANAS. — Paulius 
privačioje audiencijoje

vi 
priėmė 

Leningrado katalikų parapijos 
kleboną lietuvį kunigą Juozą 
Povilonį. Po nuoširdaus pasikal
bėjimo, Paulius 'VI kunigui Povi- 
loniui įteikė dovanas, skirtas 
'Leningrado bažnyčiai: kieliką ar
notą, Naująjį Testamentą lotynų 
kalba ir kryžių. Petrapilis, dabar 
vadinamas Leningradu, savo lai
ku buvo žymus stačiatikių ir ka
talikų centras. Čia veikė garsioji 
katalikų Dvasinė akademija, ku
rią 'lankė ir (baigė daugelis seno
sios kartos lietuvių kunigų. Pet
rapilio lietuviai sudarė vieną 
gausiausių kolonijų caro Rusijoje. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį ikarą 'gy
veno apie 25 tūkstančiai lietuvių. 
Karo audra atbloškė kita 'tiek. 
Veikė daug lietuvių religinių, 
tautinių ir kultūrinių organizaci
jų.

TI RS SOVIETU NUSIKALTIMUS

Kopenhagoje yra susiorganiza
vęs Danijoje gyvenančių Rytų Eu
ropos egzilų bendras komitetas, 
kuriame dalyvauja egzilai iš Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos,Len 
kijos, Latvijos, Lietuvos, Rumu
nijos, Rusijos, Ukrainos, Vengri
jos.

Kai Solženicinas buvo ištrem
tas iš Sovietų Sąjungos, akademi
kas Andrėj Sacharovas paskelbė 
savo viešą laišką, kuriame tarp ki
ta ko siūlė sudaryti tarptautinį 
tribunolą, kuris tirtų nuolatinius 
ir nesiliaujančius pažeidimus poli
tinių, religinių, kultūrinių ir as
mens laisvių Sovietų Sąjungoje. 
Komitetas tuojau pradėjo tuo rei
kalu kalbėtis su Danijos parlamen
tu. Po penkis mėnesius trukusių 
derybų buvo gautas sutikimas, 
kad toks tribunolas susirinks Da
nijos parlamento patalpose. Lai
kas — 1975 metų pavasaris. Sovie
tų žinių agentūra TASS aštriai 
puolė Danijos parlamentą, kad šis
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leido naudotis savo patalpomis 
antisovietiniams tikslams.

VSENOJE mirė vengrų kardi
nolas J. Mindszenty, vienas žy
miausių antikomunistinės rezisten
cijos šulų. Jis buvo ir didis lietu
vių tautos bičiulis.

Vokiečių pagalba brazilams 
■FRANKFURTAS. — Brazili

jos vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius vyskupas Lors- 
cheiter, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje Frankfurte, Vaka
rų Vokietijoje, pažymėjo, jog Va- 
k$.rų Vokietijos katalikų Adve- 
niat sąjūdis Pietų (Amerikos kraš
tams padėti yra reikšmingas 
tarptaut i nio (bendradarbiavimo 
Veiksnys 4r konkreti šmmiy soli-

Grėsmė laisvei
iš Vakaru
Naujas JÀV Valstybės Departamento pareiškimas

Iki šiol Baltijos valstybių 
grėsmė tebuvo rusiškasis bei so
vietinis imperializmas. Pasta
ruoju metu toji grėsmė pradėjo 
kilti iš laisvųjų Vakarų ta pras
me, kad kaikurios valstybės, 
siekdamos glaudesnių santykių 
su Sov. Sąjunga, pradėjo pripa
žinti Baltijos valstybių aneksi
ją. Ypač visus baltiečius sujau
dino žinia, kad JAV-bės taip pat 
rengiasi padaryti panašų žygį, 
vadovaujant Valstybės Departa
mento sekretoriui dr. H. Kissin- 
geriui. Laisvinimo veiksniai 
ėmėsi atitinkamų žygių ir su 
kongreso atstovu E. J. Derwins- 
kio pagalba, remiama tūkstan
čių telegramų kongreso nariams 
bei prezidentui Fordui, išgavo 
Valstybės Departamento pareiš
kimą. Pastarasis tik iš dalies 
nuramina baltiečius.

Dienraščio informacija
“The New York Times

landžio 20 d. išspausdino savo 
bendradarbio David Binder 
straipsnį “Balts in U.S. Fear 
American Policy Shift on So
viet Incorporation of Nations”. 
Jame autorius atpasakoja ligšio
lines baltiečių pastangas, atsto
vo Derwinskio kongresui pa
teiktą 68 atstovų pasirašytą re
zoliuciją, reikalaujančią aiškaus 
pareiškimo iš Valstybės Depar-

. .. tamento. Pagaliau lauktąjį pa
ir Brarilšjds vardu j reiškimą Derwinskis gavo ir pa

reiškė, kad jis išsklaido visas 
abejones. Pareiškimą pasirašė 
Valstybės Departamento sekre
toriaus pavaduotojas (Deputy 
Assistant Secretary) Kempton

ba-

į^Scojo V. Vokietijos tikintie- 
už didelę pagalbą ūkiniai 

j^ivystantiems Pietų Amerikos 
kraštams.' Vien pernai Kalėdų 
laikotarpyje pravesta rinkliava 
šiam tikslui sutelkė daugiau ne
gu 70 milijonų markių. Vokieti
jos katalikai Brazilijos seminaris-- 
tų Studijoms finansuoti surinko 
dar S mil. markių.

B. Jenkins. Jame sakoma:
“Valstybės Departamentas dar 

kartą pareiškia, kad Jungtinių 
Valstybių politika nepripažinti 
prievartinio Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nė
ra keičiama”. Taip pat jame pa
brėžiama, kad JAV delegacija 
Europos saugumo konferencijo
je nesutiks su jokia formule, 
pripažįstančia Baltijos valstybių 
inkorporavimą Sov. Sąjungom 
Saugumo konferencija esą grei
čiausiai priims galutinį doku
mentą, kuriame bus sutarti 
bendro pobūdžio principai, bū
tent, “taikaus sienų keitimo”, 
“laisvo tautų apsisprendimo’’, 
“žmogaus teisių”.

Pasak minėto Valstybės De
partamento pareigūno, visdėlto 
galutiniame dokumente, bus 
frazė, kalbanti apie “sienų ne
pažeidžiamumą”, frazė, kuri la
biausiai ir jaudina baltiečius. 
Tuo reikalu Valstybės Departa
mento pareigūnas pareiškė: “Aš 
kartoju baltiečiams, kad tie 
principai, kaip taikaus sienų 
keitimo ir laisvo apsisprendimo, 
atsveria visus priekaištus sienų 
nepažeidžiamumo terminui”.

Tokie bendro pobūdžio termi
nai kaip tik ir sudaro pavojų 
baltiečiams, nes sovietai moka 
lengvai pralįsti pro miglotus 
principus bei juos savo naudai 
išsiaiškinti. ’ JAV-bių baltiečiai 
ir toliau turėtų spausti tiek kon
gresą, tiek vyriausybę nepalikti 
spragų tarptautiniame doku
mente ir nepalaidoti pavergtų 
tautų laisvės vilčių.

DEŠIMTIES METU SAPNAS IŠSIPILDO

Slovakcd 
apdovanojo lietuvį

Bratislavos (Čekoslovakija) u- 
niversitetas aukso medaliu apdo
vanojo Lietuvos mokslininką, 
medicinos mokslų kandidatą Sta
sį Biziulevičių: Jis yra Lietuvos 
Mokslų akademijos zoologijos 'ir 
parazitologijos instituto ir Bratis
lavos universiteto medicinos fa
kulteto parazitologijos instituto 
bendradarbis. (Sov. Litva, 1975. 
II.8).
; BizlUlevičius gimė 1919.V.18 
Alešiškėse, Trakų ra j., 1948 m.i 
baigė Vilniaus universiteto medi- ’ 
cinos fakultetą. Parašęs visą eilę 
mokslinių darbų. ‘ (E.)

Prieš 15 metų prez. Kennedy pokal
byje su studentais sugalvojo „Peace 
Corps” - Taikos tarnybą, kurios nariai 
talkina kitiems kraštams žemės ūkio. 
Švietimo, sveikatos ir kt. srityse.

1961 metais pirmą kartą lietuvių jau
nimas JAV-se buvo sugalvojęs keliau
jančius vadovų vienetus, kurie padėtų 
skautų stovykloms įvairiose vietose išti
są vasarą keliaudami. Nuo 1965 m. pa
našų planą kasmet vykdo ir Š. Ameri
kos ateitininkai. Eilę metų lietuviai mo
kytojai padeda vienintelei lietuviškai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje - Vasa
rio 16-tajai, Vokietijoje.

1865 metais, pirmojo Jaunimo kon
greso išvakarėse, Š. Amerikos Lietuvių 
studentų sąjunga ėmėsi iniciatyvos skel
bti lietuvių „taikos tarnybą” - jaunimo 
vadovus, kurie vyktų į P. Ameriką tal
kinti vietinėms jėgoms - tautinių šo
kių grupėms, mokyklėlėms, stovykloms, 
meno vienetams, spaudai. II-jame JK ir 
V-ajame PLB seime išvystyta vadinama 
„Bangos” talka, bet vis nebuvo pakan
kamai sąlygų šiai svajonei įvykdyti.

Atskirais atvejais privatūs asmenys 
ar PLB valdybos siųsti žmonės lanke ir ,

buvojo P. Amerikoje, siunčiamos ir me
ninės jėgos su gražiomis programomis.

Šį mėnesį ilgamete'tarpusavio talkos 
svajonė tampa tikrove: Jaunimo kongre
so ruošai talkinti ^ilgesniam laikui - at
skrenda pirmosios kregždės: gegužės 
25 atskrenda i S. Pauli Marija Saulaity- 
tė. gegužės 30 i Buenos Aires - Rasa Šo- 
liūnaitė, apie VI I 5 i Montevideo Daiva 
Vaitkevičiūtė, kuri vėliau dirbs Brazili
joje.

Pasaulio Liet. Bendruomenės valdy
ba. vis daugiau dėmesio kreipdama i ki
tus kraštus, pasiryžusi ši darbą tęsti, o 
musu kraštu lietuviai - viešnias priimti 
ir „į darba įkinkyti.'’ Pasvęsdami visą sa
vo laiką P. Amerikos lietuvių, ypač jau
nimo labui, sudarys progą ne tik darbus 
atlikti, bei ir mūsų jaunimui pasimoky
ti, o pačiom talkininkėm mūsų lietu
višką gyvenimą išgyventi.

Jos paaukoja atostogas, kitus savo 
užsiėmimus, pinigus, savo jėgas ir pas
tangas. Tai kartu ir kvietimas visiems 
mums stangriau įsijungti i Jaunimo 
kongreso ruoša

Dešimties metu sapnas išsipildo.

;Re!Uvos nac,onalinė M.Mažvydo bibl J r\f
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(W^ílílJJ MfflWJ Naujas "samizdat" 
laikraštis

ATNESE .LAISVE
V* / / V

(Iš knygos „Skrydis 265“)

Š. J osmanas yra jaunas (g. 1946 m.) Lietu
vos emigrantas, prieš ketverius metus su šei
ma atvykęs į Izraelį. Jis yra parašęs knygą, 
kurią „Possev“ leidykla leidžia rusų kalba. 
Čia pateikiama trumpa tos knygos ištrauka. 
Šiuo metu Š. J osmanas yra apsistojęs Lon-, 
done, kur norėtų pastoviai įsikurti. Jis kalba 
gražiai lietuviškai ir palaiko ryšius su Lon
dono lietuviais.

i ' K

Mūsų darbo kambaryje sėdi Sergiejus Alek- 
sandrovičius, senas pensininkas, mano mokyklos 
buvusioji direktorė Markelova, dabar taip pat pen
sininkė, boksininkas — sporto meistras Zenonas 
Kapočius ir studentė Nataša.

Tarybų Sąjungoje neseniai buvo gyventojų su
rašymas; Todėl daug žmonių, neturinčių kitokio už
siėmimo, dabar dirba statistikos valdyboje.

Mūsų brigadininke Aldona baigė Vilniaus pe
dagoginį institutą, bet, nenorėdama dirbti kaime, 
įsikūrė statistikos valdyboje.

— Na, Aldona, pasakyk tiesą, — kaip visuo
met, artėjant pusdieniui pradėjo savo pokalbius Ser
giejus Aleksandravičius. — Ar tu irgi skaitai, kad 
rusai okupantai, ar sutinki, kad jie Lietuvai laisvę 
atnešė?

— Lietuva buvo laisva; kažką jūs maišote, Ser-, 
giejau Aleksandravičiau, — nusišypso Aldona.

— Jo-o, ir tu tokia pat. Nevertini tu tarybų 
valdžios, o jei ne mes. .

— Jei ne jūs, Sergiejau Aleksandravičiau, ir 
kiti į jus panašūs, tai Lietuva ir šiandien būtų lais
va, — įsikišo į pokalbį Zenonas. — Kaip ir Čeko
slovakija, — tarp kitko, pridėjo jis.

— Rusai Lietuvai padėjo ant kojų atsistoti ir 
Čekoslovakiją nuo vokiečių išlaisvino, — pradėjo 
karščiuotis Sergiejus Aleksandravičius.

- Taip, karo metu Čekoslovakiją nuo fašistų 
išlaisvino, o dabar nuo ko? — atsikėlęs, klausė Ze
nonas.

— Nuo ko? — jau rėkte rėkia Sergiejus Alek
sandravičius. — Nuo... nuo...

Na, na, tai nuo ko gi? — juokėsi Zenonas.
— Nuo kontrrevoliucijos.
— Bet Dubčekas taip pat buvo komunistas.
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— Kontra jis, o ne komunistas, — priešinda
masis užsirūkė Sergiejus Aleksandravičius.

— Ar galima cigaretę? — paprašė Zenonas.
— Tu juk sportininkas, o be to... Nėra čia ko 

tų okupantų, kaip tu sakai, cigarečių prašyti. — Ir 
padėjo „Prima“ pokelį į stalčių.

— Koks jūs okupantas, Sergiejau Aleksandra
vičiau, — nusijuokė Zenonas. — Jūs ir sutvarkyti 
nieko negalite. O kodėl? Todėl, kad dirbti nemoka

te ir esate nekultūringas. Aš ne apie jus asmeniškai 
kalbu, aš turiu galvoje visus rusus. Pavyzdžiui, aš 
kiekvieną lapą peržiūrinėju, o jūs tik kas dešimtą, 
o kitus paliekate. Jūs galvojate, kad niekas nemato?

— Užsičiaupk, šunsnuki, — vėl pradėjo rėkti 
Sergiejus Aleksandravičius. — Jums, lietuviams, 
kaip matau, perdaug laisvės davė. Jei Stalinas gy
ventų, kitaip su tavim pasikalbėtų, štai, penkiasde
šimt antrais, prisimenu, praėjo studentai per spalio 
demonstracijas juodais lietpalčiais, rankomis susi
ėmę, o Lenino prospekto gale jų jau laukė „vorono- 
kai“. Tiū-tiū, ir niekas nematė jų daugiau. O dabar, 
žiūrėk tik, kaip įsidrąsino. Kultūros pas mus nėr, 
dirbti nemokame...

Radio Liberty 1975 sausio 24
komunikatas praneša apie Mask
voje naujai 'pasirodžiusia samiz- 
datą “Zemlia” (Žemė), kurį lei
džia Vladimir Osipov, buvęs už
daryto žurnalo Veče redaktorius. 
Vedamasis taip -nusako žurnalo 
ipavadinimą: “Rusų tautos išga
nymas neįmanomas, be kaimie
čių socialės ir moralės reikšmės 
atstatymo... Laikai keičias, val
džios ateina ir praeina, bet'žemė, 
kaip ir tiesa, yra amžina. Nė vie- 

i nas į ją mestas įgeras grūdas ne
žus”.

Zenonas jam sako:
— O gal turite? Aš po karo dar vaikas buvau, 

bet prisimenu. Tarybinių karininkų žmonos nusi
pirko naktinius marškinius, likusius po vokiečių iš
sikraustymo, ir vaikščiojo gatvėse galvodamos, kad 
tai paskutinės mados suknelės.

— Nejuokauk tu su juo, senis prieš išeidamas 
į pensiją KGB dirbo, gali blogai baigtis, — pasa
kiau aš Zenonui lietuviškai.

Sergiejus Aleksandravičius, nors gyvena Lie
tuvoje daugiau kaip dvidešimt metų, bet lietuvių 
kalbos nesupranta ir nenori mokytis.

O Zenonas, šaukdamas, atsakė man:
— Ar aš galiu jam pasakyti viską, ką aš apie 

juos galvoju? To seno b... nereikia bijotis, bedantis 
vilkas nepavojingas. x

Bet... Per pietų pertrauką Sergiejus Aleksand
ravičius paskambino į KGB. Kai Zenonas sugrįžo 
po pietų, jo jau laukė mėlyna „Volga“. Vos spėjus 
įeiti į kambarį, saugumiečiai griebė jį už rankų:

— Šitas? — paklausė jie Sergiejų Aleksandra
vičių.

Tas palenkė galvą žemyn. Zenonas, nors ir su
prato viską, bet bandė prieštarauti.

— Koks čia reikalas? Kas jūs tokie?
Tada vienas saugumiečių parodė jam pažymė

jimą.
— Na, ir lerva tu, Sergiejau Aleksandravičiau, 

— spiovė Zenonas.
— Eik, eik, šunsnuki, ir žinok, — stipri dar ta

rybų valdžia.
Išdavikas vėl pradėjo peržiūrinėti surašymo la

pus. Jo sąžinė „švari“ — priešas papuolė į stiprias 
rankas. O saugumas pasakys Zenonui, ar iš tikrųjų 
tarybų valdžia atnešė Lietuvai laisvę.

Gegužis, 1969 m.

Žurnalas dabas pasiekė Vaka
rus. Per Pary^uje leidžiamą “Rus 
skaja Myria” (Rusų Mintis) ir 
New Yorko “Novoje Russkoje 
Slovo” (Naujas Rusų Žodis) Osi
pov atviru laišku kreipiasi į vi
sus, kurie jo judėjimui pritaria, 
prašydamas moralinės ir juridi
nės pagalbos. Jis sako, kad nau
jas žurnalas laikysis tos pačios li
nijos kaip ir Veče, tik dar labiau 
pabrėždamas krikščionybės reikš 
mę. Nors Veče ne tik stengėsi 
•vengti politinių konfrontacijų su 
sovietiniu režimu, tam tikrais 
atskirais atvejais net jį rėmė, jis 
buvo priverstas užsidaryti tokio
mis priemonėmis, kaip grasini- 
mai, kratos, suėmimai ir pan. 
Pats Osipov, aštuonerius metus iš
kalėjęs Dubravlag stovykloje, da
bar surišo savo likimą jau su ket
virtu pogrindžio leidiniu Zemlia. 
) 974 lapkričio 29 buvo vėl suim- 
las. (E.)

Kuo Vilnius giriasi
Vilnius. — Maždaug prieš me 

tus bolševikai Kauno .rotušę, ją 
atnaujinę, pavertė santuokų ir 
vardynų rūmais. Vilnius tam rei
kalui tinkamo pastato neturėjo 
ir jį tik dabar baigė statyti prieš 
pat Naujuosius Metus Senajam

Maskvoj surasta 
slapta baptistų 

spaustuvė
MAEKVA. — Maskvoje su- 

rąstą slapta baptistų spaustuvė 
ir suimti 9 asmenys. Jie spaus
dino ne kokią priešsovietinę li
teratūrą, bet šventąjį Raštą 
ir religines knygas. Per 5 vei
kimo' metus buvo atspausdinta 
apie 300,000 religinių knygų. 
Sovietų Sąjungoj, “laisviausioj 
^pasauly šaly”, tai didelio mas
to nusikaltimas.

parke ant Tauro kalno. ProjeL 
autorius G. Baravykas. Statė pir- 
mojo statybos tresto trečioji sta
tybos ir šeštoji apdailos darbų 
valdybos. Vitražus padarė daili
ninkas K. Šatūnas, baldus supro
jektavo architektas E. Guzas.

Rūmų atidarymo dieną (XII. 
29) į juos susirinko visas komu
nistų partijos aktyvas ir Vilniaus 
vykdomojo komiteto vadai su 
pirmininku A. Vileikiu. Iškilmių 
rūbais pasipuošę rūmų tarnauto
jai sutiko ne tik juos, bet ir pir
mąją porą — K. Juknaitę ir K. 
Litviną. “Aukso žiedus sumai
nė” civilinės metrikacijos virši
ninkas A, Jakutis.
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BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ komisuos

svarbiausieji telefonai:

pirm. prel. P. Ragažinskas -
Tel. 274-2295 •

ižd. Jonas Tatarūnas - tel.63-7344 
ižd.Vincas Banys - tel. 274-0677 
sekr. Halina Mošinskienė telef.

65-0907.
IS®
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Dalis Toronto lietuvių jaunimo ansamblio gintaro

KONGRESO TIKSLAI
ARGENTINOJE

Kongreso studijų dienose balandžio 
18-20 toje vietoje, kurioje už septy
nių mėnesių vyks JK stovykla, apie 
20 jaunuolių, jau dirbančių Argentinos 
JK komitetuose, aptarė kongreso ir JK 
stovyklos tikslus. Prisimindami tikslus, 
surašė ir konkrečias priemones jiems 
Argentinoje vyksiančioje programoje 
atsiekti. Įdomu, kad buvo prirašytas 
vienas tikslas, kuris kiek anksčiau Bra
zilijos studijų dienose nebuvo iškilęs 
(penktas iŠ čia išvardintų):

1. Išlaikyti lietuvybę, kalbą, pagilinti 
lietuvišką įsitikinimą;

2. Studijuoti aplinką, kas mus veikia 
teigiamai ar neigiamai;

3. Iškelti Lietuvos vardą ir laisvės reika
lą;

4. Pritraukti daugiau lietuvių ir pagyvin
ti veiklą kraštuose;

5. Sudaryti sąlygas lietuviškom Šeimom 
kurtis;

6. Duoti progos iŠ kitur atvykusiems 
pažinti pietų Ameriką ir jos lietu
vius bei lietuviškąją veiklą;

7. Sustiprinti ryšius tarp įvairių kraštų 
susipažinimu ir organizaciniu tinklu.

STOVYKLOS TIKSLAI
Norėdami smulkiai išdirbti stovyk

los programą, studijų dienų dalyviai 
kartu su stovyklos komisijos pirminin
ku Jonu K. Baltrūnu išvardino Kongre
so stovyklos tikslus ir priemones tiems 
siekiams įgyvendinti:

1. Susipažinti: čia įeina malonus pri
ėmimas, asmens kortelė su pavarde ir 
kraštu; mišrios sporto grupės, valgymas, 

tus, o mišriai iŠ įvairių; įvairūs pramogi
niai žaidimai ir pasirodymai; dovano
mis pasikeitimas Kalėdų proga; mišri 
stovyklos vadovybė.

2. Pasidalinti žinio
mis, sugebėjimais dienraštis,
skaitykla ir knygynėlis, talentų ir kiti 
meniniai vakarai, diskusijos lietuviškom 
temom, laisvalaikio užsiėmimai, kraštų 
pranešimai apie jų lietuvišką gyvenimą, 
laimėjimus, sunkumus, skaidrės ir fil
mai iš įvairių kraštų.

3. Sudaryti Kongreso pagrindą: nuo
taiką, ūpą, rimtį, ryžtą (nes stovykla 
bus pirmasis kongreso įvykis): priemo
nė Šiam tikslui atsiekti: sklandi stovyk
los organizacija, Argentinos jaunimo 
skaidri nuotaika, papuošimai ir lietu
viška aplinka, nurodomieji ženklai sto
vyklavietėje, informacijos būstinė, kiek
vienos dienos vedamoji mintis, kraštų 
vėliavos ir užrašai; kiekvienas kraštas 
turės savo vadovą, kad ryšiai būtų 
sklandesni; muzikos ir dainos, gera gar
sinė sistema, stovyklos tvarka ir draus
mė; lietuvių kalba; geras valgis ir už
kandžiai; stovyklos krautuvėlė; sveika
tos priežiūra ir tarnyba, geras stovykla
vietės išdėstymas.

4. Sužinoti ir išmokti daugiau lietu
vių kultūros: pokalbiai visiems stovyk
lautojams ar grupėms, vakarinės prog
ramos, dainos ir bendri žaidimai, laik
raštėlis, diskusijos laisvalaikio užsiėmi
mai - laikraštėlis, dieninė kronika, ra
dijo valandėlė ir kt. Svarbiausia prie
monė bus pratybiniai būreliai, kurie 
rinksis kasdien: dainų, veiklos metodų 
arba vadovų ruošos, dramos, tautinių 
Šokių, lietuvių kalbos, lietuviškų valgių,

KAIP PRITRAUKTI DAUGIAU
Studijų dienose laiko skirta ir svar

biam kongreso tikslui — pritraukti dau
giau visuomenės, jaunimo ir juos sudo
minti.

Visuomenė ypatingai pritraukiama 
per aukų rinkimą; per gimines, kurie iš 
kitų kraštų gali atvykti, per suvenyrų 
platinimą, per propagandą per parengi
mus ir nakvynių ieškojimą.

Jaunimo norima pritraukti to, kuris 
audimo, žurnalistikos, tautosakos, kūry- seniau dalyvavo šokių grupėje ar kituo- 
bos, lietuvybės išlaikymo šeimoje.

5. Pasilinksminti pramogomis: vaka
rinės programos, žaidimai, kavinė, dai
nos, loterija, Mr. Stovykla ar Kalėdų 
senelio rinkimai, laisvalaikio žaidimai 
(Šachmatai ir kt.), šokių įvairumai, “liau
dies” orkestras ir t.t.

6. Kūno kultūra stovyklinėje aplin
koje: sportas (mišriomis grupėmis) (fut
bolas, rankinis, tinklinis, lengvoji atle-
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KSOTERCEI RO 'CONGRESSO MUNDIAL 
DA JUVENTUDE LITUANA

Arūnas Steponaitis - 
(cont. da página 3)

2°) Finanças

Êste grupo recebeu um orçamento 
de despesas para a realização do Con
gresso chegando no total a CRS.160.- 
000,00 e em vez de se assustar lançou- 
se ao trabalho de elaborar um plano de 
arrecadação de dinheiro.

Do planejamento para a prática foi 
questão de um mês e já temos em anda
mento:
a) campanha dos mil cruzeiros: conse
guir o maior numero possível de mece- 
nários que colaborarão com mil cru
zeiros temos em dois meses cerca de 
25 pessoas ou famílias que aderiram.
b) realização de um jantar beneficiente 
que foi organizado pela comissão deu 
um lucro liquido de Cr$.6.278,85.
c) inicio da venda dos bilhetes da lote
ria de uma televisão colorida.
d) convocação dos presidentes das or
ganizações para definição de como au-

yv-Y-Y-V-Y-Y-YV^Y^m^YY-Y-Y-lAY-Y-Y-Y-YY^^Y^VYYYJf-Y 
tika, šachmatai, krepšinis, maudymasis, 
joga, gimnastika.

7. Švęsti lietuviškai Kūčias ir Kalė
das bei kitus papročius: eglutei kiekvie
nas kraštas atvežtų po papuošimą; pa
sikeitimus dovanomis, bendros kūčios, 
Kalėdinis vaidinimas -gyvasis paveiks
las, Kalėdų senelis, visuomenė svečiuo
se Kalėdų dieną.

8. Įgyti patyrimo organizavime ir 
vadovavime: stovyklos ruoša ir pravedi- 
mas, parengiamosios stovyklos-studijų 
dienos.

se vienetuose, buvo atstovai I ir n JK; 
kurių profesija reikalinga JK ruošai. JK 
komitetas duotų aiškius uždavinius, 
darbus ir tuo pačiu padrąsintų atitolu
sius pasitikėti savimi ir prisidėti.

Visi pritraukiami per šeimų lanky
mą, konkrečių darbų pavedimą, infor
maciją spaudoje ir laiškuose, atskirais 
JK naudai parengimus, plakatus ir už
rašus, per organizacijų valdybas ir per 
tiesioginius ryšius.

xiliarão financeiramente o Congresso 
resultou em compromissos de realiza 
ção de oito diferentes eventos em prol 
do Congresso:1
e) confecção e venda de lembranças 
alusivas ao Congresso para ajudar tam
bém na divulgação do mesmo.
f) controles de entradas e saídas de 
dinheiro para supervisão do andamento 
financeiro do Congresso.

3°) Propaganda e Informação

Ėste grupo está informando através do 
jornal lituano como está progredindo 
a organização do Congresso aqui e nos 
outros paisęs. Também informa os jor
nais lituanos dos outros países sôbre o 
que está acontecendo aqui com vistas 
ao Congresso.

Está estudando as campanhas
a) financeira — para aumentar as arre
cadações; b) representantes brasileiros- 
para atrair mais javens; c) alojamento - 
para conseguir alojar todos os jovens 
em casas de famílias lituanas.

Prepara o material para imprimir 
uma brochura sôbre o Congresso que 
será distribuída durante o mesmo.

Organiza o que será divulgado pelos 
jornais, rádios e televisões brasileiras 
pouco antes e durante o Congresso.

4o) Semana de Estudos

Êste grupo tem por obrigação orga
nizar o acontecimento principal deste 
Congresso: a realização da semana de 
estudos para os representantes dos di
versos paisęs.

Êle já escolheu e.reservou 9 local 
onde ocorretá êste evento: será em 
Itaici um seminário de ótima localiza
ção e apresentação.

Os temas a serem debatidos já fo
ram agrupados e enviados aos outros 
paisęs para seleção e escolha.

Está elaborando um plano detalha
do dos programas internos durante a 
semana de estudos. Já conseguiu a pro
messa de uma apresentação do foldore 
brasileiro numa das noites livres.

Ainda resta muito por fazer pois ês
te grupo tem a responsabilidade de pre
parar os representantes brasileiros, pre
ver a organização administrativa: segu
rança, assistência médica e o fundona- 
manto do jornal diário. 

Algirdas,

continua as suas reportagens, etas 
são muitíssimo “legais”.

A tristeza não paga dwim. Todos 
temes problemas, mas 0 humor inteli
gente adoça a vida. CONTINUA.

Não subscrevo, porque não espero 
recompensa alguma.

3
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IGNAS NAUJOKAS

MARIJA IR MENININKAI

O. B. Audronė

MARI JA

Tau gegužis jaunas, 
Tau giesmė vakarė - 
Mus užtark, Marija, 
Kai Dievulis bara.

Palaima tebūna - 
Išmaldauki, Motin, 
Išmaldauki Sūnų, 
Mirusj Golgotoj.

Tau žibutės, jievos, 
Tau alyvų kekės - 
Tau dienų vagose 
Skausmas nenusekęs.

i
Jautrumas grožiui ir juo grožėjimasis 

v ra sukūręs menininkų rankomis paveiks- 
lus. statulas, gražias statybas, dailiąją li- 
rratūrą, poeziją, muziką ir kitas grožy

be.-, Šio grožio stebėjimas ir išgyvenimas 
t vpač religiniame gyvenime) grąžino ne 
vieną žmogų į tikėjimą. Religinis grožis, 
kaip daugelis menininkų yra pasisakę, yra 
•mžadinęs jų kūrybą.

Kokia ji graži!

Kai prieš šimtą metų Liurdo Bernade
tai 18 kartų pasirodė Marija, minios, ku
rios ten buvo ir matė Bernadetą regėjimų 
melu, žiūrėdamos Į jos pagražėjusi veidą, 
stebėjosi: “Kokia ji graži!*' O ir ji pati, 
atsipeikėjusi po regėjimo, skelbė pasiro- 
džiilsiosios grožį. Tas grožis buvo toks di
delis. kad kai vėliau menininkai pagal jos 
pasakojimus kūrė įvairias Marijos statu

las, jos visos jai nė iš tolo neatrodė tokios 
gražios, kaip toji Pasirodžiusioji. kurią ji 
matė. Nenuostabu, tad, kad visose oficia
liose bažnytinėse Marijos švenčių maldo
se tiek daug ištraukų iš tos šv. Rašto Gies
mių Giesmės knygos, kurioje mylimasis 
grožisi ir džiaugiasi savo mylimąja. Sis 
Bažnyčios grožėjimasis Marija palenkė 
tikinčius menininkus sukurti tūkstančius 
Marijos-Madonos paveikslų, kurių pilna 
visose pasaulio meno galerijose. Kodėl tų 
paveikslų tiek daug? O todėl, kad tie dai
lininkai jautė, kad Ji grožio bedugnė, kuri 
juos vis iš naujo viliojo ir domino savo ne
pasiekiamumu. Tikintieji, vertindami tų 
dailininkų pastangas, stengėsi tą Marijos 
grožį, tuos paveikslus gražiai įrėminti. 
Garsiųjų Marijos garbinimo šventovių, pa
veikslus pradėta nusagstyti brangiais ak
menimis ir vainikuoti vainikais.

PASE KALBĖJIMAS SO KUN. K I J A U S K U

18. Kokie lietuvių jėzuitų nauji už
mojai, darbai,planai? Kas peš paskuti
nius dvejus metus ypatingo atlikta?

Pernai, rugpiūčio mėnesio 24 d., lie
tuviai jėzuitai perėmė vadovauti Lietu
vių Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijai Clevelande. Čikagoje prieš maž
daug dvejus metus baigėme naują Jauni
mo Centro statybą, padidindami lietu
vių religinius ir kultūrinius namus. Pie
tų Amerikoje, kun. Antanui SaulaiČiui, 
S.J., vadovaujant Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungai, šiuo metu jungiamės 
III Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so ruošom Tolimesni planai ir užmojai 
priklausys nuo naujų jėgų, Jdek jų atsi
ras.

19. Turite šeimų būrelius. Kiek me
tų veikia? Ar patys iš savęs juda? Ko
kios dažniausiai iškeliamos problemos 
ir kokia būrelių nauda?

Būreliai veikia jau apie 10 metų: 
Toronte, Clevelaride, Čikagoje, Detroi
te. Jie atsirado gana spontaniškai - 
jaunos šeimos norėjo pasikalbėti su ku
nigu jiems rupimais klausimais, religi
niais, vaikų auklėjimo, vedusiųjų sugy-. 

venimo, lietuviškumo, po II Vatikano 
susirinkimo - religinio atsinaujinimo 
ir t.t. Būreliuose dalyvauja nuo 10 iki 
30 asmenų, paprastai vyrai su žmono
mis. Man sustojant kuriame nors iš mi
nėtų miestų, kai pravažiuoja, būna šau
kiamas susirinkimas. Šeimos renkasi 
spontaniškai. Didelio organizuotumo 
nėra, nejaučiama tam reikalo. Susitiki
mas ir pokalbis rūpimais klausimais, 
atrodo, atneša visiems naudos. Gyvena*.- 
mam mieste pokalbiai vyksta kas mė
nesį. Per pkalbius šeimos suartėja, pa- 
siinformuoja.

20. Ar matėte per tas kelias keliones 
po Pietų Ameriką skirtumą tarp lietu
vių jaunimo religinių nuotaikų Pietų 
Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Europo
je?

Gana ryškių skirtumų galima paste
bėti šiuose įvairiuose kontinentuose 
tarp lietuvių jaunimo religinėse jų nuo
taikose. Didele dalimi tie skirtumai pri
klauso nuo aplinkos įtakos. Ir kuriame 
nors viename krašte, laikui bėgant, 
jaunimo religinės nuotaikos keičiasi. 
Išvadoje galime sakyti, kad aplinkos 

kontroliavimas, kiek tai įmanoma pa
daryti, ar tinkamos aplinkos sudarymas, 
taip pat stipriai paveikia jaunuolio re
liginį nusiteikimą bei formavimąsi.

21. Ar lietuviai kunigai, dirbantys 
su lietuviais, turi finansinių bėdų, ku
rios varžo platesnį darbą?

Aplamai, tur būt, ne tiek finansinės 
bėdos varžo lietuvius kunigus, kiek jų 
darbas su įvairiomis kitomis grupėmis, 
pav. mišriose tautybės atžvilgiu parapi
jose lietuvio kunigo laikas ir energija 
būna labai padalinti; jis tik dalį savo 
jėgų skiria savo tautiečiams. Kiek man 
teko patirti, su lietuviais besidarbuo
jantys kunigai finansiniai išsiverčia be 
sunkumų. Aišku, gali būti išimčių.

22. Kokius klausimus Jūs statytu
mėte Brazilijos lietuviams, ML skaity
tojams, jei būtų progos daugiau pasi
kalbėti?

Brazilijos lietuviams: Kaip sudaryti 
gyvus branduolius tautine ir religine 
prasme kiekviename baire, vietovėje, 
kad iš tokių branduolių gimtų veiklos 
bendruomenės vietovėse? Kokias prie-

Palaima apgaubk mus, 
O, padėk, Marija - 
Tepražysta džiaugsmas 
Žemėj, mūs šalyje.

Tau gegužis margas, 
Tau malda vakarė.
Mus užtark Marija, 
Kai Dievulis bara.

Klydome ir klūpom - 
Šaukėmės ir kėlėm - 
Nūn širdim ir lūpom 
Šaukiamės ir vėlei:

... Mus užtark, Marija, 
Kai Dievulis bara.

mones reikėtų naudoti, kad padėjus 
šeimoms užauginti susipratusius ir są
moningus lietuvius ir gerus katalikus? 
Kaip paruošti jaunimo veikėjų kadrus, 
kad šie savo ruožtu apjungtų lietuviš
kąjį jaunimą tautinei, kultūrinei ir reli
ginei veiklai? Kuo ir kaip visi Brazili
jos lietuviai galėtų prisidėti prie III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
paruošimo bei jo sėkmingo pravedimo 
Pietų Amerikoje? Ar nereikėtų mums 
visiems ir kiekvienam asmeniškai susi
rūpinti pašaukimais į kunigus, vienuo
lius ir vienuoles? Jei taip, tai kaip gali
me tą rūpestį išreikšti ir prie jo sprendi
mo prisidėti?

ML skaitytojams: Ką daryti, kad ML 
atspindėtų visos Brazilijos lietuvių gy
venimą? Kaip surinkti daugiau žinių 
ir informacijų iš vietovių ir jų veiklos? 
Ar neturėtų kiekvienas “Mūsų Lietu
vos” skaitytojas pasidaryti ir lietuviško 
laikraščio, rašyto žodžio knygnešiu? 
Kas ir kaip padės jaunoms šeimoms, 
jaunimui, kad jie nuo mažens pamiltų 
lietuvišką kalbamą ir spausdintą žodį? 
Kaip ML skaitytojai galėtų brandinti 
savyje giliai tikinčios tautos dvasią, to
kią dvasią, kuri padėtų pajusti gyvą ry
šį ne tik su visais laisvojo pasaulio lie
tuviais, bet taip.pat ir ypatingai su pa
vergtoje tėvynėje gyvenančiais broliais 
ir sesėmis?

Gediminas Kijauskas, S.J.
São Paulo, Brazilija
1975 balandžio 12
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; SÉSAMO.
Jaunuoli, nenusimink jei kar

tais lietuviški žodžiai tau atrodo 
kaip "Abracadabra”. Bet stenkis 
juos giliai širdin Įsidėt, nes jie tau 
gyvybiniai, jei nori Įeit į ta stebuk
lingu ili-Babd turtų ir brangeny
bių slėptuvę. Ten visas Lietuvos 
turtas sudėtas. Ten Lietuvių Tau
tos istorijos pergaminai, literatū
ros karoliai, žiedai ir sagtelės. Ten 
lietuviškos draugystės amžinoji ug
nis Jei tu neįstengsi pramokt, tu 
stovėsi kgip Ali-Baba prie uždarų 
vartų Čia pat rankos atstu, tie 
turtai, tos brangenybės, kurie ta:- 
ve padarytų turtingą kaip Onassis. 
Tarp j u ir tavęs, tik durys. O jos 
atsivers tik nuo žodžių.

\bracadabra”. Sunku atsimin- 
h Rodos liežuvis nulušjuos beta
riant. Bet psichologai sako; At
mintis reliatyvi. Mes atsimenam 
tai. kas mums svarbu, kas gyvybi
nio kas atsako i musų troškimus.

- Tel (Ô11) 63-5723, 2744B34

Kongreso entuziazmas, noras 
draugystės su atvykstančiu jauni
mu, noras kuo nors prisidėt ar gaut 
iŠ Tėvų palikimo, skatina mus nors 
kiek pramokt tų paslaptingų lietu
viškų žodžių, tos užburtos kalbos, 
kad atsivertų mums durys, nors 
trupučiuką, nors per plyšelį. Kad 
jei nepasisemt, tai nors išvysti, 
nors pamatyti kas ten darosi.

Lietuvių Tautos sunau/dukra, 
gal tu jau nuo jos ir nutolai, bet 
Motina lieka vis Motina — ji tave 
tebemyli ir tebešaukia. Išgirsk jos 
šaukimą ir ateik pasiimt savo pali
kimo. Jis yra tikrai tavo. Tik...

Šiuo metu veikiantys kursai 
pasiruošę tau tuos žodžius ats
kleist. Priklausys nuo tavęs, ar tu 
imsies ieškot to paslėpto turto, ar 
priėjęs prie durų mokėsi ištart:

ABRE-TE, SÉSAMO.

Rymante Steponaityte 
Santos, 29-4-75.

'■ ■!
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Mokosi lietuviškų dainų vaikų stovykloje Brarilijojervi^^S^^T^SJ 
viČienė, tautinių šokių grupės “žilvitis” vadovė

realizado na América Latina, foram 
constituídos oito grupos de trabalho 
enumerados a seguir: 1) escritório cen
tral; 2) finanças; 3) propaganda e infor
mação; 4) semana de estudos; 5) prog
ramas; 6) transportes e turismo; 7) alo
jamento; e 8) ligação. Além disso temos 
o comitê organizados constituído pelos 
presidentes das organizações lituanas 
ou seus representantes e pelos represen
tantes dos bairros em que moram os li- 
tuanos em maior número. Êste comitê 
tem por função coordenar e auxiliar os 
grupos de trabalho para o cumprimen
to dos objetivos.

Congresso. Catalogou, também, os eu 
dereços dos jovens de ascendência 
tuana residentes em S. Paulo que gosta 
riam de participar ativamente no Cou 
gresso seja como representante brasilei 
ro, seja como simples participante

Formou-se um arquivo com os enuv 
reços do pessoal organizador dêste Con 
gresso nos diversos países, bem como 
da correspondência enviada e recebida 
sôbre os assuntos do Congresso. É um 
centro de informações internas e extet 
nas e para isto está organizado um ar 
quivo do grupo de trabalho e por país

Como vêem é um centro muito im-
IIIo CONGRESSO MUNDIAL DA para a nação lituana pois hoje estando 

JUVENTUDE LITUANA a Lituânia dominada pelos russos e cul
turalmente sendo absorvida pelos esla-

Descrição dos grupos de trabalho.
Io) Escritório Central

portante para o bom andamento dos 
trabalhos.

Arūnas Steponaitis 
Presidente do Comitê do Congresso

Estamos na expectativa de um gran
de acontecimento a se realizar no fim 
dêste ano na colônia lituana do Brasil. 
Trata-se do IIIo Congresso Mundial da 
Juventude Lituana que terá a sua fase 
de encerramento aqui em São Paulo. 
Teremos do dia 30 de dezembro ao dia 
10 de janeiro cêrca de 600 pessoas vin
das de tôdas as partes do mundo para 
compartilhar no decorrer deste congres
so

Participarão jovens de ascendência 
lituana provenientes de mais de uma 
dezena de países para se conhecerem, 
trocarem idéias, discutirem os seus ide
ais. Irmanados pelo sentimento de bem- 
querença para a Lituânia, terra dos 
seus antepassados, debaterão de que 
maneira conservar o idioma, as tradi
ções e a cultura lituanos para que seja 
possível apresentá-los aos diversos po
vos como mostra da riqueza cultural 
européia.

Concomitantemente comemoraremos 
o quinquagésimo aniversário da imigra
ção lituana ao Brasil. Poderemos então 
ponderar sôbre quanto ajudaram os i- 
migrantes lituanos para o desenvolvi
mento do Brasil, terra simples e genero
sa que tão bem os acolheu. Naquela é- 
poca cêrca de 50.000 jovens lituanos 
abandonaram a Lituânia exaurida pela 
guerra e cobiçada pelos vizinhos pode
rosos para tentarem sorte em outras "‘YV' 
plagas. Foi providencial esta imigração jį ruošia namus svečiams iš kitų kraštų.
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vos ela ainda possui parte de seu povo 
livre lutando como é possível, pela sua 
libertação política e cultural.

Organização dêste Congresso
A organização dêste Congresso está 

nas mãos da Associação Mundial da Ju
ventude Lituana em plano internacio
nal e aqui no Brasil está sendo da res
ponsabilidade de todas as organizações 
lituanas existentes.

Para garantir o sucesso de tão gran
de empreendimento, pela primeira vez

Êste grupo organizou a catalogação 
dos endereços conhecidos dos lituanos 
residentes no Brasil. Além disso foi o 
responsável do envio das enquetes a cer
ca de mil famílias lituanas convidando- 
as a participarem ativamente na orga
nização e quando da realização

STEBUKLAS

do

- Gali imti pinigus, tik palik žmoną:

Vienas keliautojas grįžta 
Prancūzijos namo į Angliją. 
Muitinėje atliekamas patikrini
mas. Keliautojas pareiškia, kad 
nieko neturi, už ką reiktų mo
kėti muitą.

— O kas čia? — paklausė 
valdininkas, atidaręs lagaminą 
ir pamatęs paslėptą bonką.

— Tai vanduo iš Liurdo
Valdininkas atidaro bonką 

pauosto.
— Kvepalai! — supykęs pa

sakė valdininkas.
— Iš tikrųjų? Tai dar vienas 

Liurdo stebuklas! — pasakė 
keliautojas.

ANKSTYVAS RYTAS

iš

ir

Mama: — Vytuk, kelkis! 
Paukščiai jau seniai pabudo.

Vytukas: — Jei man reiktų: 
miegoti šiaudiniame lizde ant 
visokių pagaliukų, ir aš anksti 
kelčiaus.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI 
MO SĄJUNGA, vadovaujama pirm. 
Alfredo Luco, leidžia “VLJS Žinias” 
ir yra sutelkusi apie 500 lietuvių jau 
nuolių adresus V. Vokietijoje. Pa 
šaulio lietuvių jaunimo III kongreso 
reikalai buvo aptarti Bad Godesber 
ge Įvykusiame jaunimo suvažiavime 
VLJ Sąjunga i savo tikslus yra 
Įtraukusi ir veikėjų ruošimą VL 
Bendruomenei. Pastarosios darbuoto 
jų suvažiavime buvo pasiūlyta VLJ 
Sąjungai sudaryti jaunimo grupes ir 
su kultūrinėmis programomis lan 
kyti lietuvių kolonijas bei jose rink 
ti aukas kelionei i kongresą.

« JAUNIMO KONGRESO SŪKIS 
“Tėvų žemė Lietuva —- mūsų širdy 
visada!” šūkis kilo iš Pietų Ameri 
kos jaunimo bendruose trijų kraštų 
pasitarimuose. Taigi, šiame kongro- 
se dėmesys kreipiamas lygiagrečiai 
Į išeivijos ir Lietuvos jaunimą.

® “ARGENTINOS JAUNIMAS” — 
tai lietuvių jaunimo laikraštėlis. Jis 
leidžiamas ispanų ir lietuvių kalbo
mis. Redaktorius — Karolis Baltrū
nas. Jam talkina Nelida Savickaitė 
ir Nelida Burbaitė. Jame per 18 pus
lapių supažindinama su III PLJK, 
su Lietuvos geografija, klimatu. Ap
rašyti tautiniai lietuvių šokiai. Vie
nas puslapis skirtas lietuvių kalbai 
mokytis. Atspausdintos A. Solženici- 
no knygos “Gulago salynas” ištrau
kos apie Pabaltijo kraštus.

» III PLJK KANADOS ATSTOVŲ 
RINKIMAI Įvyks 1975 m. birželio 
1 d. ... . .... ....... ........ , B UI' . ' -
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Laisvė mūsų atimta, 
O kaip sunkiai ji buvo atgauta! 
Rusai jauną karj skriaudžia, 
Jo motinos širdį spaudžia.

Dieve, prašom Lietuvai laisvės,

Kad vaikų vaikeliai ■ 
Eitų jos takeliais.

Ltecija Serbutyti-

1IEWÃ
^r“Vrf^iyoés-Skaido virs d .

Dega SêteWKui’is niire . -
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Vytautas MISEVIČIUS

tasmos BARISAITÊS pieš

3. Begemotas pradėjo žliumbti.

1. Dramblys tuoj iškėlė savo straublį ir gaf:. 
šiai užtrimitavo: „Broliai! Bėda! Iš zoologijoj 
sodo pabėgo direktorius! Kas mus maitins? Kas 
pavaišins bananais?

Nebus Juodabarzdžio — kas mus gy- 
pravirko krokodilas ir voveraitė.

4. Didelis sąmyšis kilo zoosode, žvėrys ėmė * 
vienas už kitą garsiau šaukti, riaumoti. „Pasi- 
vykim direktorių, prašykime sugrįžti.“

5. Pirmas šoko vytis vėžlys. ”___  k t.. — ~~ - r

6. Nuo jo neatsiliko dramblys ir kiškutis.

C0
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Drąsieji miršta tiktai karta.
Sibiro kalinės mokytoios Elenos Juokitės kančios epopėja

Elenos Juciūtės knyga yra 
drąsios širdies epopėja; drąsios 
širdies, kieto ryžto, tikėjimo į 
Lietuvą ir pasitikėjimo Dievu. 
Nors knyga kalba apie sovietų 
savivaliavimą, suėmimus, tardy
mus, kankinimus, kalėjimus, 
konclagerius, badą, šaltį, ligas, 
nužmogėjusius sovietų budelius, 
absurdiško režimo sužalotus 
žmones, — ji yra lengva skaity
ti. O lengva todėl, kad ji para
šyta drąsaus žmogaus. “Bailys”, 
— sako Šekspyras. — “miršta 
daug kartų; drąsus žmogus tik 
kartą.” Elena Juciūtė mirs tik 
kartą. O gyva būdama ji liudija

Velnias. Padare meistras M. Jakštas 
1Q3Ç m. Mačiukų km., Kretingos apskr

tiesą. Ir mes visi jos pasiklausy
kime, nes gyvenime niekas taip 
nepatraukia, kaip drąsa.

Pradėjęs skaityti, negali šios 
knygos atidėti į šalį ir seki kiek
vieną JEl&nutės žingsnį iki pas
kutinio puslapio. O tų puslapių 
iš viso 532.

Knyga pradedama sovietų grį
žimu į Lietuvą 1944 m. ir bai
giama 1966 m. autorės atvyki
mu į JAV. 1945 m. sovietams 
vėl įsitvirtinus Lietuvoje, pra
sidėjo plataus masto suėmimai 
ir išvežimai. Juciūtė šitaip rašo:

Kas rytą išgirsdavome vis naujus 
gandus apie areštuotus arba jieško- 
mus. Tada žmonės ėmė bėgti Į miš-
kus, sudarinėti gynimosi būrius, ki
taip sakant, Lietuva išėjo i partiza
nini karą, kuris Įsiliepsnojo 1946 
metais ir tęsėsi iki 1954 metų, kai 
kur dar net ilgiau (33 psl.).

Sovietai jieškojo “liaudies : 
priešų”,* o e pati* liaudis sukilo 
prieš juos. Iliustracijai Juciūtė 
cituoja L. Žitkevičiaus posmelį:

Liaudį maudė, maudo, maudys ... 
Nieks nežino, kas ta liaudis, 
Nes ta liaudis, kad ją biesas, 
Pats didžiausias liaudies priešas 

(18 psl.)
1946 m. Juciūtė įsijungia į 

partizanus pogrindinės spaudos 
platintoja, plunksnos darbuoto
ja, tuo pačiu metu mokytojau
dama gimnazijoje. 1949 m. ją 
suimta ir nugabenta tardyti į 
saugumo ministeriją Vilniuje. 
Nuteisiama 10-čiai metų konc- 
lagerio. Teismo sprendimas atė
jo iš Maskvos (viskas sovietuose 
centralizuota). Sprendimo be
laukdama Lukiškio kalėjime au
torė suserga. Patalpinama kalė
jimo ligoninėn. Draminis ligo
ninės aprašymas atskleidžia 
mums ne tik autorės aštrų pas
tabumą, bet ir taiklų, r ašy to j iš- 
ką sugebėjimą perteikti įvykius 
be jokių pagražinimų, paprasta, 
tiesia proza.

Nusigandau, pamačiusi vieną jau
ną mergaitę (18-kos metų). Ji sėdė
jo ant palangės, atkišus Į priekį kru
vinas rankas, ir dainavo kažkokią ka
linių dainą:

Priprato akys prie tamsos, 
Širdis priprato prie skausmų, 
Priprato rankos prie retežių, 
Pripras ir kojos pamažu ...

. . . Toliau vienoje lovoje gulėjo 
jauna mergina, apmirusiomis kojo
mis iki kelių. Kiti pasakojo, kad per 
tardymus ją mušė per kojų padus, 
atmušė nervus ir kojos liko nejaut
rios . ..

. . . Pačiame gale palatos lova bu- , 
vo tuščia. Jai priklausanti ligonė 
visą laiką lindėjo po lova. Tai buvo 
jauna mergina Kalvaitytė (Bronė).

Ji buvo išprotėjusi, taip pat politinė 
kalinė (84).

Į Sibirą vežamos moterys pa
simeldė, sugiedojo “Marija, ža
rija”. Pradėjo giedoti ir Tautos 
himną, tik sargai nutraukė. Pa- 
našia. „GaJgoU L. Sjfe jterėjo 
šimtai ir tūkstančiai lietuvių 
moterų.

Sibire Juciūtė, kaip ir visi ka
liniai, kilnojama iš vienos kolo
nos (konclagerio) į kitą. Tos ko
lonos teturi numerį, kaip ir pa
tys kaliniai: 21-ma kolona, 30-ta 
kolona, 46-ta kolona, 15-ta kolo
na. Ir taip be galo: patikrinimai, 
žygiuotės, traukinių vagonai, 
vėl žygiuotės ir vėl patikrini
mai. Kaliniai atlieka didžiules 
socialistinio “rojaus” statybas. 
Įrankiai primityviausi, darbo jė
ga pigi, teapmokama tik maistu, 
o “normų” neišpildžius ir tas 
mažinamas.

1953 m. Juciūtė trumpam 
grąžinama į Lietuvą pakartoti
niam tardymui, “akistatai” su 
naujai suimtuoju, jai pažįstamu, 
buvusiu partizanu. Paskui vėl 
atgal į Sibirą.

Pagaliau 1956 m. Juciūtei, 
jau ligonei, likusi bausmė nu
braukiama (manyta, kad ji 
mirs). Ji grįžta į Lietuvą. Grįžu
sieji iš Sibiro Lietuvoje nepa
geidaujami — tokia bolševikų 
politika. Nevienas priverstas sa
vu noru kraustytis atgal į Sibi
rą ir gyventi tarp buvusių, at- 
kalėjusių politinių kalinių. No
rint gauti darbą Lietuvoje, rei
kia turėti gyvenvietę. Neturi 
reikiamos kubatūros — kraus
tykis kitur. Juciūtei pagaliau 
pavyksta gauti “kubatūrą” ir 
šiokią tokią tarnybą už 30 rub
lių mėnesiui, nors, pagal pačių 
sovietų statistiką, minimaliam 
pragyvenimui žmogui reikia 50 
rublių. O tokių 30-rublininkų 
buvo daug. Jei ne parama už
sienyje gyvenančių giminių, 
pragyvenimas būtų buvęs ne
įmanomas.

Negalėdama reikiamai įsitai
syti Lietuvoje, Juciūtė paduoda 
prašymą vizai į JAV. Pirmą kar
tą prašymas atmetamas. Bando 
antrą kartą. Galų gale vizą gau
na ir 1966 m. atvyksta pas se
serį į JAV.

Jei bolševikai būtų pramatę, 
kad Juciūtė sugebės parašyti to
kį didžiulį, įtikinamą jų san
tvarkos pasmerkimą, nebūtų jos 
išleidę. Bet ji laikėsi nuošaliai, 
niekur nesikišo, nieko be reika
lo nekalbėjo. Ji pati apie tai 
rašo: 
t

Ruošiausi paduoti prašymą išv j. 
kimui į JAV. Tokiu atveju geriau 
būti kvailu, nieko neišmanančiu ir 
nesidominčiu, nes gudrių, politikuo
jančių valdžia nenori išleisti i užsie
nį, kad neišneštų teisybės į “dienos 
šviesą” ir nepakentų jų melagingai 
propagandai (451).

Citatomis tokios didelės ap- 
• imties knygos neišsakysi — ją 

reikia perskaityti. Knyga - - 
dviejų dalių. Antroji dalis ap
ima autorės gyvenimą Lietuve 
je 1956-1966 m. Pirmoje dalyje 
— 105 skyriai, antroje — 41 
Kiekvienas šios epopėjinės mo
zaikos skyrelis gvildena vieną 
temą, todėl, nežiūrint plačios 
apimties, knyga lengvai skaito
ma, jau nekalbant apie autorės 
neeilinį stilistinį sugebėjimą ra
šyti aiškiai, nepasimetant skaus
me. Tikras skausmas, kaip įro
do Juciūtė, nėra sentimentalus. 
Jis yra kietas, ryžtingas ir todėl 
prasmingas. Toks skausmas ne
murdo, o, atvirkščiai, pakelia, 
išjudina ir surambėjusį, ir dva
siškai aptukusį, tik sau gyve
nantį individą.

Tėvynė šaukia visus. Kiekvie
na pastanga, kad ir tariamai 
menkutė, yra svarbi tautiniam 
gyvastingumui išlaikyti. Ši kny
ga tarsi ragina mus visus mirti 
tik vieną kartą.

Elena Juciūtė, PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE. Išleido LSST Simo Ku
dirkos kuopos Niujorke sudary
tas specialus komitetas 1974 me
tais. Spaudė Pranciškonų spaus
tuve Brooklyne, N.Y. Tiražas — 
1500 egzempliorių, 544 psl. Kai
na — $10. j. Papartis

' GEGUTĖLĘ PRISIMINUS

Filomena Mikulytė-Cerniaus 
kiené, ML skaitytoja, vos ke
letą mėnesių lankiusi lietuviš
ką mokyklą, sukūrė šias eiles 
liaudies dainelių motyvais.

PILKOJI GEGUTĖLE

Tu, pilkoji gegutėle, 
Tėvynės paukšteli,
Tavė gerbė ten kiekvienas 
Lietuvoj dainelėm.

Visi laukė pavasario, 
lave kad išgirstų,
Savo vargus ir liūdnumus 
Kad galėt užmiršti.

Aplankyk mus, gegutėle, 
Svetimoj šalyje.
Džiaugtus mūsų liūdnos širdys — 
Atgimtų savyje.
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VILNIAUS LIAUDIES UNIVER
SITETO literatūros fakultetas nau
jąjį sezoną pradėjo prof. Juozo Jur
ginio paskaita “Istorinė tiesa groži
nėje literatūroje”. Fakultetui vado
vauja Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutas. Paskaitas skaitys: prof. dr. 
Donatas Sauka — apie lyrikos ir 
humoro santykius pastarojo dešimt
mečio poezijoje, docentas Vincas Au- 
ryla — apie dabartinės vaikų lite
ratūros problemas, filologijos moks
lų kandidatas Pranas Kniūkšta — 
apie liaudies kalbą ir rašytojo kalbą 
literatūros kūrinyje, Tomas Venclo
va — apie XX š. rusų poeziją. Fa
kulteto lankytojus su dabartine ang
lų drama supažindins docentas Dovy
das Judelevičius, su A. Vilkutaičio 
gyvenimu ir kūryba — Vincas Kuz
mickas, su Vilniumi lietuvių asmen
vardžiuose XVII š. pradžioje — prof, 
dr Zigmas Zinkevičius, su Vilniumi 
lietuvių liaudies dainose — filologi
jos mokslų kandidatė Pranė Jokimai- 
tienė, talkinama sol. Beatričės Grin- 
cevičiūtės, su lietuvių liaudies pasa
kom bei jų likimu — filologijos 
mokslų kandidatė Bronislava Kerbe- 
lytė. Numatytas susitikimas su ra
šytoju Vytautu Bubniu ir sekantį 
pavasarį įvyksiantis poezijos vakaras, 
kuriame dalyvaus įvairių kartų poe
tai, literatūros kritikai Kęstutis Nas
topka ir Juozas Steošvs.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų dainų ir šokių ansamblis de
vynias dienas viešėjo Austrijoje, kur 
buvo surengtas tradicinis tarptauti
nis liaudies kūrybos festivalis. Ja
me dalyvavo saviveikliniai vienetai 
iš dešimties Europos kraštų. Ypatin
go austrų dėmesio vilniečiai susilau
kė Zalcburge įvykusiame koncerte, 
kuriame jiems talkino vietinis an
samblis.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokyklos trys jaunieji pianis
tai parsivežė laureatų vardus iš tarp
tautinio konkurso Čekoslovakijoje. 
Ustės mieste prie Elbės įvykusiame 
jaunųjų pianistų konkurse varžėsi 
apie 120 dalyvių. Vyriausiųjų grupė
je (14-15 m.) I vietą laimėjo do
centės T. Klimavičiūtės mokinė Eglė 
Perkumaitė, III vietą — dėstytojos 
M. Lapėnaitės mokinė Lolita Skir- 
butaitė. Docentės - D. Šteinbergaitės 
mokinys Arūnas Stoškus išsikovojo 
III vietą jaunesniųjų grupėje (12-13
m.). E. Perkumaitė, L. Skirbutai- g 
tė ir A. Stoškus buvo vieninteliai M. 
K. Čiurlionio mokyklos atstovai, pir- | 
mą kartą dalyvavę šiame -tarptautU- 
niame konkurse.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUŠĖ
JAU S mokslinis bendradarbis V. Va
latka archeologiniams kasinėjimams 
jau yra paskyręs 18 vasary. Bene 
įdomiausią ekspediciją jis turėjo šie
met su kraštotyrininkais ir moks
leiviais Mažeikių rajone, kur buvo 
tiriamas Zastaučių kaimo milžinkapis 
ant Ventos kranto. Kapinyne, kurio 
amžius siekia Kristaus laikus, buvo 
aptikta apie 200 vertingų radinių bei 
kitos įdomios medžiagos.

MOKYTOJŲ TOBULINIMOSI IN
STITUTAS Vilniuje surengė elemen
torių parodą, kurią gausiai lankė pe
dagogai ir moksleiviai. Vilniaus uni
versiteto mokslinė biblioteka paro
dai parūpino apie 60 senųjų elemen
torių kopijų. Jų tarpe buvo ir pirma
sis rusiškas I. Fiodorovo elemento
rius, prieš 400 metų išleistas Lvive. 
Jo vienintelis originalus egzemplio
rius yra amerikiečių Harvardo uni
versitete. Parodos rodiniai lankyto
jus taipgi supažindino ir su senai 
siais lietuviškais elementoriai, kurių 
pirmasis yra pasirodęs jau 1547 m.

DAIL. LEONARDAS TULEIKIS 
Vilniaus parodų rūmuose lankytojus 
supažindino su 101 savo tapybos 
darbu, sukurtu per pastaruosius 11 
metų. Jo mėgstamiausi žanrai — te
minis paveikslas, peizažas ir natiur
mortas. L. Tuleikis yra vilnietis vi
duriniosios kartos tapytojas, mokęsis 
Telšių taikomosios dailės institute, 
1063 m. baigęs Vilniaus dailės insti
tutą.

KAUNO CHORAS, vadovaujamas 
vyr. dirigento P. Bingelio, naująjį 
sezoną pradėjo gastrolėmis Rygoje, 
dalyvaujant ir vargonininkui B. Va
siliauskui. Vadovo P. Bingelio prane
šimu. choro repertuaras bus papil
dytas kauniečio kompoz. Giedriaus 
Kuprevičiaus naująja “Ode darbui”, 
L. Beethoveno Mišiomis “Missa so- 
lemnis”, kurias teks atlikti Maskvo
je su šio miesto didžiuoju simfom
iniu ir filharmonijos orkestrais. Į pla
nus taipgi yra įtrauktas Lietuvoje 
'įvyksiantis velionies prof. Balio 
^Dvariono kūrinių koncertas.

BELGIJOJE GASTROLIAVO “Su
tartinės” birbynininkų kvintetas, 
kanklininkė L. Naikelienė, Vilniaus 
operos solistai A. Stasiūnaitė, E. 
Kuodis ir Vilniaus universiteto stu
dentų ansamblio tautinių šokių gru
pė. Išvyka buvo įiungta į Sovietų Są
jungos dienų . renginius. Lietuvių 
grupė surengė 13 koncertų Briusely
je, Lieže bei kituose Belgijos mies
tuose.

PLUOŠTĄ ŽINIŲ APIE ARCHEO
LOGŲ VEIKLĄ praėjusią vasarą “Li
teratūros ir Meno” puslapiuose pa
teikia Adolfas Tautavičius, Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to archeologijos sektoriaus vadovas. 
Dr. R. Rimantienės vadovaujama eks
pedicija pagrindinį dėmesį skyrė 
Kuršių Nerijai, kur vokiečių moksli
ninkai jau XIX š. pabaigoje buvo ap
tikę naujojo akmens amžiaus stovyk
lų. Dr. R. Rimantienės grupė ištyrė 
940 kv. metrų plotą į pietus nuo Ni
dos: “Po smėliu rasta virvelinės, 
puošniai ornamentuotos keramikos, 
kuri padeda nustatyti to meto žmo
nių kultūrą bei kultūrinius ryšius. 
Ne pajūrio ruože jos randama mažai 
Šie atradimai padeda perskaityti mū
sų teritorijoje dar mažai pažįstamą 
neolito laikotarpio puslapį. 4000 me
tų senumo gyvenviečių liekanos pa
pildys Šventosios stovyklos medžiagą 
apie kažkada pamaryje vykusį gyve
nimą ...” Istorijos mokslų kandida- 

_ to J. Stonkaus vadovaujami archeo
logai, kasinė j ę Dapšių piliakalnį kai
riajame Varduvos krante, išaiškino 
paskutiniųjų šimtmečių prieš Kristų 
gyvenvietės vietą. Rasti brūkšniuoto
sios keramikos pavyzdžiai liudija 
daug bendrų bruožų žemaičių ir ryti
nių augštaičių anuometiniame gyve
nime. Istorijos mokslų kandidatės E 
Grigalavičienės vadovauta ekspedici 
ja ankstyvojo geležies amžiaus Elgiš- 
kių pilkapyje rado labai daug papuo
šalų. Lig šiol nenustatytą ribą tarp 
žemaičių ir žemgalių patikslino atlik
ti kasinėjimai šalia Bubių piliakalnio 
esančiame Jakštaičių-Meškių senka
pyje. Archeologų grupė, vadovauja
ma istorijos mokslų kandidato V. 
Urbanavičiaus, atkasusi VIII — XIII 
š. 56 kapus, konstatavo, kad ši terito
rija priklausė žemaičiams. Ta pati 
archeologų grupė Geluvos kaime prie 
Ariogalos surado XVI , š. statytos, 
daug kartų griautos bei atstatytos 
kalvinų bažnyčios pamatus, rūsius ir 
šventorių, 370 kapų, priklausančių 
XVI—-XVII š., tarp kurių rasta ir 
V—VI š. kapų. Archeologų ekspedi
cijai į Grigiškių apylinkės Neravų 
pilkapyną vadovavo istorijos mokslų 
kandidatė O. Kuncienė, o dr. R. Ku
likauskienės grupė tyrinėjo VI—XII 
š. Augštųjų Rusokų pilkapius prie 
kelio iš Vilniaus į Maišiaglą, kartu 
su Klaipėdos muzėjaus darbuotojais 
tyrė III—VI š. Bandžių senkapį.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SĄ jau šeštą kartą laimėjo Jurgis 
Gliaudą. Vertintojų komisija, kurią 
sudarė rašytojai Vincas Ramonas, 
Danutė Brazytė - Bindokienė, Nijolė 
Jankutė - Užubalicnė, kritikai Povi
las Gaučys ir Pranas Razminas, da
lyvaujant ‘‘Draugo” redakcijos bei 
administracijos atstovams, sausio 12 
d. posėdyje iš septynių atsiųstų rank 
naščių pasirinko “Pagairę”, pasira
šytą Gintalo slapyvardžiu. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad šio romano au 
torius yra J Gliaudą. Šiemetinės 
$1.000 premijos mecenatas yra a.a 
inž. Feliksas Giedrys, miręs prieš 
penkerius metus. Šios sukakties pro 
ga jo atminimą pagerbė šeima, pa 
rūpinusi premiją velionies vardu 
Lig šiol "Draugo” romano konkur 
suose jau buvo paskirtos 24 premi 
jos, kurių visas ketvirtadalis teko J 
Gliaudai. Premija bus įteikta balan 
džio 7 d. Čikagos Jaunimo Centro sa 
lejM. K. ČIURLIONIO šimtųjų gimi

mo metų minėjimą Floridoje, St. Pe- 
tersburgo lietuvių klube, surengė 
Lietuvių Bendruomenės vietinis sky
rius, vadovaujamas pirm. J. Giparo. 
Su M. K. Čiurlionio gyvenimu, studi
jomis ir dailės kūriniais dalyvius su
pažindino dail. Antanas Rūkštelė, pa
sinaudodamas gausiu skaidrių rinki
niu. M. K. Čiurlionio muzikai atsto
vavo iš įrašo išklausyta jo simfoninė 
poema ‘Miške” Elenos Rūkštelienės 
vadovąujamąs moterų oktetas padai 
-naru keletą-dainų, jų tarpe ir M. K 
Čiurlionio “Kas bernelio sumislyta”

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje netrukus išleis Albino 
Baranausko humoristinį pasakojimą 
apie kapso ūkininko Pultinevičiaus iš 
Užplynių gyvenimą Lietuvoje ir 
Skvireltaune, rytiniame JAV pakraš
tyje. Knygai autorius parinko ilgo
ką pavadinimą: “Rudenys ir pavasa
riai arba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur”. A. Baranausko nove
lių rinkinys “Sniego platumos” yra 
laimėjęs “Aidų” žurnalo premiją, 
romanas “Karklupėnuose” — “Drau
go” premiją. Jis taipgi yra išleisdinęs 
novelių rinkinį “Kalvos ir lankos”, ei
lėraščių rinkinį “Pasaga ir vyšnios”.

PAULIAUS JURKAUS NOVELŲ 
“Atsklęstos durys” paskelbė V. Vo
kietijoj leidžiamas buvusių Lietuvos 
vokiečių metraštis “Heimatgruss 
1975”.

MINNESOTOS UNIVERSITETAS 
iš Rockefellerio fondo paskirs eilę 
stipendijų 1975-76 mokslo metais 
tiems, kurie atliks tyrimus ar rašys 
mokslinius darbus apie baltąsias et
nines grupes dabartinėje Amerikoje, 
jų istorinę kilmę bei išsivystymą. 
Šiuo projektu norima išryškinti etni 
nį faktorių Amerikos kultūroje. Ypač 
laukiama darbų apie tas grupes, ku
rios yra kilusios iš rytinės, centrinės 
bei pietinės Europos ir Artimųjų Ry
tų. Prašymai turi būti paruošti iki 
š.m. kovo 1 d. Suinteresuotieji pra
šomi tuojau pat užmegzti ryšius su 
minėta programa šiuo adresu: Prof. 
Rudolf J. Vecoli, Director. Immigra
tion History Research Center, Uni
versity of Minnesota, 826 Berry St., 
St. Paul. Minn. 55114. Tel. 612-373- 
5581.

DR. LEOPOLDO TREČIOKO su 
dviem bendraautoriais paruoštą stu
dijinį straipsni apie Parkinsono ligą 
paskelbė amerikiečiu žurnalas “The 
Western Journal of Medicine”. Dr. 
L. Trečiokas dėsto neurologiją Los 
Angeles mieste. Kalifornijos univer- 

. siteto medicinos mokykloje.
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SEKMINIŲ SUSIMĄSTYMUI
Vakarienės metu Jėzus kalbėjo:
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, 
ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. 
O žodis, kurį girdite, ne mano, 
bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
As* jums tai pasakiau, būdamas pas jus, 
o Globėjas — Šventoji Dvasia, 
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, — 
jis is*mokys jus visko ir viską primins, 
ką esu jums pasakęs.
As’ jums palieku ramybę, 
duodu jums savo ramybę.
Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. 
Tenebūkštauja jūsų širdis ir teneliūdi. 
Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: 
aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus....
Jau nedaug su jumis kalbėsiu, 
nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. 
Tiesą sakant, jis prieš mane bejėgis. 
Bet pasaulis turi žinoti, 
jog aš myliu Tėvą ir taip darau, 
kaip jis yra man įsakęs.

Evangelija pagal šv. Joną (14, 23-31)

PASAULINIAI ANTIKOMUNIS
TINIAI KONGRESAI RIO DE 
ŽANEIRE

Balandžio 22 - 25 dienomis 
Rio de Žaneire vyko 8-tas Pasau
linis Antikomunistinis Kongresas 
ir kartu 6-tas Pasaulinis Antikomu
nistinis Jaunimo Kongresas, ku
riuose dalyvavo 58 tautos su 350 
atstovų ir 150 jaunimo atstovų.

Kongresus atidarė Rio de Žanei- 
ro gubernatorius Faria Lima, svei
kindamas atvykusius atstovus, o 
pagrindinę atidarymo kalbą pasa
kė buvusis ministeris Alfredo Bu- 
zaide. Trumpa, bet griežta užbai
gos kalba Vidaus Reikalų minis
teris Armando Falcão pavadino 
komunizmą tikruoju jo vardu — 
pasaulio raupsais.

Kongresų, metu buvo pravestos 
nuodugnios studijos kaip atsispirti 
prieš vis smarkiau šėlstančią komu
nistinę bangą, kuri gręsia užlieti 
visą laisvąjį pasaulį. Turėta prieš 
akis ir paskutinieji įvykiai, kaip 
Kambodija ir Vietnamas, kur Š. 
Amerika parodė savo silpnumą 
pasitraukdama ir užleisdama tuos 
kraštus komunistinei vergijai.

Lietuvių tautos krikščioniško ir tau
tinio brendimo istorijoje labai ryški 
misija yra atlikta Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus. Kas jo nuveikta, kad sa
vo tautai padėjus tapti sąmoningesne 
Katalikų religijoje, krikščioniškoje mo
ralėje, tautiniame susipratime, tik ta
da galima teisingai įvertinti, jeigu atsi
minsime, kad jis veikė ne normaliose 
ganyto j avimo sąlygose, o Rusijos ca- 
ristinio rėžimo priespaudoje, kai Lie
tuvoje buvo persekiojama Katalikų 
Bažnyčia ir tautinis lietuvių gyveni
mas.

Vyskupas Motiejus Valančius gyve
no ir veikė tais laikais, kai Lietuvos 
vardas buvo užmirštas net Europoje. 
Jis neprarado vilties ir nesiliovė ko
vojęs už Lietuvos poiltinę,kultūrinę, 
laisvę.

Petras Pakalnis

NAFTOS BUMERANGAS

Komiteto São Paule at-Baltų 
stovas, Peters Lavans, dalyvavo 
Kongrese stebėtojo teisėmis. Mel- 
dutis Laupinaitis, Tarptautinio An
tikomunistinio Fronto Pietų A- 
merikai įgaliotinis, atstovų tarpe 
ir vietinėj spaudoj išplatino apie 
2.500 informacinio pobūdžio la
pų su komunistinio barbarizmo 
vaizdais iŠ okupuotos Lietuvos, 
atkreipdamas Kongreso atstovų 
dėmesį j komunizmo žvėriškus 
žiaurumus užimtuose kraštuose.

Pasaulinis Prieškomunistinis 
Kongresas išsirinko nauju šios or
ganizacijos pirmininku brazilą Dr. 
Carlos Barbieri Filho. Tokiu būdu
visas antikomunistinio veikimocen- statinę. Pabrangus naftai, žmonės 
tras dabar perkeltas į São Paulo.

Išrinkimas brazilo šios Pasauli
nės Antikomunistinės Organizaci- planas dar diskutuojamas kongre- 
jos pirmininku yra labai reikšmin- se. Iš savo pusės JAV užsienio rei- 
gas. Jis rodo Brazilijos įtakos svar
bą kovai prieš komunizmą.

Tikimasi, kad netolimoje atei
tyje susidarys tampresni ryšiai 
tarp šios Pasaulinės Prieškomunis- 
tinės Organizacijos ir visų Brazili
joj veikiančių antikomunistinių 
vienetų.

Korespondentas

MINĖKIME VYSK. MOTIEJŲ VALANČIŲ

Šių 1975 metų gegužės 29 dieną 
sukanka 100 metų nuo Vyskupo Mo 
tie j aus Valančiaus mirties. Daug kur 
ši sukaktis bus paminėta kultūringu 
pasauliniu būdu. Dera, kad lietuviai 
šią sukaktį visur paminėtų religiniu, 
būdu, skirdami šiam tikslui ar gegužės 
29 ar kurią kitą artimą dieną. 'Prašy
kime Dievą, Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus užtarimu, kad ir mūsų laikais 
Dievas duotų Lietuvių tautai dvasinių 
ir tautinių vadų panašių į Vyskupą 
Motiejų Valančių.

Jums linkėdamas visur Dievo palai
mos, liekuosi Jūsų Kristuje,

Vysk. Juozas Brizgys.

Sumažinę praėjusiais metais naf
tos eksportą į tas valstybes, ku
rios rodė Izraelio valstybei simpa
tiją, arabai taip sujaukė Europos 
ir JAV ekonominį gyvenimą, kad 
jos ir dabar dar neatsigavo. Ginda- 
mosios nuo arabų spaudimo, vie
nos valstybės draudė pardavinėti 
benziną šeštadieniais ar sekmadie
niais, kitos nustatė automobilių 
ir sunkvežimių greitį, dar kitos 
vietoj naftos pradėjo vartoti ak
mens anglius, dujas ir kitokį kurą. 
Nors dabar visos valstybės gali 
pirkti naftos kiek, tik nori, bet 
aukšta naftos kaina prisidėjo prie 
įvairių produktų kainos pakėlimo, 
sulėtino kai kurių įmonių produk
ciją ir milijonus darbininkų paver
tė bedarbiais. Kadangi patys ara
bai turi importuoti daug Europos 
ir JAV produktų, jie turi dabar 
žymiai brangiau už juos mokėti. 
Taigi, ką jie viena ranka laimėjo, 
tą kita ranka pralaimėjo.

Bet to dar negana. Norėdamas 
kiek galima labiau pasidaryti ne
priklausomas nuo arabų kaprizų, 
JAV prezidentas Fordas pasiūlė 
kongresui planą, kuris tarp kitų 
dalykų numatė 3 dolerių muitą 
už kiekvieną importuotą naftos 

vartos jos mažiau ir arabai gaus 
mažiau pajamų. Tas prezidento 

kalų sekretorius Kissingeris siūlė 
arabams nustatyti žemiausią naf
tos kainą, kad atgytų ir nusistovė
tų pakrikusi Europos ir JAV pra
monė. Jei arabai sumažins naftos 
kainą, tuokart jis garantuos, kad 
JAV ilgus metus pirks arabų naf
tą. Jei kaina bus per aukšta, JAV 
pradės gręžti savo naftos šaltinius 
ir apseis be arabų naftos,

Vasario pabaigoje Alžire susi
rinko naftos ministerial' ir nutarė 
du dalykus: nekelti naftos kainos 
ir priimti už eksportuojamą naftą 
JAV valiuta.

Bijodamos, kad arabai nepakel
tų naftos kainos, JAV ir kai kurios 
Europos valstybės pradėjo daryti 
naftos atsargas. Šių metų pradžio
je buvo pripildyti visi JAV ir Eu
ropos tankai nafta, žibalu ir ben
zinu. Roterdamo uoste, kur yra 
didžiausios Europos naftos valyk
los, 6 Sovietų tanklaiviai negali 
■iškrauti naftos, nes nėra tankuose 
vietos. 60 įvairioms valstybėms 
priklausą tanklaiviai stovi Persi
jos įlankoje, nes tuo tarpu niekas 
jų nesamdo naftos transportui. Ki
ti tanklaiviai turi sulėtinti greitį, 
nes kai kurie uostai yra pilni laivų. 
Viena naftos linija, kuria buvo 
pumpuojama Saudi Arabijos naf
ta j Viduržemio jūrą, neturės dar
bo šešiems mėnesiams. Yra ir kitų 
dalykų, kurie rodo, kaip naftos 
bumerangas pradėjo eiti patiems 
arabams į nenaudą.

Oficialiai arabų sutarta naftos 
kaina yra 10 dolerių ir 46 centai 
už vieną statinę. Geresnės rūšies 
nafta kainuoja 14 dolerių. Dabar, 
esant dideliai naftos atsargai, ne 
paisant oficialaus susitarimo, naf 
tos kaina įvairiais būdais yra ma 
žinama. Alžirija sumažino geros 
naftos kainą 2 doleriais, Libija 30 
centų, Abu Dahbi 38 centais. Kai 
kurios arabų valstybės susitarė 
slaptai su pirkėjais mažinti naftos 
kainą. Kitos siūlo pirkti naftą da
bar, o užmokėti už ją vėliau. Už 
palūkanas jos neima procentų. 
Abu Dahbi šeikato naftos minis
teris pyksta ant savo kolegų, kad 
jie nenori derinti naftos produkci
jos laiko. Nesant susitarimui ir 
atsiradus naftos atsargai, Abu Dah
bi šeikatas turėjo sumažinti naf
tos produkciją pusiau, Libija net 
dviem trečdaliais, kitos arabų vals
tybės mažiau.
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MOŠŲ ŽINIOS
MOTI NOS DIENA

Moksleiviai ateitininkai ruošia MOTINOMS PAGERBIMĄ su me
nine programa per Sekmines

Gegužės 18 dieną, 16 valandą
Jaunimo namuose. Programoje dalyvaus taip pat "Rūtelė" ir lietu 

viškos mokyklos mokiniai.
Visos MAMYTES ir VISUOMENĖ kviečiama dalyvauti

mišios už kardinolą
Arkivyskupijos laikraštis prane

ša, kad V. Zelinoje gegužės 14 d. 
19:30 vai. bus septintos dienos Mh 
šios už a.a. kard. Mindzenty vėlę.

APLANKĖ REDAKCIJA
praeitą savaitę ilgametis ML skai
tytojas STASYS ŠABO N AS, su 
dukterimi gyvenąs Santos ir dir 
bąs kaip panaktinis sargas. Šia pro
ga jis nusipirko keletą naujų lietu
viškų plokštelių.

ATSKRIDO KUN. ARMINAS
Prieš savaitę iš Šveicarijos j S. 

Paulį atskrido kun. Albinas Armi
nas, prel. Aleksandro Armino bro- 

' Lis, ir Mauė kleboną aplankė Bene- 
ficiência Portuguesa ligoninėje, 
kur prel. Arminas gydomas jau ke
letą savaičių.

JAUNIMO STUDIJŲ DIENA
kviečiama Mookoje, šv. Kazimie
ro parapijos salėje, gegužės 18. Y 
patingai kviečiami tie, kurie norė
tų prisidėti prie Kongreso ruošos, 
bet dar neturėjo progos prisijung
ti. (Žr. Veiklos kalendorių.)

CHORAS SEIME
Gegužės 13 L.K.B-nės choras 

dalyvavo SP valstijos seimo - As
sembléia Legislativa apeigose ver 
gų išlaisvinimo dieną. Plačiau se
kančiame ML numeryje.

NEPAMIRŠKITE

Birželio pirmą dieną Šv. Juozapo
L.K. Bendruomenė visus kviečia į Pik-

■ '•

niką • Churrasco.
Piknikas bus Instituto Rural Dom 

Agnelo Rossi, Estrada M’Boy Mirim 
km. 29,5. Važiuoti galima specialiais 
autobusais kaina Cr 35,00 (kelionė ir 
churrasco) ir privačiais automobiliais 
(kaina Cr. 20,00 tik churrasco).

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS

JI"f

GUAROA-CW'iJAs'bs'TOOcii1 Tarutį»'VaÍaHOMZRÍ. MMMORAsT
CfttAMGA*. MfMWOMMMNKAa. ITALtABO I Al&MAO.

R. t# - (Sea. 274-1886)
V.' tWgsafe?

!»gž!g

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės mėn. 18 dieną, 13 va
landą, sekmadienj, Lietuvių Są- 
junga-Alianęa ruos’ia PI E T U S, 
kurių proga bus prisimintos ir pa
gerbtos MOTINOS Ateikime 
visi j šį minėjimą.

Is’ anksto užtikrinkime sau vie
tą telefonu 273-5851

>> 1 ■ ■!■.......R»..——■

Parengimo pelnas ID Pas UeTTau- PAGERBKIME DANGIŠKĄJĄ MOTINĄ gi
nimo kongresui., Pakvietimų galima gau- GEGUŽĖS 25 D. 16 VAL. MARUOS GARBEI GRAŽIOJE ■ Ar

ti AGUA RASA - pas Igną Vijūną, R. DEMIJOJE MOOKOJE 
S. José do Barreiro, 362, VILA PRU
DENTE. - J. Dimša, R. Cananėia, 160;
PARQUE DAS NAÇÕES pas K.Sko- 
rupskį, R. Alemanha, 388 ir A. Budre- 
viČių, R. Argentina 123, MOÕCA Šv. 
Kazimiero parapijoje ir p. Marcelę Stan
kevičienę, R. da Moóca, 3133; VILA 
ZELINOJE - pas K. Rimkevičių, A. 
Triūbienę, O. Masiene, ir Klebonijoje.

Visi lietuviai pasinaudokite proga 
kartu praleisti dieną ir paremti kon
gresą. Iš ryto piknike bus laikomos 
Šv. Mišios, po pietų bus daug visokių 
pramogų.

ATEITININKU SUSIRINKIMAS IR 
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Praėjusį sekmadienį klebonijoje įvy
ko mėnesinis moksleivių ateitininkų 
susirinkimas. Moksleiviai buvo supa
žindinti su ateitininkų šūkiu, sveikini
mu ir pasimokino susirinkimo maldą. 
Buvo susitarta dėl Motinos dienos prog
ramos. Minėjimą atidarys moksleivių a- 
teitininkų pirmininkas Robertas Saldys. 
Motinoms žodį tars Vrubliauskaitė ir 
Saldytė. Bus eilėraščiai, dainos, RŪTE
LĖ,, šokiai ir vaidinimas Pirmasis 
Degtindaris.

i Vaidina* velniuką R. Bendoraitis, 
artoją F. Bacevičius, kaimyną D. Sal
dys. Vaidinimo pasakotoja - B. Bace
vičiūtė. Programos pranešėja S. Banytė.

ireČiadienį (14 gegužės) 19:30 vai. 
Vyskupas Dorn Angelico Bernardino 
aukos 7 dienos mis’ias už a.a. kardinolo 
J. Mindszenty vėle,

Kardinolas Mindszenty buvo vengras 
Mums jis yra savas tuo, kad daug ken- 

į tėjo nuo komunistų (kaip ir daugelis 
;lietuvių vyskupų) už tikėjimą ir laisvę, 
j Visų kviečiame pamaldose dalyvauti.

■ VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužės 18, Jaunimo kongreso studijų 
diena jaunuimui, R. Juatindiba 20-Pque da 
Moóca, nuo 14 iki 19 vai.

Gegužės 18, Akademikų susirinkimas. 16 
vai. pas Arūną Steponaitį.

Gegužės 18, V. Zelinos Jaunimo namuo-
I se Motinos dienos šventė su dainų ir šokių 

programa, 16 vai.
Gegužės 18, Sąjungoje, R. Lituânia, Mo

tinos dienos proga pietūs (žr. pranešimą.)
Gegužės 19. Braz. Liet, kunigų vienybės 

maldos diena.
Gegužės 19, 20:30 vai. Jaunimo namuose 

Braz. JK komiteto valdybos posėdis su studi
jų savaitės ir parengimų komisija.

Gegužės 25, L.K. B-nės choro ir šokėjų 
pasirodymas, Cotia.

Gegužės 25, 16 vai. Mišios ir Marijai pa- 
i’erbti akademija, šv Kazimiero parapijos sa- 
ėje.

* Gegužės 31, 20:00 vai. pas. J. ir H. Vala
vičius, Literatūros ratelio vakaras.

Gegužės 31, PLIAS susirinkimas. 15 vai. 
pas Nardį Antanaitį.

Gegužės 31. III PUK trijų kraštų posėdis, 
Buenos Aires.

Gegužės 31. paskutine diena būstinei įteik- 
I ti Kongreso atstovu kandidatų lapus.

f

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

L S B Valdyba

Birželio i LKB-nes ruošiamas churrasn 
Jaunimo kongreso naudai.

Birželio 2. Brazilijos JK komiteto valdy 
bos posėdis su finansų ir turizmo-transportc 
komisija, 2030. Jaunimo namuose.

Birželio 15, Tautos išsklaidymo diena ir 
. Birželio įvykių minėjimas.

Birželio 15, Brazilijos atstovų PU Ko n g 
sui rinkimai.

Birželio 22, Vyrų Brolijos ruošiama šven- 
kelionė į Aparecidą.

Birželio 28-30 Pasaulio Lietuvių Kataliku 
Bendrijos kongresas Romoje.

Birželio 28, V. Anastácio mokykloje. Jo 
ninių laužas ir programa bei Petrinės, rengia 
Literatūros būrelis ir V. Anastácio mokyk
los būrelis, pelnas Jaunimo kongresui.

Liepos 27, V. Zelinoje šv. Onos šventė, 
rengia Moterų draugija ir Maldos Apaštalav.

Rugpiūčio 10. V Zelinoje Liet. Kat. Mo
terų draugijos pietų* Jaunimo kongreso nau
dai.

Sugsejo >4 spaudo* balius

ATVYKSTA TALKININKĖ
Gegužės 25 i Viracopos at

skrenda Marija Saulaitytė, kuri a 
pie tris mėnesius talkins Jaunimo 
kongreso ruošai São Paule. Iš JAV 
išvykusi gegužės 10, aplankė Vene 
cuelą ir Kolumbiją. São Paule gy 
vens pas savo draugus Tomą ir Au 
drą Catafajus. Siunčiama PLB var 
du, keliauja savais pinigais.

M. Saulaitytė, išleidusi keturis 
poezijos rinkinius, dėsto valstybi
niame universitete ir ruošiasi ang 
lų literatūros doktoratui. Būdama 
Brazilijoje paruoš rašto darbą apie 
lietuvius rašytojus šiame krašte.
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