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Visi esame kariai
, Kai minime savo kariuomenes šventę lapkričio 23 d., galūne 

pasakyti, kad šiandien visi esame kariai kovoje už musų Tėvynes 
laisvę, nors ir nedėvime karinės uniformos. Ne uniformoje yra 
kario esmė, o jo dvasiniame nusiteikime sąžiningai atlikti pareigas 
savo tautai. Karių dvasinį nusiteikimą daugiausia palaiko religija 
Žinome, kad 1919-20 m. mūsų religingi kariai narsiai kovojo net 
prieš tris priešus, kai nemažai ateistų lietuvių nuėjo su bolševi
kais. 1945-53 m. religingi partizanai kovojo su okupantu, kai 
ateistinio nusistatymo stribai tarnavo okupantui ir kovojo prieš 
savo brolius lietuvius.

Ir dabar pavergtoje Lietuvoje prieš okupantą kovojo ar ko
voja religingi Kudirkos, Kalantos, Šeškevičiai, Bubniai, Račiūnai, 
Zdebskiai ir kiti, gi okupantui tarnauja ateistai Griškevičiai, Ru
gieniai, Laurinčiukai ir kiti. Patys Lietuvos okupantai pripažįsta, 
s . - ' ?tuvių religingumas yra jų moralinis ginklas.

našus vaizdas ir laisvajame pasaulyje: dauguma religingų 
.uetuvm. darbu ir pinigine auka prisideda prie kovos už Lietuvos 

w laisvę, o ateistai-komumstai tarnauja musų tėvynės okupantui. To
je kovoje permažai aktyvumo rodo ir kiti lietuviai ateistai, nors 
jie ir nėra komunistai. Užtenka pamatyti sąrašus dirbančių bei 
pinigines aukas duodančių mūsų tautos reikalams.

Mūsų karines nuotaikas, surištas su religingumu, mato ir 
svetimtaučiai. Jie tomis nuotaikomis stebisi ir gėrisi. Buvęs Sibiro 
kacetų kalinys D. Panin apie lietuvius, esančius Sibiro kacetuose, 
taip sako: “Lietuviai mums imponavo solidarumu, drąsa, religin
gumu. Jų pavyzdys padėjo man suprasti, kaip yra reikalingos 
draugijos, pagrįstos religiniu principu.” Kitas rusas, kuris 1973 m. 
iš Rusijos atvyko į laisvąjį pasaulį, sako buvęs Sibiro kacetuose, 
kuriuose matęs ir lietuvių. Jis apie tuos lietuvius taip atsiliepia: 
“Lietuviai yra nepaprastai tvirto būdo, užsispyrę, giliai religingi.” 
Tie rusai pastebėjo lietuvius sū savybėmis gerų karių, kurie ir 
žiauriose.sąlygose atkakliai kovoja su pavergėju.

Jei jjibiro kacetuose esantieji lietuviai yra tautinio susipra
timo pavyzdys, galėtų juo sekti ir laisvojo pasaulio lietuviai. Deja, 
turtas ir kitos priežastys dalį lietuvių tautiniu ir religiniu atžvilgiu 
silpnina. •

Tautiniu susipratimu kaikuriais atžvilgiais mus pralenkia net 
mūsų kaimynai latviai ir estai. Jie, pagal tautiečių skaičių, daugiau 
išleidžia reprezentacinių knygų, kurių nemažai yra ir šio krašto 
bibliotekose. Jie surenka daugiau pinigų savo tautinei veiklai. Jei 
į svarbias tarptautines konferencijas latvių ir estų delegacijos 
važiuoja trijų asmenų, tai lietuvių delegacijos dažnai susideda iš 
vieno asmens — VLIKo pirmininko, nęs normalios sudėties dele
gacijai neužtektų pinigų. Latviai ir estai tautos reikalams kasmet „ 
dažnai aukoja dienos uždarbį, kai lietuvių tik kaikurie duoda tokią 
auką. O kiek yra lietuvių “patriotų”, kurie tų aukų visai neduoda, 
bet vis klausią: “Kur tie pinigaįeiną?”

tako, nes, kaip kaikurie svetimtaučiai istorikai sako, nevisi lietu
viai tautiniu atžvilgiu yra stiprūs. O ir laisvoje Lietuvoje baigę 
augštuosius mokslus kaikurie inteligentai lietuviai yra nusisukę 
nuo lietuviškos bendruomenės ir tūno užsidarę savo kiaute, čia 
nekalbamma apie pasenusius ir nustojusius sveikatos. Sakoma, 
kad mokslas įkvepia tautinį susipratimą. Nevisados. Tautiniam su
sipratimui daugiau įtakos turi religija, kuri reikalauja mylėti savo 
tėvus, tėvynę, tautą. Tai matome iš įvykių pavergtoje Lietuvoje, 
tai matome ir laisvajame pasaulyje: religingi JAV, Kanados ir 
kitų kraštų lietuviai išliko tautiškai susipratę, kai daug lietuvių 
ateistų nuėjo su komunistais ir mūsų tautos priešais.

(tėviškės žiburiai) J. Vaičeliūnas 
i r

JURGIS JUODIS pro Patria

Lapkričio 23 dieną:
LIETUVOS KARIUOMENĖS SVE N TÊ

Petras Pakalnis

RCTU /raaKA IR RODEZUA

Pietų Afrika ir Rodėzija yra 
dvi Afrikos valstybės, kurių pilie
čių daugumą sudaro negrai, bet 
krašto valdžią turi savo rankose 
baltieji. Įstatymų ir potvarkių ke
liu baltieji nustato negrams, kur jie 
gali gyventi, kokiais darbais vers-, 
tis, kaip ir kada keliauti, kokj at
lyginimą gauti už savo darbą ir 
panašiai. Negrams nevalia vartoti 
baltiems skirtų susisiekimo prie
monių, ilsėtis baltiems rezervuo
tuose parkuose, viešbučiuose ãr 
restoranuose, o atlikę savo darbą 
miestuose, vakare jie turi grįžti į 
savo kvartalus. Nors baltųjų ir 
negrų darbai kartais yra tie patys, 
bet baltųjų atlyginimas visuomet 
esti didesnis. Neseniai Pietų Afri
kos vyriausybė apginklavo negrus 
kareivius, bet joks negras negali 
įsakinėti baltiesiems.

Matydamos negrams daromas 
skriaudas, prieš porą metų Jungti
nės Tautos pradėjo boikotuoti 
Pietų Afrikos eksportus; jai gero
kai pakenkė, bet jos nepaklupdė 
ant kelių. Taip pat ir Anglijos vy
riausybė, bandžiusi spausti Rodė- 
Žijos valdžią, kad duotų politinį 
balsą negrams, nieko neatsiekė.

1965 m. Rodėzijos vyriausybe 
paskelbė krašto nepriklausomybe 
ir 250,000 baltiesiems užtikrinu 
valdžios ir galios monopolį. Bet 
prieš porą metų Rodėzijos negrai 
pradėjo maištauti iršiomis dieno 
mis dvelktelėjo tena; kitas politi 
nis vėjas.

Praėjusių metų balandžio mėne
sį Portugalijoje įvyki revoliucija 
ir naujoji vyriausybė( verčiama 
įvairių įvykių, galų gale sutiko duo 
ti savo kolonijoms Afrikoje ne
priklausomybę. Viena tų kolo
nijų yra Miizambikas. Kadangi 
Rodėzija neprieina prie juros, be
veik visas Rodėzijos eksportas ėjo 
per Mozambiko uostą Beirą. Jei 
Rodėzija ir toliau nepaisys teisė
tų negrų reikalavimų, esamoji ar 
busimoji Mozambiko vyriausybė 
gali nepraleisti pro savo teritoriją 
Rodėzijos eksportų. Tačiau ne tas, 
bet kitas faktas privertė Rodėzi
jos premjerą Smith keisti savo nu
sistatymą negrų atžvilgiu.

Praėjusių metų rudenį Pietų Af
rikos premjeras Vorster aplankė 
dviejų Afrikos valstybių preziden
tus ir tarėsi su jais, kaip butų gali
ma patenkinti negrų aspiracijas. 
Parvykęs namo, jis pradėjo spaus
ti Rodėzijos premjerą Smith, kad

(pabaiga 9 psl.)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Išniekintų bažnyčių sąrašas
. j-r • dijo fabriką).

Vilniuje uždaryta 23 bažnyčios. Kaune 14. Daugumas jų paverstos sandeliais 11. Šv. Sakramento (kino salė)

— Istorijos ir etnografijos mu
ziejaus dirbtuvė, 1975 metais čia 
gaminamas Kauno IX forto ma
ketas).

20. Trinitorių (karinis sandė
lis).

21. Trinapolio bažnyčia (ligo
ninės sandėlis, virš zokristijos 
vienas šoferis įsirengė butą).

22. Visų Šventųjų (maisto pro
duktų sandėlis, degė, po dalinės 
restauracijos 1975 vasarą atidary
ta Dailės muziejaus liaudies me-. 
no pastovioji paroda).

23. Vizitiečių (sandėlis, dabar
— nepilnamečių kalėjimo reika
lams pritaikyta patalpa).

Kaune

1. Aušros Vartų Aukštuosiuose 
Šančiuose (perdirbta į baraką ir 
apgyvendintos rusų tautybės šei
mos. Vėliau — kultūros klubas, 
dniskos sandėlis. Dabar — mais
to prekybos taros sandėlis)*

2. Fredos bažnyčia (Kauno 
MiČiūrino vardo tarybinio ūkio
— technikumo sporto salė. Da
bar apleista. 1975 vasarą jos prie
angyje apsigyveno buto neturinti 
šeima).

3. Šv. Gertrūdos (vaistų san
dėlis).

4. Įgulos bažnyčia (Skulptūros 
ir vitražo muziejus).

'*V. V'

Kardinolas lankėsi 
ir verkė

KAUNA!?1. — Rugsėjo 8 “Drau
ge” buvo parašyta, kad ok. Lie
tuvoje lankėsi Berlyno kardino
las Alfred Bengšch, Dabar gau- 

i tam iš Kauno laiške kiek smul- 
I kiau paminėtas kardinolo apsi- 
! lankymas.

Bengsch lankėsi Vilniuje, Pa
nevėžy ir Kaune. Kauno arkika
tedroj — bazilikoj jis buvo su
tiktas nepaprastai iškilmingai. 
Vidury bažnyčios stovėjo iš a- 
biejų šonų mergaitės su raudo
nom rožėm, žmonės netilpo vi
duje. Prie altoriaus kardinolas 
kalbėjo per vertėją. Sakė, kad 
jis niekur tokio nuoširdumo ir 
prisirišimo prie tikėjimo nema
tė, kaip patyrė čia, Lietuvoje. 
Jis norėjo ir daugiau kai ką pa
sakyti. Juk savo akimis matė 
Kauno ir Vilniaus i • niekin tas

Vilniuje

I. Katedra (Paveikslų galerija).
2 Augustijonų (perdirbta į e- 

lektros reikmenų sandelį).
3. Šv. Baltramiejaus (sandėlis, 

dabar — Dailės kombinato 
skulptorių dirbtuvė. 1975 vasarą, 
bažnyčioje buvo baigiama didžiu-

• lė Lenino skulptūra).
4. Bazilijonų (sandėlis, dabar 

— Inžinierinio statybos instituto 
medžiagų atsparumo laboratori
ja).

5. Bernardinų (Dailės institu
to sandėlis, skulptorių dirbtuvės).

6. Šv. Ignoto bažnyčia perdirb
ta j kino studijos butaforijos san
dėlį, o koplyčioje — “Bočių” 
restoranas.

7. Švč. Jėzaus Širdies (perdirb
ta į statybininkų klubą).

8. Šv. Jokūbo ir Pilypo (Operos 
ir baleto teatro dekoracijų sandė
lis).

9. Šv. Jono (“Tiesos” laikraš
čio spaustuvės popieriaus sandė
lis. Dabar restauruojama ir bus 
įrengtas “pažangiosios ’ minties 
muziejus ir susirinkimų bei kon
certų salė administruojama uni
versiteto).

10. Šv. Jurgio (Knygų rūmų 
knygų sandėlis).

II. Šv. Kotrynos (maisto pro
duktų sandėlis. Dabar tuščia, bet 
numatoma restauruoti, įrengiant 
meno muziejų).

12. Šv. Kazimiero (sandėlis, 
nuo 1961 po restauracijos — a- 
teizmo muziejus).

13. Šv. Kryžiaus arba Bonifra
trų (sandėlis, dabar restauruoja
ma ir numatoma panaudoti kaip 
koncertų salę).

14. Labdarių koplyčia (per- 
° dirbta į knygų prekybos sandė

lį).
15. Marijos Dandun Ėmimo 

arba Pranciškonų (perdirbta į 
centrinio valstybinio archyvo pa
talpas).

Šv. Mykolo (sandėlis, de
gė, po restauracijos — pastovi 
statybos paroda).

17, Misijonierių (medicinos į- 
staigų aprūpinimo prietaisais ir 
įvairiu inventoriumi sandėlis).

1 & Sv» Stepono (cemento ir 
kitų statybiniu medžiagų sandė
lis) f

j 9. Šv. Trejybės (sporto salė, 
fasadas buvo išgriuvęs, dabar —

MŪSŲ LIETUVA

5. Šv. Jurgio (karinis sandėlis. 
Dabar — Medicinos technikos 
valdybos statybos objektų komp
leksinio tiekimo kontoros medi
cinos įrenginių ir inventoriaus 
Kauno bazės sandėlis).

6. Kryžiaus Išaukštinimo (nu
griauta, jos vietoje įrengta maža 
sporto aikštė).

7. Marijos Aplankymo Pažais
lyje (dabar restauruojama, kaip 
dailės muziejaus filijalas).

8. Benediktinių (Kauno viešo
sios bibliotekos senų knygų san
dėlis. Gretimų namų gyventojai

bažnyčias. Žmonės iš nepasaky
tų žodžių suprato, ką jis norėjo 
pasakyti ir kuo paguosti perse
kiojamuosius. Kardinolas pas
kui pradėjo verkti. Verkė ir 
bažnyčioj esantieji' , rašoma 
laiške.

ESTAI SAUKIA: RUSAI, LAUK
Pabaltiečių biuleteny estai in

formuoja, kaip Estijos žmonės pa
sinaudojo priverstu „išlaisvinimo" 
35-čio paminėjimu išreikšti pagie 
žą rusų režimui ir tautos rusini 
mui.

Šokių ir dainų programa Taline 
buvo sovietinių komitetų paruoš
ta, tad ir įtraukia tik kas sovietiš
ka. Tačiau nei dainininkai (27.000), 
nei publika (200.000) nesilaikė 
nustatytos programos.

Dalyvavo, aišku, ir kitų tauty
bių delegacijos.

Minia pradėjo demonstracijas 
karštais plojimais sutikdami latvių 
ir lietuvių šokių ansamblius, o vi
sai ignoruodami kitų „broliškų“ 
tautų atstovus. Tas pat buvo ir su 
dainų ansambliais.

___________________ 2

sako, kad čia sukrauta “geltono 
ji spauda”, suprask — ikitarybi 
nė).

9. Šv. Pranciškaus Ksavero 
(knygų sandėlis, dabar — spor
to salė).

10. Prisikėlimo (perdirbta į ra

12. Šv. Trejybės (Respublikinės 
knygų bazės knygų sandėlis Nr. 
10).

13. Septynių Marijos skausmų 
koplyčia Žaliakalnyje (sunaikin
ta).

14. Tyriausios Dievo Motinos 
Marijos Šaričių bažnyčia (specia
lizuotos medicininės technikos 
parduotuvės sandėlis).

Kaune taip pat uždarytos se
kančios pusiau viešos koplyčios, 
kurios sudarė dalį kitos paskir 
ties rūmų: 1. Angelų Sargų. 2. Šv 
Antano. 3. Šv. Luko —Krikš 
čioniškos meilės. 4. Marijos K riks 
čionių Pagalbos. 5. Prancišk • 
nių. 6. Šv. Stanislovo Košt k<>' 
7. Šv. Zitos. 8. Kalėjimo kopk 
čia.

Vilniuje yra tiktai viena vei 
kianti koplyčia — Aušros Vartų 
.Dwo Moiinos. Visos kitos, ku
rių buvo gausu, panaikintos.

Abejuose miestuose uždarytos 
visos evangelikų bažnyčios. Vil
niuje: vienoje jų — kino teatras, 
kitoje — sporto salė. Kaune: se 
niausioje — maisto produktų san 
dėlis, degė, dabar nenaudojama 
Kitoje — sporto salė. Naujausio 
je — milicijos mokyklos klubas 
sporto salė ir valgykla.

Tas kelias estų liaudies dainas 
publika palydėjo frenetiškais plu 
jimais. O paskui, visi atsist je, už 
traukė „Mano tėvyne, mar i mei 
le dainą, kuri dabar atstoja už 
draustą tautos himną. Seįįė kitos 
tradicinės liaudies ir pasotinęs 
dainos. •

Orkestrui buvo įsakyta groti 
maršus, tačiau jo nesigirdėjo - ke- 
liasdešimts tūkstančių.Įraukė pa
triotines liaudies dainas. Taip ne
oficiali, nepramatyta švenčių da
lis užtruko daugiau valandą laiko.

Policijos ir kariuomenės pastan
gos nutildyti minią nieko nepešė. 
Nebuvo tuo metu pavartota jėga, 
nes reikėjo atsižvelgti j gausius 
svetimtaučius turistus bei spaudos 
atstovus. Buvo tik suimta 20 jau
nuolių, kurie bandė iš naujo už
degti jau įsakyta užgesinti festiva
lio fakelą.

Dar susidarė vis augantis būrys 
jaunimo, kurie, dainuodami „Es
tijos jūra laisva,“ peržygiavo mies
to centrą laisvos Estijos valdžios 
rūmų link.Tik tenai buvo gausios 
policijos išsklaidyti, nepagailėją 
tačiau garsių šūkių: „Husai lauk. "
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO REIKALU
JAU TIK DU MĖNESIAI LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO.'

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TA VO RANKOSE!

- Jaunimo iŠ kitu krantų priėmimu 
Rio de Janeire rūpinasi Kristina Gauly
tė, pradedant Vokietijos grupe, atvyks
tančia dar prie?kongresą gruodžio 14.

. Kongreso Tautiniu šokių Šventei 
jau išnuomotas Ibirapueros stadionas 
(Ginásio de Ibirapuera)

- Iš Venecuelos [Kongresą atskren
da 10-12 Šokėją, iškaitant ir kelis ats
tovus. Kiekvienam dalyviui Kongresas 
kainuos apie 800 dol.

- Kanadoje Šiuo metu vyksta pa?to 
streikas, apsunkindamas ryšius kongre- 
s' reikalais. Laiškus veža išsiųsti iŠ JAV.

Kanados JK 
atstovės (k.) 
Dainora 
Juozapavi
čiūtė, Rasa 
LukoŠevičiū- 
tė ir Kristi
na Bendžiu- 
tė to krašto 
J K atstovu 
posėdyje 
spalio gale.

- Sąjungos ruošiamame Kongreso 
bazare Šalia gražių ir vertingu dovanų 
veiks lietuviškas bufetas, šį settadienį ir 
sekmadienį, nuo 15 vai. iki ???????

- Spaudos/informacijos komisijos 
nariai A. D. Petraitis ir H. MoŠinskienė 
jau spaustuvei pateikė medžiagos JK 
programiniam leidiniui.

- Dėl ekonominių priežasčių, Bue
nos Aires leidžiami „Laikas” ir „Bal
sas” išeina tik kartą per menesi, vietoj 
kas dvi savaiti, bet kongreso ruošh eina 
pilnu tempu.

BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISUOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. prel. P. Ragažinskas •

Tel. 274-2295
ižd.Jonas Tatarunas - tel.63-7344 
ižd.Vincas Banys • tel. 274-0677 
sekr. Halina Mošinskienė telef.

65-0907.

TŪKSTANTINIS VAJUS
Malonu paskelbti, kad ir Sese

lės Pranciškietės prisidėjo prie 
tūkstantinio vajaus, kuris šia sa
vaitę jau pasiekė 60 tūkstantinin
kų.
59. Seselės Pranciškietės (Colégio

Pio XII) - Morumbi įnešė
Cr$ 1.000,00

60. Seselės Pranciškietės (Ginásio
S. Miguel Arcanjo - VilaZelina) 
įnešė C r S 1.000,00

PASIŽADĖJUSIU, ĮNAŠAI:
Lúcia ir Milda Jodelis 900,00
KITOS AUKOS:
N. N. Cr$ 500,00
José de Souza Cr$ 200,00

Lietuvi — Šešiasdešimtis tautie
čių jau prisidėjo prie Tūkstantinio 
Vajaus. Prisidėk ir Tu. Kongreso 
pasisekimas Tavo rankose.

FINANSŲ KOMISIJA.

KVIEČIAME
TALKON

REMKITE KANDIDATES I KONGRESO

LIETUVAltĘ------IR

LAIMĖKITE SPALVOTĄ TELEVIZIJĄ.

NAKVYNIŲ KOMISIJA

Telefonai ir adresai:
Petras ir Roseli Bilevičiai - R. 
Inhagapi, 65 - tel. 274-4047 
Vytas Bacevičius - R. Pedro 
de Godoi, 396 - tel. 63-9343 
Angelika Trubiené — R. Mare
chal Malet, 451 - tel (darbo) 
273-0338.

COMISSÕES DO CONGRESSO

Desde já, os 125 representantes e 63 sup- 
lemtes, eleitos em todos os países participan
tes deste congresso, estão sendo distribuídos 
por nove comissões, que funcionarão até o 
fim do congresso.

O objetivo destas comissões é estudar vá
rios assuntos relacionados com as atividades 
e planejamento para o futuro, e apresentar 
suas conclusões antes do encerramento do 
congresso.

As comissões reunir-se-ão durante o a- 
campamento na Argentina e durante a Sema
na de Estudos em Itaici.

Cada comissão é presidida por um repre- 
sentante(já designados, nos EUA, o centro 
de coordenação destas comissões).

Segua a descreção dos objetivos e de al
guns assuntos a serem debatidos.

«
I. A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

ENTRE JOVENS

Pres.: Emilija Pasktaité, Chicago.
Como manter o fluxo de informações 

depois deste congresso, entre jovens de ori
gem lituana em vários pašęs . Quais são as 
orgãos necessários para este fim. A necessida
de de um centro de informações, na escala 
mundial .Intercâmbio através de cartas, pu
blicações, fitas magnéticas, etc.

•
II. COLABORAÇÃO ENTRE JOVENS

Pres.: Rasa Soliunaité, Chicago.
Os objetivos de viagens a outros países 

(de pessoas ou grupos ou conjuntos artísti
cos), as condèções. Intercâmbio de objetos 
de arte, cultura, publicações, discos, fitas, 
filmes, exposições,. Viajens de dirigentes de 
acampamentos, professores de fianças, de ar
te folclórica, etc. O financiamento dessas vi
agens.

Quais são os benefícios deste mtercâm-.— 
bio, os problemas. Seria necessária ou útil o 
envio de jovens líderes para as coletividades 
lituanas de outros países (p. ex. da .América 
do Norte para a América do Sul). Qual foi 
a experiência das pessoas que ajudaram nos 
preparos do III PLJK’

Como coordenar a participação de pes

soas de outros países nos acampamentos, cur
sos intensivos de dança, estudos lituanos, 
etc. Onde e qual seria o centro de processa
mento de pedidos, ofertas, possibilidades. O 
intercâmbio dentro dos próprios países em 
tre várias cidades. Bolsas de estudo para par
ticipantes de vários cursos nos EUÃ/Canadá 
para jovens de outros países. Escoljia dessas 
pessoas. Promoção de contatos por cartas e 
cartões postais. #

III. A PARTICIPAÇÃO DOS QUE NÃO FA
LAM LITUANO NAS ATIVIDADES

Pres.: Vytautas Radzivanas, Nova York.
Qual é a opinião de diversos países sobre 

o teor das atividades lituanas - apenas para 
os que falam lituano, ou para todos de ori
gem lituana (e seus amigos). Devemos sepa
rar, em certas ocasiões, os que falam dos de
mais, para melhorar o conhecimento e uso 
da língua.

O que está sendo feito para atrair os jo
vens que não falam o lituano para participa
rem de grupos, sociedades, atividades organi
zadas. Ã Associação Mundial da Juventude 
Lituana (PLJK) é para todos: os que falam e 
os que não falam, membros de grupos ou 
elementos isolados.

Como alcançar a parte da coletividade li
tuana que não recebe informações (através 
dos meios normais de comunicação - jornal 
lituano. revistas, reuniões ,a feira da Vüa Ze- 
lina, etc.) e naõ tem contatos em outros idio
mas (pois não entende o lituano). Qual é a 
colaboração necessária da Associação Mun
dial da Juventude Lituana (PLJK) com ou
tras instituições e associações da coletividade 
lituana.

Cursos de idiomas e cultura lituana para os 
que não falam e não entendem.

IV. FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO LITUANA

Pres.: Marytė Dambriünaité, Washington.
A situação de aulas e cursos e estudo de 

lituano e cultura lituana em diversos países, 
para os que falam e os que estão começando. 
Cursos de nível superior em diversos países. 
Participação de jovens de outros continentes 
nos cursos superiores de lituano nos EUA.

Meios de comunicar algo de cultura litua
na referente a arte folclórica, a história, com

posição. variedades, cores, etc. da roupa típica 
ou das danças para membros de conjuntos de 
baile lituano. O intercâmbio de material di
dático, audio visual, etc. entre os países.

Cursos de nível mais alto po correspon
dência. Institutos de Férias em diversos paí
ses. Intercâmbio de professores nestas ocasi
ões. Estudos lituanos nas universidades de di
versos paišęs. Como aproveitar os acampamen 
tos de crianças, de jovens, excursões, passeios 
ensaies de danças, etc. para aprender algo 
mais da cultura lituana.

V. ATIVIDADE DOS JOVENS RELATIVA
À LITUANIA ATUAL

Pres.: Viktoras Nakas, Detroit
Como pode a juventude providenciar in

formações ou chegar às fontes de informação 
sobre a atual situação na Lituania.~Tradução 
de documentos autênticos para outros idior. 
mas (português, ingles, etc.). Qual é a infor
mação necessária e desejável para a imprensa 
etc. do país.

Qual é a nossa atitude e opinião sobre a 
situação na Lituania e sobre os contatos a se
rem mantidos com a Lituana. A colaboração 
de todos os grupos lituanos (no mundo livre) 
nesta questão de informações e dados sobre 
a Lituania e sua divulgação na imprensa local.

A necessidade de publicações sobre a situ
ação atual. Como podemos chegar às pessoas 
importantes de cada país com respeito a esta 
questão de comunicação. Colaboração entre 
povos bálticos (lėtos, estonianos, lituanos e 
seus descendentes). a

VI. A COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOC. 
MUNDIAL DA JUVENTUDE LITUANA E 
A COMUNIDADE LITUANA DE CADA PA
IS E EM GERAL’

Pres.: Romas Sakadoiskis, Washington.
A base financeira da Assoe. Shindial de Ju

ventude Lituana (PLJK). Pode a PLJK sobre
viver sem a ajuda da Comunidade Mundial 
Lituana (PLB). A colaboração entre as dire
torias da LJS de cada país com a Comunida-

£ de Lituana (Lietuviu Bendruomenė) de cada 
país.

A preparação de jovens, através das ativi
dades da PLJK. para participarem mais am- 
plainvnte da LB. •

Arnaldas Zizas - R. das Heras, 
1248.

VII. A COL.ABORAÇÀO DA ASSOCIAÇÃO 
DA JUVENTUDE COM GRUPOS DE JO 
VENS DE DESCENDÊNCIA LITUANA

Pres.: Linas Rimkus. Chicago.
Contatos com sóciedades/clubes/associa- 

ções/conjuntos de jovens que tem um progra
ma integral de atividades (ateitininkai, esco
teiros) e com grupos de atividades específi
cas (danças, coral .etc.).

A relação entre a US de aada país ou ci- 
dade com os grupos de jovens ou outras as
sociações particulares (a LJS é para todos).

VIII. AS INSTITUIÇÕES E ORGÃOS DA 
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DA JL.

Pres.: Petras Kisielius. Cicero.
A função da diretoria da PL J S dasde sua 

eleição em 1972. confoema a resolução do II 
JK. As publicações da PUS (kongresienos. 
Kongreso Informacijos Tarnyba • KITa). PL 
JS Ryšių Centras."

Qual é a ralação ideal entre a diretoria da 
PLJS e o comitê organizador do Congresso 
da juventude? Devem funcionar no mesmo 
país? O Ryiu centras (Centro de Comunica
ções) deve ficar no mesmo local (Chicago, a- 
tualmente). ou ser transferido conforme a 
nova diretoria, eleita durante cada congresso.

IX. OS CONGRESSOS MUNDIAIS DA JU
VENTUDE LITUANA

O local e data do IV PUK. Avaliação do 
III Congresso (o nosso, quer dize», os prepa 
rps .contatos, colaboração. A realização do 
PLJS num país só, ou em dois ou Ires vizi
nhos (p. ex. Argentina, Uruguai. Brasil).

Falhas d.) III JK, vantagens, sugestões pa
ra o futuro.
N.B. Cada representante ou suplente (do 
Brasil. 14 ao todo) será convidado a partici
par de uma destas comissões, à sua escolha, 
ou conforme for necessário para distribuir 
os atstovai de cada país em diversas comis
sões. Haverá reuniões de cada comissão diari
amente no acampamento e na semana de es
tudos. ate que o grupo chegue a resoluções, 
conclusões praticas, que possam ser incorpo
radas nas resoluções do próprio congresso. •
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Bekompromisinė krikščionybė Negalima būti

K u n. d r. A. Balti n is
Tėviškės Žiburiai

Kun. Alfonsas Grauslys vi
siems iki šiol žinomas savo li
teratūriniais, pedagoginiais ir 
religiniais straipsniais “Naujo
joj Romuvoj”, “Laiškuose Lie
tuviams” ir kitur. Tai šviesaus 
proto, didelio domėjimosi žmo
gus, pilnas troškimų duoti ką 
nors geresnio religinio ir kul
tūrinio gyvenimo plotmėse. 
1971 m. pasirodė pirmoji jo 
knyga “Jieškau Tavo veido”, ku
ri gerai žinoma mūsų skaityto
jams. Antrąją knygą “Šviesa 
tamsoje” išleido “Krikščionis 
gyvenime” leidykla.

Apie šią antrąją knygą “Švie
sa tamsoje” autorius sako: 
“Krikščionio gyvenimas — tai 
dalyvavimas Kristaus šviesoje: 
viskas jame turėtų būti Kristu
mi Įprasmintas, jo monograma 
pažymėtas” (7 p.). Ji skaityto
jui atrodo dar šiltesnė, gilesnė 
autoriaus pasiektomis Įžvalgo
mis. Todėl jai paskirta LKM 
Akademijos kun. dr. Juozo 
Prunskio Įkurtoji premija.

Knyga suskirstyta net i tryli
ka skyrių ir turi 455 puslapius. 
Joj paliesta labai svarbių krikš
čioniško gyvenimo klausimų, 
prie kurių dėl vietos stokos ne
galima čia sustoti. Iškelsime tik 
tuos, kurie mums atrodo svar
biausi.

Pirmame skyriuje autorius 
kalba apie suniekintą mūsų die
nų žmogaus vertybę: “Žmogus 
virsta mažu rateliu didžioje ko
lektyvo mašinoje, pasidaro mi
ni ažmogiu — tokiu pat, kaip vi
si” (15 p.). Autorius kalba apie 
Įvairius žmogaus suniekinimo 
būdus: pornografiją, alkoholį, 
narkotikus. ŠĮ suniekintą žmo
gų autorius nori gelbėti, todėl 
iškelia jo vertybę, ypač krikš
čionies didybę: “Jų, ypač šv. 
Pauliaus laiškų, tvirtinimu, tos 
didybės pagrindas yra ypatinga 
pakrikštytųjų artimybė Kris
tui” (29 p.). Autorius šią žmo
gaus artimybę Kristui pagrin
džia šv. Pauliaus žodžiais ir mus 
Įtikina šiuo krikščionies didin
gumu. Tačiau, norėdamas šią 
krikščionies vertę ir didybę iš
kelti, autorius vietomis perde
da. Tarp kitų jis cituoja P. Ev- 
dokimovo pasakymą: “Tad žmo
gus Dievo malonės dėka, turė
damas savyje žmogišką ir die
višką pradą, virsta “sutvertu 
dievu” (31 p.). Sutvertas dievas 
yra prieštaravimas savyje. Die
vas negali sutverti nė vieno, 
nors ir mažiausio dievo. Kas Jo, 
kaip Kūrėjo, yra pašaukta Į bu-

kunigo Alfonso Grauslio knygoje "Šviesa tamsoje

Kun. Alfonsas Grauslys, autorius 
knygos "Šviesa tamsoje”, už kurią 
gavo LK Mokslo Akademijos pre
miją

vimą, esmiškai priklauso nuo 
Jo. todėl nėra ir negali būti Die
vas. Žmogus yra Dievo “išradi
mas”, jo galybės ir meilės ženk
las, bet joks minidievas.

Kalbėdamas apie krikščionies 
vertę, autorius iškelia krikščio
nies artumą Kristui. Į Kristų 
krikščioni įjungia Krikšto sak
ramentas. todėl autorius, kalbė
damas apie Krikštą, prieina to
kią išvadą: “Šv. Paulius, skelb
damas glaudų krikštijamųjų da
lyvavimą didžiosiose Kristaus 
paslaptyse.^ nukryžiavime, mir
tyje, palaidojime ir prisikėlime” 
(42 p.) suglaustai, trumpais ir 
preciziškais žodžiais aptaria 
Krikštą kaip pagrindą visam 
krikščioniškajam gyvenimui.

Iš Krikšto autorius išveda 
bendrąją krikščionių kunigystę 
ir nurodo kuriose krikščioniško 
gyvenimo srityse ji reiškiasi. 
Čia jis išaiškina tokį sunkų klau
simą, kokiu būdu jaunavedžiai 
gali teikti vienas antram San
tuokos sakramentą: “Šį. sakra
mentą vienas kitam teikdami 
— jaunavedžiai vykdo savo 
krikšte gautą bendrąją kuni
gystę” (67 p.).

Kalbant apie krikščionies ver
tę, negalima nesuminėti šios 
vertės praradimo pavojaus — 
nuodėmės. Nuodėmę autorius 
paliečia skyriuje “Sudužęs in
das”. Čia tarp kitko įdomi vi
suomeninė nuodėmės žala: “To
dėl kai kas nešvarų darbą įvyk
do, galbūt, jis aptemdo tūkstan
čių jam nežinomų žmonių šir
dis, su kuriais slaptingai suriš
tas” (148 p.).

Kristaus kalno pamoksle iš
reikštosios mintys mūsų laikų 
žmonėms dažnai atrodo atvirkš
čios, nepriimtinos, gyvenimui 

nepritaikomos, paradoksiškos. 
A. Grauslys jų nevengia. Jis ne- 
jieško kokios nors galimybės jų 
atskleisti, suminkštinti, bet ryž
tingai, su giliu tikėjimu parodo, 
kaip Jėzaus pažadai būtų gali
ma įvykdyti ir mūsų laikais, 
mūsų suskilusiame, prieštaravi
mų ir aštrių lūžių pilname kas
dieniškame gyvenime. Skyrių 
baigdamas, autorius pabrėžia, 
“kad palaiminimų pažadai nėra 
vien amžinajam gyvenimui skir
ti, bet jie galioja jau čia žemė
je” (209 p.). Tai labai teisingas 
jų supratimas.

Skaitant A. Grauslio knygą, 
džiugina jo minčių aštrumas, 
tikslingas priėjimas prie nagri
nėjamojo dalyko, aiški, dalykiš
ka ir lengvai suprantama kalba 
ir, jei taip būtų galima pasa
kyti, bekompromisinis krikščio
nybės skelbimas.

A. Grauslio rašymo būdas be
veik kiekviename sakiny remia
si Šv. Rašto teigimais ir tieso
mis. Nėra jokio sentimentalaus 
džiūgavimo. Bet autorius, kaip 
daugelis dabar daro, remiasi ir 
dabarties garsenybėmis. Kny
gos gale trumpai aptaria juos, 
bet nepateikia jų parašytų vei
kalų; dažnai juos cituoja, bet 
niekur nenurodo, iš kur citatos 
paimtos. Dėl šių priežasčių kny
ga blankiai atrodo. Naudojamų
jų šaltinių nurodymas būtų žy
miai pakėlęs jos vertę.

Negalima iškelti visų svarbes
nių A. Grauslio knygos įžvalgų, 
bet atrodo, kad jų teisingumas 
yra nepaneigiamas. A. Grauslys 
skelbia rimtą, bekompromisinę 
krikščionybę, jis mus kviečia ei
ti “siauruoju keliu”, grįžti į 
Kristaus Evangeliją, kovoti “ge
rąją kovą” ir rimtai pagalvoti 
apie tai, kokia didelė šiame pa
sauly yra nuodėmės ir blogio 
galia.

A. Grauslio knyga “šviesa 
tamsoje” iš tikro yra vertinga 
knyga. Kiekvienam, kuris nori 
pagilinti savo krikščioniškąjį 
gyvenimą, patariama ją įsigyti 
ir perskaityti. Keliamieji klau
simai yra aktualūs ir gali visus 
sudominti. A. Grauslys kalba 
aiškiai, sąžiningai ir atvirai, pa
rodydamas, kad Kristaus Evan
gelija ir dabar yra tas tikrasis 
kelias į šviesą, tiesą, tikrąjį gy
venimą ir Dievo karalystę. Tarp 
krikščionių, kurie nori bręsti 
Kristaus mokslo šviesoje, ši gra
žiai išleistoji ir savo mintimis 
turtingoji knyga ras daug skai
tytojų.

Alfonsas Grauslys, ŠVIESA TAM
SOJE. Įrašus piešė Telesforas Va
lius. Išleido “Krikščionis gyveni
me“ 1974 m

tikinčiuoju ir
komunistu

VARŠUVA. — “Negalima bū 
ti kartu katalikų Bažnyčios ir 
komunistii partijos nariu”,' pa
reiškė Lenkijos bažnytiniams 
reikalams tvarkyti Įstaigos ve
dėjas ministeris Kazimierz Ka- 
kol duotame pasikalbėjime su 
amerikiečių žurnalo “News
week” bendradarbiu. “Priklau
symas komunistų partijai būti
nai reikalauja ir ideologinio įsi
pareigojimo. Kadangi komunis
tų partijos pagrindą sudaro dia
lektinis materializmas, todėl ne
galima būti materialistu ir kar
tu tikėti į Dievą. Kai kurias iš
imtis iš tos taisyklės partija 
gali padaryt paprastems ūkinin
kams ar darbininkams, kurie, 
neturėdami atitinkamo filosofi 
nic? išsilavinimo, ir Įstoję Į par
tiją. dar lanko bažnyčias. Kitaip 
elgiamasi su inteligentais, ku
rie, Įstodami Į partiją, turi aiš
kiai vietoj tikėjimo pasirinkti 
ateistinę ideologiją — dialekti
nį materializmą”, sakė Kakol. •

' Į “Newsweek” korespondento 
i klausimą, ką pasirinktų Lenki- 
; jos gyventojų dauguma — par
tiją ar Bažnyčią — Kakol nuro
dė, kad niekas tokio klausimo 
Lenkijos piliečiams nestato. Aiš 
ku, partijai nepatinka, kad žmo 
nės eina į bažnyčią, tačiau nie
kas to jiems nedraudžia ir tai 
partijos nejaudina. Praktiškai 
veik visi pasirenka Bažnyčią.

Italai moka 
pasipelnyti

VATIKANAS. — Vatikanas 
oficialiai uždraudė prekiauti 
daiktais, kurie turi ką nors ben
dro su Šventaisiais Metais arba 
ir nieko neturi, bet prekybinin
kai iš to nori pasipelnyti iš tu
ristų ir piligrimų. Vienu tokiu 
objektu, kuriuo vaizbūnai spė
jo nemažai pasipelnyti, buvo 
plytų pardavimas. Plytos, taria
mai išimtos iš šventojo Pet
ro bazilikos šventųjų durų, buvo 
pardavinėjamos viena nuo 40 
iki 80 dolerių. Jų parduota iki 
to laiko tiek, kad galima būtų 
pastatyti visą baziliką. Visose 
plytose buvo Įspausti Pijaus XH. 
herbai.

1975 - ŠVENTIEJI - METAI
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CALENDARIO DO CONGRESSO-ADULTOS
16/12 - Partida dos ônibus para Buenos Ai

res, às 20 hs. Cr S 700,00 (ida e volta).
ARGENTINA
21/12 - Recepção e jantar no Centro Litua- 

no. Cr$ 54,00.
22/12 - Excursão para La Plata, com jantar. 

Cr S 90,00.
23/12 - Recepção e jantar na União Lituano 

Argentina. CrS54.00.
24/12 — Ceia de Natal no salão da paróquia 

lituana. CrS54,00.
- Missa do Galo depois da Ceia, na igreja 
lituana.

25/12 - Excursão para o Acampamento do 
Congresso, Villa Marista, com churrasco 
e programas artísticos. CrS63,00.

26/12 - Abertura do Congresso no Teatro 
San Martin. Entrada CrS20,00.

27/12 - Viagem de navio para Montevidéu. 
CrS225,00

(Hotel com café de manhã e uma refeição, e 
transporte para as atividades do congresso, 
CrS 144,00 por dia.)
URUGUAI
27.12 - Noite dos Talentos, com baile e re

feição no Clube Uruguay. CrS 90,00.
28/12 - Missa na paróquia lituana, às 16:30. 

-Concerto de Talentos no Teatro Apoio 
às 20 hs. Entrada incluída no preço da 
noite anterior.
- Despedida na Associação Cultural Uru
guai Lituânia e a Feira do Congresso. En
trada franca.

29 1 2 - Partida dos ônibus para São Paulo 
(via P. Alegre), às 600 hs.
—Excursão para Punta del Este. CrS63.—

30/12 - Chegada dos ônibus em SP, às 18 hs.
(Hotel sem refeições, com transporte para as 
atividades do congresso, CrS90,00 por dia.)

BRASIL
31/12 - Reveillon no Clube Homs, Av. Pau

lista, com refeição, bebidas, orquestra, 
CrS 150,00.

01 /0l - Chá com os hospedes de outros paí
ses. depois da Missa das 18 hs., na Casa de 
Juventude, V. Zelina, Cr SI 0,00

02/01 - Concerto de talentos de vários paí
ses, às 20 hs.

03/01 - O drama „Žvakidė”, apresentado 
pelos Ateitininkai de SP, às 20 hs., no sa
lão do Colégio S. Miguel Arcanjo, V.Zeli- 
na.
-Missa solene do Congresso e do come
ço do Cinquentenário da imigração litua
na ao Brasil, às 15 hs.

04/01 - Concerto de danças folclóricas e de 
canções lituanas pelo Conjunto „Baltija” 
de London, Ontario, Canadá.

05/01 - Encontro com os vindos do exterior 
e programa artístico.

06/01 - Encerramento do Congresso, Paláci- 
o das Convenções, Anhembi. às 1930. 
Entrada franca.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS UfTUVíUS /

NAUJ9 MĖTĮ

Sutikima
SU LIETUVIAIS IS ARGENTINOS, AUSTRALIJOS, AN
GLIJOS, KANADOS, KOLUMBIJOS, JUNGTINIU VALS
TYBIŲ, VOKIETIJOS; URUGVAJAUS; VENECUELOS- 
ATVAŽIUOJA 500 SVEČIU iŠ KITU KRAŠTU------------
TODĖL VIETAS REIKIA UŽSISAKYTI iŠ ANKSTO — 
SKAMBINTI FINANSŲ KOMISIJAI - žr.3 PJ.
Šiai didžiai Šventei gros lietuvilį mėgiamas * 

IIR GERAI PAŽĮSTAMAS „LOS GUARACHOS” ORKES-į 
^TRAS SU DVIDEŠIMT MUZIKANTU. - PAKVIETIMO 

KAINA APIMA STALIUKUS. V ALGI IR GĖRIMĄ.

AUSTRALIJOS 
JUNGT. VALST. 
KANADOS 
KOLUMBIJOS 
ŠVEDIJOS 
URUGVAJAUS 
VENECUELOS 
VOKIETIJOS 
JAUNIMAS-

CALENDÁRIO DO CONGRESSO - JOVENS

16/12 - Partida dos ônibus de São Paulo pa
ra Buenos Aires, às 20 hs. Cr$600,00(ida 
e volta).

ARGENTINA

20/12 a 25/12 - O acampamento do Con
gresso, com 500 jovens de dez países, na 
Villa Marista, Mun. de Pilar. Cr $325,00,

o que inclui uma excursão para Buenos 
Aires e transporte para os programas.
26/12 - Abertura do Congresso no Teatro 

San martin, pelas 18 hs. Entrada franca.
27/12 - Viagêífi de navio para Montevideo 

CrS 225,00.
URUGUAI
27/12 — Noite dos Talentos, com baile e re

feição no Clübe Uruguay. Cr $45,00.
28/12 - Missa na paróquia lituaną, às 16:30 

-Concerto de Talentos no Teatro Apoio 
às 20 hs. Entrada incluída no preço da 
noite, anterior.
-Despedida na Associação Cultural Uru 

gu.tguai Lituania e a Feira do Congresso, En
trada franca.

29/12 - Partida dos ônibus para São Paulo 
(via P. Alegre), às 6:00hs.
-Excursão para Punta del Este (paracos 
que ficam Cr$ 65,00.

(No Uruguai, hotel, sem refeição, com trans. 
porte para os programas do congresso, Cr$ 
90,00 por dia. Para os hospedados nas famí
lias, CrS 27.00 pelo transporte.

BRASIL
30/12 - Os ônibus de Montevideo chegam 

às 18 hs. (em São Paulo).
31/12 - Reveillon, clube Homs, Av. Paulis

ta às 21hs. Cr$ 100,00
01/01 - (Para os representantes - atstovai) 

ônibus para a Samana de Estudos em Ital
ei, partem às 11 hs. Gratis para representantes 
e funcionários da Semana.
06/01 - Ônibus de Itaici chegam em SO às

15 hs.
-Encerramento do Congresso, Palácio 
das Convenções, Anhembi, às 19:30. En
trada franca.

07/01 - Festival de Danças Folclóricas Litu
anas, às 20 hs., Ginásio de Ibirapuera. En
trada franca.

08/01 a 10/01 - Excursão para o Rio de Ja
neiro. com hotel, refeições e transporte 
CrS 360,00. .

I. Į.JW

07'01 Festival de Danças Folclóricas I itu 
anas, com grupos de Canadá, Venezuela. 
Argentina, Uruguai e Brasil, às 20 horas. 
Ginásio de Ibirapuera. Entrada franca.

08/01 - Encontro com os vindos do exterior 
e programa artístico.

09/01 - Noite de despedida, com programa 
artístico.

min. mui

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM PARA 
O CONGRESSO NA ARGENTINA E NO 

URUGUAI

A folha de inscrições para o Terceiro Con
gresso Mundial da Juventude Lituana já está 
pronta, e pode ser obtida pessoalmente ou 
pelo correio da Secretaria do Congresso, Rua 
das Giestas, 927/9, Vila Bela, 03147 São 
Paulo, SP. Tel. 63-5723 e 274-0934. Todosos 
que participarão do Congresso na Argentina 
e no Uruguai estão obrigados a preencher as 
fichas de inscrição.

O horário da Secretaria é o seguinte: segun
da-feira: das 13 às 20 hs., terça- e sexta-feira: 
das 14 às 21 hs.

INSCRIÇÃO
A taxa de insrição é de CrS50.00 para a- 

dultos. Os jovens (representantes e partici
pantes) pagam Cr $20,00 até o dia 25 de no
vembro, e Cr $50,00 depois desta data. A 
taxa de inscrição é paga na entrega das fichas 
de inscrição, e não é devolvida. As fichas e 
a taxa podem ser entregues na Secretaria.

OS ÔNIBUS
Os ônibus de São Paulo para Buenos Ai

res, e de volta de Montevidéu a São Paulo já 
foram reservados. Eles sairão de São Paulo 
no dia 16 de dezembro, às 20 hs., e voltarão 
para SP em 30/12/75. Como o número de lu
gares é limitado, pede-se informar a secreta
ria e reservar a passagem com antecedência.

A passagem para jovens é de CrS600.00. 
e para adultos, de CrS700,00. Os adultos 
pagam a passagem ao se increver no Congres
so na Secretaria, antes do encerramento do 
prazo de inscrição (01/12/75).

Os preços já incluem um aumento de 20 
porcento, previsto para o fim do ano. Caso 
este aumento seja menor, a Comissão de Fi
nanças devolver-la-á.

PAGAMENTO
A passagem de ônibus está (para jovens) 

incluida na quantia total, que é de 1.300,00. 
e inclui todas as despesas das atividades ofi

Japonų laikraštis Jornal 
Paulista aprašo Japoni
jos vicekonsulą, įteikian
tį taurę „Nemuno” s'oke 
jams Soniai Bareišytei ir 
Reinaldui Putvinskiui. 

PER JAUNIMO 
KONGRESĄ 
31/12-10/01 
JAUNIMUI IŠ 
KITŲ KRAŠTU 
reikalinga' 
NAKVYNIŲ 
ŠEIMOSE. 
SKAMBINTI 
NAKVYNIŲ 
KOMISIJAI - 
Telefonų nr. 3 
puslapyje - 
atvyksta; 
ANGLIJOS 
ARGENTINOS

ciais do Congresso na Argentina, no Urugua* 
e no Brasil (o Reveillon).

Os Cr $ 1.300,00 podem ser pagos à vista 
ou em parcelas de Cr$35O,OO em 15/11/75, 
Cr$35O,OO em 30/11/75. e Cr$600,00 em 
10/12/75.

P preço total do Congresso para adultos 
sai CrS 1.400,00, a serem pagos até o dia pji 
meiro de dezembro (Esta quantia não inclui 
hotéis, nem excursões, mas inclui os progra 
mas oficiais do congresso, previstos para o« 
adultos). A hospedagem é paga antes de pai 
tir para a Argentina.

Todos os pagamentos (menos a taxa de 
inscrição, se feita separadamente) devem >ei 
pagas à Comissão de Finanças('João Tatai ú 
nas. Av. Zelina, 1135, Vila Zelina, 03142 
São Paulo, SP. Tel. 63-7344; ou Vicente Ba 
nys, R. Coelho Barradas, 104. Parque da ' 
la Prudente. 03139 São Paulo, SP. Tel. (re\ 
274-1886 e (firma) 274-0677; ou Mons Pi< 
Ragažinskas, R. Frei Antônio Guadalupe. h4 
Parque da Vila Prudente, 03141 São Paulo 
SP. Tel. 274-2295.

ALOJAMENTO
Os jovens estarão hospedados nas tam- 

lias lituanas na Argentina. Os adultos fitarão 
num hotel, já reservado pelo comitê da \i 
gentina, a CrS 144.00 por dia, o que indui >• 
transporte para as atividades do congrev-i. 
café de manhã e uma refeição.

As possibilidades de hospedagem nas ta 
mílias do Uruguai são limitadas, e a preteien 
cia será dada aos representantes (atstovaii < » 
preço do hotel é de CrS90.00 por dia %em 
refeições, mas com o transporte para os pro 
gramas do congresso.

DOCUMENTOS
Para a viagem, necessitam-se os seguinte- 

documentos: visto de saída, obtido com :• 
carteira de identidade e o atestado de antesv 
dentes: vacina internacional; para menores d< 
idade • o documento do juizado de menore- 
para estrangeiros, o passaporte amarelo

Aconselha-se antecedência na procura «l<-- 
documentos.

1
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MOKYTOJAS

*

TAIP NESENIAI

<
54 
co

(O<
O
M

V ’*

Petrelis sako atvykusiai į sto
vyklą jo aplankyti tetai:

- Tetulyte, ar negalėtum va- 
andėlei pasikelti? Jūs .sėdite ant 
mano varlės ir ant mano sumuš
iu io...

9

Stovykloje kalbasi du skautai. 
Vienas paklausia, kuris brolis jam 
geriausias stovykloje.

- Tik mūsų virėjas! - atrėžia 
intrasis.

IPO
Į «I 
nio

Simas Kudirka atvažiavo iš 
“Phoenix” mašina. Mūsų mo
kykla kvietė, kad Simas atva
žiuotų, jis ir atvažiavo.

Jis pasakojo, kad, kai jis bu
vo mažas, jis buvo išdykęs ir 
neklausė mokytojos — neišmo- 
ko vokiečių kalbos. Jis sakė, 
kad mes turim būti stiprūs lie
tuviai, nes kitaip mūsų nebe
liks...

Milda Tomkutė,
Los Angeles lit. m-los mokinė 

Saulutės Spindulys’.’

susimąsčiusi, rimta 
mūsų jaunos___
džiaugiasi visa gamta

PQi Ą pPlL 
kQlP, kc£ '*

PamaH È__
pamate

Jei aš būčiau mokytojas, aš 
mokyčiau aštuntą skyrių. Man 
patiktų mokyti didesnius vai
kus. Jeigu jie ką nors blogo pa
darytų, aš jiems duočiau už 
pabaudą daug lietuviškų knygų 
perskaityti. Aš turėčiau labai 
gražų kambarį su gerom švie
som. Mano rašomasis stalas 
būtų didelis ir visos mano kny
gos būtų ten įdėtos. As laiky
čiau daug ir trintukų. Mano mo< 
kiniai būtų geri, drausmingi ir 
mandagūs. Aš juos mokyčiau 
Lietuvos geografiją, istoriją, 
gerai lietuviškai skaityti, rašyti 
ir dainuoti. Aš jiems neduočiau 
daug namų darbų, nes jie pra
dėtų manęs nemėgti. Aš steng
čiausi mokyti savo mokinius 
panašiai kaip mano mokytoja 
moko mane. Aš tikrai nenorė
čiau būti mokytojas, nes yra 
labai sunku būti geru mokyto
ju.

Giedrius Sodoms, 6 sk. 
Dariaus - Girėno lit. m-la.

. VA \0,

Taip neseniai, 
Taip neilgai — 
Daina stovykloj, kur dingai? — 
Laužai užgeso vieniši — 
Praėjo vasara graži.

Taip neseniai, taip neseniai- 
Skardeno juoką vandenai, 
Lelijos žiedas ir dangus 
Buvo gražus, 
Kaip laimė mūs! 

■ ' ■
Neoškit pušys taip 1 udnai, 
Ir neliūdėkit vandenai — 
Su Vilniaus vartais, 
Su žiedais 
Ir vėliai vasara ateis-.

Būsim svečiai 
Miškuos plačiuos — 
Laužai ir akys kibirkščiuos — 
Skambės miškuose Lietuva, 
Kaip mūs daina — 
Jauna gyva.
(DRAUGAS) O. B. Audronė, 

"Laužai ir kibirkštėlės”

2
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LITERATŪRA • DAILĖ • MOK S LA S
Pirmasis geležinkelis Lietuvoje 'MANO ŽODYNAS

Šiemet Anglija mini 150 m. sukaktį, kai 
«UVO atiduotas viešam naudojimui pirma
is geležinkelio ruožas. Sukakčiai įamžin-

Norėdamas įsitikinti, turėjai paimti briz
gilų lenktainį, jį uždengti juoda skara ir 
žiūrėti. Tuomet tai tikrai galėjai pamatyti mūsų mažiesiems

’• rugpiūčio 13 d. išleista speciali serija 
•ašto ženklų. Ta proga įdomu susipažinti, 
'ada Lietuvos žemėje sudundėjo pirmasis 

aukinys.
1860 m. Rusija pradėjo tiesti geležinke- 

o liniją Petrapilis-Varšuva. Tai buvo pir- 
noji linija Lietuvoje ir Lenkijoje. Ji buvo 
•įbai svarbi Rusijos eksportui ir impor- 
ui, o taip pat kariuomenės pristatymui į 
>»s okupuotus kraštus. Tiesiant pagrindi
nę linija, jos atšaka nuo Lentvario pro 
Kauną pravesta iki Virbalio, šis atšakos 
uožas naudojimui perduotas 1861 m. O 

pagrindinė linija pradėta naudoti 1862 m. 
.lepojos-Romnų geležinkelis per Lietuvą 

buvo nutiestas 1871-73 m. Pravedus gele
žinkelį, kai kurios stotys pradėjo sparčiai 
plėstis ir iš jų išaugo nemaži miesteliai.

Tais laikais važiuojant traukiniu, už ki- 
ometrą kelio trečioje klasėje reikėjo mo
kėti apie 10 kapeikų. Iš Petrapilio į Var- 
uvą geležinkelio linijos ilgis buvo apie 
046 varstai. Tokia kelionė kainavo dau

giau kaip 100 rublių. Keliauti galėjo tik 
pinigingi žmonės. Kelionė trukdavo dau
giau kaip 30 valandų.

Pravedus geležinkelį, pradėjo kilti žmo
nių gerbūvis, vystytis prekyba ir pramo-

traukinį stumiančius velnius, iŠ kurių 
sėdynių rūksta dūmai, o iš nasrų krinta 
žarijos. Bet kai pamatą kunigą su šv. 
Sakramentais, tai velniai nusigąstą ir 
traukinys sustojąs. Moterys bijojo net 
skersai geležinkelį pereiti. O jeigu būti
nai reikėjo jį peržengti, tai moteris lydė
jo vyrai, ir visi ėjo kalbėdami poterius. 
Dar ir mūsų laikais buvo žmonių, kurie 
bijojo važiuoti traukiniu. Apie velnių 
traukiaimąją jėgą jie nekalbėjo, tik juos 
veikė kažkoks prietaringas įsitikinimas. 
Su nepasitikėjimu pirmieji traukiniai bu
vo sutikti ir kitose valstybėse.

Nepriklausomoj Lietuvoj pirmas 58 km j 
ilgio geležinkelis nutiestas Kazlų Rūda — ; 
Šeštokai. Tuomet buvo pastatyta Marijam
polės mūrinė glžk. stotis, kuri skyrėsi iš 
kitų stočių savo gražiu bokštu. To geležin
kelio atidarymas įvyko 1922 m. rudenį. 
Dalyvavo prezidentas A. Stulginskis ir ki
ti vyriausybės atstovai, ši linija 1923 m. 
buvo perduota Geležinkelių valdybai nor
maliai eksploatacijai.

1940 m. Lietuva turėjo 1.884 km gele
žinkelių. Tokiu būdu 1.000 kv. km teko 
31,5, o 100.000 gyventojų 64,4 km. 
(,,Ateitis“, 1958 m.).

Richard Scarry, MA
NO ŽODYNAS lietu
vių ir anglų kalba. Dau
giau kaip 1400 pavadi
nimų. Spalvotos ilius
tracijos. Chicago: JAV 
Lietuvių Bendruome
nės švietimo Taryba, 
1974. 96 pusi, in 4, $5.

Tai lietuviškasis leidimas 
Richard Scarry BEST 
WORD BOOK EVER, West
ern Publishing Co., Inc., 
Rasine, Wise., vienos pa
čių populiariausių angliškų 
knygų vaikams: nuo 1963 
m. susilaukė JAV jau 16 
laidų, leidžiamų kasmet 
milžiniškais tiražais. Treč
daliu sutrumpintas šios 
knygos laidas išsileido lat-

iė. Bet žmonės bijojo traukinio ir neno
rėjo juo važiuoti. Ypatingai baugino nak
ties metu kyląs raudonų dūmų debesis, o 
•ipačioj krintančios žėrinčios žarijos. Kai 
Kurie tvirtai tikėjo, kad traukinį veža vel- 
liai, o garvežio krosnyje sėdi liuciperis.

LIETUVOJE

Tarybinėje enciklopedijoje (ž. I t. 542 
psl.) rašoma, kad 1939 m. Lietuva turėjo
l. 902 km geležinkelių. 1963 m. Lietuvos 
bendro naudojimo geležinkelių ilgis buvo 
2.009 km.

V. Vytenietis 
(EUROPOS LIETUVIS)

vinių paroda Maskvoj buvo suruošta 1911
m. Čia jo paveikslai praleido ir pirmąjį 
pasaulinį karą. Į Lietuvą jie buvo grąžinti 
1920 m.

1975 m. liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 3

viai, taip pat Danija, vis 
naujas laidas beleidžianti, 

■visą knygą pakartotiniais 
leidimais leidžia Anglija, 
Švedija bei kiti Europos 
kraštai, o dabar ją turime 
ir mes.

MANO ŽODYNAS yra 96 
didelio formato puslapių, 
kiekvienas pilnas spalvotų

KERAMIKŲ SIMPOZIUMAS

Rugpiūčio mėnesio vidury Vilniuje vyko 
arptautinis keramikos simpoziumas. Da

lyvavo daugiau kaip 50 keramikų. Iš JAV 
i>uvo nuvykęs keramikas P. Vaškys. Ta 
pačia proga buvo suruošta keramikos ga
minių paroda.

M. DOBUŽINSKIO PARODA

Dailininko M. Dobužinskio 100«sioms gi- 
no metinėms atžymėti, M. K. Čiurlio- 
dailės muziejuje buvo suruošta jo kū

rinių paroda.. Joje buvo atrinkta 30 ge
riausių dailininko kūrinių, bet trūko jo 
scenografijos eskizų. ..........

MEDŽIOTOJŲ PLANAI

Šį sezoną Lietuvos medžiotojai planuo
ja sumedžioti 3 tūkstančius briedžių, 1.0 
rūkstančių stirnų ir 9 tūkstančius šernų. 
Ančių numatoma sumedžioti 21 tūkstantis. 
Valstybinės briedienos ir stirnienos paruo
šos turi būti įvykdytos iki lapkričio 10 d., 
šernienos — iki gruodžio 31 d. Ne mažiau 
kaip 80% sumedžiotų ir į mėsos kombina
tus pristatytų žvėrių turi atitikti aukš
čiausios rūšies reikalavimus.

ČIURLIONIS I MASKVĄ

Specialiuose šaldytuvuose į Tretjakovo 
galeriją išgabenta 64 M. K. Čiurlionio pa
veikslai. čia jie bus rodomi publikai per 
du mėnesius. Pirmoji M. K. Čiurlionio kū-

iliustracijų, vaizduojančių 
gyvuliukus, veikiančius bei

milijonai 303 tūkstančiai gyventojų. So
vietų Sąjungos gyventojų skaičius viršijo 
254 milijonus.

šsja&ui

daugiau kaip u* PAVAMHIWM

hichard scab»’
iODYNAS

I. KAVALIŪNAS
besidarbuojančius Įvairiau
siose situacijose, kurių per 
visą knygą yra net 48. Taip 
pvz., pradžioje matome 
meškiuką, kuris prausiasi, 
valosi dantis, šukuojasi, ap
sirengia, pasikloja lovą ir, 
mamytei pašaukus pusry
čių, tuoj ateina ir gražiai 
sėdi prie stalo. ’’Jis yra la
bai išalkęs, ir valgo visa, 
ką tik mamytė paduoda. Ar 
ir tu taip darai?” Čia pat 
pavaizduoti pusryčių patie
kalai: vaisių sunka, pienas, 
javainiai, gruzdinta duona 
šalia gruzdintuvo, sviestas 
ir kt. ”Po pusryčių Meškiu
kas padeda suplauti ir su- 
šluostyti indus”, čia sudės
tyti indai su jų vardais: 
stiklinė, ąsotis, sunkos 
spaustuvas, butelis, keptu
vė, dubuo ir kt. ’’Dabar jis 
gali eiti žaisti su savo drau
gais.” — Taip užbaigiami 
du puslapiai pirmosios si
tuacijos, pavadintos ’’Nau
joji diena.” Teksteliai trum
pi, lengvi, įtaigojantys 
tvarkingą elgseną. Patys 
teksteliai tik lietuvių kal
ba, o daiktų pavadinimai 
dviem kalbos — lietuvių 
(tamsiais rašmenimis) ir 
žemiau anglų (šviesesniais 
rašmenimis). Kituose dvie
juose puslapiuose nauja te
ma: Kiškių šeimos namas. 
Veikėjai — kiškiai, o skm 
tytojas supažindinamas - 
namu, jo įrengimais ir ha
dais. čia matyti krosnis 
plautuvė, indauja, prausyk
la, židinys, kilimas, sėdenė 
ir kt. Toliau žaidimų aikš
tėje. kur gausu įvairių žai
dimų o veikėjai — visa gy
vuliukų virtinė: meškiukas 
su kiškučiu ant sūpyklių. 
vienas meškėnas leidžiasi 
nuošliuoža žemyn, kitas šo
kinėja per virvę, dar kiti 
žaidžia sūpynėse, varlytė žai
džia slėpynes, laputė važi
nėjasi riedukais, pelytė bur
bulą pučia ir 1.1. Sekau’ 
tema — Įrankiai. Jų ir 
bo priemonių čia visas i.i

(Pabaiga 8 ps
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VERGUOSJCRYŽKEINOSE : 
Atsiminimai iš Sibiro tremties

Stefanija Rūkienė
i

(T4SA IŠ PRAEITO NR.)

OBLIGACIJOS

Aš jiems vis tę patį kartoju, kad nieko ne
turiu, esu kaip stoviu ir nesirašysiu. Daugiau 
nieko nesakau, tik stoviu, tyliu, klausausi ir J 
stebiu taip uolius sovietinius pareigūnus.

Visi išsirėkė, pavargo ir pradėjo mane ra
miau įtikinėti, kad obligacijas turiu pasira
šyti.

Prisimetusi neišmanėle, paklausiau:
i

— Laisvas pasirašymas ar prievarta?

Jie man atsako:
»

- Laisvas. Jokios prievartos nėra ir nega
li būti. Pas mus visi piliečiai yra sąmoningi
ir supranta valstybinius reikalus. 1

- Tai kam mane verčiate pasirašyti, jei
tas pasirašymas laisvas ir nėra prievartos? ,

<

Vėl pasiuto visi iš eilės ant manęs rėkti. 
Visi muša vienan taškan, kad aš sovietinės 
valstybės priešas, kad reikia mane sušaudyti 
ir j ourvę suminti.

Raštinėje mane išlaikė iki vidurnakčio, 
bet aš nesutikau pasirašyti. Pagaliau paleido i 
namo ir liepė iki ateinančio vakaro apsigal- t 
voti.

Kitę vakarę vėl šaukia į raštinę. Tie patys 
keturi vyrai kaip žvėrys puola mane ir ver
čia pasirašyti obligacijas. ;

Giedu jiems tę pačię giesmę, kaip šaltagie- 
dis:

— Neturiu pinigų ir nesirašysiu. <
Vėl mane išlaiko iki vidurnakčio. Gęsdina, 

kaip tik išmano, jsiutę griežia dantimis. Jau 
maniau, kad mane j gabaliukus sudraskys.

— Ar pasirašysi? — dar paklausia. t

- Neturiu pinigų ir nesirašysiu.

Visi pavargo ir vidurnaktį paleido namo, 
bet pasakė, kad rytoj mane veš j kalėjimą.

Kitą dieną jau ruošiuosi kalėjimai). Apsi
vilkau geresniais apatiniais ir geriausia suk- t 
nute. | maišą susidėjau savo kunklelius, pasi
dariau bulvinių galkučių ir laukiu. Išlaukiau 
visą dieną — neveža. .

Trečią vakarą vėl šaukia raštinėm Nueinu, 
Už stalo sėdi tie patys vyrai — nė vienas vel
nias neišvažiavo. Ir vėl daina prasideda iš 
pradžios: Rėkia, siunta, keikiasi ir verčia pasi
rašyti. Tai sena komunistų taktika, visu 
smarkumu pulti savo auką ir terorizuojant 
ją palaužti. Šiandien namo jau nepaleidžia 
ir sako:
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- Vešime kalėjiman, tai ten būsi sukal- 
bamesnė ir pasirašysi.

Pabūgau. Per tris naktis palaužė jie mane 
ir obligacijas pasirašiau. Tam kartui iš kilpos 
išnirau. Gal tik pratęsiau ar atitolinau sunai
kinimą.Gerai,kad dar šiandien gyvenu, nors 
alkana ir žiaurioje nelaisvėje.

Pasaulinis karas tikrai atneš mums laisvę, 
nepasirašius tuojau sutvarkytų. Parėmiau 
"laisvu" noru sovietinę imperiją keturiais 
šimtais rublių, kurių neturiu ir neturėsiu.

Taip jie prievartavo visus tremtinius. Vie
ni valstybinę paskolą lengva ranka pasirašė, 
kiti spyrėsi kaip ir aš, bet vistiek pasirašė.

Aš gyva. Šiai dienai ir to pakanka.
(bus daugiau)

ŽODYNAS - (is’ 7 psl.) 

kinys: atsuktuvas, sraigtas, 
varžtas, veržlė, varžtinis 
raktas, brūžiklis, glaistik- 
lis, svitras ir daugybė kitų. 
Toliau seka Meškos ūkis su
pažindinti su ūkio darbais 
ir padargais, Aeorodromc, 
žaislai, Darželyje su dau
gybe gėlių pavadinimų, 
Krautuvėje su maisto pro
duktų, vaisių ir daržovių 
paveikslais bei pavadini
mais, Laivai ir laiveliai, 
Zoologijos sode, Mes muzi
kantai, Mieste, laukuose, 
Mokyklose, kur klasėje ma
tyti Lietuvos vėliava, o kiš
kutis paišo mūsų mėgiamą
ją rūtą, Darbo mašinos, Au

tomobiliai ir sunkvežimiai.
Gaisrininkai darbe, Trauki
niai, Paukščiai Paplūdimy
je ir kt. Tokiu būdu maža
sis skaitytojas natūraliai ir 
jam patraukliu būdu supa- 
Èinâinamas su pagrindiniais 
įvairių aplinkų žodžiais, ku
rių per visą knygą susida
ro ligi pusantro tūkstančio. 
Ir patys tėvai galės dauge
liu atvejų šia knyga pasi
naudoti, bemokydami vai
kus ir rasdami, pvz., tokius 
pavadinimus kaip javainiai 
(cereal), plautuvė (sink), 
sėdenė (hassock), stovynė 
(walker), švirkšlė (hose), 
varžtinis raktas (monkey 
wrench), čiaupas (faucet) 
ir daugybę kitų.

Tai bus bene pirmas kar
tas, kad mums pavyko gau
ti iš amerikiečių leidyklos 
leidimą prisijungti prie jų 
knygos naujos laidos ir iš
leisti ją su lietuviškais tek
stais bei net su kai kuriais 

dono skyriumi Anglijoje, o 
baigtas su jos įstaiga New 
Yorke bei su centru, esan
čiu čia pat Chicagos pašo
nėje, Racine mieste. 1972 
rudenį, LB tarybos sesijos 
Clevelande metu, dr. E. 
Vaišnienė parodė tuometi
niam LB švietimo tarybos 
pirmininkui Best Word 
Book Ever knygos sutrum
pintą (64 pusi.) latvišką lei
dimą Ka to sauc vardu, iš
leistą Europoje per West
ern Publishing bendrovės 
Londono skyrių. Ji įtikinė
jo, kad ir lietuvių kalboj 
būtų labai gera ją turėti. 
Dr. E. Vaišnienė buvo pa
prašyta parašyti leidyklai 
ir atsiųsti švietimo tarybai 
A. Muliolienės vertimą ir 
latviškąjį knygos leidimą. 
Jai atsiuntus, visa buvo per
duota J. Masilioniui. pra
šant vertimą peržiūrėti, kur 
reikia pataisyti ir parengti 
spaudai knygos sutrumpin
tą 64 pusi, laidą, kokią lat
viai ir danai buvo išleidę. 
J. Masilionio naujai pareng
tą sutrumpintą ir A. Mulio
lienės visos knygos (96 
pusi.) vertimą peržiūrėjo ir 
sukirčiavo prof. Pr. Skar
džiusį kartą jis pasitelkė 
Rimą Černių, kuris tuomet, 
švietimo tarybos prašomas, 
rengė Namų ir artimiausios 
aplinkos žodynėlį. Darbą 
baigus, prof. Pr. Skardžius 
dar peržiūrėjo Mano žodyną 
ir kartu Namų ir artimiau
sios aplinkos žodynėlį, abu 
sukirčiuodamas. Mano žo
dynui jis parūpino nemaža 
terminų, pvz., plautuvė 

lis (putty knife), piausnys 
(chop) ir kt., bet kartu ir 
pastebėjo, kad ’’mano dar
bas dar nebaigtas, dar rei
kės šį tą išlyginti, gal šį tą 
pakeisti ar papildyti.” Mat, 
daugely atvejų buvo susi
durta su sunkumais rasti 
angliškiems pavadinimams 
lietuviškus atitikmenis.

Daugeliui rankų sutarti
nai dirbant, atliktas nema
žas darbas. kuriuor atrodo, 
mūsų mokyklos ir visuome
nė sėkmingai_ naudojasi. 
Tačiau, kaip neretai, taip ir 
šiuo atveju ne viskas pavy
ko padaryti, kaip švietimo 
taryba buvo planavusi. 
Pvz., nepavyko duoti viso 
teksto kirčiuoto, nes Mano 
žodyno rašmenims lietuviš
kus kirčius turėjo tik sale
ziečių spaustuvė Romoje, 
spausdinusi mums vadovė
lius ir kitą lietuvių kalbos 
žodyną, bet ir oro pašto laiš
kams ėjus tada po keletą 
savaičių į Italiją, tos spaus
tuvės pagalba nebebuvo ga
lima pasinaudoti. Tačiau L. 
Raslavičius susitarė su lei- 
lykla, kad galime atskirai 
pridėti kirčiuotą žodinėlį. 
Įdėjus jame dar atitikme
nis vokiečių, ispanų ir por
tugalų kalbomis, galėtume 
padaryti žodyną parankiau 
vartojamą jau beveik viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
bei jų mokyklų. Tai ypač 
galėtų būti pravartu Pietų 
Amerikos lietuviams. Ra
dus teigiamą atgarsį, bus 
imamasi darbo. Rengiama
si leisti mūsų mažiesiems 
skaitytojams ir daugiau

pakeitimais spalvotose ilius- (sink), sėdenė (hassock), knygų, išleistų Western 
tracijose. Susirašinėjimas slėpynės (hide-and-seek), Publishing bendrovės___bei 
pradėtas su leidyklos Lon- nuošliuoža (slide), glaistik- kitų leidyklų. (DIRVA)

ÍDIRVOS klišės) Mano žodyno viduriniai puslapiai.
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Petras Pakalnis
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rusai nušovė JAV lėktuvą (U-2), 
kuris darė nuotraukas Rusijoje. 
Tas incidentas sugriovė „viršūnių 
konferenciją”, ruošiamą Paryžiu
je JAV, anglų, prancūzų ir rusų. 
1961 m. GI A organizavo nepavy
kusia Kubos invazija. 1962 m. 
ČIA pradėjo organizuoti Laos vals- 
tybėje armiją, kuri turėjo Kovoti 
prieš vietinius komunistus. Armi
ja turėjo 30.000 karių ir kainavo 
JAV kasmet apie 300 milijonų 
dolerių. Bet ji išgelbėjo Laos nuo 
komunizmo.

ČIA ištaigai nustato gaires 4 
žmonių komitetas. Jis susideda iš 
■užsienio reikalų sekretoriaus bei 
jo pavaduotojo, krašto apsaugos 
viceministerio ir generalinio šta
bo viršininko. Jie gerai pažįsta be
veik visų kraštų politinę padėtį ir 
karinį pajėgumą ir paveda ČIA 
viršininkui pravesti jų sutartą pla
ną. Svarbesniai įstaigos akcijai rei
kalingas prezidento pritarimas. Ka 
dangi tos akcijos yra visiškai slap
tos, apie jas nieko nežino net kon
greso nariai.

Kai išėjo aikštėn ČIA operaci
jos Čilėje, amerikiečiai pradėjo sa
ve klausti, ar jos yrą leistinos. 
Prezidentas Fordas atsakė, kad 
taip, jei to reikalauja krašto sau
gumas. Jis taip pat pabrėžė, kad 
Rusija panašiems reikalams išlei
džia žymiai daugiau pinigų. Iš tie
sų, 1963 m. Sovietų agentai (K. 
G.B.) bandė organizuoti pervers
mą Konge. 1966 m. jie dėjo pa
stangas nuversti Ghanos vyriausy
bę. 1971 m. Meksikos vyriausybė 
susekė partizanų grupę, kurią rė
mė Sovietai. Spėjama, kad slapto
ji Rusijos policija, dabar vadina
ma K.G.B., sukurstė perversmą 
Afganistane, nuvertė karalių ir jo 
vietoje pasodino jiems palankų 
premjerą Daud. Šių metų rugsėjo 
mėnesio viduryje Jugoslavijos vy
riausybė pranešė, kad ji susekė ne- 

T sėkmingas Sovietų pastangas orga
nizuoti Jugoslavijoje slaptą komu
nistų partiją, paklusnią Rusijai. 
1965 m. Kinijos komunistai ban
dė sukelti revoliuciją Indonezijo
je. Sakoma, kad tos nepavykusios 
revoliucijos metu žuvo apie 300, 
000 komunistų.

Vienas buvęs JAV seklys, kuris 
šnipinėjo Pietų Amerikoje 12 me
tų, parašė knygą ir tvirtina, kad 
ČIA yra „slapta Amerikos kapita

JAV ŠNIPŲ IŠDAIGOS

Neseniai JAV centralinės šnipų 
jstaigos viršininkas William Colby 
pranešė vienam kongreso komite
tui apie JAV šnipų veiklą Čilėje. 
Tas pranešimas pateko j spaudą 
ir sukėlė audrą ne tik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Vieni gar
siai, kiti tyliai pradėjo šaukti,kam 
JAV maišosi j svetimų valstybių 
reikalus. Pagal Colby pranešimą, 
pritariant buvusiam prezidentui 
Niksonui nuo 1970 m. iki 1973 
m. JAV vyriausybė išleido 8 mili
jonus dolerių, remdama politinius 
Allendes priešus. Colby ir užsie
nio reikalų sekretorius Kissinge- 
ris tvirtino, kad JAV šnipai nepri
sidėjo prie praėjusiais metais Čilė
je įvykusio perversmo. Jie tik rė
mė opozicines partijas ir streikuo
jančius Čilės piliečius, kurie Allen
des valdymą padarė nejmanomą.

Toji JAV šnipų išdaiga nėra 
pirmoji ir paskutinė. Norėdamas 
sekti komunistų veiklą pasaulyje, 
1948 m. JAV kongresas nutarė 
steigti centralinę šnipų ištaigą. 
Ji buvo pavesta prezidento žiniai. 
Toji seklų organizacija turi 16,500 
agentų, kurių 5,000 gyvena užsie
nyje. Organizacijai kasmet JAV 
išleidžia apie 750 milijonus dole
rių. Pirmą kartą ji pagarsėjo 1953 
m., organizuodama intrygas prieš 
Persijos premjerą Mossadegh. Mos- 
sadegas norėjo suvalstybinti naf
tos šaltinius ir JAV vyriausybės 
nuomone palaikė tamprius ryšius 
su komunistais. Bet jo vyriausybė 
sugriuvo ir Persijos šachas užsitik
rino sau sostą. 1954 m. JAV šni
pų organizacija, vadinama ČIA, 
prisidėjo prie Guatemalos revo
liucijos, per kurią buvo pašalinta, 
komunbtais persunkta prezideh- 
to Arbąnz vyriausybė. 1960

jF7
SKUBĖKIM' SKUBĖKIM.
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l ZELINOS KERMOŠIŲ 
Šį šeštadieni ir sekmadieni vakare,17 
iki 22 valandos.

Tai paūšim, paūliuosim, laimę iš- 
bandysim, draugų susitiksim, na, ir 
savo bažnyčiai padėsim. Nepasivė* 
luokim, kad gerieji fantai nedingtų- 
XI.45-/I6 XL22-25

Lietuvių Sąjunga Alinga rengia BAZARĄ 
Lapkričio (novembro) 15-16 d.d.

Dar turite laiko įteikti daiktus BAZARUI.
Tai galite padaryti trečiadienį (quarta feira) L.Są

jungos rūmuose nuo 14 iki 22 vai Rua Lituania 67, Mokoje. 
Telef. 292-1434.

Jei negalite daiktų patys pristatyti, praneškite p. Albinai 
Ambrazevičienei telef. 274-5116.

LABAI LAUKIAME VISŲ BENDRADARBIAVIMO.
Bazaro pajamos skiriamos III PLJ kongresui.

PLJ Kongreso Finansų Komisija

, MŪSŲ MIRUSIEJI

A. A. VINCAS ŽARAKAUSKAS 
is Carapicuibos, §P. Aprašymas 
pereitame ML numeryje.
TAUTIEČIUS LANKYS

(kalėdos) V. Libaneza, Celeste, S. 
Clara, Sapopemba, V. Ema, V. S. 
João ir apylinkes šv. Kazimierio 
parapijos klebonas P Daugintis.

lizmo policija”. Taip ir ne. Ji yra 
slapta jėga ne privataus kapitalo, 
bet didelės valstybės rankose, ku
ri nori užtikrinti savo saugumą ir 
pasaulio taiką. Nors maišymasis j 
svetimos valstybės reikalus yra o- 
ficialiai smerkiamas, bet labai daž
nai praktikuojamas. Gal šj kartą 
ČIA nuėjo per toli, bet ji padėjo 
išgelbėti Čilę nuo ekonominio 
chaoso. Žinoma, negalima girti 
dabartinės Čilės diktatūros, kuil 
pasirinko kitą apgailėtiną ekstrą 
mą.

PIETŲ AFRIKA (iš 1 psl.) 
darytų negrams nuolaidų. Mat. 
daug visokių žaliavų Rodėzija eks
portuoja j Pietų Afriką ir be tos 
prekybos ji negali išsiversti. Be to, 
iki šiol Pietų Afrika laikė Rodėzi- 
joje 2,000 policininkų, kurie pa
dėjo Rodėzijos policininkams ir 
kareiviams kovoti su sukilėliais. 
Mažindama prekybą ir atsiimda 
ma policininkus, Pietų Afrika tu r1

9
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priemonę spausti Rodėziją. Toji 
priemonė buvo sėkminga ir gruo
džio mėnesi Rodėzijos premjeras 
Smith pareiškė radęs bendrą kal
bą su sukilėliais. Sukilėliai nu
trauks karines akcijas, o jis palei
siąs apie 100 sukilėlių vadų, sėdė
jusių iki šiol kalėjimuose.

Susitarimas tarp Smith ii 
lėlių vyko Zambijos sostinėje. Su
kilėlių grupės, prašomos Zambijos 
prezidento, sudarė vieningą frontą 
ir reikalavo, kad Smith tuojau 
perleistų jiems vyriausybę. Bet 
Smith atsisakė. Tada sukilėliai 
atsiėmė savo reikalavimą, pasira
šė slaptą sutarti ir grįžo j Rodėzi
ją triumfuodami. Atrodo, kad ta 
sutartimi negrai perims Rodėzi
jos valdžią palaipsniui. Tuo tarpu 
negrai gaus parlamente tiek pat 
vietų, kiek turi baltieji, ir tris mi 
nisterijas. Iš savo pusės Pietų Afri
kos premjeras Vorster prižadėjo 
sušaukti konferenciją, kuri spręs 
Vakarų Afrikos, buvusios vokie
čių kolonijos, likimą. Tą koloniją 
Pietų Afrikos vyriausybė atsisakė 
perleisti Jungtinėms Tautoms, ku
rios ją be Pietų Afrikos vyriausy 
bes sutikimo paskelbė nepriklau 
soma valstybe. Vorster taip pat 
prižadėjo 6 mėnesių bėgyje pa
keisti kai kuriuos negrus diskri 
minuojančius Pietų Afrikos jsta 
tymus. Tie ir kiti faktai rodo, 
kad Pietų Afrikos ir Rodėzijos 
negrai, ilgai engiami baltųjų, pra 
deda atgauti įgimtas žmogaus tei
ses. Iš savo pusės baltieji Rodėzi 
jos gyventojai reikalauja, kad, per 
leidžiant vyriausybę negrams, tarp 
tautiniu susitarimu būtų garantuo 
tos jų teisės.

VEIKLOS KALENDORIUS - 1975
Lapkričio 15'16, JK bazaras, Sąjungos rū

muose, R. Lituania, 67-Moóca.
Lapkričio 15-16, Trijų kraštu JK posėdis. 

Buenos Aires, Argentina.
Lapkričio 16, 11 vai. katedros koplyčioje 

Rio de Janeiro lietuvių pabaldos.
Lapkričio 17, 2030 vai. Sąjungos būstinė

je JK valdybos posėdis.
Lapkričio 23, 15 vai. Vii’ Zelinos klebo

nijoje Moksleivių ateitininkų susirinkimas.
Lapkričio 23, 17:00 vai. Mišios ir Lietu

vos kariuomenės šventės minėjimas su litera
tūros ir meno programa, R. Jųatindiba, 28.

Lapkričio z3, „Nemunas ‘ šoka Persikų 
šventėje, Cocuera (prie Mogi das Cruzes,SP)

Lapkričio 24, JK valdybes posėdis Sąjun
gos rūmuose, R. Lituânia. •

Lapkričio 28, 20 vai. PLIAS susirinki
mas pas A. ir H. Mošinskius, Perdizes.

Lapkričio 29, BLB Literatūros ratelio po
būvis su Z. BaČelio monografijos „Nerimo 
širdis” pristatymu pas G. Bačelį, Av. Angéli
ca. 169/. 20:00 vai.

Lapkričio 30, São Paulo arkivyškupijos 
imigrantų diena.

Gruodžio 6. nuo 15 iki P» vai. Prakartė
liu muziejuje (Museu de Presépios), Ibirapue- 
ros parke, lietuvių kalėdinę programa atlieka 
LKB choras ir Rūtelė.

Gruodžio 7. nuo 8 vai., afeitininkų ruo
šiama visam lietuviškai kalbančiam jaunimui 
susitelkimo diena, V. Z. Jaunimo namuose.

Gruodžio 6-7, Buenos Airėse paskutiny
sis trijų kraštų posėdis apie Jaunimo kongresą

Gruodžio 12, M. K. Čiurlionio monogra
fijos pristatymas, União Brasileira de Escrito
res, R. 24 de Maio, 250 - 13 aukštas.
JAUNIMO KONGRESO KALENDORIUS- 
žiūrėti ML 3 ir 5 psl.

Gruodžio 20, šv. Kazimiero parapijos mal
dos diena už Lietuvą.

Gruodžio 21, Rio de Janeiro lietuvių mal
dos diena už Lietuva

Gruodžio 23. Vila Zelinos lietuviu maldos 
diena už Lietuva (pagal Religinės šalpos suda
rytą pasaulio lietuviu maldos kalendorių)
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Rengia Lietuvių Sąjunga-Alianęa

Ateikite ir atsiveskite savo pažįstamus, nes čia rasite labai gra
žių daiktų. Veiks bufetas.su gardžiais valgiais ir gėrimais.

Galėsite pasirinkti kalėdinių dovanų savo artimiesiems už 
daug pigesnę kainą.

BAZARAS įvyksta š. m. LAPKRIČIO MÈN. 15- 16 d.d.
L. Sąjungos-Alianęa rūmuose, rua Lituania 67, Mokoje,

telef. 292-1434. Pradžia 15 vai.

b Ateikite, ir nesigailėsite.’
PLJ Kongreso Finansų Komisija

K * E

IR MAN ŽMONA nepasakei: 
' TAI DUOSIU | KAILI •••■ 

-Nėr dėl ko mus’tis, ponuli'.
Eik šį šeštadieni ir sekmadienį, 

-rasi visokių gėrybių.

R.LITUÂNI

DM

b

MOŠŲ ŽINIOS
VIENA SKIRTINGA DIENA
Ateitininkų rengiama susitelki

mo diena įvyks gruodžio 7 d. Pra
džia 8 vai. ryto. Norintieji daly
vauti prašomi užsirašyti iš anksto. 
Gali dalyvauti moksleiviai studen
tai ir vyresnieji.

A. Valavičienė, A. Sliesoraitis, 
Sės. Julija ir kun. J. Šeškevičius 
bus susitelkimo dienos pranešėjai. 
Jonas Valavičius vadovaus progra
mai.

Susitelkimo diena vyks Vila Ze- 
linos Jaunimo namuose.

REGISTRUOJA KONGRESUI
Šio ML numerio penktame psl. 

pateikiama informacija apie jauni
mo ir suaugusių registraciją kelio
nei į Jaunimo kongreso įvykius U- 
rugvajuje ir Argentinoje.

10

União Brasileira de Escritores salė
je profesorės skaitys iliustruota 
paskaita ir pasirašys knygos egz 
zempliorius.

Sao Paulo valstijos seimo atsto
vė dep. Dulce Salles Cunha Braga 
seimo rūmuose tą dieną tars žodį 
Čiurlionio šimtmečio proga.

MĖNRAŠTYJE APIE KUDIRKĄ
Lapkričio mėnesio „Seleições" 

skiria 8 puslapius straipsniui apie 
lietuvį jūrininką Simą Kudirką, 
kuris 1970 metais bandė iš sovie
tų žvejybos laivo pasprukti j lais
vę prie JAV krantų.A-

Šiuo metu S. Kudirka su šeima 
gyvena JA V-bėse. Tikimasi, kad 
jis dalyvaus Jaunimo Kongrese čia 
São Paule.

KARTOS „ŽVAKIDĘ"
Jaunimo Kongreso komitetas 

pakvietė ateitininkus pakartoti 
„Žvakidę" kongreso metu. Dra
ma bus pastatyta sausio mėn. 3 d. 
20 vai. seselių pranciškiečių salė
je. Šia proga „Žvakidę" pamatyti 
galės į kongresą atvykę svečiai ir 
mūsų kolonija, ypač neturėję pro
gos atvykti į premjerą.

„Žvakidės" pelno likutis Cr$ 
1.698padėtas j ateitininkų kasą ir 
bus naudojamas jaunimo veiklos 
reikalams.

Visa eilė tautiečių, paremdami 
jaunimo pastangas „Žvakidės" 
premjeros proga, įteikė dideles 
aukas. Pati stambiausia auka bu
vo p. Stasio Remenčiaus - 500 kr. 
P. Remenčiui ir visiems kitiems 
už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų — moterų - vaikų 

gydytoja

J 
n’

DALYVAUJA CURSILHO
Praeitą savaitę dalyvavo „Cur- 

silho" savaitgalyje Stasys Kil- 
čiauskas ir Augustas Zaluba, o 
„Encontro de Emaús" — Rober
tas Bilevičius ir Arnaldas Klišys. 
Anksčiau tame pačiame „Encont
ro" dalyvavo Kristina Valavičiūtė 
ir Kristina Korsakovaitė.

PRISTATYS KNYGĄ
Rašytojas Henrikas Losinskas- 

Alves, išleidęs visą eilę studijinių 
veikalų, gruodžio 4, 18:30 vai. 
União Brasileira de Escritores būs
tinėje, R. 24 de Maio, 250 - 13 a., 
pristatys savo pirmąjį beletristi
kos veikalą, 16 novelių rinkinį 
„Circulo negro." Knygos pristaty
mą globoja pati União Brasileira 
de Escritores, Academia Paulista 
de Letras ir Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros būre
lis.

Ta pati modernaus stiliaus šiuo
laikines problemas nagrinėjanti 
knyga pristatoma Rio de Janeire 
gruodžio 12, nes buvo išrinkta vie
na dešimties geriausių knygų iš 
maždaug 170 konkursui pateiktų 
Rio de Janeire veikalų.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 23 D.
Lietuvos kariuomenės šventė 

šiais metais pasitaikė sekmadienis. 
Minėjimas prasidės Mišiomis 17 v. 
šv. Kazimiero parapijos salėje, R. 
Juatindiba, 28- Parque da Moóca.

Seks meninė programa su dra
matiniu skaitymu iš „Savanorių 
keliais" vaidinimo, kurį atliks BL 
B Literatūros būrelio nariai.

M

DRA. HELGA HERING
HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS
Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

3

LANKO BRAZILIJĄ
Šiuo metu Rio de Janeire vieši 

Aušra ir Rytas Babickai iš Cleve
land©, JAV, lankydami dėdę Pet
rą Babicką. Apie lapkričio 17-19 
bus São Paule.

Grįždami namo sustos Brasília, 
Lima, Cali ir kitur.

Aušra Barzdukaitė-Babickienė 
su vyru pasižymi ir lietuvių tauti
nių instrumentų muzikos srityje;

IŠEIS ČIURLIONIO KNYGA
São Paulo universiteto profeso

rių dr. Franca Cavalli ir dr. Helda 
Barraco paruošta monografija a- 
pie lietuvį dailininką M. K. Čiur
lionį bus atspausdinta dar šiais 
Čiurlionio gimimo šimtmečio me
tais.

Knyga bus pristatoma visuome
nei gruodžio 12, kada jau tikima
si pirmuosius egzempliorius iš 
spaustuvės gauti.

Portugalų kalba kruopščiai pa- 
r.rírtqturW), p TO g 8

LIETUVAI TREČIA VIETA 
RADIJO MĖGĖJŲ VARŽYBOSE

Pagal „O Estado de São Paulo" 
lapkričio 4 pranešimą, Pasaulinės 
susižinojimo dienos proga įvyku
siose radijo mėgėjų varžybose Lie
tuva laimėjo trečią vietą su 95.208 
taškais, sekdama pirmąją vietą jau 
trečią kartą laimėjusią Braziliją 
(379.953) ir antrosios vietos Vo
kietiją (129.592 taškai.)

Taškus radijo mėgėjai gauna su
sisiekdami su didžiausiu skaičiu
mi kituose kraštuose du šeštadie
niu apie gegužės 17 d. Sudedami 
kiekvieno krašto pirmieji penki 
raoijo mėgėjai Krašto taškų skai
čiui nustatyti.
ŠEIMOS PRIIMA JK SVEČIUS

Vis didėja skaičius šeimų, ku
rios pasižada Jaunimo kongreso 
metu (XII.31—1.10) priimti jauni
mą iš kitų kraštų savo namuose, 
kaip Š. Amerikos lietuviai priėmė 
Brazilijos jaunimą 1972 metais.

Iš viso reikalinga apie 400 vie- 
. tų. (Žr. šio nr. trečią puslapį.)

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Inscr. Estadual 104.519.517

Vicente Vitor Banys Lida,
CGC. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

Fones 274-0677 - (Res.274-1886) 
São Paulo
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NOSSA LITUÂNIA

«\USIJ 
LIETUVAI

Caixa Postai 4421 
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO 

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 250 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
gal didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti ,.Pedro 
Daugintis” vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turini re- 
dakcija neatsako. Laikraštis išeina ketvirtadienį. Todėl vietinės žinios ir prane- 

U Šimai 9 - 10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka- 
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