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Prieš 30 su viršum metu 
prasidėjusi mūsų tautos 
naikinimo banga tęsiasi ir 
net stiprėja. Materialiniai, 
kultūriniai ir žmonėmis nuos
toliai krašte vargiai apskai
čiuojami. Mūsų karta tėvy
nėje ir Lietuvos vaikai išblaš 
kyti po platų pasaulį stovi 
prieš istorinę atsakomybę - 
žūti arba būti.

Bet, žvelgdami į mūsų 
spaudos puslapius ir visuo
meninį susiorganizavimą, 
matome, kad Lietuvos lais
vės idėja mumyse neišblėso. 
Ji teberusena lietuvių išeivi
jos širdyse, o dar labiau ir 
didesniais, nors paslėptais 
troškimais tą jaučia paverg
ta tauta tėvynėje. Manytum 
jog mūsų karta savo atsako
mybę supranta, kaip ją su
prato mūsų proseneliai anais 
laikais ir mes jau čia išeivijo
je.

Tačiau, ar mes viską atlie
kam, ką turėtume ir galėtu
me atlikti? Ar pakankamai 
beturime patys tos dvasinės 
stiprybės ir tautinės atra
mos? Ar kartais mūsų kar
tos paskutinis lietuvis veid
mainingai neverks prie tėvy 
nės kapo? Tokioms mintims 
duoda pagrindo kai kurių vei 
kėjų aiškus noras ir pastan- į 
gos panaikinti ideologines or- I 
ganizacijas ir visiems domė
tis vien plačiaisiais horizon
tais. O vis dėl to masėje, 
nors ir savo tautiečių tarpe 
žmogaus dvasinė vertė pra
nyksta, jis pasidaro tartum 
didmiesčio gatvės masinio ju° 
dėjimo šešėlis, nuasmenin
tas žmogus.

Žmogus, jo charakteris ir j 
sugebėjimai išryškėja tik 
per socialinį bendravimą. 
Pirmiausia šeimoje, vėliau j 

draugų tarpe ir pagaliau pa- j 
rapijų ribose, įvairiuose sam j 
būriuose, ypač ideologinėse i 
organizacijose, subręsta jo 
asmenybė, įgyjami pasaulė
žiūros principai ir sutartinai 
su savo bendros ideologijos ? 
draugais sėkmingiau randa
mi būdai ir priemonės siekti 
visiems bendrojo idealo.

Žmogus be savo pasaulė
žiūros, be principų, yra tik 
masės dalelė, už kurią galvo
ja kiti ir toje masėje paskęs
ta be žmogiškos atsakomy
bės. Tokie dažniausiai lieka 
palankiais diktatūrinių rėži- | 
mų kūrimo įrankiais, linkda- i 
mi į tą pusę, kur stipresnis i 
vėjas pučia. Vėjui kryptį kei- ( 
čiant, keičiasi ir jų galvose- 
sena.

Per eilę metų išeivijoje vi
sos ideologinės lietuvių orga 
nizacijos aktyviai veikė jung 
damos vyresniuosius ir jau
nesnius narius per savo pa
saulėžiūrą vienam ir ben- • 
dram tikslui. Iškilus dides
niam tautiniam reikalui, per 
savo atstovus susirinkdavo > 
bendrų tautos klausimų | 
spręsti kartu, ieškodami vie
ningos nuomonės.

Atsisakydami pasaulėžiū
rinių organizacijų, galim kar 
tais pasukti didžiųjų kraštų 
neigiamu pavyzdžiu, kur gy
venimas nepagrįstas aukš
tesniais principais, kur net I 
visus krašto gyventojus le- 
miantieji įvykiai vyresniųjų 
vadovų sprendžiami pagal i 
dienos nuotaikas, nueinant į > 
kraštutinumus. Tokioje m a- I 
šių nuotaikoje dingsta ir mū- 
sų lietuviškasis jaunimas..

Vienybė bendruose lietu- į 
vių veiklos reikaluose yra j 
reikalinga ir net būtina, ta
čiau tikroji vienybė nereika-

Boima. — Alice ISiiegert, “Chi
cago Tribune” korespondentė; 
praneša apie vienos latvių 'šei
mos persekiojimus, šeima — 
Andrėj,a ir Aleksandra Bruvers 
ir du sūnūs Olai ir Pavils — 
gyvena 'Rygoj, nori emigruoti, 
bet rusai neleidžia. Jie paskelbė 
bado streiką ir- visą gegužės mė
nesį pasninkavo. Baigė streiką' 
tik gavę patarimą savo giminių, 
gyvenančių Vakarų Vokietijoj.

“Normali šeima taip nesiel
gia’’, pasakė KGB valdininkai 
ir pagrasino juos uždaryti į psi
chiatrinę ligoninę. Abu jų sū
nus KG<B tardė. Kaltino juos 
antisovietine propaganda ir rei
kalavo prisipažinti, pasirašyti, 
kad jie buvo tie, kurie nufilma
vo sovietų koncentracijos sto
vyklą netoli Rygos, filmą pra-

Católicos 
doBáltico, 

minoria 
esquecida 
e perseguida

Roma: A revista dos 
jesuítas italianos, “Ci- 
viltà Cattolica”, publi
cou um longo estudo 
sobre os católicos bálti» 
cos. A revista fala de 
uma série de incidentes 
ocorridos nesses últi
mos anos e chama a 
atenção, sobretudo, pa
ra uma série de petições 

populares às autorida
des soviéticas e litua- 
nas, devido à prisão de 
4 sacerdotes lituanos 
que ensinavam religião. 
Em fevereiro de 1972, 
126 padres assinaram 

auja atsisakyti skirtingų pa
žiūrų į dalykus. Nuomonių 
vairumas padeda surasti tie 
»ą, jeigu apie vienybę kal
antieji tikrai nuoširdžiai < 
jos siekia. Tačiau mes mato- * 
me, kad jau kuris laikas į tą į 
teisingą išeivijos lietuvių su
siorganizavimą pradėjo brau 
tis asmeniškumai, nesantai

šmugeliavo į užsienį. Žadėjo 
leisti emigruoti, jeigu jie prisi
pažins. Broliai neprisipažino ir 
atsisakė pasirašyti. Trečias bro
lis, gyvenąs atskirai, taip pat 
buvo tardomas, ir jam KGB sa
kė, kad jo tėvai ir broliai bus 
uždaryti į psichiatrinę.

Su šeima telefonu susisiekė 
giminės, gyveną Vakarų Vokie
tijoj, ir tą isteriją sužinojo -iš 
pačių Bruvers.

Refugiados
Em Ane ars, um lituano a seu filho 

entregaram-se talem às autoridades 
turcas, depois de fugirem de um 
acampamento da refugiados, há 
quatro dias. Os dais sequestraram em 
1970 um avião soviético, desviando-o 
para a Turquia, onde padiram asilo 
político. Na šernui a passada, dei
xaram o campe ic refugiados para se 
asilarem na Embaixada americana 
que. entretanto, os encaminhou às 
autoridades turcas.

Rediofoto AP

uma petição pela liber
tação do bispo Julijo
nas Steponovicus» pre
so há 15 anos por ter- 
se recusado a ordenar 4 
seminaristas apresenta
dos pelo Ministério so
viético dos cultos.

Dezessete mil católi
cos lituanos já haviam 
assinado uma petição a 
Brejnev para pedir 
igualdade de direitos 
com os cidadãos soviéti
cos, e o católico Bomas 
Kaunas cremou-se no 
parque público de Jau
nas, em sinal de protes
to.

A revista termina ex
pressando sua. admira
ção pelo silêncio dos 
jornais ocidentais so
bre a minoria católica 
perseguida, enquanto se 
multiplicam as notícias 
sobre os judeus ou os 
batistas da URSS.

O S AO PAULO
2ó de junho a 2 de julho

kos liga, pavydas aktyves
nės veikios, neigimas skirtin
gų pažiūrų, ideologijų.
Nejaugi tokie žemi tikslai 
garbingam lietuviui stovi 
aukščiau už bendrų idealų 
siekimą -- Lietuvos laisvini
mo kovą?

DIRVA E. Čekienė

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Vokiečiai apie dabarties Lietuva
“Mažas kupstas didelį vežimą 

verčia“ — tokiu mūsų priežo
džiu galima apibūdinti šiuo me
tu kukliomis priemonėmis lei
džiamos “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos“ poveiki Vaka
ruose. Iki šiol gana uoliai šiuo 
šaltiniu naudojosi austrų ir ita
lų katalikų spauda. Pastaruoju 
metu ji pastebėjo ir Vakarų Vo
kietijos spauda.

Gana įtakingas vokiečių kata
liku savaitraštis “Deutsche Ta- 
gespost“ (vasario 11) išspausdi
no Įdomų, kronikos medžiaga 
paremtą straipsnį — “Lietuva 
žingsnis po žingsnio rusinama“. 
Štai to straipsnio sutrumpintas 
atpasakojimas.

Lietuva, viena iš penkiolikos 
sovietinių respublikų, oficialiai 
skelbiama nepriklausoma, turin
ti savo “parlamentą“, vyriausy
bę, baudžiamąjį teisyną. Gimto
ji kalba laikoma oficialia ir dės
tomąja mokyklų kalba. Pasaulis 
susidaro gražų demokratinių 
laisvių ir savarankiškumo vaiz
dą, bet praktikoje, pasak “Deut
sche Tagespost“, Kremliaus 
aparatui buvo gana lengva'ši
tą skelbiamąjį savarankiškumą 
paversti nepakeliama priespau
da, prieš kurią vis iš naujo su
liepsnoja Lietuvos žmonių pasi
priešinimas. Tik Vakarai apie 
tai labai mažai ką sužino, ir tai 
su dideliu pavėlavimu.

Maskva nuo seno mėgina iš
sklaidyti tautas. Kalmukai ir to
toriai buvo žiauriai ištremti iš 
savųjų kraštų, išblaškyti po vi
są Sov. Sąjungą. Panašiai mė
ginta susidoroti ir su Lietuva 
1941 m., bet kraštas buvo per- 
didelis, kad vienu ypu būtų tai 
įmanoma padaryti. Todėl vyk
doma rusinimo politika, ‘ ap
imanti visas tautinio gyvenimo 
sritis. Kaip tik tuo skundėsi 
“LKB Kronika“ 17-me nume
ryje. Šitas leidinys, — tęsia 
“Deutsche Tagespost“, — la
biausiai rūpinasi Lietuvos pilie
čių žmogiškųjų teisių, ypač tikė
jimo laisvės, pažeidimais, gami
namas rankiniu būdu ir plati
namas visoje Sov. Sąjungoje. 
Vokiečiu laikraščio žiniomis, 
KGB smarkiai jieško lietuviško
sios kronikos leidėjų. Net ją 
laikyti jau esąs smarkus nu
sikalamas. Juk už tai buvo su
imtas ir ilgalaike bausme nu
teistas maskvietis biologas Ser
gejus Kovaliovas.

Toliau, vokiečių laikraštis pri
mena 1941 m. išvežtųjų lietuvių 
kančias ir cituoja “KLB Kroni
kos“ 17 nr. žodžius: “Kūdikiai 
miršta ne tik Afrikoje, kur siau
čia sausros, bet ir komunistinio 
humanizmo šalyje, kur tam tik
ros kategorijos žmonės buvo pa
versti vergais. Lietuvos tremti
nys girdėdavo žodžius: “Jus čia

Idiliškas Petro Bugailiškio paveikslo vaizdas. Jo paveikslų paroda rengiama Hamiltone, Ont.

atvežė dvėsti!" Tai nebuvo tuš
čia frazė — lietuviu motinu 
gimdyti vaikai išbarstė savo 
kaulus nuo Uralo iki Magadano, 
nuo šaltųjų Archangelsko, Vor
kutos ir Norilsko iki karštųjų 
Kazachstano zonų.“

Per paskutinį karą, rašo 
“Deutsche Tagespost”, Lietuva 
neteko apie 540.000 žmonių. Di
desnė jų dalis žuvo pokario me
tais nuo sovietinės okupacinės 
valdžios žiaurumo. Net oficia
liosios statistikos duomenimis, 
šiandien Lietuvoje gyvena ma
žiau žmonių, negu jų buvo XIX 
š. gale. Ir tai nežiūrint dabarti
nio rusų antplūdžio Lietuvoje. 
To siekiama visų pirma ūkinė
mis priemonėmis. Maskva stei
gia Lietuvoje nuo jos (Mask
vos) tiesiog priklausomą pra
monę, kuri importuoja rusų 
darbo jėgą. Gyventojų maišymo 
politika užsiima ir kariuomenė. 
Nebėra buvusios 16-sios divizi
jos, kurioje lietuviai galėdavo 
atlikti karo tarnvba. Šiandien 
Lietuvos naujokai išsklaidomi 
Sov.Sąjungos gilumoje, o Lie
tuvon atsiunčiami kitų respubli
kų jaunuoliai, kurių tik dalis 
vėliau sugrįžta , į savo gimtąjį 
kraštą.

Visas švietimo darbas, — pa
žymi vokiečių katalikų savait
raštis, — remiasi plačia rusi
nimo programa. Steigiamos ru
siškos mokyklos mažiausiam ru
su skaičiui, bet lietuviškos mo
kyklos kitose respublikose ne
leidžiamos, nors ten yra lietu
viškų kolonijų. Net tautinių 
sporto klubų KGB neleidžia. 
Mokytojai parenkami pagal 

griežtą partiškumo požiūrį, ti
kintieji atleidžiami iš darbo. 
Lietuviškieji raštai cenzūruoja
mi ir spausdinami tik ribotais 
kiekiais, tuo tarpu rinką užtvin
do rusiškoji partinė makulatū
ra. Kraštotyriniai veikalai, tei- 

-’giamas Lietuvos istorijos verti
nimas smarkiai varžomi. Lietu
vių kalba vis daugiau turi nusi
leisti rusu kalbai. 4>

Tokią kultūrinio rusinimo rai
dą Lietuvoje “Deutsche Tages
post“ sieja su visuomenės dori
nio nuopolio reiškiniais, kaip 
pvz. pasibaisėtinai išplitęs girta
vimas.’ Neveltui lietuviškoji kro
nika skundžiasi, kad “iš kiekvie
no piliečio valdžia per metus su
renka daugiau kaip 150 rublių 
už alkoholį“. Neleidžiama steig
ti blaivybės draugijų, kaip to 
neleido ir caro valdžia. Didėja 
paauglių ir jaunimo nusikalsta
mumas, pavainikių skaičius, ve-* 
nėrinės ligos, abortai, skyrybos. 
Nenuostabu, kad tokiose sąlygo
se ir tikybos reikalai blogi.

Bažnyčia ir tautiškumas Lie
tuvoje, anot vokiečių laikraščio, 
yra glaudžiai susiję. Caro lai
kais Lietuvos katalikai kovojo 
prieš valstybinę ortodoksų tiky
bą už savo tautinį savarankišku
mą. Nūdien jie ginasi nuo tau
tinės ir pasaulėžiūrinės prie
spaudos. Laikraštis plačiai apra
šo Lietuvos katalikams valdžios 
daromas skriaudas ir pastebi, 
kad jie su pavydu stebi kaimy
ninę Lenkiją, kur šiuo metu 
darbuojasi apie 18.000 kunigų, 
t.y. 4.000 daugiau, negu prieš 
karą.

Visa tai. daro išvadą “Deut
sche Tagespost“. vyksta respub
likos savarankiškumo priedan
goje. todėl Vakarai Turėtų iš 
esmės pakeisti savo nusistaty
mą sovietinės tikrovės atžvilgiu 
Kiekvienu atveju sovietines 
valstybės veiksmai neturi nieko 
bendro su žmogaus teisėmis 
baigia straipsnį Wuerzbruge lei 
džiamas įtakingas V. Vokieti m* 
katalikų savaitraštis

A. Lembergas

Gelbėkime Sadunaitę, 
sako vokiečiai

Bonm. ~ “Gelbėkite Sadū- 
naitę”’, rašo Vakaru Vokietijos 
laikraštis “Deutsche Tages
post’”, Toliau sakoma, kad £a- 
dūnaitė nebuvo nei žinoma moks 
liniuke ar garsi rašytoja, neturi 
įtakingų draugi: nei pačioj Lie
tuvoj, nei užsieny, kurie savo 
žodžiu galėtų ją užtarti. Ji yra 
tik viena iš daugelio tokių drą
sių lietuvių katalikų, turėjusi 
drąsos pasakyti tiesą, stoti prieš 
galingąjį Maskvos aparatą, a- 
kivaUdoj tokio fakto, mes, lais
vi piliečiai, turime dar didesnį 
moralinį įsipareigojimą, ginti tą, 
kuri neturi gynėjų. Galime jai 
padėti nors parašydami laišką, 
jeigu iš viso mūsų laiškai ją pa
sieks.

Laikraštis prideda ir jos ad
resą: Nijolė Sadūnaitė, Mor- 
dovskaja ASSR, pas. Javas, učr 
Ž CH — 385 - 3, USSR.
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Petras Pakalnis

ARGENTINOS VARGAI

Viena turtingiausių Pietų Ame
rikos valstybių pries antrąjį pa
saulinį karą buvo Argentina. Ji 
eksportuodavo didelius kiekius 
mėsos, konservų, javų ir vilnos, 
Tačiau kai prezidentas Peron iš
leido įstatymą, kad kiekvienas 
laivas, atgabenęs j Argentiną ko
kius nors produktus, turi išvežti 
iš Argentinos jos gaminamus pro
duktus, Argentinos prekybai pra
dėjo nesisekti. Antra Argentinos 
ekonomijos stagnacijos priežastis 
buvo kitos rūšies. Savo laiku 
Argentinoje anglai buvo nutiesę 
platų geležinkelio tinklą, kuri& 
duodavo anglams daug pelno. 
Peronas suvalstybino tą geležin
kelio tinklą ir pakėlė geležinkelie-
čiams algas, bet greit pastebėjo, 
kad suvalstybintas geležinkelis 
pradėjo duoti valstybei nuostolį

1955 m. Peronas buvo nuvers
tas ir ištremtas į užsienį. Pradžio
je jis apsigyveno Panamoje, kur 
susipažino su kabareto šokėja 
Marija Estela. Apsigyvenęs Ispa
nijoje, ją vedė 1961 m. 1973 m. 
Argentinos prezidentas Campo- 
ra atsistatydino^ o jo vietoje tų 
pačių metų rudenį Argentinos 
prezidentu buvo išrinktas Pero
nas. Jo žmona Marija Estela bu
vo išrinkta vice-prezidentu. Po 
Perono mirties 1974 m. jo žmo
na tapo prezidentu.

Nenusimanydama nei politiko
je, nei finansų srityje, Marija Es
tela atsiklausdavo dažnai savo 
sekretoriaus ir astrologo Lopez 
Rega nuomonės. Šis duodavo 
jai klaidingų patarimų ir pradėjo 
savintis valstybės pinigus. Paju
tęs, kad jam gali būti iškelta by
la, Lopez Rega pabėgo į Ispaniją, 
apsigyveno Perono rūmuose, iš 
ten dažnai skambindavo Marijai 
Estelai ir vėl duodavo klaidingų 
patarimų. Tuo tarpu Argentinos 
ekonominė padėtis kasdien blo
gėjo, produktų kainos kilo, o 
pinigų vertė krito.

Marija Estela valdė Argentiną 
beveik 2 metus ir per tą laiką 6 
kartus keitė ekonomijos ministe- 
rį, 6 kartus vidaus minister!, »r 4 
kartus užsienio reikalų ministe- 
rj. Jai valdant Argentiną, teroris
tai nužudė virš 2,200 žmonių. 
Kartais jie reikalaudavo net 60 
milijonų dolerių už išlaisvinimą 
jų pagrobtų svetimtaučių ben
drovių direktorių. Todėl svetim
taučiai direktoriai arba apleisda
vo Argentiną, arba pasisamdyda
vo ginkluotą asmenišką sargybą.

Matydami didėjančią netvarką, 
armijos, aviacijos ir laivyno štabo 
viršininkai nutarė paimti krašto 
valdžią į savo rankas ir išvežti 
Mariją Estelą į Bariloche kuror-

MUSU LIETUVA

Argentinos lietuviai po Vasario 16 minėjimo žygiuoja į Plaza de 
Mayo padėti vainiko prie Argentinos laisvės paminkloeMinėjime
dalyvavo daug jaunimo.

tą. Kad ji buvo Argentinos pilie
čių nemėgiama, rodo tas faktas. 
Kai prieš 3 metus Peronas grįžo 
į Argentiną, jo laukė Plaza de Ma
yo 2 milijonai žmonių. Bet kai 
karinė „junta' vežė Marija Este- 
!ą iš prezidento rūmų, su ja atsi
sveikino tik apie 100 žmonių. 
Net jos tarnaitė atsisakė ją paly
dėti į naują vietą ir jai toliau tar
nauti.

Perėmusi valdžią į savo rankas, 
karinė junta išrinko gen. Rafael 
Videla Argentinos prezidentu.Pre
zidentas Videla nevaldys Argenti
nos taip, kaip Čilę valdo gen. Pi-

PABALTO VOKIECLĮ TELEVIZIJOJ
Bonna. — Vakarų Vokietijos 

televizija kovo 27 rodė Pabal
tijo valstybes rusų okupacijo
je. Vokiečių korespondentas 
Volfas lankėsi Pabaltijyje ir pa
stebėjo ten įdomių reiškinių. Sa
vo kelionės įspūdžius jis pradė
jo nuo Lietuvos, pabrėždamas, 
kad Vakarų, valstybės Pabaltijo 
okupacijos į Sov. Sąjungą nėra 
pripažinusios. Jis ten aiškiai pa
stebėjęs, kad tautinis susiprati
mas ir tradicijos bėra dingu
sios, puoselėjami ir toliau. Lie
tuvoje visur vyrauja lietuviš
kas elementas, kiek susovietin- 
tas, bet ne rusiškas.

Latvijoje, kaip ir Lietuvoje 
bei Estijoje, plačiai pravedama 
industrializacija ir dėl to nuo
latinis gyventojų mažėjimas kai
muose. Lietuvoje esą pastatyta 
viena iš didesnių atominių jė
gainių visoje Sovietų Sąjungoje.

Ryga su jos uostu yra svar
biausias Sovietijos vakarinis

Nuotrauka Ae Kirstuko

nochet, bet daugelis tikisi, kad 
gen. Videla sutvarkys Montone- 
ros plėšikus ir vadinamos tauti
nės armijos revoliucinės narius. 
Kadangi jis yra aukštas ir liesas 
ir turi lengvą žingsnį, todėl vieni 
jį pravardžiuoja kaulu, o kiti ru- 
žava pantera. Jis yra didelis pa
triotas, geras katalikas ir didelis 
komunistų priešas.

Jis, žinoma, turės vykdy
ti tai, ką karinė junta revoliucijos 
pradžioje prižadėjo Argentinos 
piliečiams,būtent „vadovauti' Kraš
to atsigavimui per 3 metus, o pas
kui grįžti prie demokratinės vals
tybės santvarkos' . Tuo tarpu

prekybos punktas, ir 1975 iš 
Rygos į užsienį eksportuota už 
175 milijonus DM prekių. Tu
rizmo atžvilgiu Ryga užima taip 
pat svarbią vietą. tlš visos ISov. 
Sąjungos į Rygą suplaukia tu
ristų masės, nes ten jie pama
to jiems svetimą pasaulį, arti
mą Vakarų Europai. Tačiau ti
piškai sovietiški atrodo visi nau
jai statyti Rygos priemiesčiai.

Iš 2.5 milijonų Latvijos gy
ventojų ketvirtadalį sudaro ra
sai. Rygoje 800,000 gyventojų, 
ir pusės jų rusai. Jie užima svar 
biausias vietas administracijoje.

Toliau Volfas savo reportaže 
paliečia Estiją ir jos istoriją. 
Taline 400,000 gyventojų, ir jie 
sudaro trečdalį visų Estijos 
žmonių. Ir ten 20 - 30 proc. ru
sų.

Turistams uždrausta lankyti 
- Pabaltijo provinciją, ir smulkes

nių žinių apie ją negalima gau
ti. (t.)

karinė junta atleido iš pareigų 
Marijos Esteios ministerius, pro
vincijos ir valstybės įstatymų lei
dėjus, provincijų gubernatorius, 
išrinktus valsčių ^pareigūnus ir 
vyriausiojo tribunolo teisėjus. Po
litinės partijos ir darbininkų uni
jos yra suspenduotos, o valdinin
kai pavesti karinei kontrolei. At
rodo, kad naujas Argentinos pre
zidentas nori atstatyti viešą tvar
ką ir užtikrinti piliečių saugumą

Svarbiausias tačiau prezidento 
Videla ir jo bendradarbių uždavi
nys bus ekonominis krašto atsta
tymas. Argentina turi 25 milijo
nus gyventojų ir yra turtinga 
žemės ūkio produktais, javais, 
vaisiais, medvilne, tabaku, cukru
mi ir pan. Jos kalnuose yra užtik
ta akmens anglių, vario, švino, 
cino, geležies rūdos, sidabro ir 
aukso. Argentina turi ir naftos. 
Jos pramonė nėra didelė, bet ga
li būti planingai ispléstà. 1973 
m. Argentina eksportavo į užsie
nį įvairių produktų už 3 milijar
dus dolerių, o importavo už 2 mi
lijardus dolerių. Taigi Argenti
nos užsienio prekyba buvo akty
vi. Argentinai iki šiol trūko ne' 
žemės turtų, bet sumanių politi
nių vadų ir gerų administratorių.

Argentinos piliečiai yra ispa
nų, italų, baskų, šveicarų;vokie
čių ir anglų kilmės. Argentinos 
lietuviai turi dvi parapijas, Bue
nos Aires ir Rosario, kurias ap
tarnauja 1 ėvai Marijonai. Argen
tinos lietuviai dažnai svečiuojasi 
pas Urugvajaus lietuvius Monte
video mieste, kur yra kita lietu
vių kolonija.

Nei vieno 
vienuolyno 

ok. Lietuvoj

Londonas. — Britas profeso
rius kun. Michael Bourdeaux 
paskelbė studiją apie vienuoly
nų ir vienuolių padėtį sovietų 
valdomuose kraštuose. Studijoj 
rašo: “Keturi milijonai katalikų 
Sovietų Sąjungoje neturi nei 
vieno veikiančio vienuolyno. Lie
tuvių didžioji dalis yra katali
kai. Ten veikė vienuolynai nuo 
seniausių laikų, jie sukūrė moks
lo židinius, išlaikė švietimą, stei
gė- mokyklas, ir Vilniaus univer
sitetas jėzuitų įkurtas, bet da
bar norima visa tai ištrinti iš 
istorijos. Lietuvoje, kaip ir ki
tose Sovietijos .vietose, leidžia
ma užlaikyti tik ortodoksų vie
nuolynus, ir tai suprantama, nes 
stačiatikių vienuolynai yra vie
na iš priemonių užimtiems kraš
tams rusinti. Lietuvoje kai įta
riama kuri dirbantį moteris e- 
santi slapta vienuolė, ji tuoj at
leidžiama iš darbo5’.
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w* T IE S A IR GYVENIMĄ S
VIE NERI METAI KALĖJIMO
— NE BAUSMĖ
Antano Terlecko raštas TSRS valstybės saugumo komiteto pir
mininkui J.V. Andropovui darbininkas

Po kratos mano bute majoras 
Leščenko grįžo nešinas tik 
komplektu senų lietuviškų žur
nalų. Kaip paskui pasakojo šei
ma, jis labiausiai pasipiktino ka
bėjusiu mano kambary žemė
lapiu (išleistu liaudies Lenkijoj), 
kur Lietuva pavaizduota 16-ojo 
amžiaus ribose. Girdi, kaip gali
ma tokį žemėlapį rodyti moks
leiviam!

Parengtinio tardymo ka- 
imeroj (KPZ) visuomet atsiranda 
Tas nors su panašiu likimu; kas 
•nors, turįs galimybęs susisiektsu 
į išorės pasauliu ir tariamai tau 
'padėti. Tokie žmonės stengiasi 
sunkiausiomis pirmosiomis ka
linimo dienomis paveikti kalinį 
pasakojimais, apie laukiamą 
bausmę, apie pasipriešinimo 
valdžiai beprasmiški mą, apie 
galimybę išsilaisvinti, tapus pa
klusniu bendradarbiu; tokie 
žmonės stengiasi išgauti iš ka
linio tai, kas nepavyko tardyto
jui.

Su manim “atsitiktinai’ kame
roj atsirado vienos Vilniaus ga
myklos aprūpinimo skyriaus vir
šininko pavaduotojas J. Žemai
tis, kurio vaikystės draugu buvo 
ne kas kitas, kaip KGB papul
kininkis Dušanskis . . . Kadangi 
aš nenorėjau klausyti šio “pa
dėjėjo“, už mano nugaros užsi
vėrė Lukiškių kalėjimo vartai.

AŠtuonių kvadratinių metrų 
kameroj mes buvom šešiese: žu
dikai, grobstytojai, kišenvagiai, 
protiškai/ atsilikę žmonės. Ne
išpasakyta tvanka nuo “machor
kos“ dūmų, nuo klozeto. Sriuba 
— iš džiovintų bulvių ir sūdytų 
pomidorų. Maistui — 9 rubliai 
per mėnesį. Po kelių dienų per
vedė į kitą panašią kamerą. Tiks
las — kad apie naujai atvykti— 
sį paskleistų gandą, jog jis esąs 
“stukačius”, lietuviškai “bildu
kas” (saugumo pranešėjas). O to
kius čia užmuša. Be viso to, į- 
galiotas majoras Strelcovas, įei
damas į kamerą, sveikinasi su 
manim lyg su senu pažįstamu, 
nors matau jį pirmą kartą. O juk 
už ryšį.su “kūmu“ taip pat gali 
užmušti. Plinta demoralizuoją 
gandai. Lagaminų vagis Gorelo
vas tvirtina, kad skaitęs Izvesti- 
jose apie akademiko A. Sacharo
vo mirtį. . . Tačiau šalia esąs va
gis Lionia prisimena, kad tą Go-

“Iš manęs reikalauja nedaug: tik retkarčiais pagirti valdžią”. 
Antanas Terleckas yra vienas tų daugelio mūsų tautiečių, kurio 
vargai, kančios, suėmimai, tardymai, ištrėmimai, kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklų kankinimai nesibaigia, ir tęsiasi jau tris- 
dešimt metų. Jis savo pareiškime KGB viršininkui, TSRS Vals
tybės saugumo komiteto pirmininkui J. V. Andropovui (“Draugo” 
kovo 25 — balandžio 16)) buvo parašęs saugumo agentų terorv 
žavimo istorijų, kuri bus visiems laikams aiškus diųdijimas, ken
kiam pragare reikia gyventi ramiam,' nieko pikto nepadariusiam 
žmogui, jeigu jis nedaro kompromisų su savo sąžine. Pfâkútfyiè- 
mis žiniomis, ji-^gyvevar Vil^uje^^jam duodamas toksidarbas, 
kad kitiems būtų proga pasišaipyti, jog atoks mokytas, o turi ma
žiausiai atlyginamą tarnybą’*, pvz. šiuo metu jo darbas: budėti 
prie teatros garažo ir, jei atvažiuoja autovežimis, atidarinėti var
tus. Žmonės tokias pareigas vadina “durininko padėjėju vartų 
reikalams”.

Aiitahas Terleckas

re lovą matęs V ilniaus stoty, ap
sivilkusį milicijos karininko 
uniforma. . .

Pasirodo naujas tardytojas 
— vyr. leitenantas Vasiliauskas, 
atkakliai bandąs “apiforminti“ 
stambią baudžiamąją bylą. Ta
čiau nėra jokių apkaltinimų, iš
skyrus tų dviejų ekspeditorių 
parodymus. Kreipiuos į prokuro
rą Topol, kad leistų pasimatyti 
su advokatu. Neleidžia. Girdi,

i 
esu pilnametis, ne aklas. Su ad
vokatu galėsiąs pasimatyti tik 
pasibaigus parengtiniam tardy
mui. Tada atsisakau duoti paro- 
dymus.

Duodamas įsakymas gabenti 
mane į psichiatrinę ligoninę 
ekspertizei. Tuo pat metu mane 
perveda į kamerą su penkioli
kai metų nuteistu sukčium Bo
risu Beršteinu. Tas, apsimetęs 
juristu, tikina mane, kad aš žūsiu 

psichiatrinės ligoninės pože
miuose.

Nors birželio 12 komisija pri
pažįsta mane sveiku, bet rugsė
jo 4 įmeta į 379 psichiatrinės li
goninės kalėjimo kamerą. 
Neįmanoma žodžiais perduoti 
tos atmosferos ir ten esančių ka
linių kančių. Giliai nelaimingi — 
Amcecas Skarulis, Vaclovas 
Strupinskas, Jonas Liubartas, 
Petras Ivanauskas. Vienas dai
nuoja, kitas meldžiasi, trečias 
ieško klozete maisto liekanų . . . 
Visi verkia nuo skausmingų 
aminazino injekcijų, kuriomis 
jie “gydomi“ tris kartus per die
ną.

Aminazinu “gydo“ ir Valių 
Šaltį, tik apsimetantį ligo
nių Liūdnas jo šeimos likimas. 
Tėvą komunistą suiati'dFv'okie- 
čiai. Greta nužudyto tėvo prie 
medžio pririšo vyresnįjį sūnų, 
kuris per naktį išėjo iš proto. 
Motina ištekėjo antrą kartą, ir 
šti i jos devyniolikametis 
sūnus ..

Informatoriai kamerose ir pa
siklausantieji koridoriuose jau 
seniai pranešė administracijai, 
kad Šaltis simuliuoja. Pagaliau 
niekam ne paslaptis, kad vyres
nybė gali viską stebėti iš tele- 
punkto. Tai kam gi jį kankinti 
aminazinu?

Karts nuo karto kamerą ap
lanko gydytoja Strimaitienė. 
Bet jos akyse nepamatysi nieko, 
išskyrus degančią neapykantą 
savo pacientam. Ne veltui mane 
tikino vienas čia patekęs už 
platinimą atsišaukimų Panevė
žy, kad šios ligoninės psichiat
rai patys yra sunkūs ligoniai. 
Tik gydosi jie ne aminazinu . . .

Iš psiciatrinės kameros, kaip 
taisyklė, nekviečia į tardymus. 
Bet tardytojas Vasiliauskas, no
rėdamas sustiprinti spaudimą, 
laikė būtinumu iškviesti mane ir 
pranešti, kad mano žmona po 
operacijos yra beviltiškoj būk
lėj, kad vaikai likę vieni, kad 
aš įtariamas šizofrenija ir dar 
neva rasta naujų kaltinimų ma
no bylai. Tuo pat metu tardyto
jas skleidė Vilniuj gandus, kad 
aš “psichiatrinėj“. Žmoną gi 
stengėsi įtikinti, kad manęs lau
kia žiauri bausmė, ir būsią man 
geriau, jei ji patvirtins mano 
psichinę ligą. Žmona į tai at
sakė dviem protestais.

Spalio 8 mane iškvietė gy
danti Senionienė. Prieš prade
dant kalbėti, ji man davė kaž
kokią tabletę. Domėjosi tik 
mano politiniais įsitikinimais ir 
klausimais, kuriuos galima iš
girsti tik KGB. Išleisdama pa
reiškė, kad mm teksią čia “pa-

(Tes . 5 psl. )
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SPORTAS LIETUVOJ
Tarptautinės plaukymo varžybos 

įvyko Charkove. Vilnietis A. Juo
zaitis. plaukdamas 200 m. krūtine, 
du kartus pagerino Lietuvos rekordą 
2:27,28 ir 2:24,98. Senasis rekordas 
buvo 2:27,40 ir priklausė panevė
žiečiui K. Buinickui. Baigmėje Juo
zaitis atplaukė trečias.

Dar geriau, plaukė A. Juozaitis ki
tose Charkove įvykusiose varžybose: 
baigmėje krūtine jis atplaukė ant
ras (100 m.), vos keliomis sekundės 
dalimis atsilikęs nuo I v. Jo laikas 

1:06,41 sek., pirmos vietos — 
1:06,39. Jam trūko vos 0,45 sek., kad 
patektų į praėjusių metų geriausių 
pasaulio plaukikų dešimtuką.

A Juozaitis Taline įvykusiose 
plaukymo rungtynėse Sov. Sąjunga

R. Vokietija 100 m. krūtine nu
plaukė per 1:05,4 ir 200 m. per 
2:23,8 ir laimėjo trečias vietas. Šie 
Juozaičio laimėjimai yra labai augš- 
to lygio. 100 m. plaukimas yra aš- Vilniaus, M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai programoje, pašvęstoje Menininko šimtmečiui
tuntas per visą pasaulio sporto Isto
riją ir 200 m. — dvyliktas.

Tarptautinėse savigynos imtynių 
varžybose Baku mieste kaunietis 
Antanas Songaila lengv. svoryje lai
mėjo I v.

Kauno krepšinio mokyklos mer
gaitės dalyvavo Sov. Sąjungos mer
gaičių krepšinio pirmenybėse ir lai
mėjo I v. Kaunietės įveikė visas sa
vo varžoves.

Pasibaigė Sov. Sąjungos vyrų 
augščiausios klasės krepšinio pirme
nybės. Kauno Žalgirio komanda, il
gą laiką buvusi III v., nusmuko į 
penktą. Gerai visose pirmenybėse 
pasirodė Vilniaus Statyba, kuri iš
kilo į VI v. Pirmenybėse iš viso da
lyvavo 12 komandų.

Tarptautinė aviacijos federacija 
patvirino Petro Motiekaičio pasiektą 
augščio rekordą. Straigtasparniu-mo
deliu su gumos varikliu jis pasiekė 
812 m. augštį. Ankstyvesnis rekor
das buvo 598 m. ir priklausė italui 
G. Pelegi.

Vilniaus Eglės rankininkės viešė

Tradicinė ugnis Montrealio 
olimpiadai iš senosios Olimpijos 
Kanadą pasieks elektronikos pa
galba. Heros šventovėje sausas 
graikiškų pušų šakeles uždegs 
saulės spinduliai parabolinio 
veidrodžio pagalba. Olimpinę 
ugnį į Atėnus nuneš 520 graikų 
bėgikų. Čia jos liepsnos dalelės 
bus paverstos radijo signalu, 
kurį erdvių satelitas “Intelsat” 
perduos Nova Scotia provinci
joje esančiai priimtuvo antenai. 
Iš Mill kaimelio radijo signalas 
telefono linija pasieks federaci
nio parlamento aikštę Otavoje, 
kur jo garsas įjungs laserio 
spindulius ir uždegs olimpinei 
liepsnai paruoštą urną. Iš Ota
vos šią liepsną Montrealin nu
gabens 230 kanadiečių bėgikų, 
bėgančių po vieną kilometrą. 

jo Alžyre, kur žaidė 4 draugiškas 
rungtynes ir visas laimėjo. Jos nu
galėjo Alžyro mergaičių rinktinę 
21:4 ir 18:6 ir moterų rinktinę 9 2 
ir 18:4.

Tarptautiniame bokso turnyre 
Minske dalyvavo 86 boksininkai iš 
7 šalių. Gerai pasirodė vilnietis A. 
Jančauskas. Pussunkiame svoryje jis 
laimėjo I v.

šilutiškis B. Mačernis pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą sunkumų kil 
nojime.

Antanas Songaila Leningrade įvy
kusiose Europos savigynos pirme
nybėse puslengviame svoryje laimė
jo I v. Vilnietis A. Zulonas tose pa
čiose pirmenybėse laimėjo II v.

TŪKSTANTĄJĮ KONCERTĄ AK
TŲ SALĖJE surengė Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių ansamblis. 
Pernykštės dainų šventės konkurse 
jis buvo pripažintas geriausiu savi-

Kiekvienas jų turės po specialų 
deglą, išmirkytą alyvoje, užtik
rintą 15 minučių degimą. Pir
mąjį deglą urnoje uždegs ir bė
gikui liepos 15 d. perduos prem
jeras P. E. Trudeau Norinčių 
dalyvauti šiame bėgime užsire
gistravo apie 1.000. Atrenkant 
bus vadovaujamasi taisykle, kad 
bėgikas turi būti Kanados pilie
tis, nejaunesnis kaip 15 metų, 
kilometrą įveikiantis greičiau 
kaip per 5 minutes. Bus sten
giamasi išlaikyti lygią proporci
ją tarp vyrų ir moterų, nors 
kandidatų eilėse yra 65% vyrų 
ir tik 35% moterų. Už privačią 
ir Br. Kolumbijos valdžios fi
nansinę paramą olimpiadai 24 
bėgikai iš šios provincijos jau 
yra priimti be atrankos. 

veikliniu ansambliu Lietuvoje, Su 
koncertais yra lankęsis visose dides
nėse Lietuvos vietovėse, gastroliavęs 
Bulgarijoje, Lenkijoje. Austrijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje. Nuopelnai 
už ansamblio laimėjimus tenka jo 
vadovams — V. Aleksandravičiui, V. 
Četkauskui, E. Morkūnienei, T. Ka- 
libataitei, D. čičinskienei ir A. Ki- 
rilauskui.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT- 
RAS šiemet suvaidino jau keturis 
premjerinius spektaklius. Paskuti
niajam buvo pasirinkta iš Lietuvos 
kilusio vokiečių klasiko H. Sueder- 
manno novelė “Kelionė i Tilžę”. Re
žisavo A. Galinis, vaidino Vilniaus 
dramos teatro aktoriai. Televizijos 
žiūrovams taipgi bus pateikta S. Mi
chalkovo ‘•Puta’’, I. Štoko “Pasaulio 
sutvėrimas”, K. Sajos “Apskuto’5 ir 
V. Krėvės “Žentas”.

VIENERI METAI
(iš 4 psl. )

viešėti” iki pavasario. Tačiau po 
keturių dienų mane iškvietė į 
komisiją, kuri, matyti, buvo su
šaukta tik tam, kad pasirašytų 
iš anksto paruoštą sprendimą, 
jog aš esu sveikas.

Nors jokių vaistų, ardančių 
sveikatą, man nedavė ir eksper
tizės skyriuj su manim elgėsi 
pabrėžtinai mandagiai, esu įsiti
kinęs, kad dauguma šios ligoni
nės tarnautojų atlyginimą gauna 
ne tik iš sveikatos apsaugos or
ganų . . . Gydytojų rankos nesu
drebėtų vykdant niekšiškiausią 
įsakymą, gautą “iš aukščiau”. 
Jeigu mano žmona nebūtų už

protestavus, mane būtipiš čia iš
leidę suardytos sveikatos, kaip 
kad atsitiko su techninių mokslų 
kandidatu Mindaugu Tamoniu.

Iš ligoninės kameros paprastai 
perveda tiesiai į tardymo pastatą 
kalėjime. Mane dar trim parom 
uždarė į izoliatorių su išmuštais 
stiklais. Paskui įmetė į 149 ka
merą, kur sėdėjo nuolatinis psi
chiatrinės , ligoninės pacientas 
žudikas Stasys Jonaitis ir dar 
vienas, simuliavęs beprotystę. 
Čia sąlygos buvo dar sunkes
nės nei psichiatrinėj kameroj. 
Tik po mano atkaklių protestų 
mane pervedė į 173 kamerą, kur 
dauguma kalinių buvo palyginti 
sveiki. Bet, kai aš pažvelgiau į 
gabalą stiklo, tarnavusio veid
rodžiu, į mane žiūrėjo visiškai 
ligotas žmogus . . .

Tardymai tebevyko, bet pra
dėjo mane tardymam vežioti į 
miesto milicijos skyrių, o kartais 
iš ten grąžindavo net lengva ma
šina. Matyt, norėjo man duoti 
progos pažvelgti į rudeninį Vil
nių ir palyginti laisvą gyvenimą 
su mano egzistencija purvinoj 
Lukiškių skylėj .. . Kartkartėmis 
leisdavo pasimatyti su broliais. 
Kadangi žmona sunkiai sirgo, ži
nios ir pasimatymai niekuomet 
nebuvo džiaugsmingi. Kartu au
go spaudimas per tardymus. 
Tardytojas Vasiliauskas, neras
damas mano bylai kaltinimų, iš
kraipydavo liudininkų parody
mus net akistatos metu. Pavyz
džiui, lapkričio 2 jis perrašė pro
tokolą, kur buvo neteisingai už 
rašyti liudytojo G. Matveiko žo» 
dižiai. Ir tik po to, kai pareiš
kiau, kad iššoksiu pro langą arba 
persipiausiu-venas, kadangi aš 
protokolų nepasirašinėdavau, jis 
pradėjo sudarinėti protokolus 
akistatom, kurių nebuvo.
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STOVYKLOS

STOVYKLA STA. ISABEL

pirmokas broliukas kiauVaikų iki 13 metų žiemos stovykla —
prasideda sekmadieni, liepos 11, p. J.A. ~ Klausyk, Juozai, jei tu man
Valavičių sodyboje Santa Isabel,SP. Re- nesugrąžinsi tųdviejų dolerių,ku- 
gistruotis klebonijose ir pas S. Siiickie- riuos anąsyk is manąs pasiskoli
nę, R. Prof. Gustavo Pires de Andrade, ,naĮ’ tai a® pasiskųsiu skiltinin- 
491 - V. Zellna, tel. 274-1354. Mo
kestis 150 kr. Už antrą ir trečią is tos pa
čios seimos — 125 kr. ir 100 kr."

Stovykloje kun. A. Sau! sičiui tal
kins Roseli Sinkevičiūtė, Klaudijus But
kus, Maurytis Bendoraitis ir kiti. Sto
vykla baigiasi liepos 18. Virtuve rūpin
sis pati šeimininkė Aldona Valevičienė, 
Adelė Baltrušaitienė ir Siiene SiUckie- 
nė.

sunki.

ACAMPAMENTO DE CRIANÇAS

O acampamento de julho realizar-se- 
á do dia 11 a 18, no sitio da familia 
Valavičius, em Santa Isabel, para cri
anças até 13 anos de idade. Inscrições 
nas casas g^oquiais e com a d, Siiene 
Silickas, RTKrof. Gustavo Pires de An
drade, 491 - V. Zelina, tel. 274-1354. 
A cozinha estará sob os cuidados da 
própria dona de casa, d. Aldona Vala
vičius, da d. Adelė Baltrušaitis e d. Si- 
lene Silickas.

Ajudando Pe. Saulaitis estarão pre
sentes no acampamento Rosdi Sinkevi
čius, Claudio Butkus, Mauricio Bando? 
raitis e outros. A taxa ė de 150 cr. por 
pessoa; 125 cr. e 100 cr. pelo seyundo e 

KíSÍKÍT

kui.
- Žinai, Petrai, neverta skųs

tis, nes skiltininkas tau jų ne
sugrąžins.

*$*

Dvasios vadovas aiškina apie 
religijos svarbą ir reikšme gyve
nime, pridurdamas, kad ne viena 
duona žmogus gyvas.

- Na, skaute Mike, pa sakyk dar 
kuo?

- Dar mėsa, sriuba, koše, 
atsako užklaustasis.

MOKYKLOJ®
Vaikai, kuris iš jūsų pasakys 

man, kokio senumo yra mūsų že
mė: — klausė mokytojas.

— Niekas tai negali žinoti, ■ 
atsakė vienas

— Kodėl’

—- Todėl, kai žemė priklauso 
moteriškai giminei

O

(Žiūrėkite piešinėlį). Iš kurios 
pasakos ši detalė?

Žemiau surašyta dešimt ne
baigtų žodžių. Vieniems trūk
sta pradžios,: kitiems pabaigos. 
Brūkšnelių vietoje įstatysite 
reikalingas radęs-ir gausite gė
lių, augančių lietuviškuose dar
želiuose, pavadinimus. Už kiek
vieną teisingai parašytą gėlę 
gausite po vieną tašką:

1) —. — 
yva, 3) Ži

ją 2) — —
— —, 4) Bi

, -^ 5) Pin
6) Die —

7) Gva — —
----- - —-. ė, . 9)

. X0) —• ė.

(Žiūrėkite brėžinį), Koks pu
siasalis ir sala?

Įtikinantis pavyzdys •.
Profesorius klausia studento:
— Kaip jūs išaiškintumėt pavel

dėjimo teoriją?
— Tai galima geriausiai išaiškinti 

šitokiu pavyzdžiu: jeigu mūsų sene
lis ir tėvas neturėjo vaikų, tai ir me? 
jų neturėsime . . .

Rado kuo pasidžiaugti
Dvi mergaitės kalbasi tarpusavy 

apie šį bei tą. Staiga viena surink; :
— Kaip gerai, kad neužgimiau 

suome.
— O kodėl gi

(Žiūrėkite piešinius). 
mamos su šiais keturiais 
čiais9 Parašykite langeliuose 
paveiksliukų apačioje. .Pirmos 
tų žodžių raidės, įrašytos nu
meruotuose langeliuose, Wi 
sudaryti žodį MAMA

****

^W**«>*H**«*

'<*$v

Broiipte ir sesutė
Pamatęs verkiančią mažą se 

sutę, 
šia:

Ko gi tu dabar0 
Puoduką sudaužiau 
Maža 4a. .tuK-ės la*

rtt *‘ü žino0

y<

*?; • «:■ *4.--- / Ji til it .ÍaÍ&I; «&,įkąS'

Ačiū .jums, mamytės, 
Kad šiandien atvytai» 
zÁsit save saikučių, 
Visos '?• "Tyk >t.

jau
Su gražia prograsna, 
SveHkfaisinie gerą, 
Savo braagią musiją.

Daineles datemim, 
Gėlytėm jas paošim, 
Žodeliu fraSausm 
Jums širdelę gttosim.

Motroos dienelė —
Saulės spii^ulėliai, 
Šalia jos vaikeliai — 
Dangaus angelėliai.

MÃH0 MA»M
Aš nuskinčfea iš darželio

Išbarstyčte
Nors taju^jl
Kad pamirštų ji valgus, 
Pailsėtų u
Gyvenimas fed W
Ateilygint, moilnėH 
Tas aš iwife ta) 
Tau širdelei įiiia 
Tyliai pasuptą feįiu

- -X

6



LIETUVAMR. 27(1458)-XXVIII 1976 VII.8 M U S U

INFORMACIJA,
KURI GALI BŪTI PASKATINIMAS -  - ■ — 'T -2?—3~~-~ Vj lm ~ ~ T Li'""K **** " * "'. ■■ inn»..... . m >■» w.

LIETUVIU IMIGRACIJOS
ISTORINIAI TORTAI

V X».

Aurelija Balašaitienė

Emigracija -- tai dvidešim
tojo šimtmečio modernus 
‘tautų kilnojimasis’, į kurio 
sūkurį patekome ir mes, 
gintarinio Baltijos pajūrio 
vaikai, pasitraukę iš savo 
gimtojo krašto, nešini kūry
bine jėga, stipriu savisaugos 
instinktu ir senos lietuviš
kos kultūros pasėliais, ieško
dami galimybių gyventi nor
malų laisvų piliečių gyveni
mą. Ne duonos kąsnid ieško
jimas ištrėmė mus iš mūsų 
gimtosios pastogės, nei ge
resnio gyvenimo pažadai ar 
viltys, bet galinga likimo ran 
ka, savavališkai apsprendusi 
milijonus mirčių ar gyveni
mų. Savaime sūprantama, 
kad asmeniškos kovos už bū
vį surakinti, per ištisus de
šimtmečius tik pripuolamai 
susiburdami ir tuo būdu su
kurdami lietuvių imigrantų 
visuomenę Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, mes netu
rėjome nei progos, nei laiko, 
nei sąlygų chronologiškai 
užfiksuoti mūsų imigracijos 
istorinius faktus, užvesti 
metraščius, sudarinėti statis
tikas. Vieno ar kito asmens 
palėpėje trūnyja laiko malo
nei pasmerkti laiškai, doku
mentai, brošiūros, progra
mos, organizacijų archyvai, 
iš kurių, kaip iš smulkių mo
zaikos šukelių, išryškėtų mū 
sų imigracijos istorija ir mū
sų įsikūrimo Amerikoje so
cialinis, ekonominis bei kul
tūrinis veidas. Neturėtų bū
ti klausimo dėl tokios istori
jos reikalingumo, net jau 
vien dėl to, kad ‘neišnyktu- 
me kai dūmas, neblaškomas 
vėjo’, sutirpę iškraipytų sta
tistikų skiltyse, tuo labiau, 
kad mūsų buvimas laisvame 
pasaulyje yra pateisinamas 
tik tada, kad, pajutę savo jė
gą skaičiumi ir intelektu, ga
lėtume įtakoti pasaulio galy
bes Lietuvos išlaisvinimo ir 
mūsų tautos gyvybinėje 
kovoje. Į mūsų gyvenimą 
laisvėje turime žiūrėti ne 
kaip į savaime suprantamą 
privilegiją, bet kaip į parei
gą išlikti gyvais ir stipriais, - 
kad mūsų kova būtų vaisin

ga ir vieninga, surišta vienu 
pagrindiniu tautos laisvės ir 
gyvybės idealu.

Kaip jau viename iš anks
tyvesnių savo straipsnių aš 
bandžiau pristatyti mūsų vi
suomenei profesoriaus dr. 
John F. Cadzow asmenybę, 
čia psistengsiu supažindinti 
skaitytojus su jo darbu, ku
riam yra reikalinga visų mū
sų talka ir materialinė bei 
moralinė parama.

Gilus mūsų tautos ir vals
tybės istorijos analistas ir ži
novas, jis nepasitenkina 
vien turimais įvairių šaltinių 
istoriniais faktais ir yra pasi
ryžęs rašyti dvi istorijas: 
mūsų tautos ir valstybės 
istoriją dabarites įvykių švie 
soje, ir pilną mūsų imigraci
jos istoriją, kurios iki šiol ne
turime. Jo lietuviškos nuo
taikos ūkyje, Kento univer
siteto artumoje,kuriame yra 
gaminama ‘Gintaro’ obuolinė 
sunka (apple cider), ir kurio 
vaismedžių sodas šią vasarą 
pasipuoš iškaba ‘Gediminas 
Orchards’, randame neįkai
nojamos vertės dokumentų, 
kurių chaose jis pradeda ras- 
ti tvarką, sistemą ir logišką 
musų imigrantinės visuome
nės grandį.

Atskirame kambaryje, ku 
rio sienos iki pat lubų per
krautos lietuviškais leidi
niais, vargu begalima būtu 
išskaičiuoti leidinius, kuriuo
se randasi mūsų istorija. Vie 
noje sienoje koncentruojasi 
grožinės literatūros leidiniai 
ne vien iš paskutiniųjų de
šimtmečių, bet iš pačių se
niausių pirmųjų imigracinių 
metų Amerikoje. Šalia jų 
pilnas Lietuvių Enciklopedi
jos rinkinys, Lietuvos Įstaty 
mai, ir bene viena iš seniau
sių istorinių knygų apie lietu 
vius Amerikoje, išleista 
1899 metais Plymouth, Pa., 
pasirašyta Fr. Jonas vardu, 

‘Pirmieji lietuviai Ameriko
je’. 1915 metais išleista Rač
kausko ‘Tėvynė’ su lietuvių 
šeimų statistika, taip pat 
1925 metais Kaune išleista 
Gineičio ‘Amerika ir jos lie-

Prof. John F. Cadzow prie lentynos su katalogizuotais lie
tuviškais leidiniais Kent universiteto bibliotekoje.

tuviai’, yra tik keletas iš 
daugelio minėtinų leidinių, 
kurių neįkainuojama vertė 
byloja apie dr. Cadzow pa
stangas ir pasišventimą me
džiagai rinkti.

Priešingos sienos lentyno
je rikiuojasi mūsų imigraci
jos medžiaga, suskirstyta pa 
gal valstijas. Čia randame 
senas brošiūras apie lietuviš 
kų parapijų jubiliejus, anks- , 
tyvųjų koncertų programas, - 
vaidinimus, ‘piknikus’ ... Pe
riodinės spaudos skyriuje 
turiu progos pavartyti ‘Ame 
rikos Lietuvį’, kurio Vasario 
28 dienos, 1907 metų nume
ryje randu įdomų straipsnį 
apie lietuvius studentus Val
paraiso universitete, kuria
me rašoma, kad lietuviai mo
kosi daugiau paties mokslo 
labui, negu ‘bizniui’. Taip ’ 
pat 1896 metų Sausio 
mėnesio ‘Varpas’, literatū
ros, politikos ir mokslo mė
nesinis žurnalas, mane nutei 
kia sentimentaliai ir iškilmin 
gai, tarsi jo pageltusių pusią 
pių juodomis raidėmis į ma
ne būtų prabilusi Vinco Ku- i 
dirkos dvasia.

Atostogų metu su savo šei \ 
ma keliaudamas, jis kiekvie- I 
noje vietovėje sustoja, ieško 
damas telefonų abonenetų ‘ 
knygose lietuviškų pavar- ? 
džių, organizacijų, parapijų. | 
Ypatingai įdomus radinys Į 
yra ‘mažiausia bažnyčia’ I 
West Virginijoje, vadinama 
‘Our Lady of the Pines’. Iš 

lauko jos kvadratūra tėra 
24 x 12 pėdų, o iš vidaus gi 
16 x 11 pėdų. Tai nuostabaus 
paprastumo žavus pastatas, 
nelyg meilios rankos atsar
giai padėtas tankaus, veš
laus pušyno aikštėje, kurio 
išorinė išvaizda nenoromis 
kviečia nuvargusį turistą 
maldai, o vidus, papuoštas 
lietuvišku kryžiumi ir orna- 
mentasi, byloja apie seną, 
originalią nežinomų meninin 
kų kultūros lietuvišką kilmę. 
Altoriaus stalą dengia įmant
riais lietuviškais raštais į- 
austa staltiesė, austa Lietu
voje prieš 80 metų.

Bendrosios informacijos 
archyve randu ištisą eilę rim
tų leidinių medicinos, odon
tologijos ir kitų mokslo šakų 
srityse, parašytų lietuvių 
profesionalų, apie kuriuos 
mes, deja, nieko nežinome.

Bibliografinė medžiaga ap 
jungia literatūrą, muziką, 
Lietuvos Vyčių veiklos doku 
mentus, ir t.t.

Pagaliau viename spintos 
stalčiuje randasi jau sugru
puota imigracijos istorijai pa 
ruošta medžiaga, apimanti 
visas mūsų organizacijas, 
bendruomenę, politinę bei 
kultūrinę veiklą, spaudą ir 
informaciją. Ant spintelės 
viršaus ilsisi saulės spindu
lių glostoma, mūsų pirmo ir 
paskutinio prezidento A. 
Smetonos autentiška kaukė.

(Tęs . 8 p s 1. )
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Sovietinėj. parduotuvėj
Neseniai pergyventas epizodas

Rytas. Vienoje Kauno miesto 
parduotuvėje ilgoka žmonių ei
lė. Dauguma skuba į darbą. 
Kiekvienas su palengvėjimu at
sidūsta, kai pirmasis su pirki
niais išsineria iš eilutės. Tads 
visi pirkėjai, lyg vienas iš at
skirų narelių sudėtas gyvas pa
daras, paslenka vieną žingsnį 
pirmyn.

Šį kartą tas padaras slinko 
vėžio žingsniu, nes jauna, daili 
pardavėja dirbo nepaprastai lė
tai. Ji neskubėdama pjovė deš
rą, lyg atžagariom rankom vy
niojo tą mažytį mėsos gabalėlį 
į didžiulį storą popierių; staiga 
nelauktai energingai metė jį ant 
svarstyklių, ir jų strėlei dar ne
sustojus, vėl lėtu judėsiu dėjo 
pirkinį ant prekystalio. Ta pati 
istorija kartojosi su sūriu, svies
tu ir kitais sveriamais maisto 
gaminiais.

Atleidusi tokiu būdu keletą 
pirkėjų, pardavėja visai išnyko. 
Niekas eilutėje dėlto nenuste
bo. Tai įprasta. Už poros minu
čių sugrįš. Tačiau ir penkiom 
minutėm praslinkus jos nebuvo. 
Visi intensyviai ėmė žvilgčioti į 
laikrodžius ir į duris'už preky
stalio. Pagaliau apysenis vyriš
kis paklausė:

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 
(is 7 psl. )

Lietuvių imigracijos istori 
jai kitų tautybių istorijų tar
pe yra skirta 180 puslapių, 
kuriuos dr. Cadzow užpildys 
bene tiksliausia ir tobuliau
sia informacija, ją rinkda
mas tiek iš rašytinių surink
tų šaltinių, tiek iš gyvų asme 
nų teikiamų žinių. Knyga 
vadinsis ‘Lithuanians in 
America and their Settle
ments in Cleveland’.

Kaip matome, jo darbas 
tiek savo apimtimi, tiek savo 
turiniu paruoš istorinį doku
mentą, kuris mus supažin
dins su mums mažai težino
mais, bet reikšmingais fak
tais ir tuo pačiu įamžins mus 
ateinančių kartų žiniai. Visi, 
kuriems mūsų išlikimas ir 
mūsų vaidmuo Amerikos gy
venime rūpi, turi atkreipti 
dėmesį į dr. Cadzow idealis
tinį darbą, kad ne tik paleng
vintume jam nešti to darbo 
naštą, bet ir savo moraline 
bei materialine pagalba duo
tume jam pajusti, kad jo dar
bą vertiname ir esame jam 
dėkingi.

Atskiru straipsniu bus 
informuojama apie Kento 
Universitete esantį lietuvių 
archyvą ir ateities perspek
tyvas.

— Kažin kur ta mūsų preky
bos darbuotoja nuėjo?

— Matau, kavą geria, — atsi
liepė moterėlė, stovinti prieš 
pat atviras duris į kambarėlį už 
parduotuvės.

Vėl visi tyli. Laukia. Kiekvie
nas galvoja apie save ir tyliai 
keiksnoja tokią tvarką. Staiga 
už tų durų, už kurių pardavėja 
ramiai gėrė kavą, pasigirsta 
šiurrnulys: kažkas varsto par
duotuvės duris į kiemą; girdėti 
vyriški ir moteriški žingsniai.

— Turbūt prekes atvežė, — 
su beviltiškumo gaidele balse 
sako vidutinio amžiaus moteris.

— Dabar tai jau galim eiti na-' 
mo. Kol iškraus, kol priims... 
— sako kita.

— Neatvežė. Kažkoks vyriš
kis atėjo, — paaiškina viską už
kulisyje matanti moterėlė.

Jos kalbą nutraukė gana gar
sus pardavėjos juokas . ir žo
džiai:

— Jei sakau, kad aš su tavim 
šiandien į kiną neisiu, tai ir nei
siu.

— Eisi kaip didelė, — atsako 
grubus savimi pasitikintis vyriš
kas balsas.

Paskui vėl žingsniai, durų 
trinktelėjimas. Tyla. O už pre
kystalio vis nieko nėra.

— Nebeturiu laiko, — piktai

Rašo Al f. D. Petraitis
ĮVAIRENYBĖS

bulvių blynai

Kas nepažįsta bulvių? 
Rodos, nebūtų čia apie 
jas ne kas kalbėti. Tik 
kad nevisuomet bulvės 
buvo taip pažįstamo s, kaip 
dabar. Buvo laikai, kada 
jas sodino tik karalių dar- t j
zininkai...

Taigi, bulves atsirado 
tik po Amerikos atradi
mo. Ju kilme - Peru vals-*
tybės indėnai. Jie bulves 
jau prieš daug amžių Šuti
no savo molio puodukuose 
ar kepė ant žarijų su gar
džia mėsa. Jie net mokė
jo jas išsaugoti nuo suge
dimo sunkesniems metų 
laikams .

Vergų pirklys John Haw
kins pirmąsias bulves at
vežė i Irlanda 1565 metais. 
Atrodo, kad jos nesusilau
kė ten kokio ypatingo atgar
sio, ne niekas ne sodino jų, 
nes 1584 metais matema

• Protu ir tikėjimu. Ma- 
riteno raštų rinktinė. Pa
ruošta A. Tamošaičio, S. 3., 
kalbą tikrino V. Kulbokas. 
Įrašus piešė T. Valius. 340 
psl. Kietais viršeliais kaina 
6 dol. Išleido Krikščionis 
Gyvenime leidykla.

® The Lithuanians in 
America 1651-1975, A chro
nology and fact book. Com
piled and edited by Algirdas
M. Budreckis. Ethnic chro
nology series nv >er 21. 
174 psl. Išleido O ia Pub
lication, Inc. Douos Ferry,
N. Y. Kietais viršeliais kai
na $6.50.

• Trys komedijos (Ku
kū, Didysis Penktadienis ir 
Rūtos ir Bijūnai), Anatoli
jus Kairys. 224 psl. Kaina 
5 doL Iliustravo Z. Sodei- 
kienė. Išleido leidykla Dia
logas.

tikas luomas Heriot atsi
vežė vėl bulvių i savo dva
rą sėklai. Jo nusivylimas 
buvo nepaprastas, nes ant 
virkščių augų žali obuoliu
kai buvo tiesiog nepraryjae 
mi. . . T. Heriot labai už
pykęs liepė bulves išrauti, 
kad bereikalo neužimtu že
mės. Visų nustebimui,ant 
šaknų pasirodė keisti vai
siai. . . Ir kaip tik tai bu- 
vo tikrosios bulves. Paaiš
kėjo vėliau, kad ir skanios.
Admirolas Francis Dra

ke tuos vaisius atveže is 
Anglijos į Olandiją ir į 
Prancūziją. Greit bulves 
jau buvo galima matyti ir 
vokiečiu kunigaikščių dar
žuose. Ir tai buvo skaito
ma, kaip didele naujeny--1 
b ė.

Niekas tuo metu nežino
jo jų vardo. Prancūzai, 
kaip dideli valgių gamy
bos specialistai, jas pa
vadino "žemes obuoliais".

pareiškia energingo veido mote
ris ir išsiplėšusi iš eilės puste
kinė išbėga iš parduotuvės. Li
kusių pirkėjų nervai iki kraštu
tinumo įtempti. Visi mintyse 
skaičiuoja minutes ir sekundes, 
kurias dar gali pastovėti. O tos 
minutės ir ilgos, kaip šimtme
čiai, ir nepaprastai trumpos.

Ir pagaliau, pagaliau, kai dau
gumai eilutės narelių ėmė rody
tis, kad jie basi stovi ant karštų 

V-. ■ ūkiamoji.
Ramiai lyy niekur nieko, ji 

priėjo prie..prekystalio ir tarė 
pirmai stovinčiai eilėje savo 
įprastini “prašau”.

— Kur iūs taip ilgai buvot? 
Mes jau .;.o minučių jūsų lau
kiam. Mums i raibą ...

Gal ir laupau ką būtų pasa
kiusi ta n: t- ėlė, bet pardavė
jos veidas s a iki mėlynumo 
paraudo. Buvo aišku, kad ji 
labai supyk

— Š-kč, - atrėžė b.
Daugiau niekas nieko ne- 

beišdrisu .Jausu, ginčytis ar 
bartis. Viskas buvo aišku. O, be 
to, visi skubėjo ir iš patyrimo ži
nojo, kad su prekybos darbuoto
jais Sovietų Sąjungoje pyktis 
neapsimoka.

K. Murkis

ŠYPSENOS
Iš mokyklos grįžus

— Ka tu. sūneli, šiandien vei- 
kei mokykloje? — klausia tėtis 
sūnų.

— Laukiau skambučio, tėve
li...

Pirštas
— Negražu rodyti pirštu, — 

bara mama.
— Tai dėl ko šis pirštas va

dinamas rodomuoju? — paklau
sė sūnus.

Greit ėmė didėti is bul
vių gamintų valgių įvai
riausi receptai. ,
Prūsijos valdytojas Frir 

drichas Didysis sumanė 
bulves išpopuliarinti įdo
miu būdu. Jis bulvių ap
sodintą laukelį apstatė ka
reivių sargyba. Aiškų,jei
gu jau kas labai' saugoja- 
jama, tai tūri būti ir ne
paprastai svarbu. Nakti
mis aplink gyveną kaimie
čiai visokiais būdais ė- 
mė jas vogti. Suprantama, 
kad tuo būdu bulvių var
das ir ją vartojimas ne
paprastai greit išplito. 
Šiandien jau niekas nea
tsimena bulvių istorijos 
ir niekas jų neskaito ko
kia ypatinga valgių gami
nimo meno specialybe.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininkas Jonas Kavaliūnas atskren
da j São Paul} liepos 8 ir viešės savaitę, 
pasitardamas su asmenim ir grupėmis 
apie lietuviškąjį švietimą. „Rūtelės" tė
vai renkasi V. Zelinos jaunimo namuo
se liepos 10, 16:30. Jaunimo kongreso 
komiteto ir komisijų nariai bei visi, 
kurie lietuvišku švietimu domisi, kviečia
mi posėdin liepos 12, 20:30, Sąjungos 
rūmuose, R. Lituania, 67.

São Paulo valstijos seimo atstovė 
Dulce Salles Cunha Braga, šių metų 
kovo 8 kalbėjusi seime apie lietuvį daili
ninką M. K. Čiurlionį jo šimtmečio pro
ga. Pa balt iečių komiteto garbės pirmi
ninkei už Čiurlionio pagerbimą seime 
padėkoti liepos 1 buvo nuėję Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovai.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS (už 1976 m.)

Solidarumo mokestį įnešė:

1. Algirdas Sliesoraitis
2. Iracelio Perez
3. Antoninho J.Tatto Primo
4. José Luiz Vieira
5. Durval A.S.Pinheiro 
ó.Jonas Paukštys
7. Jonas Bratkauskas
8. Mecys Paleckis
9. Jonas Silickas
10. Algimantas Saldys

Ce. 120,00 
120,00 
120,00 
120,00 
120,00 
100,00 
100,00 
120,00 
120,00 
120,00

1.160,00VISO Cr.

RIO DE JANEIRO

Rio lietuviai sparčiai ruošia lie
tuvių imigracijos penkiasdešimtme
čio šventę rugsėjo 12, norėdami 
ją pravesti ne tik apylinkių, bet 
ir visos Brazilijos lietuvių mastu. 
Apie Rio de Janeiro kolonijos

Grupė PLB Valdybos narių pasi
tarimo metu: jaunimo vicepirm. Ro
mas Kasparas, pirm. Bronius Nai
nys, švietimo vicepirm. Jonas Kava
liūnas ir vicepirm. kun. Jonas Bo- 
revičius SJ. N-ka Lithuanian Photo 
Library

Dulce Salles Cunha Braga

planus birželio 29 d. posėdyje 
São Paule pranešė kun. Mečislo
vas Valiukevičius iš Niteroi.

Rio komitetas posėdžiauja kas 
pirmadienį kun. Valiukevičiaus 
klebonijoje. Penkiasdešimtmečio 
planus ruošia, be kun. Valiukevi
čiaus, A. Gaulia, K. Gaulia, K. 
Audėnas, I. Dubauskas, G. Bolec- 
kienė, T.Savickienė, Francisco' 
Dantas ir kiti.

Pagrindinei šventei sekmadienį, 
rugsėjo 12 numatyta: 9 vai. ryto 
apeigos prie Antrojo Pasaulinio 
karo paminklo — vainikas lietuvių 
vardu, trimitas ir perskrendą lėk-
tuvai; 11 vai. penkių vyskupų kon- L 
celebruotos pamaldos Candelaria 
bažnyčioje, televizuojamos per Glo
bo tinklą; popiet kelionė laivu po 
Guanabaros įlanką ir vaišės Ma- 
rambaia saloje. Ta proga prel. L. 
Tulàba Romoje parūpins šv. Tėvo' 
palaiminimą Brazilijos lietuviams 
ir kariuomenės biblioteka išleis Lie
tuvoje kalinamos už ^tikėjimą Ni
jolės Sadūnaitės bylą portugališ
kai. Apeigose ir pamaldose daly
vauti bus kviečiami įvairūs val
džios atstovai.

Posėdyje su São Paule sudarytu
Penkiasdešimtmečio komitetu kun.Į 
Valiukevičius pageidavo, kad būtų

M Ü S Ų L I E T U V A
V ''' “^ r .^WiY^jTirir-fUTirtTJiiií-r rat— .*.—.r;• .infc, .■ -•■ —'Ir nyi rinjjrtfi^Twinròiif

sudarytos visos Brazilijos lietuvių 
komitetas, ir kad j rugsėjo 12 
šventę Rio de Janeire butų kvie
čiami lietuviai iš visos Brazilijos, 
bent po atstovę iš kiekvienos vals
tijos. Rio tinka šiai šventei ypatin
gai todėl, kad atplaukę j šj kraštą 
lietuviai visų pirma palietę Brazi
lijos žemę Guanabaros jlankos sa
loje IIha das Flores.

São Paulo komitetas pilnai pri
tarė šiems planams ir imsis orga
nizuoti autobusais ekskursija j Rio, 
o anksčiau numatytą Sao Paule 
tautos šventę perkels j kitę dienę.

JAUNIMO KONGRESO POSĖDIS

Jaunimo kongreso komitete ir 
komisijose dirbę asmenys ir lie
tuvių visuomenė bendrai kviečia- 
mi j svarbų ir įdomų posėdį lie
pos 12, pirmadienį, 20:00 vai. 
Sąjungos būstinėje, R. Lituania. 
Posėdyje dalyvaus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vicepirminin
kas Jonas Kavaliūnas, gyvenęs 
JAV, kuris šiuo metu apkeliauja 
Bendruomenės reikalais Pietų A- 
merikę ir Europą.

Posėdyje J. Kavaliūnas praneš 
apie Jaunimo kongreso atgarsius 
Šiaurės Amerikoje, pasitars apie 
lituanistinį švietimą, jaunimo veik
lą, kultūrini bendravimą tarp lie
tuvių įvairiuose kraštuose.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkas jaunimui Ro
mas Kasparas pranešė laišku Bra
zilijos LB pirmininkui A. Slieso- 
raičiui, kad Hamiltono, Kanados,
mergaičių choras „Aidas" su 45 
dainininkėm tarp 16 ir 20 metų 
amžiaus koncertuos Pietų Ameri
koje 1977 metais, aplankydamos 
Kolumbiją, Argentiną, Urugvajų, 
Braziliją ir Venecuelą.

São Paule solisto V. Verikaičio 
vadovaujamas choras bus 1977 
metų rugpjūčio mėnesio 16-26 die
nomis, kelias iš tų dienų skirda
mas turistinėms dienoms Rio de 
Janeire.São Paulo ir Rio lietuviams 
teks parūpinti nakvynes ir globą. 
„Aidas" jau yra apkeliavęs Šiau
rės Ameriką ir Europą, o vadovas 
V. Verikaitis pernai koncertavo 
São Paule, Montevideo ir Buenos 
Aires, apžiūrėdamas galimybes cho 
rą atvežti.

Lietuviškai kalbami 
Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING 
médica

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

. Av. Eulina, 99-V. Ste. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Cario-Bairro do Li
mão)

Tel: 220-0439 / 266-3569
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A.A. SOFIJA SAVNORIENÉ

Birželio 21 Rio de Janeire staiga 
mirė medicinos dr. Sofija Savnoriené, 
plačiai pažįstama ir gerbiama lietuvių, 
lenkų ir rusų kolonijose, kurioms uoliai 
patarnavo, daugelį atvejų neimdama at
lyginimo. Medicinos mokslą baigusi Lie
tuvoje, turėjo visus egzaminus iš naujo 
Brazilijoje laikyti; jos specialybe - gi- 
□ekologija ir mcr.erų iigOi.

Laidotuvėse is'yvavo labai daug žmo
nių. įskaitant seserėčią Ritą Deveikytę 
iš Caracas Venwtelos. Pr??» kapo giedo
jo stačiatikių choras, maldas pravedė 
kun. M. Valiukevičius ir ;tačiatikių 
šventikas; lenkų kolonijos vardu kal
bėjo dr. K. Sienkiewicz.

Palieka savo a,a. vyro Stasio gimi
nes Vaitkevičių šeimą Niteroi. seserį Ve
nesueloje ir liūdinčią Rio lietuvių kolo
niją.

VEIKLOS KALENDORIUS

Liepos 11-18, vaikų žiemos stovykla J.
A. Valavičių sodyboje, Santa Isabel. Priima
mi iki 13 metų amžiaus.

Liepos 18, 11 vai. Rio de Janeiro lietuvių 
pamaldos (Dubauskų šeimos intencija).

Liepos 24, 19 vai. Dariaus ir Girėno minė
jimas su pamaldom ir sudėtinėm vaišėm šv. Ka
zimiero parapijos patalpose, Mookoje.

Liepos 25, Mišios 15 vai. Zelinoje. Po jų 
šv. Onos proga arbatėlė su programa Jauni
mo namuose.

Rugpiučio 6, 20 vai. PLIAS susirinkimas 
pas Alg. Žiba, R. Thyrso Martins. 264-Apto. 
51, Vila Mariana. Tel. 70-0307.

Rugpiučio 8 baigiasi BL Benruomenės 
kandidatų siūlymas rinkimams.

Rugpiučio 8, Lėlių teatras vaikams ir šei
moms, ruošia Penkiasdešimtmečio komitetas.

Rugpiučio 15, Žolinės gegužinė, J. A. Va
lavičių sodyboje, Santa Isabel, SP. Rengia 
Penkiasdešimtmečio komitetas.

Rugpjūčio 20-29, Šes’toji metinė Pabaltie- 
čių paroda su Lietuvių imigracijos skyriumi, 
Praça Roosevelt São Paule.

Rugpiučio 21-22, Feira da Amizade, São 
José dos Campos, SP, šoka Rūtelė.

Rugpiučio 21-22, Tarptautinė folkloro 
šventė Japonų draugijos salėje, Liberdade, 
pasirodo Nemunas.

Rugpūčio 29, 15 vai. Mišios Vila Zelinoje. 
Po Mišių Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės nepaprastas susirinkimas statutams keis-

Rugpiučio 29 - rugsėjo 19 Nemuno kon
certinė išvyka į JAV Tautinių šokių šventę.

Rugsėjo 12, - Lietuvių imigracijos Brazili
jon Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Janei- 
re.

Rugsėjo 26,16 vai. Naujos Liet. Kat. šv. 
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai.

Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico 
sesija apie Lietuvių imigraciją, São Paulo.

Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto 
ruošiama Pavasario šventė.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
V. Grabauskas 150 kr., Ant. 

Sasnauskas 70 kr., Alf. Vidžiūnas 
70 kr. Ona Dobilevičienė (Monte- 
video) 42 kr.

Nauji prenumeratoriai: Jonas > 
Dielinkaitis (S. José dos Campos), 
Juozas Vaikšnoras, Vytas Mikalkė- 
nas.
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KONCERTAVO SOLISTĖ IŠ ČIKAGOS

Lietuvių imigracijos Brazilijon penkiasde
šimtmečio proga Lietuvių Sąjungos-Alienęa 
rūmuose liepos 3 dainavo operos soliste me- 
zzosopranas Roma Mastienė is JA V, Kadan
gi koncertas buvo pramatytas birželio 27 ir 
perkeltas, jaunimo vakarėlio rengėjai užlaido 
salę ir savo programos laikę, o iš savo pusės 
koncerto vaišių šeimininkės prisidėjo prie 
jaunimo ruožtų užkandžių.

Nors dar nevisai pagijusi nuo stiprios slo
gos, solistė dainavo pilną programą, akom
panuojama sanpaulietės Irenos Kuniškienės. 
Scena papuošta Penkiasdešimtmečio simbo
liu, užrašu ir lietuviškų raštų kabiniais, lauko 
gėlėmis. Programą pravedė Kazimieras Am
brazevičius, paįvairinęs pertraukėles, o pabai
goje rengėjų vardu dėkojo Aldona Valavičie- 
nė, gėles įteikė Elena Bareišytė ir Leonisė 
Rubliauskaitė. Koncertą sekė vaišės, kurių 
šeimininkėms vadovavo Albina Ambrazevi
čienė,Jaunimo šokiai tegalėjo prasidėti gero
kai po 23 vai.

Solistė, parinkusi neilgas, melodingas ir 
mėgiamas lietuvių liaudies dainas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir keturias kitataučių 
dainas, sugebėjo šaltoką vakarą susirinkusią 
publiką sušildyti savo aukšto lygio dainavi-

mu. Nepasibaigusi sloga neleido R Mastienei 
visu balsu dainuoti, bet tuo pačiu gražiai pa
sireiškė dainininkės balso švelnumas ir melo
dinis pajėgumas. Parinkusi keletą dainų ypa
tingai jaunimui, viešnia iš JAV malonia iš
raiška ir puikiu balsu patraukė klausytojų 
dėmesį ir žavesį.

Publikos treddalį sudarė jaunimas. Roma 
Mastienė, atrodo, šiais metais vienintelė po 
Jaunimo kongreso menininkė, aplankanti 
Braziliją.. Prieš atskrisdama į São Paulį, ji bu
vo ARgentinoįe, kurioje koncertas negalėjo 
įvykti, ir dainavo Montevidėjuje birželio 27. 
São Paule ją globojo Algimantas ir Ona.Šle
pečiai.

ŠAUNIOS VESTUVĖS KATEDROJE
Liepos 3 d. São Paulo katedroj susituokė 

LEONORA AUGUSI AITYTÉ su EDUAR
DO MENDES. Šliūbą davė prel. P. Raga- 
žinskas, o L. K. B-nės choras giesmėmis pa
lydėjo Mišias ir vedybų apeigas. Paskui sko
ningai išpuoštoj salėj gausūs svečiai pasveiki
no jaunavedžius ir skaniai vaišinosi.

CHORAS PUSLAPYJE

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šv. Kazimiero p-jos salėj
DARIAUS GIRĖNO

liepos (julho) 24 d„ 
šeštadienį, 19 vai.
Programoj: Mišios už žuvusius 

Iškilmingas aktas 
įvairūs pasirodymai 
Susineštos vaišės

Rengia Literatūros Ratelis

Visi tautiečiai kviečiami

Brazilijos lietuvių imigracijos penkiasdešimtmetis buvo iškilmingai paminėtas Sao Paulo mieste š.m. gegužės 30 d. 
Nuotraukoje — L. K. Bendruomenės choro dirigentas Viktoras Tatarunas su jungtiniu 75 asmeny choru dalyvau- a - : in i_ iii_ -Į - -- -- --r~--  - - ■ -'* --- ■ --
ja šventės programoje Musu Lietuvos nuotrauka, Tėviškės Žiburių klišė.

Toronto leidžiamas savaitraštis 
„Tėviškės Žiburiai” birželio 24 
d. laidoje pirmajame puslapyje įdė
jo didžiulę L,K. Bendruomenės cho
ro su buvusiais choristais fotogra
fiją iš gegužės 30 dienos Penkias
dešimt mečio šventės São Paule.

«Lx’- ■ - i .-.A: ' Tá

IEŠKO STOVYKLAVO ETÉS

Birželio 28 d. posėdyje Sąjun 
goję jaunimo stovyklavietės-sene 
lių sodybos reikalais L.Kat. Ben 
druomenės valdybos pirm. kun.J 
Šeškevičius pranešė, kad valdyba 
iš esmės pritarė planui sklypą 
jgyti ir prisidės savo dalimi. Anks 
čiau jau buvo sutikta iš Brazilijoj 
Lietuvių Bendruomenės pusės, ku 
rios globoje ir Brazilijos Jaunimo 
Sąjungos vardu bus jneštas Jauni 
mo kongreso likutis. Lietuvių Są 
jungos-Alianęa pirmininkas A.Bums 
lis pranešė, kad Sąjungos valdyba 
nusprendė šiuo metu neprisidėti; 
turimos lėšos jau paskirtos R, 
Lituania mokyklai atnaujinti ir 
remontuoti, o Vila Anastacio 
mokyklos pastato ateitis neaiški 
nėra žinoma, kada elektros bend 
rovė Light ją nusavins ir tuo bū 
du atsirastų lėšų prie stovyklavię 
tės-sodybos prisidėti.

Posėdžio dalyviai įnešė įvairių 
siūlymų ir konkrečių pavyzdžių 
iš skelbimų spaudoje. Laikinai 
atkritus Sąjungos įnašui, apsiribo 
ta maždaug 150.000 - 200.000 
kr. suma. Iki sekančio šiuo reika 
lu posėdžio, kuris įvyks liepos 
19 d., 20:30 vai. Sąjungoje, sto
vyklai sklypų ieškos A. Sliesorai- 
tis BR-116 apylinkėje, A. Bumb- 
lis - Itapevi apylinkėje, kun. J. 
Šeškevičius - apie Cipó, J. Tata- 
rūnas - Atibaia pusėn ir Nazare.
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