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LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON SODIETIS (1S2S-1S76)

P. Rauduvė

Jei po II Pas. karo vakarie
čių didžioji sapuda vengė sa
vo skiltyse plačiau minėti
Baltijos valstybių tragedija,
tai paskutiniais metais tas
tylos sąmokslas pašalintas ir
vis dažniau jos skiltyse gali
ma užtikti aprašymu apie he
rojiška lietuvių rezistenciją
rusams.
Ir tai buvo atsiekta ne ko
kiais memorandumais, bet
lietuviu krašte didvyriškais
veiksmai, kaip Simo Kudir
kos, Romo Kalantos ir kitų.
Štai liepos 27- d. plačiau
siai skaitomas prancūzų dien
rastis Le. Figaro per penkias
skiltis įsidėjo savo bendra
darbio Gerard Nirascou, su
Vilniaus nuotrauka ir Lietutuvos žemėlapiu, reportažą
‘Lituanie; Foyer de Contes
tation’, kuriame jis pabrėžia,
kad Baltijos kraštai labiau
siai priešinasi Maskvos įta
kai.
Mums lietuviams Gerard
Nirascou daug ko naujo nea
tidengia, bet tas jo reporta
žas yra vienas iš geriausių,
kokį teko užtikti vakariečių
spaudoje.

Pačioj pradžioj jis pastebi,
kad jam padarė didelį įspūdį
vaizdas, matant Vilniuje sek
madienį perpildytas bažny
čias jaunais. ir vyresniais
maldininkais, nežiūrint visų
Maskvos pastangų uždrausti
religijos praktikavimą.
Iš trijų Baltijos valstybių,
rašo Nirascou, Lietuva yra
ta, kuri po 1940 m. aneksijos
prie Sovietijos, pasiliko la
biausiai besipriešinanti stip
riai Maskvos Įtakai ir čia ru
sai gyvena tarp priešiškai'
nusiteikusių žmonių. Labiau
negu Latvijoje ar Estijoje,
čia lietuvių kalba yra pagrin-
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dinė susikalbėjimo kalba:
Rusiškai moka 35% gyven
tojų. Ir nors mokyklose da
bar rusų kalba privaloma, ji
yra tik kaip oficiali ‘partijos
kalba’. s
Lietuviai nenustoja vedę
nuolatinę kovą, prieš Maskvą
kuri atvirai rusina kraštą.
Per paskutinius penkerius
metus ‘incidentų’ sąrašas il
gas.
Ir čia Nirascou plačiai
aprašo Kudirkos pabėgimą Į
vakarus, Kalantos susidegi
nimą, studentų riaušes, pa
teiktą 17,059 asmenų petici
ją Jungtinėms Tautoms ir kt.
Sovietų baimė, kad iš Lie
tuvos nepabėgtų lėktuvais Į
■ vakarus tokia didelė, kad lėk
tuvų, skraidančių tarp Vil
niaus, Rygos ir Tallino Įgu
los yra ginkluotos ...
r Vaikščiodamas Vilniaus
gatvėmis jis ypatingą dėme
sį atkreipė į jaunimo vakarie
tišką apsirengimą. Ir tai pa
aiškinama tuo, kad karo me
tu pasitraukę Į vakarus lietu
viai savo artimuosius krašte
aprūpina siuntiniais, padeda
jiems ekonomiškai.
Jis plačiai mini ir pogrin
džio banžnytmę kroniką.
Šis reportažas, kaip ir
tame pačiame puslapy recen
zuojama Andre Martin kny
ga ‘Lituanie. Terre de Foi,
Terre des Croix’, leidžia
skaitytojui pasidaryti aiš
kias išvadas apie beroijišką
ir kenčiančią po Maskvos
jungu Lietuvą.
DIRVA

“Lietuvos Katalikų Bažny rioniemis te nesantaikos kuo»
čios Ėktmika” pradeda atkreipti tytojais. Tikramo^ ir markais*
Vakarų spaudos dėmesį Liepos tų disidentai priklauso dabartį
16 liberaliųjų katalikų “Com- idam elitui, ė ne prieškarbuam.
monweal’’ žurnale išspausdinti Karo jie negeidžia. Jie norį kad
du straipsniai, liečiu Lietuvos jų valdžia laikytųsi Helsinkio
katalikus. Leidinio viršelyje sutarties ir savo, konstitucijos.
stambiu raudonu šriftu atspaus
Dar viena nepalanki aptinky*
dinta: “Persekiojimas Lietuvoj” bė — amėrikiėSų įkersiu m*
ir “Sergįejaus Kovaliovo teis statymas prieš nadonaližmą»
mas”.
Dažnas vákàfietis gali pūtikėU
Pirmame Richardo Krickaus sovietų melui, jog Metimų
ki*
rašytame straipsnyje perduoda tų siekiai mūrai
nacionali
ma Kronikos atsiradimo aplin niai, o valdžios tikslas'—- kovo
kybės, turinys, paskirtis, jos at ti už univėtfeaiirų socializmo prin
garsis Vakaruose, Autorius pra eipą. Tai Neteisinga,
Sovie
šo Amerikos katalikų Lietuvos tuos tautų .trinties priežasty y«
katalikams pagalbos.
ra rusų sbvíniãmas ir jųnesM*
Paskatinti katalikų Bažnyčios kymas savo Statymų,
išnykimo galimybe dėl valduos
Amerikos • katalikai. turėtų
priespaudos, kovingieji pradėjo
smerkti Lietuvos katalikų per*
kovą už teises, skelbtas sovietų
sekiojimą. Jie tokiu' ‘būdu. daugkonstitucijoj. “Vidurio krypties”
padėtų, ir jų sąžinė tūrėtų to
atstovai buvo linkę nesipriešinti,
reikalauti. Detante tik tada bus
Judėjimas, esą, daug platesnis
reali, kai visos. yalstyhh.gerbs
negu rusvr disidentų: nuo 1970
savo Įstatymus ir pasirašytas
metų ’50,000 lietuvių pasirašę
tarptautines sutartis.'
protesto peticijas, o 1972 vyko
masinės demonstracijos Kaune.
Antrame straipsnyje, kurių
Kodėl Amerikos spauda be autorius politinių mokslų 'dės
veik to nemini ir kodėl Eo kraš tytojas Harvey Fireside, yra ži
to katalikai daugiau žino apie nių apie biologą Sergiejų Kova
žydų persekiojimus. negu apie liovą (jam klaidingai priskiria^
lietuvius katalikus? Viena prie ma lietuvių, kilmė). Praneša, jog
žastis — amerikiečių nežinoji jis buvęs aktyvus rusų disiden*
mas -apie Lietuvą. Antra — jų:
bâ daigiausia nukentėjo
klaidingas įsitikiu imas?.kad, mu ‘d^^d^vimo su Kmiikosrieisų išeivija sudalyta vien iš fcras- dėjAA Vedantieji, tam esą. ’ne
turimųjų dešiniųjų, kuo ir pats- paprastai jaųtrūš. Aprašoma.jo
autorius seniau tikėjo. Sovietai nelegalaus téismó- eigą ir
tą patį teigia apie “kovojančius” nei! universiteto pastangos’ jj
katalikus, vadindami juos reak- iškviesti universitetan, (E.) ■
Lietuvos nacionalinė.
M. M a ž v y < 1 o b i b 1 i o t eka
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Jis pralenkė amerikiečių laivynų ir kelia susirūpinimą

J. VAICELIŪNAS
Prieš antrąjį pasaulinį karą
sovietai nebuvo tinkamai apsi
ginklavę, todėl 1941 m. jų fron
tas greitai pabiro. Nebuvo jie
gerai apsiginklavę visose srity
se, neturėjo nė gero karo laivy
no, nors Sovietų Sąjungos prie
šas nr. 1 buvo JAV. Tik 1941
m. birželio 22 d. sovietai pa
matė, kad jiems tenka kariauti
ne su Amerika, bet su Vokieti
ja. Amerika gi tada tapo sovie
tų sąjungininke ir gelbėtoja.
Bet po to karo sovietai Ameri
kai buvo nedėkingi, o dabar
sovietai ją vėl laiko priešu nr. 1.
Gyvenimo pamokyti, sovietai
tuojau po antrojo pasaulinio ka
ro ėmė skubiai ginkluotis. Nors
Sovietų Sąjunga su JAV veda
pasitarimus dėl ginklavimosi
apribojimo, bet tas apribojimas
taikomas tik Amerikai, o ne So
vietų Sąjungai. Ir dabar sovie
tai iš amerikiečių prašo duonos,
o visus savo išteklius ir vergų
darbą skiria apsiginklavimui.
Nenuostabu, kad sovietai savo
karo laivynu pralenkė JAV.
Naujieji duomenys
Žurnale “Der Spiegei” 1976.
I. 5 vokiečiai -pateikia duome
nis apie Sovietų Sąjungos ir J.
A. V. karo laivynus, nors dau
giau paliečiami sovietai.
Sov. Sąjunga turi lėktuvnešių
— 2, JAV — 14, kreiserių —
36:28, naikintojų — 111:73, fre
gatų — 147:61, povandeninių
laivų — 408:110, greitlaivių ir
povandeninių laivų medžiotojų
—- 500:33. Laivų skaičiaus san
tykis yra sovietų naudai, nors
sakoma, kad amerikiečių karo
laivynas techniškai pranašesnis
už sovietų ii laivų įgulos geriau
apmokytos. Sovietai taip pat
stengiasi savo jūrininkus gerai
paruošti techniškai ir politiškai.
Ar politinis jūrininkų paruoši
mas turės įtakos, klausimas, nes
Sovietų Sąjungoje kyla prieškomunistinis judėjimas, kuris pa
liečia ir karius — jūrininkus.
Sovietai didžiuojasi, kad caro
laikų karo laivo “Aurora” jūri
ninkai pradėjo revoliuciją, Pet
rapilyje apšaudydami žiemos
Rūmus. Ko gero sovietiniai jūri
ninkai gali pradėti ir kontrrevoliuciją, apšaudydami...
Laivyno bazės
Sovietai ne tik didina karo
laivyną, bet ir plečia pasauly
je jo bazes, ypač šiltų vandenų
srityse: šiaurės Rytų Afriko
je, Pietų Arabijoje, Indijoje.
Sovietai stengiasi okupuoti ar
paimti savo “globon” tuos kraš
tus, kurie anksčiau buvo Brita
nijos kolonijos. Dabar jos tam
pa raudonosios Rusijos koloni
jomis. Pvz Indijos vandenyne,
nedidelė Mauricijaus sala,

kuri buvo Britanijos globoje,
dabar jau yra Sovietų Sąjungos
globoje — tenai yra sovietų lai
vyno bazė. Tai savotiškas užblokavimas amerikiečių, kurie taip
pat nori įsikurti Indijos vande
nyne.
Sovietams nesiseka įsteigti
karo laivyno bazių Viduržemio
jūros pakraščiuose, neskaitant
Sirijos uosto Latakia. Nors so
vietai labai veržiasi Į Artimuasius Rytus, bet arabai jų ne
mėgsta. Sovietai labai norėjo
įsistiprinti Egipte, Aleksandri
jos uoste, bet Egipto preziden
tas Sadat visus rusus išvarė iš
savo krašto.
Atlanto vandenyno srityje so
vietai turi dvi laivyno bazes:
Vakarų Afrikoje, Gvinėjoje,
Kanakrio uoste, ir Kuboje, Cienfuegos uoste. Pastaroji sovietų
laivyno bazė yra amerikiečių
panosėje.
Kaip rodo duomenys, sovietai
amęrikiečius labai pralenkė po
vandeniniais laivais 408:110
santykiu, šiandien povandeni
niai laivai naudojami ne tik ko
vai su priešo laivais, bet ir puo
limui priešo teritorijos, nes
daug povandeninių laivų yra
ginkluoti raketomis ir atomi
niais užtaisais. Amerikiečiai tu
ri daugiau lėktuvnešių, negu so
vietai, bet gerai ginkluotas po
vandeninis laivas gali sunaikinti
lėktuvnešį su visais lėktuvais ir
įgulomis.

Sovietų karo laivyno vadas
adm. S Groškovas sako, kad im
perialistiniai kraštai baigė savo
viešpatavimą vandenyse. Nors
tai yra pasigiriantis pasakymas,
bet yra ir tiesos. Tik žodis “im
perialistai” tiktų daugiau pa
tiems sovietams, nes dabar jie
yra didžiausi pasaulio imperia
listai. Caras, imperija buvo ru
sų tikslas. Imperialistai buvo
baltieji Rusijos carai, imperia
listai yra ir raudonieji Rusijos
carai. Komunizmas jiems yra
tik priedanga.
Laivų statyklos
Laivų statybos technikos so
vietai išmoko iš vokiečių, kai
Stalinas draugavo su Hitleriu.
Tik vėliau, prasidėjus vokiečių‘sovietų karui, Sovietų Sąjungos
uostai prie Baltijos -jūros buvo
užblokuoti, sovietai nebegalėjo
statyti karo ir kitokių laivų. Jie
per 700 laivų pasiskolino iš J.
A. V. Dabar Baltijos jūra yra
tapusi sovietiniu ežeru, todėl
jos rytiniame, pakraštyje buvo
išvystyta laivų statyba.
Sovietai karo laivų statybą
slepia nuo amerikiečių akių. Jie
savo laivų statyklas maskuoja,
apdengia, kad amerikiečiai ne
galėtų jų pastebėti ir žemės sa
telitais. Sovietu laivu statybos
dokai siekia iki 300 metrų ilgio
ir per 130 m pločio. Tačiau ir
dideliuose statybos dokuose so
vietai didelių laivų nepastatė.
Jų lėktuvnešiai yra 42.000 to-
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nu ir 282 m. ilgio. Amerikiečių
atomine energija varomas lėk
tuvnešis “Enterprise” yra 83.000 tonų, 330 m. ilgio.
Pozicijos silpnumas
Didžiausias sovietų karo lai
vyno minusas, kad jis karo me
tu negalės laisvai judėti iš Balti
jos jūros ar i ją ir taip pat. iš
Juodosios jūros ir atgal. Dar la
biau gali būti apsunkintas praplaukimas Sueso kanalu. Į šiltų
vandenų laivyno bazes sovietų
laivai turės plaukti aplink Afri
ką. Gibraltaras taip pat trukdys
sovietų karo laivyno judėjimą.
Tuo 'būdu sovietų karo laivyno
pajėgumas mažėja. Dėlto sovie
tai visomis išgalėmis nori prasi
mušti Į Viduržemio jūra per
Balkanus. Daug kas spėlioja,
kad po Tito mirties sovietai
okupuos Jugoslaviją, kad turėtų
išėjimą i Viduržemio jūrą.
Amerikiečiai, matydami, kad
sovietai juos pralenkia jūrose,
nusprendė per 5 metus karo lai
vyno sustiprinimui skirti per 5
bil, doleriu, ypač povandeninių
laivų statybai. Tiesa, amerikie
tiški povandeniniai laivai yra
pranešesni už sovietų, bet jų
yra nedaug — tik 110.
Sovietai užsieninėse savo lai
vyno bazėse stengiasi Į savo lai
vus pakviesti vietinių žmonių,
kad Įgautu to krašto gyventojų
palankumą. Bet- to palankumo
nelengva Įgyti, nes pasaulis vis
daugiau ir daugiau sužino apie
rusiškąjį komunizmą ir jo kės
lus.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Šiais istoriniais metais, švenčiant JAV 200 metų nepriklausomybės
šventę, plačiai veikia visos Amerikos Etninių Grupių Konfederacija,ku~ j
riai vadovauja lietuvis prof.drs Jonas Genys. Konfederacijai priklauso
30 tautų. Lietuvius atstovauja Amerikos Lietuvių Taryba ir Clevelando
į
Lietuvių Bendruomenės Apygarda, Nuotraukoje Konfederacijos valdyba:
sėdi iš kairės - pulto J, Sustar (Sekas,Egzekutyvinis viceprezidentas ),
pr.of8 dr0 Genys ( lietuvis s Konfederacijos prezidentas)Ev#kun. Blęss(vo
kietis, sekretorius ir iždininkas)9 A. Nikolaye ( rumunas,iždo kontrolie
rius), J. Swide r (lenkas, Federacijos konvencijų pirmininkas ,drt A, Ronnett (rumuną s, viceprezidentas), J. Hemenway (vokietis, etninių grupių .
į
fundacijos reikalų vedėjas ir JAV Užsienio Diplomatų Organizatoios
ridentas) ir A.studnicki ( lenkas» viceprezidentas).
LAISVOJI LIETUVA
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vietu Sąjungos moterų krepšinio ir
rankinio rinktinėse. Jokio medalio
neparsivežė irkluotojas Antanas Čikotas, nes aštuonvietė Sovietų Są
jungos valtis užėmė tik septintą vie
tą. Olimpiečius sveikino kompartijos
centro komiteto propagandos ir agi
tacijos skyriaus vedėjo pavaduoto
jas C. Panavas, profsąjungų tarybos
sekr. B. Lopata, kūno kultūros ir
sporto komiteto pirmininko pava
duotojas treneris R. Ragelis. Padė
kos žodį olimpiečių vardu tarė G.
Ramoškienė, A. Juozaitis, treneris E.
Vaitkevičius. Tą patį vakarą iškil
mingai buvo sutikta ir krepšininkė
A. Rupšienė, su aukso medaliu at
skridusi iš Maskvos. Plaukikas A. '
Juozaitis jau ruošiasi dalyvauti Eu
ropos taurės varžybose Neapolyje.

A. Rąpįienė metaijaponų krepšį.

LIETUVIAI
OLIMPIADOJE
Nors statant olimpines patalpas
darbo problemos ir infliacija grasino
jas paversti brangiausiais olimpi
niais griuvėsiais, dvidešimt pirmoji
olimpiada praėjo su dideliu pasise
kimu. Net ir politiniai nesutarimai,
priartėjus žaidimų pradžiai, neįsten
gė sumažinti olimpiados įspūdingu
mo.
<
šalia viso pasaulio jaunimo šioje
olimpiadoje dalyvavo ir keletas lie
tuviškos kilmės sportininku iš JAV,
Kanados ir Australijos. Joje taip pat
sėkmingai dalyvavo septyni Lietuvo
je gimę, augę ir lietuvių trenerių
paruošti lietuviai sportininkai. De
ja, jie negalėjo atstovauti Lietuvai
šioje tautų šventėje.
Geriausiai šioje olimpiadoje pasi
rodė Angelė Rupšienė (treneris A.
Gedminas) ir Aldona česaitytė (tr.
E. Petkienė), kurios laimėjo aukso
medalius. A. Rupšienė žaidė krep
šinį Sov. Sąjungos moterų komando
je, kuri laimėjo pirmą vietą, A. Česaitytė žaidė rankinio komandoje,
turi taip pat laimėjo pirmą vietą.
Irkluotojas Vytautas Butkus (tr.
X. Arelis) dalyvavo Sov. Sąjungos
<eturvietės valties įguloje, kuri lainėjo sidabro medalius.
Irkluotojos Eleonora Kaminskaitė
(tren. E. Vaitkevičius ir A. Mikšys)
ir Genovaitė Ramoškienė (tren. J.
Aleksandravičienė) porinėje dvivie
tėje laimėjo bronzos medalius.

R.Gaškotnuotr.

Bronzos medali taip pat laimėjo
plaukikas Arvydas Juozaitis; 100 m
krūtine jis atplaukė trečias per 1:
04,23. Tai naujas Lietuvos ir Sov.
Sąjungos rekordas. Pažymėtina, kad
jį treniruoia jo tėvas J. Juozaitis'.
a. Juozaitis taip pat dalyvavo Sov.
Sąjungos vyrų įvairaus plaukimo es
tafetėje, kuri laimėjo penktą vietą
ir pasiekė naują Sov. Sąjungos re
kordą.
Blogiau sekėsi, irkluotojui Antanui
Čikotui. Jis dalyvavo aštuonvietės
įguloje, kuri nelaimėjo jokio me
dalio.
Visi olimpiados dalyviai yra mo
kytojai, ■ išskyrus A. Juozaitį ir A.
Rupšienę, kurie yra studentai.
A. S.

. OLIMPIEČIŲ SUTIKIMAS
Liepos 29 d. su ąžuolo lapų vaini
kais ir gėlių puokštėmis Vilniaus
aerodrome buvo sutikti iš Montrealio olimpiados grįžę sportininkai. Si
dabro medalius parsivežė porinės ke
turvietės valties irkluotojas Vytautas
Butkus, aštuonvietės valties irkluo
toja Klavdija Koženkova, bronzos ~
medalius — Arvydas Juozaitis už
100 metrų plaukimą krūtine, dvivie
tės valties irkluotojos Genovaitė Ra
moškienė ir Eleonora Kaminskaitė.
Pirmojoje grįžusių sportininkų gru
pėje t trūko dviejų aukso medalių
laimėtojų — krepšininkės Angelės
Rupšienės ir rankininkės Aldonos
Česaitytės. Medalius jos laimėjo So
<ą..

SOVIETINĖS PREMIJOS
Propagandai tarnaujanti sąjunginė
“Žinijos” draugija, turinti ir lietu
višką respublikinį skyrių, diplomais
bei premijom įvertina knygas ir bro
šiūras. Pirmojo laipsnio diplomų
šiemet susilaukė vilniškės komparti
jos centro komiteto I sekr. Petras
Griškevičius už knygą “Lenino ke
liu didžiuoju” ir ištikimas Maskvos
garbintojas Genrikas Zimanas, Lie
tuvos žydas, už brošiūrą “Mes —
patriotai ir internacionalistai”. Abu
šie “laureatai” nėra populiarūs so
vietų okupuotoje Lietuvoje. G. Zi
mano lietuviai nevertina dėl jo pa
sisakymų “Pravdoje” prieš tautines
apraiškas Lietuvoje, o A. Sniečkaus
įpėdinio P. Griškevičiaus — dėl pa
taikavimo Maskvai ir maisto gami
nių atidavimo Rusijai. “TŽ” 31 nr.
jau buvo rašyta apie pasikėsinimą
prieš P. Griškevičių, šį įvykį nutylė
jo komunistinė Lietuvos spauda, ta
čiau žinia keliauja iš lūpų į lūpas
ir pasiekė išeivijos lietuvius. Smul
kesnių duomenų pateikia Čikagos
dienraštis “Draugas” liepos 31 d.
laidoje. Esą, nežinomi asmenys P.
Griškevičių bandė nužudyti birželio
viduryje, kai jis važiavo autostrada
Vilnius—Kaunas. Prie Kauno hidro
elektrinės užtvankos iš paskui va
žiuojančio milicijos automobilio pa
sipylė šūviai, nuo kurių žuvo P. Griš
kevičiaus automobilio vairuotojas, o
jis pats buvo tik nežymiai paliestas
vienos kulkos. Susidaro įspūdis, kad
pasikėdntojai nebuvo milicininkai, o
tik jais apsirengę asmenys. Jų uni
formos buvo rastos paliktame auto
mobilyje. Sakoma, kad dėl šio aten
tato jau yra suėmimų, bet jie atlie
kami slapta ir neskelbiami visuome
nei. Ar atentatas tikrai įvyko, turėtų
paaiškėti ateityje. Jeigu atentatininkai bus teisiami kad ir slaptame
teisme, tokios bylos greičiausiai ne
bus įmanoma nuslėpti.
MEMORIALINIS FILMAS
A. Sniečkaus atminimui skirtą do
kumentinį pilno ilgumo filmą sukūrė
rež. Linas Lazėnas. Scenarijų paruo
šė Z.' Erbšteinaitė, A. Marcinkevi
čius,'S. Trakimas ir pats rež. L. La
zėnas. Filme buvo stengiamasi atkur
ti pagrindinius Lietuvos komparti
jos vadovo gyvenimo bei veiklos
bruožus, bet didžiąją medžiagos dalį
sudaro tik nuotraukos, kurios taip
pat nėra gausios, nes A. Sniečkus ne
mėgo fotografuotis. Dėl šios prie
žasties filmo kūrėjams teko naudotis
dokumentais, laiškais, J. Narkevi
čiūtės, G. Zimano, M. šumausko atsi
minimais, paimtais iš filmo apie so
vietinius partizanus “Skridimas nak-

tiin”. Juos papildo sovietų maršalas
L Bagramianas. Filman taipgi įjung
tos senos kino, kronikos, įtraukti A.
Sniečkaus laidotuvių bei dabartinio
Lietuvos gyvenimo vaizdai.
KONCERTAVO OKUPANTAI ■
Specialiu koncertu Vingio parke
buvo paminėtos 36-tosios priverstinio
Lietuvos Įjungimo Sovietų Sąjungom
metinės. Buvo skaitomi S. Nėries
eilėraščiai, maskvinio augščiausiojo
sovieto ir kauniškio “liaudies seimo”
pareiškimai, stengiantis sudaryti
įspūdį, kad Lietuva laisvai pasirinko
tokį kelią, šį propagandinį burbulą
betgi susprogdino koncerto atlikėjai
— rusiškas sovietinių karių dainų ir
šokių ansamblis, liudijantis vilnie
čiams, kad Lietuva yra visiškoje ka
rinėje bei politinėje Sovietų Sąjun
gos kontrolėje. Pavergtiesiems kon
certavo okupantai.

SENIAUSIA GYVENTOJA
Seniausia Anykščių rajono gyven
toja yra Rožė šakalienė, kuriai šį pa
vasarį jau 110-tą kartą" sužaliuos Da
bužių girios beržai. Jos tėvai Mikąliūnai buvo baudžiauninkai, gyvenę
Mackeliškių kaime ir ėję lažą Paniu
nki dvarininkui. Rožė, gimusi penkeriem metam praėjus nuo baudžiavos
panaikinimo, prie Dabužių girios ga
nydavo Mackeliškių kaimo galvijus,
išmoko pinti vyžas, kuriomis dabar
apdovanoja anūkus ir proanūkius.
Senutė R. šakalienė prisimena daug
senoviškų vestuvinių dainų, nes jau
nystėje buvo gera dainininkė, dažna
vestuvių dalyvė. Ji taipgi atsimena
ka įkurtuos 1905 m. įvykius», revoliu
cinių dainų posmus, talkina krašto
tyrininkams, renkantiems vietovar
džius ir nustatantiems jų kilmę.

NAUJIEJI VADOVĖLIAI
Su naujaisiais vadovėliais bei pa
galbinėmis mokymo priemonėmis su
pažindina R. čėsnos pasikalbėjimas
su “šviesos’ leidyklos vyr. redak
torium J. Barciu, paskelbtas “Tie
sos 175 nr. Prisitaikant prie naujų
mokymo programų, pastaraisiais me
tais buvo išleista beveik 200 vadovė
lių, kurie 90 yra originalūs. Šiemeti
nis vadovėlių tiražas bendrojo la
vinimo vidurinėms mokykloms sie
kia beveik keturis milijonus egzemp
liorių. Prie vadovėlio pridedama ir
atskira knyga mokytojam su meto
diniais nurodymais, kiekvienos pa
mokos planu. Pagalbinėms mokymo
priemonėms yra speciali “Mokinio
bibliotekos” serija. Jos šiemetiniai
leidiniai — “Su Lenino vėliava”,
poezijos rinkinys “Mano Tėvynė —
Tarybų Sąjunga”, šių leidinių pava
dinimai atskleidžia jų aiškų propa
gandinį pobūdį, kurį pripažįsta ir J.
Barcys: “Šiose gražiai išleistose kny
gose pateikiami lietuvių ir broliškų
respublikų rašytojų kūriniai apie V.
Leniną, tarybinių tautų draugys
tę ..Propagandai skirtas ir spe
cialus leidinys apie XXV-jj sovietų
kompartijofs suvažiavimą. “Užklasi
nių skaitinių” serijai priklauso kny
gos “žmogiškiausias iš visų žmo
nių”, “Tavo gynėjai”, “Gamtos pa
saulyje”. Tas žmogiškiausias žmogus
tikriausiai yra Leninas, o gynė
jais turbūt suprantami sovietų armi
jos kariai. Iš nepropagandinių leidi
nių minėtina J. Šukio knyga “Tai
syklingai vartokime linksnius”, P.
Česnulevičiūtės — “Vincas KrėvėMickevičius”.
V. Kst
*
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TIESA IR GYVENIMAS
ITALŲ ŽURNALAS APIE BAŽNYČIĄ
LIETUVOJE
įtakingas Mito žurnalas “La Ciyita Cattohca”, kuris yra. plačiai skaiW&as visame pasaulyje, gegužės 15
tesos 'numeryje- paskėlė»'dešimties
puslapių studiją apie Bažnyčios pa
dėti Sovietą. .wMmwjse. kraštuose..
Studijos autorius yra žymus šveicarų
isterikas ir publicistas R. Hotz. Didžio
ji to > starto dalis yra skina
Lietuvai.
Autorius pažymi, kad Lietuvos • ir
kitų sovietų valdomų kraštų katalikai
yra verti didžiausio dėmesio ir soliteumo iš Vakarų pasaulio viešosios
pusės, sės jie kenčia nė
Įdek ^mažesnius persekiojimus už
žydus ir kitas religines bei ’- tautines
bendruomenes. Norint geriau suprasti
dabartinius katalikų Bažnyčios perseMojimus Lietuvoje, rašo R. Hotz, rei
kia prisiminti senąją Lietuvos istori-

&

JO NUSIKALTIMAS: KAD BUVO
FAGOTAS

gniaužimą. Gindami pagrindines pa
vergtos tauto teises, Lietuvos, kata
' likai prieš ketverius metus pradėjo
teisti pogrindini informacijos leidinį,
kurio iki šiol-jau yra pasirodę 20 nu
merių.
Baigdamas savo studiją, prof. R.
Kote sake, kad Vakarų pasaulis turi
parodyti solidarumą ne tik žymiems
rašytojams ir mõMtórikams, kurie
kovoja už žmogaus teises sovietų val
domuose kraštuose. Tokio solidarumo
yra nemažiau ausipeelnę milijonai ti-.
kmčiųjų Lietuvoje, Ukrainoje, Latvi
joje Estijoj®? gindami savo tikėjimą,
? kovodami už tiesą, teisingumą ir. lais
vę.
K.

taw, grieš, rastąjį ■ w

■ perializmą 19-tajame šimtmetyje ka
talikų Bažnyčia Lietuvoje ir Lenki»
i joje buvo tapusi stipriausia šių tautų
kultūros atrama^ Kova už katalikišką
jį tikėjimą lietuviams buvo kova už
tautinį išlikimą.
Autorius, primena 1939 metais So
vietų Sąjungos su Hitleriu sudarytą
sutartį, kuri Sovietams leido okupuoti
Lietuvą ir vkUus .'Pabaltijo kraštus.
Karui pasibaigus, Sovietai greitai pra
dėjo naujai pavergtų tautų naikinimą
ir žiaurų Bažnyčios bei tikinčiųjų versekiojimą. Lietuvoje buvo paliktas tik
tai vienas vyskupas Kazimieras Paltarakas. Telšių vyslcupąs Rorisevičius
buvo sušaudytas 1947 metais. Vilniaus
arkivyskupas Mečislovas Reinys 1953
metais mirė kankinio mirtimi Vladi
miro kalėjime. Kaišiadorių vyskupas
Teofilius. MatuHms ir Telšių vysku
pas gaggoysšto
Saw
mušto iš Rusijos kalėjimų buw grą
žinti į Lietuvą,..(bet jiems7 setae:teis
ta eiti , saw vyskupiškų -. pareigų; Iš
■pusantro .tūkstančio kmijgų;4urie-Lfe'
tavoje buvo M metais, T9§4„ metais
buvo tikę vos . pusė^ Buvo ^palaipsniui
■ naikinama ir viėštedė Kauno kunigų
seminarija, kuries miMėtmių- skaičius
1964 .metais. buvo, ^ipribpbą^,? ūkiais.
Tiktai pąskutitū’a^meįi; jfe. tay kiek .
padidinto,,' /
ProC ,’R;. IHote pabrėžiu • kad. Li^tn» •
va' drauge.$u kitos 'Pabaltijo kraštais-.
■ yra Vakarų'ktiitūros tvirtovė’tó.rita .
.taip Rytų ir Vakarų, W Sėtuvių :to- ba yra "SèÉ^raT^^su- Eiircta ’ Slbų, Nepaisant
hr
masinių demsmdjų,. ■.fearios .ta Wh”
vių:
apie- 'penk
tadaljį.: ;gyye^ph»Yiiėtoią.''' tauta-liko
ištikima; .savo,.'feraštiiŲ
totorei
' kultūrai ir-^vė Smakam tikėfi-'
muL
’
..
..:,
Autorius ■ sitemi' daug^i-.-į&to kurie’.
liudijai- kiek- daug.- UetotoZ-fetoikaf
turi iškentėti, norėdami pasilikti išti
kimi savo. tikėjamūi, tangáj Šeškevi
čius, .Zdebskisv M-nys ••mjt0siãm'i • V
uždaromi i kalėjimusyięn i$ toy'kadatlieka sávb taįgišką-.$atogą,..moky-;
darni vaito .toigtoų.. tiesų, tanas
studentas ir -<tobinmkas -Romas.,:-Ka
lanta viešai susidegino Kauno miesto
sode, prototupdtaas prieš pagrin
dinių hwgaus' ir. tauto .laisvių už-

Mtmfrealis» — “Borisas su-s padaryti viską, kad olimpiniai
gadino barščius”, rašo . Kiek pasiruošimai būtų sėkmingi”.
Talley “Chicago Tribune” spor Kokie tie pasiruošimai? —
to skyriuje. Spėjama, kad apie klausia Talley. Ar ir elektroni
jį niekas daugiau nieko negir niai triukai apgauti teisėjus?
dės. Vargiai bus galima ką
Kaip viskas paaiškėjo?» Bri
daugiau sužinoti ir 1980 metais, tų fechtuotojas James, Fox pakai Olimpiada bus Maskvoje. siskundė, kad Onišenko buvo
“Boris Onišenko bus kur nors keturios pėdos nuo jo, nepalies
Sibire- ir kas duobes stulpams*’, , Us © .tempui žybtelėjo»
sako Talley.
sėjas tuoj konflskaw.' OniâmPašalinimas už apgavystes kos špagą.’. &. pirnso:žvilgsnio
yra didelis smūgis sovietams, mėko. ypatingo. Bwo
ypač, kad 1980 jie nori ruošti tuota rankena, ir rasti elektra
Olimpiadą. Kyla klausimas, ainiai įrengimai. Beikia Ūk
kiek ir kokių apgavysčhj sovie laiku paspausti mygtuką.
LIETUVOJ KALÉDU NĖRA
Vėlesnėmis žiniomis, Boris
tai yra padarę ir sporte. Gal
1975 m. gruodžio 25 d. X kla
nieko, o gal ir labai daug. Į Onišenko sovietų palydovų ta
sės mergaitės, ateidamos j mokyk tarptautines varžybas jie žiūri vo nugabentas į aerodromą &
Sovietų olimpi išsiųstas atgal j Maskvą. Jo
lą, atsinešė eglutę ir klasėje ją gra . labai rimtai.
žiai papuošė. Ant lentos užrašė
nio komiteto pirmininkas Ser nusikaltimas bus ne dėl mėgini»
sveikinimo žodžius — „Su švento gej Pavlov cituoja
partijos mo apgauti, bet kad buvo pa®
mis Kalėdomis". Per dvi pirmąsias centro komiteto dėmesį ir nu gautas, sako sporto korespon
pamokas atėję mokytojai klasės bu- rodymus: “Sovietų atletai turi dentas.

ditiems įsakė sveikinimo žodžius
nutrinti ir eglutę išmesti. Budintie
ji mokiniai žodžius mitrindavo, o
eglutė likdavo. Trečioji pamoka bu
vo mokyklos direktoriaus B. Urbo
no. Atėjęs j klasę B. Urbonas iš kar
to pasidarė rūstus ir piktas. Jis pri
vertė budintį mokinį Jonę Pranaitį
nutrinti nuo lentos užrašytus žo
džius, o gražiai papuoštą eglutę iš
mesti į šiukšlių dėžę. Po to prasidė
jo šantažiški tardymai, grubūs bari
mai, begėdiški pasityčiojimai, gra
sinimai. Tuo buvo užimta visa pa
moka. Negana to, tardymai ir gra
sinimai su pertraukomis tęsėsi net
tris dienas. Per tą laikę mokiniai pa
mokų metu būdavo iškvietinėjami
po vienę į direktoriaus kabinetą.
Tardymui buvo iškviesti apie pusė
klasės mokinių. Kai kurių mokinių
apklausinėjimai užsitęsdavo net per
kelias pamokas. Nors fizinių baus
mių ir nebuvo imtasi, bet tardomie
siems buvo grasinama mažinti pa
žymius, pašalinti iš mokyklos, bau
ginami perdavimu milicijai ir pan.

(Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronika, nr. 22).

jtaišalėe — Izraelio archeo
logui 'tižtiko du molinių temtelių
fragmentus su hebrajų kalba
Senojo Tęstamento jraljais iš 11
•aožMus- pnos/Kristų. Tai turė
tų būti; seniausi tos rūšies raditai, SSti isiol buvo žinomi įrar.šai -iš 9- amžiaus pr. Kristų. Ras- ’
ta prie Izbet Sarte, 10 mylią. Í
šiaurės rytus nuo Tel Avivo.

MALDOS
KALENDORIUS
1976
Už Lietuvos Laisvę ir Persekiojamą
Bažnyčią Lietuvoje
SPALIS

Kad tikintieji asmeniškai būtų pamaldūs, ypač
rožinio kalbėjimas būtų gyvas
1 P ALRK Moterų S-ga, kp. 42, Grand Rapids
2 S ALRK Moterų S-ga. kp. 43. \\ aterburv
i S Šv. Kazimiero parapija. Philadelphia

4 P ALRK Moterų S-ga. kp. 44. Benth \ill<
5 A ALRK Moterų S-ga. kpr. 45. Hudson
6 T ALRK Motėm S-ga. kp. 46. Chicago
7 K ALRK Moterų S-ga. kp. 48. Cicere
8 P ALRK Moterų S-ga, kp. 49, Chicane
9 S Šv. Vincento parapija. Pittsburgh
H) S Pasaulio Maldos Diena — Visi meldžias
P ALRK Vioterų S-ga. kp. 51. Detroit
A ALRK Moterų S-ga, kp. 52, Giranh ilk
T ALRK Moterų S-ga. kp. 53. Linden
K ALRK Moterų S-ga. kp. 54. Detroit
15 P ALRK Moterų S-ga. kp. 55. Cldcario
16 S ALRK Moterų S-ga. kp. 56. Springti. 1d
Í7 S Šv. Jurgio parapija, Philadelphia

I I
!2
'
)

18
13
2d
21
22
23
24

ALRK Moterų S-ga. kp. 57. \ vrnoii
ALRK Moterų S-ga, kp. 58, .\aslma
ALRK Moterų S-ga. kp. 59. Shenandoah
ALRK Moterų S-ga. kp. 60, Melrose Park
P ALRK Moterų S-ga, kp. 61, Gan
Š Dievo Motinos Sopulingos par. Kearns
S Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh

25
26
27
28

P ALRK Moterų S-ga. kp. 62, Tamaqua
A ALRK Moterų S-ga. kp. 63, beariu.
T ALRK Moterų S-ga. kp. 64. Lincoln Park
K ALRK Moterų S-ga, kp. 65. Schenectads

P
A
T
K

29 P ALRK Moterų S-ga, kp. 66, Elizabeth
•30 Š ALRK Moterų S-ga. kp. 67. Chicago
•31 S Šv. Juozapo parapija, X\ aterbms
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MŪSŲ LIETUVA

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

A. Grigorenkai atrado, kad
taikus reformų kelias Sov. Są
jungoje esąs galimas ir derin
tųsi su tikrove, bet tam nepacr.... kanka vien tik dabartinės vado:vybės gerų norų. Reikia ir ati61»
z tinkamo viešosios nuomonės
spaudimo iš užsienio. Esama
* ženklų, kad sovietiniai vadovai
H būna kartais priversti atsižvelg
ei į viešąją nuomonę net savo
viduje, tačiau vis dar didelis
. * vaidmuo tenka užsieninei viešaf" l į jai nuomonei. Jeigu dabartiniai
\ vadovai nepaskubėsią vykdyti'
reformų, esąs pavojus, kad ta
da opozicijoje įsigalėsiančios,
t
’ ) J? J
kraštutinės jėgos. O tokia raida,
.U
’ V
A. Grigorenkos nuomone, galė
tų privesti prie kruvinų įvykių,
kurie vėl sustabdytų demokra
tijos įvedimą.
A. Grigorenka įdomiai apibū
dina dabartines Sov. Sąjungos
ginklavimosi pastangas. Pasak
jo, ginklavimasis vedamas ne
apsigynimo, bet puolimo tiks
New Jersey ‘tautinių šokių grupė LIEPSNAsvad8 Bo Vaičiūnaitės
lais. Jo nuomone, Sov. Sąjungos
kariuomenė ruošiasi karui su
nino valdymo metais. Kiti sva
Vakarais, bet ne su Kinija.
Kaip planingai vykdomas ru
joja dar apie senesnę Rusijos
A. Lembergas
sinimas žmonių perkeldinėjipraeiti. Esama net monarchijos
mais, inž. Grigorenka įsitikino
šalininkų. Tą reiškinį Andriejus
Vilniuje. Panašiai esą Ukrainoj
Grigorenka aiškina kaip natūra
MADRIDO KNYGŲ LEIDYKLA
ir Vidurio Azijos kraštuose.
“Espasa Calpe” serija “Coleccion
lią žmonių reakciją prieš tai,
prievartinio gyventojų peikeiAustrai” išleido pasakų knygą •
kad jie ilgai buvo verčiami lai
dinimo išdavoje dar labiau su
“Cuentos populares Lituanos” (“Po
kytis tiktai vienos ideologijos,
stiprėja priešiški tautiniai jaus
puliariosios
lietuvių pasakos”). Ispa
kuri daugeliui įkyrėjo ir pasiro
mai. Tačiau pasitaiko atvejų,
nų kalbon jas vertė Laura Andresdė klaidinga. Tokiu būdu žmo
kai atvykėliai suranda bendrą
co, jau seniai Madride gyvenanti
nės, kuriem neteko susidurti su
kalbą su vietiniais. Bendras
lietuvaitė. Anksčiau ji yra vertųsi
kitokiomis idėjomis, lengvai me
vieną kitą J. Biliūno kūrinėlį, patei
žmonių nepasitenkinimas siste
tasi
į
kitą
kraštutinumą.
Pats
kusi lietuviškų pasakų tarptauti
ma pastaraisiais laikais sukėlė
A.
Grigorenka
sakosi
pažįstąs
niams leidiniams. “Draugo” teigimu,
naujus žmogaus teisių gynimo
nemažai paprastų rusų darbinin
įvadiniame leidyklos žodyje yra ke
ir demokratinio pobūdžio sąjū
letas stambių klaidų: O. L. Milašius
kų,
tikrų
proletarų,
kurie
save
džius Sov. Sąjungos viduje.
pavadintas didžiuoju lenkų poetu, o
laiko monarchistais,. nors jie
Demokratinio sąjūdžio Sov.
Lietuva — slavų šalimi, šiandien pri
patys nieko bendro neturi nei
Sąjungoje A. Grigorenka nelai
klausančia Rusijai. Neteisingai pa
su buvusiu caro režimu, nei su
ko tautiniu, nors įvairūs tauti
brėžiama, kad Lietuvoje tėra pava
kilmingaisiais.
niai - patriotiniai judėjimai su
saris ir žiema, kad jai trūksta ru
juo artimai siejasi. Tai liudija
dens ir vasaros proveržių, šiaip įva
das yra gražus, iškeliantis lietuviškų
ir rusiškosios “Einamųjų Įvy
Reformų kelias
pasakų žavumą, jų moralinį poveikį.
kių Kronikos” turinys. Tauti
Pats A. Grigorenka yra įsiti
niai sąjūdžiai reiškiasi daugely
kinęs, kad realiausias būtų lė
je respublikų ir. tolydžio stiprėPARODĄ APIE SUOMIJOS IR
tos ir laipsniškos raidos kelias,
LIETUVOS literatūrinius bei kul
: ja.
kuris vestų Sov. Sąjungą iš da
tūrinius
ryšius surengė respubliki
Įvairios srovės
bartinės beteisiškumo būklės į
nė Vilniaus biblioteka. Daug vietos
Paklaustas, kaip jis vertina
valstybę, paremtą teise. Jo nuo
joje buvo skirta suomių folkloristui
dabartinę vadinamų disidentų
mone, kokie bebūtų sovietiniai
prof. A. R. Niemiui, rinkusiam lie
padėtį Sovietijoje, A. Grigoren
įstatymai, daug kas galėtų page
tuvių liaudies dainas, ir E. Lionroka tvįrtino, jog sąjūdis už žmo
rėti, jeigu jų būtų nuosekliai
tui, “Kalevalos” epo sudarytojui,
pirmajam lietuvių liaudies dainų
gaus teises tiek išaugo, kad pa
laikomasi.
vertėjui i suomių kalbą. Parodai
staruoju metu jame išryškėjo
A. Grigorenka pabrėžtinai iš
taipgi buvo sutelkta nemaža lite
savotiška diferenciacija. Mat,
kelia tautinio klausimo reikšmę.
ratūros suomių kalba apie Lietuvą,
žmones negali ilgesnį laiką vie
Jam yra tekę daug kartų girdė
lietuvių kalba'1- apie-"Suomi
nodai galvoti, atsiranda nuomo
ti, kad visos nerusiškos tautos
voj išleistos suomių autorių knygos.
nių skirtumai. Tokiu būdu ir ša
labiausiai norėtu visiškai nuo
Atskirą skyrių sudarė su suomių
lia sąjūdžio už žmogaus teises
Sov. Sąjungos atsiskirti. Jis pats
muzika ir menu supažindinanti lite
šiuo metu pastebimas demokra
siūlo šią problemą kitaip iš
ratūra.
tinis sąjūdis, kuris nesitenkina
spręsti. Jo nuomone, dar geriau
KOMPOZ. V. BARKAUSKO “LE
vien pirmojo tikslais, bet siekia,
būtų, jeigu patys rusai atsiskir
GENDĄ APIE ČIURLIONĮ” pasklei
kaip pats pavadinimas rodo, de
tų nuo Sov. Sąjungos, .nes kaip
dė Leipcigo leidykla “Edition Pe
mokratinės santvarkos ir kelia
tik dėl jų kitos tautos neteko sa
ters”, įtraukdama į sovietų, kompozi
atitinkamus reikalavimus.
vo nepriklausomybės. Su tuo
torių fortepijoninių pjesių rinkinį
Be šių dviejų krypčių reiškia
sutiktų ne tik demokratinio są
“Konzertstuecke sowjetischer Komsi dar ir kitokios srovės. Kaikujūdžio šalininkai, bet ir kaikuponisten fuer Klavier”. Panašaus li
rios jų norėtų savotiškai sugrą
rie rusų • nacionalistai, nors pa
kimo susilaukė ir M. Sluckib apysa
žinti praeitį. Vieni, pavyzdžiui,
starieji pageidauja Rusijos at
ka “Kvietimas šokiui vidurnaktį”,
- svajoja atgaivinti leninizmą, tai
vokiečių kalbon išversta Irenos Bresiskyrimo kitais sumetimais.
ving.
Ji taip pat irikiuota į sovieti
yra atstatyti tokią santvarką, - Mat, tada atkristų reikalas rem
nių autorių apysakų rinkinį.
t kokia, jų įsitikinimu, buvusi Leti nerusiškas tautas.

klausimas

Maždaug prieš metus buvo
priverstas išvykti į Vakarus ir
žinomo kovotojo už žmogaus
teises Sov. Sąjungos generolo P.
Grigorenkos sūnus Andriejus.
Jis dar neturi 30 metų, iš pro
fesijos — inžinierius. Sekdamas
tėvo pavyzdžiu, jis veikliai įsi
jungė į Sov. Sąjungoje plintan
tį žmogaus teisių sąjūdį. Val
džia jam negalėjo dovanoti už
tai, kad jis paruošė ir užsienin
persiuntė dokumentinį rinkinį
apie kito disidento Anatolijaus
Marčenkos persekiojimą. Už tai
jis buvo atleistas iš darbo. Vie
ną dieną Andriejui Grigoren
kai buvo tiesiog pagrasinta: ar
ba emigruok, arba atsidursi psi
chiatrinėje ligoninėje. Rinktis,
aišku, nebuvo ko. Su ypatingų
psichiatrinių ligoninių sąlygo
mis Andriejus buvo gerai susi
pažinęs, lankydamas jose kele
tą metų laikytą savo tėvą.
Gen. Grigorenka ten pateko
už tai, kad drąsiai užsistojo
skriaudžiamus Krymo totorius
ir Pavolgio vokiečius, gyvenam
čius _ sovietinėje tremtyje. , Dabar buvęs generolas jau paleis
tas iš klinikos, bet jo sveikata
palaužta — jis beveik nemato,
yra turėjęs vieną širdies prie
puolį, Saugumo agėntų ir to
liau iš akių neišleidžiamas.

Psichiatriniai kalėjimai
Lankydamas tėvą černiachovske ir Leningrade, Andrie
jus Grigorenka tik iš'pasimaty
mų kambario susidarė vaizdą,
kaip atrodo tos ypatingos psi
chiatrinės ligoninės, kurios daž
niausiai veikia buvusių kalėji
mų patalpose. Pavyzdžiui, Černiachovske — buvusiame . sun
kiųjų darbų kalėjime, Leningra
de — buvusiame moterų kalėji
me. Černiachovskio psichiatri
nėje ligoninėje buvo laikoma ir
lietuvių politinių kalinių, iš ku
rių A. Grigorenkai buvo žinoma
tik studento Petro Cidziko pa
vardė. Jis pažįsta Lietuvą, yra
buvojęs Vilniuje, Kaune ir ki
tur, turi simpatijų šiam kraštui,
kuriame jis. niekur nepatyrė sa
vo atžvilgiu jokių priešiškų
jausmų.
Aštrus klausimas
A. Grigorenkos nuomone,
Sov. Sąjungoje šiuo metu esąs
ypač aštrus tautinis klausimas,
šioje srityje pastebima ir dau
giausia žmogaus teisių pažeidi
nėjimo. Iki šiol neatitaisytos di
džiulės skriaudos, padarytos ki
tų tautybių žmonėms, kurie taip
gi yra tos pačios sistemos aukos.
Kitas pavyzdys — Rytprūsiai.
Daugelį čia atviliojo pagunda
gauti pasą ar kompensaciją. Ta
čiau ateiviai nelaiko šios srities
Rusija. Jie čia jaučiasi tarsi
atostogauti atvykę.
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Kai išsiblaš
kęs dvirati
ninkas pa
miršta šal
mą,
(anglų ju
moras)

AŠAROS

— Bū “ ū! Bū - ū ! — verkė
Juozukas eidamas pas mamą.
Kaą pasidarė, mažyti? —
klausė mama.
-— Bu - “ū! Tėtė kabino-pa
veikslą ir jis tėtei nukrito ant
kojos piršto!
— Mm... negerai; bet kodėl
tau dėl to verkti?
— A š ne - e - e verkiau; ;aã
juokiausi. Bū - ū - :
• ü ū!

UKTWA

LIETUVIAI

Aš žinau, kad Lietuva yra ma»
no ir tėvų tėvynė. Ji yra kraš
tas, kuriame mano tėvai gimė ir
gyveno . Lietuva yra kraštas, ku
riame nėra laisvės. Ji yra kraš
tas, kuriame yra daug minčių ir
meilės, yra kraštas, kur daug
verkiančių žmonių vežant iš
Lietuvos.
Lietuva yra kraštas? kaip ir kiti
kraštai, bet Lietuva yra kraštas,
kur žmonės jam visą savo meilę
atidavė. Kraštas turi daug gra
žių sodžių ir upių. Oras yra la
bai geras, gėlės žydi ir kvepia.
Lietuva yra kraštas, kur malonu
apsilankyti ir gyventi. Musų
Lietuva yra pats gražiausias
kraštas. Tik vienas dalykas yra
blogas, mūsų kraštas komunistų
pavergtas.
Mes esame kaip ir kiti žmones, bet mūsų būdai yra visai
kitoniški. Mes esame linksmi
žmonės. Šokame, dainuojame,
sportuojame ir daug meilės pa
rodome kitiems žmonėms. Mes
esame ir būsime, lietuviai!
Bronytė Ruzgaitė,
Gary Ind. lit. m-los mokinė.

Gerokai pažinę miestą užėjom j res-

KELIONĖS ATSIMINIMAI

tauraną, ir be kita ko paprašėm ledų,
išsigandom jo didumu. Atrodė, kad at

Atsisveikinu su tėveliais, giminėmis

ir draugais, su dideliu susijaudinimi kar
tu su ponia Eugenija Bacevičiene, jos
dukra Beatriz ir Robertu Saldžiu, sėdau

vežti iš ITU, bet su Roberto pagalba

j „Aerolineas Argentinas” lėktuvą ir
birželio 26-tos dienos 22-tą valandą,
pradėjau lig šiolei,taip svajotą kelionępažinti Šiaurės Amerikos Kraštus, ten

gyvenančius lietuvius, skautus, ateiti
ninkus, su jais pabendrauti.
Po trumpo núsileidimo man jau pažistaman Rio de Janeiro mieste, skri
dom beveik 10 valandų, iki didžiausio
pasauly miesto - Niujorko. Viskas ge
rai pasisekė mano pirmoje oro kelionė
je.
Išlipę iš lėktuvo, perėję per muiti
nės kontrolę, pamatėme, kad niekas
musų nepasitiko. Išsigandom, bet vienas
iš musų atsiminė, kad jau išrastas tele
fonas ir paskambino Rasai Miliukaitei,
kuri išgelbėjo musų padėtį. Vėliau suži
nojom, kad visi manė, kad mes atskrisim 8 valandą vakaro, o mes atskridom
8 valandą ryto.
Pasilsėję, pasivaisinę ir pasikalbėję,
išvažiavom Rasos automobiliu pažinti
Niujorko. Pradėjom užsukdami į Mac

Donald lanchonete, kur jau parduota
17 bilijonų „hamburger",Pažinom daug
turistinių vietų, muziejų, parkų, šv.
Patricio Katedrą - kaip jau žinot, čia
sutemsta labai vėlai, ir tas atrodo mums
keista.

įveikėm juos sučiulpti.
Po to važiavom į Empire State,
kuris kadaise buvo aukščiausias pašau
lio pastatas. Iš jo viršūnės puikiai ma
tosi didingas Niujorkas - 5-ta Avenida,
Brodway, uostas, laivai, laisvės statula,
ONU rūmai, kuriuose lietuvių tautai
paneigiama lygiagretė padėtis.
Sugrįžę į Rasos namus, tik dabar
pažinom jos tėvelius. Daug kalbėjom
apie musų planus ir stovyklas. Labai
maloni ponia Lilė. Vėlai ėjom gult,
dar vėliau kitę rytą atsikėlėm. Pagėrę
kavos, vėl davėm darbo darbščiai pane
lei Rasai. Ji mane su ponia Bacevičiene

nuvežė j „rodoviaria" dėl paėmimo au
tobuso, važiuoti j Neringos stovykla
vietę. Kelionė į Vermont netrumpa,
bet labai malonus ir įdomus vaizdai.
Pravažiavom pro musų mylimo Tėvo
Saulaičio namus.
Kai nuvykom į Neringą radom sto
vyklautojus bežaidžiant „turtų ieškoji
mą", šis žaidimas man labai patinka.
Susipažinę su visais, buvom labai ge

rai priimti ir apgyvendinti.
Ryte didelį įspūdį padarė vėliavų pa
kėlimas, grupių žygiavimas; Dienos me
tu užsiėmimai: (menas, dainos, žaidi
mai, sportas ir tt.).

Valgykla atrodė per maža, bet valgis
labai geras. Stovyklautojų buvo apie
100. Dalyvaudama su vadovais, pama
čiau kaip organizuojama ir pravedama
stovyklos administracija.
Kas daugiausia man sudarė gerą įspū
dį, tai lietuvių kalbos vartojimas. Visi
kalbėjosi lietuviškai.
Neringos stovykla, jos miškas, eže- '
ras ir graži gamta, man labai patiko ir
tos dienos ten praleistos man paliko
gerus atsiminimus.
Nilza Guzikauskaitė

Šauniame priemiestyje
— Gėda mūsų priemiesty elge;
tauti, — sako ponia vyriškiui, kuris
ką tik buvo paskambinęs prie namo
durų.
— Neatsiprašinėkite. — atsako vy
riškis. — Aš jau elgetavau daug
prastesniuose priemiesčiuose.
Gudrus paaiškinimas
Įžymų graikų matematiką Eukli
dą paklausė jo mokytojas:
— ką geriau pasirinktum — du
sveikus obuolius ar keturias lygias
puses?
;— Žinoma, mokytojau, keturias
jSuses»
, — O kodėl? Juk tai vienas ir tas
jpats.
■> — Anaiptol, pasirinkdamas du
sveikus obuolius, kaip aš sužino
čiau, sukirmijęs jų vidus ar ne? . .

Mus iouslis vis>yąžiuotes.
Jei ne ratuos, te! ant šluotos.'
Ūžia, birbia jo- motoras
Net aplinkui zvimbia oras!

Kaip jum tinka, taip galvokit, .—
Iš Jonelio nesijuokit,
Nes paaugęs dar metus,
Tikras šoferis jis bus.

Parinko Pr. Alšėnas

Viktorija Genytė-šmai^emė,
‘“Gyvenimas ir darbai”
Piešė Richardas Btatrubas, Marquette Parko lit. m4os 8-fik. mokinys
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LITERATŪRA • DAILĖ • MOK SLAS
MOČIUTĖS DOVANA
JBRSIS GLIABDA
‘Maža garbė svetimomis
kalbomis kalbėti,
Didi gėda savosios gerai
nemokėti.’

Dėl to nemirtingo posakio
įtaigos į mūsų lietuviškas
mokyklas, į mūsų lietuviš
kus vaikų darželius., didvy
riai tėvai atveža savo vaikus
net iš toliausių vietovių. Mū
sų, losangeliškėje mokykloje
galbūt, yra tikrų tėvų rekordistų. Atveža vaikučius į mo
kyklą iš už šimto mylių ...

Tas nemirtingas Jono Jab
lonskio posakis yra ir bus tin
kamiausias pradėti kiekvie
ną lietuvių kalbos abėcėlę. Ir
šis tautinės gyvybės posakis
sutinka skaitytoją, vos jis at
skleidžia naują mūsų mažiu
kams skirtą knygą, Danutės
Lipčiūtės-Augienės ‘Močiu
tės Dovanėlė’. Didelė, in fo
lio, gausiausiai iliustruota
dailininkės Jadvygos Paukš
tienės piešiniais, knyga atsi
rado ant mūsų šaunių knyg
nešių skobnių ir pirmas tai
knygai linkėjimas: kuo vei
kiausiai patekti į ‘abėcėlinės’
lietuvijos rankutes ...
Prašmatniai iliustruota
knyga yra tikra stambi dova
na raides pažinti pradedan
čiam ‘skaitytojui’. Tai nėra
‘dovanėlė’, tai dovanų dova
na!
Iliustruotos abėcėlės, kur
raidės prasmę ir skambesį
iliustruoja žodis, kuris prade
damas aptariama raide, ir
greta objekto vaizdas, peda
gogikos dėsniais paremta
mokymo priemonė, populia
ri ir mėgiama. Autorė skyrė
raidžių pažinimui vykusius
ketureilius, kur kiekviena ei
lutė pradedama aptariama
raide. Štai raidė ‘H’:
Himną
Himną
Himną
Himną

giedame sustoję,
baigus niekas neploja.
giedame drąsiai,
mokam mintinai.

Trisdešimt viena raidė, įskaitant nosinines ir brūkšnėiines, ketureiliais įsibrau
na į mažo lietuviuko dėmesį
ir atmintį. Štai įmantraus
braižo raidė ‘S’:
Sniego pusnį išbraidžiau,
Sniego senį nulipdžiau.
Skrieju rogėm nuo kalniuko
Su mergytėm, su berniukais.

Įtikinančiai apeliuoja rai
dė ‘R’:
Rankos piešia, rankos rašo,
Rankos laimint Dievą prašo.
Rankom mezgam, rankom grojam,
Rankomis iš džiaugsmo plojam.

Raidžių pažinimo iliustra
cija ketureiliais apima pla
čią mažo skaitytojo išsilavi
nimo sferą. Modernaus pa
saulio reiškiniai jaukiai per
sipina su tradicine lietuviška
pastorale. Astronautai ne
užstoja ėriukų. Filosofiška
sis laikrodukas, rimtai skai
čiuojąs gyvenimo mirksnius,
susiderina su išdykėliu ožiu.
Baugus gaisro siautėjimas
tuoj pat apšvelninamas kūry
binio veikimo vaizdais: dir
bantis tėtė, kiemą šluojanti
mergaitė, pyragus kepanti
laputė. Į dėmesio ratą įsiver
žia besispardantis zoologijos
sode zebras ir greta striksintis kiškis, Rainio pieną išlai
žęs šuniukas ...
‘Modernaus’ mažiuko pa
saulis stipriai orientuojamas
į lietuviškas temas. To arkadinio pasaulio gyvulėliai ir
žvėriukai, kiekvienas su sa
vo gudrumėliais ir polinkiais
viršija motorizuoto, sume
chaninto pasaulio akcentus,
šmėkši ‘riebūs krokodilai’ ir
narai. Vaikai, gal būt, apie
juos jau žino, bet, va, tikra
sensacija: ‘Genys snapu tuk, tuk, tuk. Garnio kojos šliup, šliup, šliup.’
‘Močiutės dovanėlės' pus
lapiuose dailininkė Jadvyga
Paukštienė parengė visą pa
rodą savo šiltų, jaukių, į vai
ko dėmesį gaivalingai besi
braunančių piešinių parodą.
Apie septyniasdešimtį pieši
nių (jų pusė in folio) yra kny
gos teksto grafinis turinys.
Kai kada dailininkė praple
čia ketureilių vaizdo ribas.
Raidė ‘0’ skirta ožiui, kuris
badosi aštriais ragais. Po
ketureiliu matome ir obuolį.
Raidė ‘K’ kalba apie kiškį.
Čia pata ir krepšys su vai
siais. Dainuojančio mergai
čių choro poetišku atgarsiu
yra paukštelių choras ...
Dailininkė naudojo, saky
čiau, vienaspalvį pastelės
pieštuką. Tas piešimo būdas
nušalino linijų griežtumą,

Bail. J. Paukštienės iliustracija
pripildė piešinį švelnių niu
ansų, tapybinių tonų. Jad
vygos Paukštienės pastelė
dvelkia kontūrų lengvumu,
vaizduojamo objekto suidealinimu, kas būtina šitokio
žanro knygai. Greta geros
anatominės ir tematinės
įžvalgos į objektą, dailininkė
rodo puikią tematinio reljefo
vaizduotę. Tai gebėjimas su
vesti piešinyje detalių grupę
ir atsiekti įspūdžio pilnybės
efektą. Taip (psl. 33) irklo
temoje sutilpo žvejys, irklas
laivelis, žuvys, bangos ir dailiasparnės žuvėdros. Prieš
mažą skaitytoją atskleista te
mos pažinimo enciklopedija.
Jis semia iš piešinio pažintų
tos temos detalių junginį.
Nekalbant apie didaktinę
piešinio reikšmę, išgyvena
me tikrą estetinį džiaugsmą
sekti tos piešinių parodos vi
sumą, specifinio ir nelengvo
žanro kūrinius. Dailininkė
sukūrė įsimintinus, pastora
linės nuotaikos vaizdus. Tik
rovės šiurkštumai eliminuo
ti. Tėvai vadina tokio am
žiaus vaikus švelnybiniais
vardais. Per to švelnumo
prizmę dailininkė pristato
pasaulį.

•

Knyga kietais viršeliais.
Pieštasis viršelis rodo tropikinės egzotikos junginį su
tradiciniu lietuvišku pasau
liu. Čia gaidys, šuniukai,
karvutė, katė, laputė ir ilga
kaklė žirafa, ir drambliukas,
tarytum išėjęs iš raižiniais
išmarginto lietuviško tvarto.
Tai psichologiškai tikra, Išei
vijos lietuviuko pasaulis

toks gi platus, toks gi įvai
rus ...

‘Močiutės dovanėlė’ yra
reikšminga talka tėvams ir
vaikų darželiams. Jono Jab
lonskio, o knygos pabaigoje
ir Jurgio Sauerveino, citatų
ženkle, atsiskleidžia įvadinis
tos dailios dovanėlės lapas:
piešinyje lietuviškos patriotikos koncentracija - Gedimi
no pilis, Žuvusiems už Lais
vę paminklas, kraigo žirge
liai, lietuvaitė su nuometu
(tai, aišku, mama!) ir perga
lingojo Vyties raitelio apy
braiža.
DIRVA

Daug sužinota
apie Amazonę
I

Stoaos, Brazilija. — Brazili
ja per paskutinius penkerius
metus apie Amazonę ir jos upy
ną sužinojo daugiau nei per
200 metų. Tiesiant kelią ir ra
daro pagalba per nepereiname s
džiug’es pavyko atitaisyti dau
gelį geografinių klaidų, surink
ti daug geologinių ir biologi
nių faktų. Iki šiol buvo mano
ma, kad Amazonės upynas yra
lyguma. o rasta daug kalnų.
Apskaičiuojama, kad 80 pro
centų upyno sudaro kalvos ir
kalnai. Rasta net 400 mylių
ilgumo upė, apie, kurią niekas
neoriojo. Ji buvo paslėpta
medžių tankumynuose, nepaste
bima nei iš lėktuvų.
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bet nepažjstama moteris ir pa
klausė: „Pasakyk, brangioji, ko
kia nelaimė užgriuvo Tave ir Ta
vo seimą? " - Kodėl? - , Kad
tu taip ilgai meldiesi".
Kai Valeikiai išvyko j Ameriką,
pas mus Hko didelė spraga. Bet
jie nenutraukė ryšių su S. Pauliu.
Skaitė „Musų Lietuvą", rašė laiš
kus, kongreso proga buvo sugrį
žusi. Vis dar jautėme mokytojos
artumą. Iki vieną dieną .atėjo pri
trenkianti žinia,kad mokytojos
Valeikienės jau nebėra šiame pa
saulyje. Rugsėjo 24 suėjo de
šimts metų nuo šios skaudžios
datos.
Mokytoja mirė, bet tikėkimės,
kad visa tai, ką ji stengėsi įdiegti

I jaunų lietuviukų širdis, dar ilga
gyvens.
Kai grįžtu atgal j tuos 22 me
tus dirbtus Brazilijoje tarp dau
gelio žmonių, kurie kartu žygia
vo lietuvišku tremties keliu švie
siomis spalvomis prisimenu ber
drakeleivą ir bendradarbę mokyte
ją Jadvygą Valeikienę.
Jaučiuosi kaltas,
kad nieko
anksčiau neparašiau. Todėl auko
damas, šv. Mišias lietuviškoje V
Zelinos šventovėje rugsėjo 24 n
26 šios skaudžios sukakties pro
ga, prašiau Viešpatį ne tik malonė
mirusiajai, bet ir atleidimo sau
K. J. Šeškevičius

0I0Ž. BRITMIJOJ
MOKYTOJA JADVYGA VALEIKiENĘ PRISIMENANT
(Jos mirties dešimtmečio proga)

1954 metų paskutinę dieną
Panamerikos lėktuvas atvežė ma
ne ) šv Povilo miestą. Nubraukęs
pirmuosius pietų saulės išspaustus
prakaito lašus, pradėjau dairytis,
kaip reiks pradėti darbą savo nau
joje misijoje. Aplankius Seselių
Pranciškiečių mokyklą (tuo laiku
ji dar tebuvo vienintelė mokykla
Vila Zelinos parapijos ribose) pa
aiškėjo, kad ten mokosi bent po
ra šimtų lietuviukų. Gavęs iš sese
lių pritarimą ir kun. Ragažinsko
palaiminimą, pradėjau organizuo
ti lietuvišką mokyklą. Patalpos
buvo gautos. Reikėjo mokytojų.
Kaip dabar, taip ir tada jokių fon
dų šitokiems reikalams neturė
jom. Teko j ieškoti savanorių. Pra
dėjau lankyti šviesesnius koloni
jos narius, kuriuos man kas nuro
dė, kaip galimus mokytojus. Kal
bu kartą su viena tremtine, kvies
damas ją mokytojauti, o ši spiria
si visomis keturiomis. Galų gale,
praradusi kantrybę, sako: „Eik
pas Valeikienę, ji mokytoja, o tik
daro biznį, krauna pinigus; eik
pas ją".
Pasiklausęs kelio einu j p.p.
Valeikų juodos duonos kepyklą,
tada dar Kuzmų namuose. Kepyk
los esama labai kuklios, bet žmo
nių, tą valandą buvo daug. Taip,
kad net suabejojau, sakyti ko atė
jau, ar ne. Maža buvo vilties tikė
tis, kad šeimininkė paliks savo
klijentus ir eis į mokyklą. Nenorė
damas ponią ilgai trukdyti, taip
ir išdrožiau tiesiai ko atėjęs. At
sakymo neteko ilgai laukti. O jis
buvo toks: „Tokiam reikalui aš
negaliu atsisakyti". Taip suradau
pirmąją mokytoją. Ir dar gavęs
nurodymų j ką galėčiau kreiptis,
išėjau j ieškoti kitų.
Lietuviškos pamokos vyko pen
kis kart per savaitę po braziliškų
pamokų. Kadangi viena diena bu
vo dainavimo pamoka, tai kiekvie
nam mokytojui reikėoavo ateiti

į mokyklą keturis kartus per sa
vaitę. Pamokos prasidėdavo vidu
dienį, tai yra pietų metu, kuris'yra pats nepatogiausias šeiminin
kėms. P. Valeikienė išdirbo šitoj
mokykloj aštuonerius metus. Be
ponios Valeikienės, oar mokyklo
je dirbo vieni ilgesnį, kiti trum
pesnį laiką šie mokytojai: Antani
na Gudavičienė, Halina Mošinskienė, Magdalena Vinkšnaitienė,
Bronė Kazlauskienė, Marija.Kindurienė, Regina Jūraitienė, seselės-Kristina (Zakarevičiutė), Jovani (Černauskaitė), Lucija (Joteikaitė), Teresė (Petrokaitė), Lour
des (Kamantauskaitė) ir Urboną
muzikas Jonas Kaseliūnas ir kun.
J. Šeškevičius. Tarp visų pasaulie
čių mokytojų tik viena ponia Va
leikienė buvo Lietuvoje pasiren
gus pradžios mokyklos darbui.
Ta visa mokykla nekartą naudo
josi jos pedagoginėmis žiniomis
ir patyrimu.

Kai pradėjo gimnazijoje augti
besimokančių lietuviukų skaičius
ir p. Mošinskienei pasidarė jų per
daug, tai mes visi supuolę priver
tėme p. Valeikienę pereiti dirbti
į gimnaziją ir paimti vieną lietuvių
kalbos klasę. Ponia Valeikienė
buvo tos nuomonės, kad kalbos
reikia mokintis kalbant, ir užtai
ne tik klasėje, bet gatvėje, repeti
cijų metu, net savo kepykloje ji
nepasakė savo mokiniams nė vie
no žodžio portugališkai. Mokykla
rengdavo kas metai dvi progra
mas visuomenei: Motinos Dienos
minėjimą ir Kalėdų eglutę. P. Va
leikienė buvo nepamainoma šių
programų rengėja ir talkininkė.
Kai pradėjome rengti „Jaunimo
Šventes", ji buvo pirmoji tautinių
šokių mokytoja.
P. Valeikienė buvo gilaus tikė
jimo ir didžiai pamaldi asmenybė.
Prabūti vieną kitą valandą baž
nyčioje besikalbant su Viešpačiu,
jai buvo toks paprastas, kasdieniš
kas, savaime suprantamas daly
kas.
>
Kartą išeinant iš bažnyčios, p.
Valeikienę sustabdė viena gera,

Mirė dr. P. Karvelis

— Londono universitete (Que
en Mary College) dabar galima
studijuoti lietuvių kalbą. Rusų
kalbos ir literatūros studentai,
jei norų mokosi skaityti lietu
vių kalbos literatūrinius teks
tus. susipažįsta su Baltijos kul
tūra ir turi liet, kalbos pasikal
bėjimų pratimus. Šis kursas
trunka tik vienerius metus, bet
tikimės, kad ateityje bus pra
tęstas iki dvejų metų.

Maskvos susijaudinimas
dėl Bražinskų .
Vokietija
A. a. DR. PETRAS KARVELIS,
ekonomistas ir visuomenininkas, mi
rė rugpjūčio 10 d. Baden Badene,
Velionis buvo gimęs 1897 m., mokę
sis Marijampolėje, Voroneže, Petra
pilyje, Muenchene, Berlyne ir Breslave, kur gavo valstybinių mokslų
daktaro laipsnį už disertaciją “Že
mės reforma Lietuvoje”. Nuo 1310
m. priklausė Ateitininkų Sąjungai,
dalyvavo krikščionių demokratų pro
gramos paruošime, buvo šios parti
jos generaliniu sekretoriumi ir pir
mininku, seimo nariu, finansų ministeriu. Atstovavo Lietuvai įvairio
se tarptautinėse ekonominėse kon
ferencijose 1924-33 rn. Įsteigė dien
raštį “Rytas”, kuriame rašydavo po
litinėmis bei ūkinėmis temomis.
Veikliai reiškėsi Žemės Ūkio Rūmų
Įvairių draugijų valdybose. Atstovau
damas Lietuvos ūkininkų Sąjungai,
dirbo VLIKe, buvo politinės komi
sijos pirmininku, Tautos Fondo ir
Baltijos Tarybos nariu. Palaidotas
rugpjūčio 13 d. Baden Badene.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE šiais
mokslo metais dirbs trys nauji mo
kytojai: anglistikos magistrė Marija
Sąulaitytė dėstys anglų kalbą moki
niams iš JAV ir Kanados, iš Lietu
vos atvykusi Vilniaus universiteto
absolventė Bronislava Lipšienė —
lietuvių kalbą žemesnėse ir viduri
nėse klasėse, istorikas Petras Nevulis — istoriją ir vokiečių kalbą ne
seniai iš Lietuvos atvažiavusiems mo
kiniams.

VMus. — Kaip jaudinasi ir
širsta Maskva dėl Bražinskų pa
leidimo iš Turkijos, matyti ir is
ok. Lietuvos spaudos. Visi laik
raščiai persispausdino “Pravdos” straipsnį kuriame tarp
kitko skaitome: “Liepos 15 TS
■ES ambasadorius Turkijoje ap
lankė ministrą pirmininką De•mirelį ir padarė jam tokį pa
reiškimą: “Turkijos teismas nu
sprendė paleisti iš arešto misi»
kąltėta- Bražinskus, ir Turki
jos vyriausybė rado reikalinga
leisti jiems išvykti iš Turkijos...
Tarybų Sąjungos reikalavimai
išduoti nusikaltėlius nebuvo pa
tenkinti. Turkijos valdžia pasi
elgė taip, kad nusikaltėliams
buvo paskirta nepateisinamai
švelni* ’bausmė, o-vėliau jie buvo
iš viso paleisti iš suėmimo. Dar
daugiau, jiems buvo leista iš»
vykti iš Turkijos į tą šalį, kuri,
kaip pareiškė Turkijos Užsienio
reikalų ministerija, suteiks jiem
prieglobsčio teisę, kuo nusikaltoliai ir pasinaudojo... Tie veiks
mai tiesiogiai prieštarauja Tur
kijos vadovų pareiškimams, kad
jie ketina plėsti geros kaimy
nystės -santykius ir bendradar
biavimą su Tarybų Sąjunga.
Bražinskams net surastas prie
globstis..., o jų slėpimą laiko nedraiwnšku aktu TSRS atžvilgiu“.
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BALSAVIMAI i BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
TARYBĄ IR REVIZIJOS KOMISIJĄ
i

BLB-nės rinkimų komisija galutinai patvirtino kandidatu surašę
j Braz. Liet. Bendruomenės Tarybą ir Revizijos komisiją. Štai jis.

Kandidatai j Tarybą ir vaidybą

1. Banys Vicente Victor, - pramonininkas
2. Butrimavičius, Pijus, - advokatas
3. Dimša Jonas, - pensininkas
4. Gauiia Antanas-advokatas (Rio)
5. Gavėnas Pranas - kunigas
6. Jurevičius Stasys - tarnautojas
7. Lukoševičienė Stasė - Slaugė
8. Petraitis Ernestas - pensininkas (Rio)
9. Rudys Antanas, - tarnautojas
10. Saldys Algimantas -prekybininkas
11. Saurusaitis Antanas - tarnautojas (Rio)
12. Satkūnaitė Joana - advokatė
13. Silickas Jonas - inž. archit.
14. Sliesoraitis Algirdas - advokatas
15. Šeškevičius Juozas - kunigas
16. Zizas Arnaldas - studentas
17. Žarkauskaitė Geny - sociologė
Kandidatai j Revizijos komisiją.

1.
2.
3.
4.

Juozas Čiuvinskas - pensininkas
Alfonsas D. Petraitis - tarnautojas
Petras Šimonis - pensininkas
Aldona Žutautienė - šeimininkė

į

Širdingai sveikiname ADELĘ ir PETRĄ ŽARKAUSKUS, spalių-

-

outubro 5 dieną švenčiančius savo vedybinio gyvenimo

į 50-tį - auksines vestuves. Linkime jiems Dievo palaimos ir dar daug
t gražių moterystes metų.

Marytė ir Česlovas Jakunaí
Jadvyga Lukevičius
Julius Lukevičius
Lidija ir Stasys Vancevičiai

Jau galima balsuoti nuo šios savaitės pradžios. Balsavimai baigia
si spalių m. 31 d. 18 vai.
BLB-nės rinkimų komisijaistengiasi palengvinti B-nės nariams at
likti šią balsavimo teisę ir pareigą, nustatydama sekančiai:

1. Balsuoti galima asmeniškai arba pasiunčiant balsavimo voką
paštu.
2. Asmeninio balsavimo data yra spalio (outubro) 31 diena. To
dėl balsai paštu turi ateiti ne vėliau, kaip spalio (outubro) 30 d.
18 vai., pasiųsti sekančiu adresu,
Comunidadd Lituano Brasileira
C.P. 2940
01000 São Daulo; SP.

3. Balsavimui urnos bus:
Zelinoj — Jaunimo Namuose; Mookoj: Šv. Kazimiero p-jos patal
pose.
4. Balsus (vokuose) galima įteikti ir anksčiau, paduodant įgalio
tiems asmenims bei lietuvių klebonijose.

spalio (outubro) 10 d., 17 vai
už a.a. Silvą Pakalnį ir a a. Ve
roniką Ruzgienę, užprašytos Onutės ir Vinco Kuliešių.
Ta pačia proga kelių ML
darbuotojų
pagerbimas,
kurį ruošia
Mookos M.A. Moterų D-ja.

Sužinoję apie mirtį SILVOS
PAKALNIO reiškiame musų už
uojautą jo likusioms sesėms Onai Lašinskienei ir Teklei Kizeliauskienei bei kitoms gimi
nėms. Mirus VERONIKAI RUZ
GIENEI, reiškiame taip • pat
užuojautą jos dukrai Danielei
Ruzgaitei ir artimiesiems.
Kartu su jais liūdime ir už
jų vėles užprašome šventas Mi
šias,
Onutė

ir Vincas Kuliešiai

REVIZIJOS KOMISIJA
Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų - vaikų
MBŠSOS miRTíES ÜETWÉSE

gydytoja

Praeitų, 1975 m. rugsėjo mėn.
DRA. HELGA HERING
28 d. mirė STANISLOVA KOJÊLANSKA NAVICKIENĖ, gy
médica
venusi Montevideo mieste, Urug
HOMENS-SENHORAS
vajuje. Ji mirė 75 metų amžiaus
CRIANÇAS
ir buvo kilusi iš Kauno. Mirties
I Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
metinių proga, spalių — outubro
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
mėn. 17 d., 8 vai., sekmadienį,
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
bus laikomos už jos vėlę šv. Mi
mão)
šios šv. Kazimiero koplyčioje, R.
Tel.: 220-0439/266-3569
Juatindiba 28, Parque da Moóca.

URUGVAJAUS
Jau pagaminta nauja plokštelė
— „Jauna naktis", Meniški plokš
telės viršeliai.
Jaunimas labai rimtai atsiduo
da lietuviškos kultūros įsisąmoni
nimui. „Ąžuolynas" repetuoja šo
kius sekmadieniais po piet Urug

vajaus Liet. Kultūros Draugijos
salėj; ir stengiasi atremontuoti
bei meniškai įrengti jiems U.L.K.
D. Valdybos menę.- „Rimukai"
repetuoja penktadieniais parapi
jos salėj, o kanklininkai — ketvir
tadieniais Vyt. Dorelio namuose.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

MUSU

LIETUVĄ!
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LIETUVA
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P
Spalio mėn. 16 dieną, šeštadienį, 19,30 valąndą, Lietuvių
KELsAUTCUAi

Sąjunga-Alianęa ruošia TRADICINĮ POBŪyĮ VAKARIENĘ

Profesijos reikalais trumpam lai
kui išvyko j JAV adv. Al g. Sliesoraitis, BLB-nės pirmininkas. Jis
negali ten pasilikt ilgiau, nes jau
čia pat ir BLB-nės valdybos rinki
mai.
O t. Saulaitis rašo:
„Jau nusikrapsčiau ligi Cuiabá.
Tai dar netoli nuo São Paulo —
tik 1755 km. Keliavau naktį, tai
daug nemačiau. Čia apylinkė ne
tokia lygi, kaip prie Campo Gran
de — yra tokios aukštos lygumos,
vadinamos „Chapadas". Vienas jė
zuitas pavežiojo šį rytą po parapi
ją — visą miesto dalį, kur gyvena
neturtingesni. Sutikau vieną savo
buvusį studentą iš filosofijos, Via
Anhanguera...
Šiandien vienas ar du tėvai ir
du naujokai važiuoja j gamtą —
važiuosiu kartu; o tada, turbūt
ryt, trauksiu toliau..."
Vilkui į nasrus! (Atsiprašau.
Norėjau sakyt: Žmogėdrai!)

gu paįvairinta menine programa. Ateikite paleisti jaukiai
f

''

’

Iš anksto užsisakykite sau vietą telefonu: 274-5116 ; 93-5470.

JAUNIAUSIŲJŲ ŠVENTEI Ftó-

éjus

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
OUABOA fiHVVAS Oft TOOOS QS VIPÒS, PARA HOMENS, SENHORAS E

TIPO ITALIANO E«ALEmAO.

Vicente Vitov fBanys <£tda,
sw.
R Coelho Barccdm, 104
V. Prvcbnte

■

vakarą su savaisiais prie skanių užkandžių ir užgėrimų.

Praeitą sekmadieni 13 vai. „Sec
retaria de Turismo e Fomento
do Município de São Paulo" pa
rodė lėlių teatrą su labai gražia
programa, pritaikyta jaunesniojo
amžiaus vaikams. Teatras paliko
gerą įspūdi mažiesiems, bet su įdo
mumu pasižiurėjo ir vyresnio am
žiaus vaikai ir net vyresnieji links
mai praleido visą valandą su dide
liu malonumu.
Teatras buvo gautas Br. L.
Bendruomenės ir 50-čio Rengimo
Komiteto pastangomis, organiza
vimui vadovaujant kapit. J. Čiuvinskui. Laike vaidinimo Turizmo
Departamento atstovė apdovano
jo vaikus ir didesnius spalvotais
balionais, o suaugusius įvairiomis
IŠ JUODOJO AUKSO KASYKLŲ spalvotomis atvirutėmis. Pasilikę
balionai bus dalinami vaikams
Rymantė Steponaitytė, dirban per šventę, lapkričio mėn. 31 d.
ti Ouro Preto mieste, paprašyta, oficialiai atidengiant lentą ant bu
išvertė j portugalų kalbą Vytaute vusios aikštės São José dos Cam
Tamulaičio Kūčių vakaro legendi pos, dabar pavadintos „Republica
nį vaizdelį „Vytuko malda". Jis, da Lituania".Šis pakeitimas buvo
tikimės, galės tilpti vietinėj brazi įvykdytas 50-čio Imigracijos Ko
miteto ir Br. L. Bendruomenės
lų spaudoj.
iniciatyva ir pastangomis. FaktiJi, tarp kita ko, rašo::
„Guro Preto — labai savotiškas, nai tai yra didelis laimėjimas mū
meniškas ir daug bylojantis mies sų Tėvynės vardo išgarsinimui ir
tas. Tikrai verta jį kada nors ap taip pat paminklas, minint Brazi
lijos lietuvių imigracijos 50 metų
lankyti...
Įdomu pažinti kitą Brazilijos sukaktį. Miesto Valdyboje šį visą
kampelį; tik ilgu be namiškių ir reikalą tvarkė miesto Valdybos
gerų bičiulių lietuvių. Visa mano narys Vereador Arthur Alves Pin
laimė, kad T. Saulaitis čia man to, kuris atliko lietuvių kolonijos
surado antrą mamytę — vieną atžvilgiu labai didelį darbą. Visi
tikrai nuoširdžią lietuvę, tad jau esame jam dėkingi ir atsilyginsime
čiuos vėl kaip namie. Šiaip darbas balsuodami už jį lapkričio mėn.
ir kelionė į darbą pro kalnus man Valdybos rinkimuose.
Taip pat mūsų padėka ir Turiz
patinka..."
mo Departamentui, kuris suteikė

CRiA^CAS

'

Fones:

& u & eaamwsoi
- (Res. 974-188Ó)
Sôç> Paulo

SPAUDOS
BALIUS
JAUNIMO NAMUOSE, SPALIO 31 d.
12,00 vai.

Dalyvaudami paremsite MŪSŲ LIETUVĄ.
Bilietai klebonijose ir pas Vyrų Brolijos narius.

galimybę musų mažiesiems taip
gražiai praleisti sekmadienio po
pietį. Tikime, kad Turizmo Departamentas nepamirš mūsų jaunųjų
ir ^a^du bei Naujųjų metų proga,
Koresp.

VEIKLOS KALENDORIUS

Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto
ruošiama Pavasario šventė.
Spalio 31 - BLB-nės Tarybos-Valdybos
rinkimai.
Spalio 31: Spaudos balius. Ruošia Šv.Juo

zapo Vyrų Brolija.
Lapkričio 21 Lietuvos kariuomenės diena.
17 vai. pamaldos ir minėjimas šv. Kazimiero

p-jos salėj Literatūros Būrelio iniciatyva.

KALĖDOJIMAS
Ateinančiomis savaitėmis t. P.
Daugintis lankys-kalėdos lietuvių
katalikų šeimas V. Granada, V.
Guilhermina, V. Matilde, C. Pa
triarca apylinkėse.
Kun. St. Šileika toliau kalėdos
Tucuruvi, Tremembė baituose.

Gruodžio mėn. 3 d., 20:00 vai. PLIAS
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas
inž. Algirdą Idiką, rua Maestro Chiafareili,
736 - Jardim Paulista. Tel.: 282-2919.

Sausio mėn. 29 d., 10:00 vai. PLIAS Bra
zilijos skyriaus narių susirinkimas pas inž.
Leonardą Mitruli, jo vasarvietėje - Estrada
Raposo Tavares. Tel.: 273-6434 (residencija - SP.).

