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Sovietų Sąjungos tikinčiųjų baisas
Praėjusių metų birželio mėne
sį krikščioniškųjų Bažnyčių at
stovai atviru laišku kreipėsi į
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo
sovieto prezidiumą Maskvoj ir į
Pasaulinę Bažnyčių Tarybą Že
nevoj. Šis kreipimasis yra istori
nės reikšmės dokumentas. Jame
pirmą kartą šešių krikščioniškų
Bažnyčių, veikiančių Sovietų
Sąjungoj ir jos valdomuose kraš
tuose, atstovai, kaip vieninga
tikinčiųjų grupė, išeina ginti pi
liečių religinės laisyės.

Šalia rusų ortodoksų, evange
likų baptistų, evangelikų pentekostalų ir kitų Bažnyčių atstovų
dokumentą yra pasirašę aštuoni
Lietuvos katalikų Bažnyčios at
stovai: kun. Kazimieras Pukėnas, kun. Stanislovas Valiukėnas,
Jonas Volungevičius, Viktoras
Petkus, Jadvyga Petkevičienė,
Jonas Petkevičius, Juozas Šilai
tis ir Mečislovas Jurevičius.
Kreipimosi autoriai pradžioj
sakosi esą tikri, kad jų rūpestin
gai parengtas dokumentas iš
reiškia didžiosios daugumos
krašto tikinčiųjų įsitikinimą.

Komunistų ir krikščionių pa
žiūros į žmogaus bei žmonijos
gyvenimo tikslą, moralės ir isto
rijos prasmę yra radikaliai skir
tingos. Komunistinės ideologi
jos kūrėjai religiją vadino “liau
dies opiumu”, “dvasiniais svai
galais” ir kitokiais paniekinan
čiais vardais. Jie religiją laikė
viena iš pagrindinių pažangos
kliūčių . . . Toks tikinčiųjų dis
kriminavimas ir niekinimas
griauna visos tautos gyvenimą,
nes tikintieji Sovietų Sąjungoj
sudaro didelę gyventojų dalį. . .
Tokia padėtis yra neįmanoma.
Reikia sukurti naujas sąlygas,
kuriose valstybė ir krikščionių
bendruomenės galėtų protingai
sugyventi.
Dokumento autoriai, remda
miesi religijų reikalų tarybos
pirmininko Kurgedovo straips

niu apie religijų padėtį Sovietų
Sąjungoj (Izvestija, 1976.1.30),
įrodinėja, kad dabartinė religi
nių bendruomenių padėtis yra
neteisinga, absurdiška. Dėl jos
pirmoj eilėj kenčia tikintieji. Bet
ir valstybė, nepašalindama to
kios skaudžios piliečių diskrimi
nacijos, silpnina pati save, griau
na savo pagrindus.
Kurgedovas savo straipsny
tvirtina, kad “valstybė Sovietų
Sąjungoj lygiai užtikrina tiek ti
kinčiųjų, tiek netikinčiųjų pi
liečių interesus”. Čia kaip tik ir
yra pagrindinė problema, —
rašo kreipimosi autoriai. — Šiuo
teisingu lygybės principu kaip
tik ir turėti) remtis teisinė reli
gijos padėtis. Bet ar šis princi
pas yra konkrečiai įkūnytas kraš
to įstatymuose? — klausia doku
mento autoriai. — Pakankamai
aiškų atsakymą duoda sovietinės
konstitucijos 124 straipsnis:
“Laisvė praktikuoti religinį kul
tą ir antireliginės propagandos
laisvė yra pripažįstama visiem
piliečiam”.
Nors šiame straipsny įsakmiai
nėra draudžiama skleisti ir ginti
religinius įsitikinimus, bet toks
draudimas iš jo savaime išplau
kia. Krikščionim yra leidžiama
tiktai “praktikuoti kultą”. Šalia
bažnyčių bei maldos namų
krikščionys turi tylėti, kaip yra
nutilęs varpų skambėjimas, ku
ris anksčiau skleidėsi visame
krašte, — rašo krikščioniškų
Bažnyčių atstovai aukščiau
siajam sovietui Maskvoj. — Kaip
paaiškinti šią teisinę nelygybę
tarp tikinčių ir netikinčių pilie
čių tame pačiame krašte? Kaip
suderinti šią piliečių diskrimi
naciją su sąžinės laisvės princi
pu, kuris yra pripažįstamas
konstitucijoj? Kaip suderinti su
lygybės ir sąžinės' laisvės prin
cipu antireliginės literatūros
* leidimą ir visos antireliginės
propagandos finansavimą iš ti
kinčiųjų surinktais pinigais, ne
paliekant tikintiesiem teisės net

Kongresmano F. Annunzio rezoliuci
ja už laisvas Baltijos valstybes
Kongresmanas Frank Annun
zio (dem., Ill.) š. m. sausio 4
į atstovų rūmus įnešė rezoliuci
ją — H. Concurrent Resolution
5. Čia pateikiamas jos vertimas.
-oKadangi JAV vyriausybė ir
tauta palaikė, ir tuo džiaugėsi,
puikius ir draugiškus santykius
su Baltijos respublikų — Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos —vyriau
sybėmis ir tautomis, kai šios
respublikos buvo nepriklauso
mos;
Kadangi nepriklausomybės ir
laisvo vyriausybės pasirinkimo
idėja yra gyva šiame krašte, kaip
tai buvo nuolat nuo Nepriklau
somybės paskelbimo;
Kadangi atstovų rūmų parink
tas komitetas tirti Baltijos vals
tybių inkorporavimui į Sovietų
Sąjungą pateikė akivaizdžią me
džiagą, aiškiai įrodančią, jog So
vietų Sąjunga santykiuose su
šiomis laisvomis ir nepriklauso
momis Baltijos respublikomis
sulaužė tarptautinių įstatymų ir
laisvės principų dėsnius;
Kadangi mūsų valstybė yra ro
džiusi didelį prielankumą šių
trijų respublikų tautom, ypač
ryšium su jų pavergimu ir ry
šium su nežmonišku didelio
skaičiaus tų įstatymus ger
biančių žmonių išvežimu ir iš

trėmimu iš jų gimtųjų kraštų
ir įkalinimu Sovietų Sąjungos
vergų darbų stovyklose,
Todėl atstovų rūmai (drauge
su senatu) nutaria, kad kongreso
nusistatymas yra šis:
(1) JAV prezidentas turi ir to
liau tęsti Amerikos politiką ne
pripažinti Baltijos valstybių —
Latvijos, Lietuvos ir Estijos —
neteisėto užgrobimo, turi ir to
liau tęsti pripažinimą diploma
tinių ir konsularinių minėtų res
publikų pareigūnų kaip teisėtų
tų trijų valstybių atstovų JAVėse, ir
(2) Prezidentas turi imtis tokių
priemonių, kiek jos bus reikalin
gos, per JAV atstovybę Jungtinė
se Tautose, kad Latvijos, Lietu
vos ir Estijos priverstinio in
korporavimo į Sovietų Sąjungą
klausimas būtų iškeltas Jungti
nėse Tautose ir būtų Jungtinių
Tautų pareikalauta ištirti sąlygas
minėtose Baltijos valstybėse,
siekiant, kad Sovietų Sąjungos
ginkluoti daliniai, agentai ir
kolonistai būtų iš ten atšaukti,
kad ištremtieji tų respublikų
žmonės būti) grąžinti laisvėn ir
kad būtų tuose kraštuose Jung
tinių Tautų priežiūroj įvykdytas*
plebiscitas, leidžiant žmonėm
laisvai pravesti savus rinkimus
ir išrinkti savą vyriausybę.

NAUJAM VALSTYBĖS
SEKRETORIUI

dokumentų, kurie rodo, kad po
Helsinkio konferencijos dar la
biau buvo spaudžiamas ir perse
kiojamas žmogus.
Šiuo metu išeivijos pagrindi
nis uždavinys ir yra pristatyti
tuos dokumentus kaip medžiagą
Belgrado konferencijai.

Naujajam valstybės se
kretoriui Cyrus Vance dr.,_.
K. Bobelis pasiuntė sveiki
nimą Amerikos Lietuvių
Tarybos vardu. Drauge pa
dėkojo už jo pareiškimą,
kad Carterio-Móndale už
sienio politika bus paremta
žmogaus teisių ir žmogaus
kilnumo saugojimu. Jau
laikas, — pareiškė Altos
pirmininkas savo telegra
moje, — kad JAV vyriau-,
sybė užimtų tvirtesnę lini
ją prieš tuos, kurie nepaiso
žmonių teisių, vykdo išnau
dojimą, plėsdami kolonia
lizmą.
Pasiruošti saugumo
konferencijai
Birželio mėnesį Belgrade
įvyks Europos saugumo konfe
rencija, kur bus svarstoma Hel
sinkio dokumentų rezultatai,
kiek jie buvo įgyvendinti. Lie
tuvių veiksniai turi daugybę
«MKBBaaaBsssRDacaaatBwwscnRDSivjHaHaESsaaea*:

atsakyti į antireliginės propa
gandos melą bei šmeižtus?

Lietuvos nacionalinė
M
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Nauji sovietą ginklai
- spinduliai
Washingtonas.
- Malcolm
Currie, pasitraukiąs iš savo pa
reigų kaip gynybos priemonių ty
rinėjimo direktorius, pateikė Pen
tagonui raportą apie sovietų ban
dymus su naujais ginklais. Nau
jausia, tai karas tolimosiose erd
vėse, naudojant tam tikrus ener
gijos spindulius, kurių greitis bu
tų šviesos greitis.
— Prancūzų dienraštis “Dfe
Figaro” įsidėjo labai palankią
recenziją naujos knygos “Lituanie, Terre de Foi, Terre de
Croix”, parašytos A. Martino.
Laikraštis giria, kad veikalas
perteikia faktus ir parodo lietu
vių energiją ir ryžtingumą. Pats
laikraštis atskiram straipsny nu
sako Lietuvoj vedamą rusifikaci
ją, Kalantos mirtį, pogrindžio
spaudą.
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tos šalies laisve ir gerove. Ne ki
taip elgiasi ir Tarybų Sąjunga.
E “Aušros” Nr. 4 (44)
Užėmusi Lietuvą, tuojau atsiun
tė komisarą G. Dekanozovą su
iš anksto paruoštomis instrukci
©
»
i ©
®
©
|•
jomis, kuris su cinišku įžūlumu
ir brutalia jėga (prof. V. KrėvėMickevičius, Bolševikų invazija ii
Liaudies vyriausybė. “Lietuvių
archyvas, t. UI, 1942, p. 7-16).
Gali kalbeli ir gražiausisu žodžius, bet rūpinasi tik savimi, ne pavergtos tautos laisve prisilaikydamas Maskvoje pa
ruoštos ir Saugumo komisaro pa
ir gerove
vaduotojo Sierovo patvirtintos
t) teismų tvarkos ir teisenos instrukcijos antitarybiniam Lie
i')
TSRS
liaudies
ūkio
planų
(Pogrindy,
“samizdat”
įstatymų leidimo pagrindų, civi tuvos, Latvijos ir Estijos elemen
būdu platinamas ok. Lie nustatymas;
linių ir baudžiamųjų įstatymų lei tui ištremti (Instrukcija o poriedj)
patvirtinimas
.
vieningo
tuvoje “Aušros” laikraš
dimo pagrindų nustatymas;,
ke provedeniją operaciji po viseTSRS
valstybinio
biudžeto
ir
jo
tis. Šio numerio data:
leniju antisovietskogo elementą
vykdymo ataskaitos, nustatymas
1976. X. 20).
v) santuokos ir šeimos įstaty iz Litvy, Latviji i Estoniji. “Lie
mokesčių ir pajamų, skiriamų są
tuvių archyvas”, t I, 1942, p. 37junginiams, respublikiniams
ir mų pagrindų nustatymas”.
Po tiek suverenumo apriboji 45), suiminėjo, sodino į kalėji
Ko nustojo Lietuva, netekusi vietiniams biudžetams sudaryti;
mų, ar gali būti kalba apie vals- mus ir trėmė lietuvių inteligen
nepriklausomybės? Labai daug.
k) bendras vadovavimas są- tvbės--savarankiškumą. Praktiškai tiją. Inscenizavo Liaudies seimo
Ji neteko suverenumo, teisės sa junginės-respublikinės
reikšmės dabar Lietuva visose srityse vi rinkimus ir “laisvą” Lietuvos įsi
varankiškai tvarkytis ir savo liki pramonei ir statybai;
siškai priklausoma nuo centrinės jungimą į Tarybų Sąjungą (Dr.
mą atidavė į svetimas rankas.
p) žemės naudojimo, taip pat Tarybų Sąjungos vyriausybės. Su A. Garmus, Lietuvos įjungimas i
Visikas, pasikeitė iš esmės, ir tau
užsienio šalimis tiesiogiai ji nega SSSR — Maskvos diktatas, “Lie
tos, gyvybei susidarė nemažas pa gelmių, miškų ir vandenų naudo
tuvių archyvas”, t. 111, 1942. p
jimo pagrindinių pradmenų nu li turėti diplomatinių santykių.
vojus.
35-46). Po to vyko beetodairi*
Pagal Lietuvos TSR konstitu statymas;
kas Lietuvos valstybinio ir adnr
r) nustatymas
pagrindinių
ciją Lietuvos valstybinę valdžią
Visos imperialistinės valstybės. . nistračinio aparato
laužymas
pradmenų
švietimo
ir
sveikatos
turi tauta, visiškai išlaikydama sa
grobdamos, nors ir gražiausiu? švietimo, ūkio ir viso Lietuvos vi
vo suverenes teises.
(Lietu srityje;
bei meiliausius žodžius bekalbė
daus gyvenimo pertvarkymas pa
š) darbo įstatymų
pagrindų tų, rūpinasi savimi, o ne paverg
vos TSR istorija, t. III, 1965, p.
gal tarybinį pavyzdį.
59). Bet tai tik tušti žodžiai. Ta nustatymas.
rybų "Sąjungos Konstitucijos 14
str. tiek apriboja sąjunginių res
publikų teises, kad nelieka jokių
suverenumo žymių.
TSRS konstitucijos 14 str. pa
sakyta, kad TSRS valdžios
ir
BAL HARBOUR, • Fla. __
“Kiekvieną kartą, kai sovietai kovskis labai šiltai atsilepė apie
valdymo organams priklauso:
Vladimir Bukovski kalbėjo AFL . bėdoj ir ekonomija atsiduria be- AFL — CIO prezidentą George
a) atstovavimas TSRS tarp —CIO vykdomosios tarybos po- viltiškoj padėty, Vakarai atsku- Meany, kuris prieš dvejus me
tautiniuose santykiuose... nusta sėdy ir pasakė panašiai, kaip ir ba su savo pagalba. Jie tik pa tus pradėjo rūpintis Bukovskio
tymas bendros tvarkos sąjungi komisijai Helsinkio susitarimo deda ne suvargusiems žmonėms, išlaisvinimu, rašė prezidentui
nių jęspublikų savitarpio santy- prasilenkimams rinkti medžią- bet režimui išsilaikyti. Vakarų Fordui ir Kissšiigeriui. Bukovskiuose supžsienkrvalstybėmis;
gą, kad Amerikos technologija kapitalo investavimas Sovietų kis Meany pavadino “uola”:

Visi imperialistai vienodi

BKOVSKI: RUSIJA—VERGU VALSTYBE

atsakinga už sovietų sustiprėji
g) užsienin prekyba valstybės mą karinėj ir ekonominėj srity.
monopolio pagrindu;
Rusiją atvirai pavadino vergų
h) valstybės saugumo apsau- valstybe, kur naudojamas verga;
darbas.

Sąjungoj yra grynas nuostolis “Jis yra kertinė uola, ant ku
Vakarų dabininkui. Esu įsitiki rios pastatyta visa jūsų demo
nęs, kad Amerikos darbininkų kratinė sistema”.
unijos turi teisę ištirti AmeriSovietų darbininkai neturi tei
kos kapitalo investavimą Rusisės streikuoti ir nėra jokios ga
limybės ginti jų teisių, pridėjo
| lyginimus”.
Spaudos konferencijoje Bu- rusų disidentas.

Kongresmanai už
-i'1

Washingtonas. — Mus pasie:]**lž|gįkė kopija rašto, kurį pasirašė 15
'
kongresmanų ir pasiuntė į Maskva Leonidui Brežnevui. Kongresmanai atkreipia dėmesį į kaliJ^g|namą Nijolę Sadūnaitę, kuri ne
teisingai nuteista trejiems metams
tik už tai, kad pas ją buvo rasta
‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika”. įPrisittiėhama, kad jos už
darymas į koncentracijos stovyk
lą prieštarauja Visuotinei žmoLūšnos, kuriose gyvena. Sibiran ištremti lietuviai, atlikę bausmę koncen gaus teisių deklaracijai ir net Sotracijos stovyklose, bet negavę lei db&Q grįžti į Lietuvą
"ietų Sąjungos įstatymams, ga-

rantuojantiems visokias laisves.
Rašto data vasario 8.

KrífáSo/lískê/âfí.
Pasauly
Pagal H Vatikano Sutrinkimo
.nuostatus

VILNIUS — Nuo gegužės "J
dienos, tai yra nuo ketvirtoje
Velykų sekmadienio, Lietuvos
bažnyčiose bus įvestas naujasis
H-rojo Vatikano Susirinkimo
reformuotas mišiolas.

—
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NIJOLĖS KELIONĖ Į LAGERĮ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios
Kronikos Nr. 24
1975 birželio 20, tuoj po teis
mo, Nijolės Sadūnaitės brolis nu
nešė seseriai šiltus drabužius,
bet Vilniaus KGB izoliatoriaus
viršininkas Petrauskas atsisakė
juos priimti. Tos pačios dienos
vakarą Nijolę Sadūnaitę išgabe
no į Mordoviją.
Pskovo kalėjimo kameroj N.
Sadūnaitę laikė 7 paras. Kamera,
kurioj reikėjo praleisti savaitę
laiko, yra rūsyje, drėgna, šalta,
tamsi,
nešvari, trūko
oro.
Gulėjimui numetė tik nešvarų
čiužinį, nedavė &ei pagalvės,
nei paklodės/nei antklodės- To
kiame šaltame ir ^drėgname rū
syje Nijolė peršalo. Kai paprašė
kameros prižiūrėtoją vaistų nuo
kosulio, tuomet pastarasis piktai
atkirto: “Na, ir kosėk sau į svei
katą!” Po tokio atsakymo N. Sadūnaitė jokios medicininės pa
galbos jau neprašė, nors jos
buvo labai reikalinga.
Jaroslavlio kameroj Nijolę lai
kė pusantros paros su viena
kriminaliste.
Gorkyje pusrūsio kameroj Ni
jolę laikė su kriminalistėmis 7
paras.
Ruzajevkos kameroj Sadūnaitė praleido vieną naktį.
Potmoj kartu su kriminalistė
mis kameroj išbuvo 5 paras. Vi
sas naktis teko miegoti ant grin
dų. Kameroj buvo pilna blakjų,,
negailestingų, kaip ir patys pri
žiūrėtojai. Dvi paras Potmoj Ni
jolė išbuvo vienutėj.
Kelionė iš Vilniaus iki Mor
dovijos užtruko nuo birželio 20
iki liepos 18. Traukiniuose Ni
jolę vežė daugiausia su krimina
listais, uždarytais geležiniuose
narvuose. Maistui duodavo duo
nos, labai sūrios žuvies ir vandens.,
neėmė/ri gėrė tikvandfenĮ?

Pskovo, Jeroslavho, Gorkio,
Ruzajevkos ir Potmos kamerose
davė labai menką kalinio da
vinį, kurį Nijolė valgė.
1975 rudenį į Mordovijos la
gerį buvo atvažiavę 4 saugumie
čiai iŠ Vilniaus. Jie klausinėjo N.
Sadūnaitę, ar ji savo kalbą ir pa
skutinį žodį teisme kam nors
perdavė iš Vilniaus saugumo
izoliatoriaus, ar kelionėj į Mor
doviją, ar iš Mordovijos la
gerio. Sadūnaitę jiem atsakė:
“Argi jūs dar neįsitikinote, jog
per pusdešimto mėnesio pa
rengtinio tardymo Vilniaus KGB
izoliatoriuj aš neatsakinėjau į jū

sų klausimus, tai ir dabar neat
sakinėsiu”. Saugumiečiai aiški
no, kad jie neklausią, kam
Sadūnaitė perdavusi savo kalbą,
bet tik iŠ kur ją perdavė. Ir į šį
klausimą Nijolė nieko neatsakė.
Nieko nepešę saugumiečiai sa
kėsi, kad jie tik tarp kitko užsu
kę pas ją, nes čia turėję kitokių
reikalų. Paklausinėję apie jos
nuotaikas, — ar nenusibodo,
kaip sekasi kolonijoj, pasišalino.
N. Sadūnaitė per visą kalini
mo laiką negavo nė vieno laiško
iš JAV, nors jai rašė giminės ir
kiti. Taip pat negavo laiškų iš
Anglijos ir kitų valstybių. Ne vi
sus laiškus Nijolė gauna ir iš
Lietuvos.
Iš Norvegijos Nijolei buvo pa
siųsta maisto (šokolado), kurio
jai nedavė. Sadūnaitė apie šį
siuntinį sužinojo tik tada, kai iš
jos skurdaus kalinės atlyginimo
už šį siuntinį buvo atskaityta 8
rubliai. Po trijų mėnesių lagerio
administracija šį siuntinį atidavė
Sadūnaitės broliui.
1975 liepos mėn. Mordovi
jos lagery7 ukrainiečių poetas Va
silijus Stusas buvo žiauriai su
muštas. Sužinojusios apie šį
faktą, Nijolė kartu su keturiomis
politinėmis kalinėmis rugpiūčio
1-5 protesto ženklam* prieš
lagerio vyriausybės savivalę bei
žiaurumus badavo.

'Íljii>,|íg|_

išsireiškė: , Lenkų nuotaika yra
prasta. Žmonės nusiskundžia, kei
kia ir neturi intereso gerai atlikti
Petras Pakalnis
savo pareigas' . Kardinolas S.Wis- •
LENKUOS
.zynski, Lenkijos primas, neseniai
taip per pamokslą kalbėjo: „Skau
1974 ir 1975 m. Lenkijoje bu
du, kad darbininkai turi iškovoti
vo didelė sausra ir Lenkijos vy
savo teises iš darbininkų vyriau
riausybė buvo priversta pirkti ja
sybės“. Vienas buvęs parlamento
vų už 2 milijardus dolerių JAV.
narys išsireiškė kitaip: „Mūsų prob
Ten pat pirko javų ir Sovietai,
lema nėra tik mėsa, bet trūku
bet. 2 milijardai dolerių Lenkijos
mas pasitikėjimo mūsų vadais“.
valstybės samatui buvo nemažas
Rašytojas Andrzejewski ir ekono
dalykas. Be to, prisidėjo ir kitas
mas Lipinski surinko 20,000 do
faktas. 1973 m. Europą ir JAV
lerių šelpti kalinamų darbininkų
ištiko naftos krizė. Lenkija perka
šeimas. Buvęs švietimo m miste
naftą Rusijoje, bet Sovietai tais
ris Bienkowski parašė atvirą laiš
metais pakėlė naftos kainą net
ką vyriausybei, protestuodamas
150 %. Taigi 1973 m.Lenkijos
prieš policijos elgesį su darbiom
vyriausybė turėjo sumokėti ne
kais. Jis taip rašė: „Policijos elge
mažą pinigų sumą Rusijai, o 1974
sys įrodo, kad kai kurie žmonės
ir 1975 m. Amerikai. Dabar Len nustojo tarnauti tautai ir tape
kijoje galionas Bendzino kainuo gangrena, kurios nuodai nuodija
ja 2 dolerius, o JAV 57 centus. viešąjį gyvenimą'. Rašytojas An
Nežinodamas, kaip išsisukti iš drzejewski kalbėjo aiškiau. Vaka
ekonominių bėdų, Gierekas, Len rų Vokietijos televizijai jis taip
kijos komunistų partijos sekre
pareiškė: „Komunizmas buvo už
torius, užšaldė produktų kainas.
krautas ant pavergtų tautų, ku
Lenkijos darbininkai uždirba ne rios yra visiškai dominuojamos
blogai, todėl pirko, ką tik galėjo. Rusijos imperijos įtakos“.
Tokiu būdu pradėjo trūkti kai
Neseniai vienas JAV žurnalis
kurių produktų. Kad žmonės ma tas aplankė Lenkiją kuriam ne
žiau pirktų,
birželio maloniai krito į akis ilgos žmo
mėnesj Gierekas pakėlė produktų nių eilės, stovinčios prie mėsos
kainas. Lenkijoje trūko mėsos, krautuvių durų Jo įdėta Time
todėl Gierekas pakėlė vištienos žurnale fotografija rodo, kad mė
kainą 30%, o kitos mėsos kai
sos krautuvių lentynos yra apy
ną 69%. Tiesa, žmonės laukė,
tuščios. Jis sako, kad Sovietai
kad produktų kainos bus pakel nespaus Giereko, kad jėga už
tos, bet toks didelis kainų pakė gniaužtų protestus, demonstraclimas sukėlė lenkus ant kojų jas ir maištus. Lenkai bijo, kad
Lenkai pradėjo protestuoti, de Sovietai nepasielgtų su Lenkija
monstruoti ir net maištauti. Ro taip, kaip pasielgė su Čekoslova
dom mieste žmonės sudegino ko kija. Sovietai turi Lenkijoje dvi
munistų partijos būstinę. 1956 tankų divizijas. Lenkai nenori
ir 1970 m. darbininkų demons provokuoti rusų, nes tai reikštu
tracijos privertė komunistų par karą Lenkijos politinė ir ekono
tijos sekretorių Gomuiką ir kitus minė padėtis tikrai yra nepavy
aukštus pareigūnus atsistatydinti. dėtina.
Gierekas to likimo išvengė, nes,
matydamas žmonių nepasitenki
nimą, atšaukė kainų pakėlimą.
Tačiau tuo nepašalino mėsos ir
kitų produktų trūkumą. Apie
pusantro milijono lenkų gyvena
po dvi šeimas viename bute. Kas
nori pirkti butą, turi laukti apie
10 metų. Kas užsisako Lenkijoje
gaminamą Fiat automobilj turi
laukti nuo 3 iki 5 metų. Geros
mėsos beveik visiškai negalima
gauti. Cukrus yra racionuotas,
gaunamas su kortelėmis. Kai ku
rių miestų gatvės naktį neapsyiečiamos. Trumpai, nors lenkai turi
pinigų, bet negali pirkti jiems rei
kalingų produktų.
Gierekas padarė ir kitą klaidą.
Pavasaris
Jis norėjo numalšinti maištaujan
čius darbininkus masiniais areštais
Pirmyn Į kovą už tėvynę,
Kai kurie maištautojai buvo nu !
Už brangią žemę Lietuvos!
teisti 10 metų kalėti. Kai buvo
Garbė tėvams, kurie ją gynė,
teisiami apie 100 suimtųjų, už
Ir kas už ateitį kovos!
juos pasisakė darbininkai, inteli
gentai, studentai ir kunigai. Vie
Maironis
nas Radom miesto kunigas taip
.apie dabartinę Lenkijos padėtį
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TIKINČIŲJŲ DEMONSTRACIJOS
ŠILUVOJ
įrašytas šūkis — Kryžiau šven
Gražina Paegle, kuri daug
veikė Simo Kudirkos vadavimo
byloj, neseniai gavo laišką iš
Anglijos. Atidariusi voką, rado
kelias fotografijas ir rusiškai pa
rašytą laišką, kurio ji nemokėjo
perskaityti. Apie šio laiško gavi
mą ji daug ką painformavo.
Darbininko redakcijai ji atsiuntė
to laiško kopiją ir nuotraukas.
Laišką perskaičius ir apžiūrė
jus visas 7 nuotraukas, štai kas
paaiškėjo.
Lietuviai katalikai 1976 rug
pjūčio 29, sekmadienį, organiza
vo eitynes į Šiluvą. Trys kilo
metrai nuo Šiluvos susirinko
daug žmonių. Ten buvo pastaty
tas kryžius su įrašu: “Kryžiau
Šventas, nušviesk mum ateities
kelius”. Tą kryžių pastatė Juo
zas Šileikis ir Mečislovas Jurevi
čius.
Nuo kryžiaus žmonės ėjo į
Šiluvą. Viso eitynėse buvo 500
žmonių, iš jų 93 studentai ir vi
durinių mokyklų mokiniai.
Laiške rašoma, kad šios katali
kų eitynės buvo organizuojamos
protestuojant prieš religinių tei
sių pažeidimą.
Paskutinė laiško'eilutė sako,
kad Ši medžiaga siunčiama pa
skelbimui.
Pridėtos 7 nuotraukos. Pir
moj matom patį kryžių ir minė
tus statytojus Juozą Šileikį ir
Mečislovą Jurevičių. Trečias —
nepažįstamas. Antroj nuotrau
kos pusėj lietuviškai pieštuku

tas, nušviesk mūsų kelius, 1976.
VIII.29-1976.IX.30.
Pridėtos ir statytojų pavardės.
Kaip matome iš datų, kryžius
stovėjo tik tris dienas. Paskui
jis buvo valdžios pareigūnų pa
šalintas.
Kitos nuotraukos vaizduoja
pačias eitynes. Pirmoj matome
visus eitynių dalyvius kryžkelėj.
Kairiau iš medžių kyšo Šiluvos
koplyčia, kuri stovi kapinėse.
Antroji eitynių nuotrauka rodo
tos scenos detalę. Matom tą pa
čią kalvą gilumoj, geriau įžiū
rime žmones ir jų apsirengimą
Matome garnį daug jaunimo.
Kitos trys nuotraukos, kurių
nededame, vaizduoja kaip žmo
nės pasiekia miestelį. Visos foto
grafuotos taip, kad nesimato vei
dų, o tik nugaros.
Paskutinėj nuotraukoj jau ma
tome žmones, einančius prie
Šiluvos bažnyčios. .
Reikia priminti, kad Šiluvoj
yra du svarbūs religiniai pastatai
— bažnyčia ir koplyčia. Koply
čios bokštą matėm pirmoj nuo
traukoj, o paskutinėj nuotraukoj
yra bažnyčia.
Jokių įrašų kitose nuotraukose
nėra.
-oRezistentai, disidentai yra
padarę Šias nuotraukas ir slapta
atvežę iki Anglijos. Iš ten buvo
nurodyta, kur jas persiųsti į
Ameriką, kad būtų paskelbtos
viešai
DARBININKAS

pasiekia Šiluvos bažnyčią.

Pasitarimas pašaukimų reikalais
Seselių* kazimieriečių moti
niškame name Marquette Parke,
Chicagoj, sausio 21 susirinko
lietuviškų vienuolijų ir JAV Lie
tuvių Kunigų Vienybės atstovai
pasitarti pašaukimų reikalais.
Pirmininkavo Amerikos Lie
tuvių Katalikų Tarnybos reikalų
vedėjas kun. K. Pugevičius.
Pasitarimas vyko nuo 9:30
vai. ryto iki 4:30 vai. p.p. su
trumpomis pertraukomis. Vidu
dienį buvo koncelebruojamos
mišios už pašaukimus į dvasinį
luomą. Kun. J. Šarauskas pasakė
dienai pritaikytą himiliją, kuri
sukėlė nepaprastą susidomėji
mą.
Prieita prie konkrečių n u tari -

mų, kurie čia suminimi.
1. Numatyta išleisti lietuvišką-anglišką informacinę brošiū
rą apie lietuviškas vienuolijas,
Šv. Kazimiero kolegiją Romoj ir
apie pašaukimus. Brošiūros pa
ruošimą koordinuoti buvo pa
kviesta Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnyba.
2. Pašaukimų stoka išplaukia
iš tam tikro idealų išblėsimo.
Mūsų šeimose, parapijose, vie
nuolijose bei pavienių dvasiš
kių ir pasauliečių gyvenime rei
kalingas dvasinis atsinaujinimas
iš pamatų. Planuojama sudaryti
iš kunigų, pasikviečiant talkon
vienuoles ir pasauliečius, tam
tikrą skaičių asmenų, kurie galė
tų mūsų parapijose bei koloni
jose rūpintis dvasiniu atsi-

Pastatę kryžių Jonas Šileikis ir Mečislovas Jurevičius. Tre
čias — nežinomas. Kryžius stovėjo tik tris dienas, paskui val
džios žmonės jį pašalino. Visos nuotraukos gautos iš Lietuvos,
gaivinimu.
3. Pasitarimo dalyviai sutiko ir
toliau palaikyti ryšius pašauki
NAUJA PREMIJA
mų klausimais; jie kviečia susi
Prof. dr. Antanui Maceinai,
rūpinti tais reikalais ir kitus.
gyvenančiama Vokietijoj, pa
Diskusijų metu visi sutiko,
skirta 1000 dol. premija už
kad į pašaukimų problemą leng
pereitais metais geriausią religi
vų, paprasti^ atsakymų nėra. Ka
nę knygą “Religijos filosofija”.
dangi pašaukimas yra Dievo
Ateitininkų federacijos valdybos
duota dovana, reikalinga visų
sudaryta komisija posėdžiavo
malda. Nutarta prašyti, kad ti
sausio 30 Cbicagoj, marijonų pa
kinčiųjų maldoj lietuviškose mi
talpose
Premijos mecena
šiose būtų įvesta invokacija pra
tas yra kun. dr. Juozas Prauskis.
šant pašaukimų.
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STOVYKLA BITUTĖ

R, No acampamento. Aprende-se primeiramente
em casa, depois na escola e em grupos que ensinam
formação. Em casa, no acampamento, na escola, na
rua. No lar e na escola.

TEMA: O FUTURO DA FAMILIA

P. Como uma criança se torna um adulto respon
sável, com maturidade suficiente para formar sua

DIA DE REFLEXÃO CRISTÃ

propria família?

Com o tempo. Quando ela já for responsável e
souber assumir seus atos. Quando ele se sentir capaz
para isso.

P. Para que existe a família? Qual é a função dos

pais, dos filhos, dos avós?

R. Para a integração dos individuos na sociedade
com boa estrutura, a função dos pais e dos avós é de
dar uma boa educação aos filhos através de suas ex
periências. A função dos filhos é de completar os pais
assimilando suas experiências, para ter uma base de
vida na sociedade.
Como unidade em que o indivíduo toma parte. O- •
rientar os filhos para o futuro. Para dar continuidade
formando uma comunidade perfeita. Dos pais é edu
car os filhos, que devem confiar no que dizem. Os avós devem educar seus filhos.
P. Sob que condições existe a paz na família — abertura, fingindo, escondendo, conversando, confi
ando?

R. Abertura, conversando e confiando. Conver
sando e dialogando. Conversando entre si, e confiaiK
do. Através da abertura dos problemas, de conversar
entre todos e confiança.
P. Você confia nos seus pais? Desde quando? Ainda?

R. Desde pequenos adquirimos confiança em nos
sos pais. Sim, quando não podemos resolver nossas
situações sozinhos, por exemplo. Desde o primeiro
dia que tivemos que enfrentar o problema. Sim.Sim,
desde que adquirimos consciência de saber o signifi
cado de „Confiar5'. Desde pequenos.
P. Quais são. os problemas dos pais a respeito da
educação dos filhos? Na sua família? Nas famílias
dos outros?

R. Diferença de geração. Diferença de geração e
quando seu filho começa a chegar aos 14 anos. Cada
geração tem seu modo de viver. Surgem novas idéias.
Os filhos discordam dos pais.
P. Os nossos pais são perfeitos? Não são mais?
Os filhos são perfeitos? O acampamento é perfeito?

P. Você entende seus pais? As families são todas
iguais? Os seus pais compreendem você? Você pro

cura conversar com seus pais sobre coisas importan
tes para você?

R. Nada disso é perfeito. Só Deus é perfeito. Não,
pois nenhum ser humano é perfeito. Não, nada é per
feito no mundo. Não, nada é perfeito neste mundo.
Sempre existem novas idéias a se adaptar.
P. De onde vem a discórdia na família? De fora?
de dentro? Como se resolvem os problemas?

R. A discórdia vern de fora. Com o diálogo. Vem
dos dois lados, resolvem-se com diálogos entre os in
dividuos. Da incompreensão dos seus membros. Con
versando é que a gente se entende.
P. Quais conselhos daria aos pais de família? Aos
filhos que ainda moram com os pais?

R. (Pais) Ser mais compreensíveis, (filhos) haver
compreensão mútua. (Pais) Não bater sem motivos,
trocar idéias, tentar se atualizar, tentar compreen
der os problemas dos filhos. (Pais) Uma liberdade
dentro dos seus limites. (Filhos) Aceitar as idéias
dos pais. O filho obedecer ao pai, e o pai tentar com
preender o filho.
P. Onde as pessoas aprendem a falar, amar, tra
balhar, cozinhar, fazer limpeza, rezar, pensar se di
vertir, cantar e também todas as coisas lituanas?

Jaunimui
Bulletin deá Jeunes d‘ origine Lithuaniene. Taip vadinasi Prancūzijos lietuvių

jaunimo biuletenis prancūzų kalba, kurio
Nr. 1 išėjo kovo mėnesį. Biuletenio tiks
las palaikyti ryšius Prancūzijos lietuvių
jaunimo tarpe ir informuoti juos apie Pa
saulio lietuvių jaunimo veiklą. Pirmame
numeryje diskutuojami buvusiųjų ir būsi
mo Jaunimo kongreso tikslai. Prancūzijos
jaunimas kviečiamas prisidėti prie IV
PLJK-so (Europoje, 1979 m.) rengimo.
Biuletenyje taip pat yra straipsniai apie
Lietuvos praeitį ir dabartinę padėtį. Biu
letenį redaguoja Sigita Kondrataitė. 17
rue Poliveau, 75005 Paris, France.

Kolumbijos LJS-gos biuletenis Pašvais
tė, leidžiamas 'lietuvių ir ispanų kalbomis,

■

w

redaguojamas Kęstučio Slotkaus. Biulete
nis gana plačiai aprašo Argentinos, Ko
lumbijos, Brazilijos, Urugvajaus ir Venezuelos liet, jaunimo veiklą.
Iš Argentinos į Kolumbiją (6.000 km
atstumas) atvyko jaunimo veikėjas Vik
toras Barzdžius. Kelionės tikslas — už
megzti ryšius su Argentinos. Kolumbijos
ir Venezuelos lietuvių jaunimu. Taip pat
pasitarti apie artėjantį VI PALK-ą (Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongresą), kuriame
tikimasi suruošti ir Jaunimo Studijų Sa
vaitę.
1977 m. birželio 30 — liepos 7 d. d. Ko
lumbijoje ruošiama Jaunimo Studijinė
Stovykla.

R. É importante haver um diálogo para esclarecer
dúvidas. Sim, sempre que necessitamos de ajuda;quando é um assunto banal, a gente deixa passar. Sim,pen
samos em nossos pais, tentamos entendê-los e com
preendê-los, nem todas as famílias são iguais. Mas em
todas existe o amor. (Os pais) Às vezes, dependendo
do assunto. (Iguais) Não, porque cada uma tem seu
modo de pensar, educação de acordo com suas tradi
ções, condição ambiental e monetária, etc. O que elas tem em comum é o amor entre seus membros.
(Filhos) Não, porque eles foram criados numa edu
cação totalmente diferente da educação de agora.
(Iguais) Em certos pontos, sim. Em outros, não. (Fil
hos) Às vezes. Nossos pais também tentam nos com
preender. (Conversar) Às vezes. (Pais) Às vezes. (1guais) Não. (Filhos) Depende.
P. Qual é^o futuro da família? e da sua família?

R. O futuro da família é incerto. Exemplo: obje
tivos - 1) dar formação aos filhos, 2) viver em har
monia e paz, 3) as pessoas casam por segurança, din
heiro ou amor, 4) transmitir seus costumes e tradi
ções de geração para geração.
Ainda não sabemos — há uns cem anos atrás as
famílias eram bem diferentes das de hoje e tinham
certeza que eram perfeitas; e as de agora também se
acham perfeitas. Sofrerá modificações conforme o
tempo. Maior entrosamento entre os que nela convi
vem. Continuar sempre a mesma.

ITALIJA
LIETUVIŲ KALBOS SEMINARAS

Jau kuris laikas Domodossolos mieste
veikia lietuvių kalbos seminaras. Jame
lietuviškai mokosi 12 asmenų, kurių du
atvyksta net iš Milano. Kurso lygis atitin
ka Lietuvos gimnazijos programą. Semi
narą veda rosminietis tėvas T. Ereminas
rosminiečių licėjaus (gimnazijos) patal
pose. Italai mūsų kalba domisi dėl įvairių
priežasčių: vieniems rūpi kalbotyra, kiti
dėl simpatijos Lietuvai, jos kultūrai bei
kenčiančiai lietuvių tautai. Rosminiečių
gimnazijos direkcij-a lituanistinio semi
naro atidarymo proga paskelbė tokį skel
bimą:
„Kaip paaiškėjo iš neseniai spausdintos
žinios „Eco del? ossola — risveglio ossolano“, „II Popolo dell* Ossola“, ..II Verbano“, II Sempione“, „L‘ Informatore“ ir ki
tuose savaitraščiuose, Domodossolos Ros
miniečių Kolegijoje netolimoje 'ateityje
bus pravestas lietuvių kalbos ir kultūros
kursas. Jo reikalavo Domodossolos moky
tojai ir Milano universiteto kalbų studen
tai. Kursas bus svarbus tiems, kurie nori
atsiskleisti Europos kultūros versmes. Iš
tikrųjų lietuvių kalba yra artima sanskri
tui.“
Tėvas T. Ereminas jau eilę metų gyve
na Domodossoloje ir su italais yra visai
sutapęs, šių eilučių autoriui lankantis Do
modossoloje, teko girdėti italus sakant:
„ii nostro connazionale Padre Ereminas“...
(mūsų tautietis tėvas Ereminas...) Mums"
reikia džiaugtis, kad tėvas Ereminas gra
žiai suderinęs dvi Europos kultūras, sėk
mingai darbuojasi Lietuvos naudai.

ETNINIS RENESANSAS AMERIKOJE

Ryšium su TV filmos „Roots“ pasirody
mu, Amerikos ir Anglijos spaudoje pra
dėtas diskutuoti savotiškas etninis rene
sansas... „Italai. lenkai, švedai, lietuviai ;r
japonai yra tarp tų grupių, kurių protė
viai sudarė dabartines amerikiečių šei
mynas, rašo Anthea Disney (Daily Mail,
vasario 18). Dabar, esą, šių amerikiečių
žmonės stengiasi susirasti kamieną iš ku
rio jie yra kilę. Jaunieji nori žinoti, ku
riai etninei grupei jie priklauso.
Tuo tarpu, kai prancūzų ir vokiečių
kalbų mokymasis kolegijose sumažėjo,
žymiai pakilo kitų etninių grupių kalbas
studijuojančiųjų skaičius.
Bibliotekose reikalaujama istorinių et
ninių veikalų ir .periodinių leidinių, šiuo
metu JAV priskaitoma 960 laikraščių ar
žurnalų, spausdinamų įvairiomis kalbo
mis. Dalis jų yra dvikalbiai.
Skelbiama, kąd Harvardo universitete
jau pradėjęs ruošti etninę enciklopediją,
kuri pasirodysianti po 2-3 metų. Skaity
tojų jai netruksią, nes, anot minėtos žur
nalistės, „Amerikoje yra 1.475 įvairių
.tautybių organizacijos, pradedant baskų
klubu San Francisco mieste, baigiant Lie
tuvių rašytojų Sąjunga Brooklyne“.
Vienas Kento universiteto profesorius
pareiškęs, kad Amerikoje vis labiau iš
ryškėjanti imigrantų mozaika, kurioje
kiekviena tauta norinti pasilaikyti sakultūrinį charakterį.
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GERA PAMOKA

Piešė R. Nelsaité

KIŠKIS

Per kiekvienas Velykas eina
kiškis vėlai pasivaikščioti. Jis
eina vėlai, kai vaikai miega. Jis
nori paslėpti visus savo numar
gintus’ margučius, kad vaikai
galėtų jų ieškoti atsikėlę Vely
kų rytmetį. Kiškis paslėpė juos
į didelę žolę po medžiu. Labai
geriems vaikams'daug margu
čių, o negeriems — pora saldai
nių. Kiškiui baigus darbą, vai
kai kėlėsi ir ėjo ieškoti margu
čių. Suradę margučius nunešė j.
prie Velykų stalo ir dalinosi —
juos tarp savęs su kitais Vely
MARGUTIS ’
kų valgiais. Papusryčiavę eina
Duok margutį man, kiškuti,
me visi Mišioms į bažnyčią, pa
Jeigu
atnešei jį man,
rėję iš bažnyčios laukiame ma
Duok broliukui ir sesutei,
mytės pietų ir ridinėjam mar
Bėgsim risti mes laukan.
gučius.
Tavo ausys ilgos, stačios, 7
Tu girdėjai, kai prašiau,
Man margutį velykinį,
Ir laiškely parašiau.

Buvo dvi dienos prieš Vely
kas, Rimas pradėjo girtis:
— Aš gausiu daug daugiau
gražių išdažytų margučių negu
tu, Andriau.
— Gal ir gausi, nežinau, Ri
mai, — pasakė Andrius.
— Ką? Aš nežinau? Yra leng
va matyti, kad aš esu geresnis
mokinys, negu tu. Tai žinoma,
kad mano krepšelis bus pripil
dymas skanių sausainių.
— Tik nesigirk! — pasakė
mama.
Šitai pamatė Velykų Bobutė,
kaip Rimas elgėsi ir gyrėsi,
koks jis geras. Naktį prieš Ve
lykas Velykų Bobutė pasakė
savo padėjėjui (kiškiui) įdėti
mažiau skanumynų į Rimo krep
šį.
Velykų dieną, kai parėjo iš
bažnyčios, Rimas surado savo
krepšį. Nuliūdęs paklausė And
riaus :
j
— Kodėl savo krepšyje yra
daugiau skanumynų negu ma
no?
— Nežinau, — pasakė And-!
rius.
•

Mamytė tuojau Rimui pasa
kė:
— Todėl gavai mažiau, nes
gyreisi, koks geras esi.
Rimas atsiprašė ir daugiau
niekados nesigyrė.
Gailė Antanaitytė,

Marquette parko lit. m-la

VAŽIUOJAM GRYBAUTI

Ruduo yra gražus metu lai
kas. Medžių lapai keičia spal
vas. Voverės renka giles žieme:
atsargai. Paukščiai skrenda
šiltus kraštus. Rudenį atšą i
oras ir yra vėjuota. Kai or u
atšąla ir daug lyja, atsirandi

grybauti. Dažniausiai randam
kelmučių ir kazlėkų.
Audronė Povilaitytė»

Lemonto “Maironio” lit. m-los
7 sk.-mokii i
KUO Aš NORIU BŪTI

Aš noriu būti darbininku. Pa
statysiu didelį namą. Tik mar.
reikės kitų darbininkų, nes ai
negaliu vienas. Mums reikės la
bai daug daiktų ir mašinos. Al
ląbai norėsiu būti darbininku.
j . .
Darius Rog.>
Toronto Maironio lit. m-los
H sk. mokinys. Kanada,
“Mūsų pasaulis”

11ÍÍ

Dažas mėtymas jį puošia,
Gėlės, lapai iš šalių,
Linksmas šoku su margučiu,
Atsidžiaugti negaliu.
Alb. Kašiilbienė
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pik. K. Škirpos paruoštą ka
riuomenės reorganizacijos pla
ną, pradėjo atleidinėti augštesnius karininkus atsargon. Tai
iššaukė pasipiktinimą ir susirū
Žvilgsnis iš 50 metų perspektyvos į Lietuvos posūkį
pinimą savo ateitim karininki
P. LELIS
jos eilėse.
Naujos vyriausybės, ypač mi
Mūsų spaudoje beveik nepa
nėtų trijų ministerijų, veikla
stebėtai praėjo prieš 50 metų
sudarė padėti, dėl kurios turėjo
įvykęs žymus nepriklausomos
Įvykti koks nors pasikeitimas.
Lietuvos politikos posūkis, paJo ilgai laukti nereikėjo. Slap
• s iki tol buvusią demokratai kariškių paruoštas valdžios
Lnę-parlamentinę valdžios sis
pakeitimas Įvyko gruodžio 16temą autoritetiniu arba vienos
17 naktį, pasinaudojant prie
partijos valdymu.
danga, kai Į Kauną buvo suva
Steigiamojo ir dviejų pirmųžiavę kariuomenės dalių vadai
ių seimų rinkimus laimėjo
pasveikinti prezidento K. Gri
krikščioniškos partijos, bet,
niaus jo 60 metų amžiaus su
artinantis ekonominei krizei,
kakties proga.
pasireiškę ūkiniai sunkumai vei
Rašančiam šias eilutes teko
kė opozicijos naudai, ir 1926 m.
matyti, kaip tas perversmas at
birželio mėn. naujo seimo rin
rodė Kauno gatvėse. Tada, kaip
kimus laimėjo kairiosios parti
studentas, turėjau kambarį Mic
jos — valstiečiai liaudininkai
kevičiaus g-vėj pas rusę Nabair socialdemokratai.
tovą, kuri laikė privačią valgyk
Vyriausybę, tų partijų koali
lą. Ten ateidavo pietauti Ameri
cijos pagrindu, sudarė v. liau
kos. Anglijos konsulatų tarnau
dininkų partijos vadas Myko
tojai ir augštesni Lietuvos val
las Sleževičius, kuris Lietuvos
dininkai. kurie kalbėdavosi ang
kūrimosi pradžioje-Jjuvo antro
liškai arba rusiškai. Tik tarnai
jo ministerių kabineto pirminin
tės ir padavėjos kalbėjo tarpuku ir 1919 m. pašaukė savano
savv lietuviškai.
rius tėvynei ginti.
Gruodžio 17 d., 7 v. ryto, nu
Nesuradęs tinkamų žmonių i
ėjus pusryčių. Nabatovienė sa
visoms ministerių vietoms už- !
ko: “Posmotrite čto tam v goimti, jis pats pasiėmė teisingu
rode delajetsia. na ulicach solmo ir užsienio reikalų ministe
daty...” Paėjęs iki Laisvės
rių pareigas. Būdamas perdaug
alėjos, pamačiau, kad tikrai
užimtas trijose tarnybose, jis
vyksta kažkas nepaprasto: žmo
negalėjo Įsigilinti i visų minis
nės pulkeliais sustoję patylomis
terijų politini darbą ir griež
šneka, kiti skaito išklijuotus ant
čiau vadovauti. Jo vyriausybės
stulpų atsišaukimus, o karei
nepasisekimo priežastis, nuve
viai su šalmais ir šautuvais po
dusi Į perversmą, buvo ta, kad Į
pažastimis- iš lėto vaikštinėja
dviejų *svarbesnių ministerijų
šaligatviais — patruliuoja. Pra
vadovavimą pavedė socialdemo
budus tarp žmonių, pavyksta ir
kratams — vidaus reikalų — V.
man pro žmonių galvas atsišau
Požėlai, švietimo — V. Čepins
kimą perskaityti* Atsimenu, vi
kiui. Užsienio reikalų ministe
sų žmonių veidai buvo nušvitę.
rių buvo kviestas V. Sidzikaus- :
Jie perversmą komentavo su di
kas. bet jo ūkininkų partija ne
deliu džiaugsmu.
sutiko, kol kabinete bus social
Matėme gatvėje dažnai pra
demokratų žmonės. Nors pasta- ‘
važiuojančius autovežimiųs, pil
rieji buvo visuomenei gerai ži
nus kariškių. Kelis kartus pra
nomi ir nusipelnę, vienas kaip
važiavo pulkininkai — Skorupsžymus advokatas ir kovotojas
kis, Daukantas. Plechavičius.
prieš caro valdžią, antras kaip
Glovackis ir gen. Nagevičius.
žymus mokslininkas, bet jie bu
Kitų kariškių nepažinau. Jokių
vo marksistai-menševikai (Ple' didesnių sujudimų gatvėse ne
chanovo pasekėjai). Jiems dau
Vytauto Didžiojo paminklas (skulptoriaus V. Grybo
simatė. Pagal okupuotos Lietu
giau rūpėjo darbininkų reikalų
j
projektas) pastatytas 1932 m. Aukštojoje Panemunėje,
vos istorijos šaltinius, pervers
iĮ
gynimas, negu bendri valstybės
Lietuvoje.
mininkų atsišaukimo turinys
reikalai. Požėla, kaip ir dauge
buvo toks:
lis kairiųjų pažiūrų lietuvių,
nepriklausomos Lietuvos veikė vo tarp demonstrantų ir publi
♦
kos
Įvairūs
išsišokimai,
1919 m. dalyvavo V. Kapsukojais.
I visuomenę!
Prof. Čepinskis leido lenkų
Mickevičiaus valdžioje, kai ji
Požėla, tapęs vidaus reikalų
Lietuvos KariuoiTi'enė, kuri guldė
buvo atsibasčiusi iš Rusijos i
ministerių, tuojau paleido va mažumai neribotai steigti nau
galvą už brangią Lietuvą ir dabar
jas mokyklas, nors jie jau turė
Lietuvą. Tada niekas nežinojo
džias iš rankų ir sudarė tokią
yra pasiryžusi lieti kraują už jos
jo
savo
pradžios
mokyklų
ir
kokia ta valdžia bus, o gyventi
padėti, kaip Rusijoj Kerenskio
Nepriklausomybę, pamačiusi, k^p da
gimnazijų.
Lenkai
suspėjo
iki
bartinis Seimas ir Vyriausybė par
reikėjo.’Kapsuko “Lietbel” tar
laikais — iš kalėjimų paleido'
pervprsmo-įsteigti
60
naujų
mo

duoda tėvynę bolševikams ir svetim
nyboj dar buvo V. Biržiška, A.
politinius kalinius, daugiausia
taučiams, nutarė paimti laikinai ša
Janulaitis, K. Bielinis, V. Lašas,
komunistus, suteikė teisę komu- '< kyklų.
lies valdymą Į savo rankas, kad grei
Naujas krašto apsaugos mi
prof. Purenąs, adv. Petaškevinistuojantiems
darbininkams
čiausia atiduoti tą valdžią i rankas
čius, daktarai Mažylis. Avižonis,
demonstruoti ir naudotis gat ll isteris 4)Ik. Papečkys, vykdy
t»krų Lietuvos sūnų. Visoje šalyje
damas naujo štabo viršininko
Kuzma. Jie vėliau tapo žymiais
vėse pilna laisve.-Dėlto iyykda-

Gruodžio 17-sios perversmas

T

čių Ordinu. Yra senose kronikose
užregistruota 140 kautynių su vo
kiečiais, kurie Europos remiami,
brovėsi į Lietuvą.

Pirmieji žmonės žemėje gyven
davo vidutiniškai apie 20 metų.
Dabar ilgiausiai žmonės gyvena Nor
vegijoje: vidutinis amžius 77 metų,
Lietuvoje - 76 m... Brazilijoje 56 m.

4R ŽINAI, k cU....
Italijoje pries pora metų buvo
išleistas žodynas, kuriame nurodyta
7 tūkstančiai įvairių profesijų. 1974
m. Lenkijoj išleistoje Profesijų En
ciklopedijoj yra suregistruota 2.500
specialybių, kurių ten galima išmok-.J
ti.

Kurmis per parą išrausia'valgio
ieškodamas 4-5 metrus tunelio, Nors
jis sveria apie 100 gramų, tačiau
alkiui numalšinti turi suėsti apie
50 gramų.

Vienas litras verdančio vandens
turi tiek energijos, kad jos užtektų
užkelti į dešimtą aukštą 900 kg. kro
vinį.

Pirmoji pasaulyje Dainų Šventė
įvyko 1818 metais Šveicarijoje.
Garsi visoje Europoje Lietuvos
meškų mokykla buvo įsteigta XVII a.
Smurgainių miestelyje, netoli Vil
niaus.
Prof. Roeling, Vokietijoj, apskai
čiavo, kad vienam priešo kareiviui
užmus*ti Cezario laikais, išlaidų vals
tybei būdavo 70 amerikoniškų cen
tų. Napoleono laikais - veik 9000
dolerių. Pirmame Pasauliniame kare
(1914-18 mm.) - 23.000 dolerių.
Antrame Pasauliniame kare - 50.000
dolerių. Vietnamo kare vieno prie
šų partizanų užmušimas J. Ameri
kos Valstybėms kaštavo 310.000
dolerių.

Šampanas, vienas brangiausių svai
ginamų gėrimų, paduodamas ant
stalo su ledais, bet jis ledų nemėgs
ta. Prie 10° šalčio šampanas pra
randa skonį

Čigonai atkeliavo iš Indijos į Eu
ropą prieš tūkstantį metų. Prieš
400 metų jie atsirado ir Lietuvoje.

Seniausias pasauly miestas, ar
cheologų nuomone, yra Jerichas
(Jordanijoje). Žmonės jame gyve
no jau prieš 10.000 metų. Lietuvo
je seniausiais .miestais laikomi Vil
nius, Kaunas (l.ooo metų), Palanga
ir Klaipėda.
Viešpataudamas Lietuvoje nuo
1.345 iki 1.382 metų Kęstutis buvo
veik nuolatiniame kare su Kryžiuo-
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Žmogaus smegenys 70 metų lai
ko tarpe užregistruoja per 15 mili
jardų įvairių informacijų, tačiau,
kaip specialistai tvirtina, iš viso to
ką žmogus sužino, jo atmintyje lie
ka tik maža dalis.

Lietuvoje neseniai buvo surasta
daug mamuto kaulų, ypač prie Vil
niaus. Mamutai, kurie buvo didesni
už dramblį (apie 4 metrus aukščio)
gyveno Lietuvoje ledynų laikotar
pyje — prieš 13.000 metų.

PRIEDAS
São José dos Campos mieste 33
jaunuoliai atliko vienos dienos už
daras rekolekcijas per., šių metų
karnavalą.

GRUODŽIO 17-OSIOS, . .
skelbiamas karo stovis, o Kauno
mieste apgulos stovis. Visiems įsa
kome eiti savo pareigas: kas neis
savo pareigų, bus atiduotas karo lau
ko teismui.
Laikinoji karo valdžia

( Kiek atsimenu matytą ir skai
tytą atsišaukimą ant stulpo, jis
buvo daug ilgesnis, negu šis.
Aname buvo paminėta Plecha
vičiaus pavardė).
1926 m. gruodžio 16 d. sei
mas svarstė biudžetą, ir posė
dis užtruko iki 2 v. nakties. To
posėdžio stenograma rodo, kaip
karininkai nutraukė seimo po
sėdi.
Posėdžių salėn pro duris prie
prezidiumo stalo Įeina keli ka
rininkai. Vienas jų pareiškia:
“Gerbiamasis seimas, duotas Įsa
kymas išsiskirstyti”. Atstovai,
seimo pirmininkas dr. J: Stau
gaitis ir posėdyje pirmininka
vęs vicepirmininkas Kairys su-stoja. (Pauža).
PIRMININKAUJANTIS KAIRYS.
Atsiprašau, kieno vardu tamsta įsa
kymus duodi?
KARININKAS. Diktatoriaus var
du!
PIRMININKAUJANTIS.
Kokio
diktatoriaus?
KARININKAS. Mums žinoti.

PIRMININKAUJANTIS. Ar tams?
ta žinai, kurioje vietoje tamsta esi?
Prašau apleisti salę.
KARININKAS. Duodu dvi minu
les laiko. (Seimo atstovų tarpe kyla
nerimas. Pauža. Girdėti balsai atsto
vų tarpe: “Tegu prežicįiurnas ką nors
daro; ?.

S YPSENOS

JAUNAVEDŽIAI

Du jaunavedžiai stovi geležinkelio perone, pasiruošę išvykti j
povestuvinę kelionę.
— Įsivaizduokime, kad mes
seniai vedę, —, šypsodamasi sa
ko jauna žmona vyrui.
— Gerai, tada tempk lagami
ną, — atsako vyras.

Vilniaus krautuvėje
“Tarybinėje” vaisių krautu
vėje, Vilniuje, Įeina žmogelis ir
klausia:
— Ar turite obuoliu?
— Ne, — atsako pardavėja.
— 0 kriaušių yra?
— Nėra.
— 0 kaip su slyvom?
LAIMĖJO KAR4
— Draugas pilieti, čia ne in
formacijų biuras. Aš negaliu at
Vienas vokietis atsisakė sa
sakinėti i visus jūsų klausimus... vo pilietybės ir tapo britų pi
liečiu.
Šalin visi “izmai”!
— Ką gi čia laimėjai? —
Viename susirinkime paverg
to] Lietuvoj agitatorius pasakė primygtinai paklausė kitas tau
smarkią kalbą, kurią užbaigė tietis.
šaukdamas: “Šalin kapitalizmas,
— Na, tikras dalykas, — at
nacionalizmas, fašizmas ir ame sakė buvęs vokietis, — aš da
rikiečių imperializmas!”
bar laimėjau antrąjį pasaulinį
Balsas senutės iš vidurio sa karą.
lės:
— Ir reumatizmas, drauge, ir
reumatizmas!
GEBĄS KAIMYNAS

Priėmime
— Koki viščiuką man atnešė
te — vien oda ir kaulai!
— Atleiskite, visas plunksnas
šeimininkė sunaudojo pagal
vėms, — aiškino patarnautojas.
PIRMININKAUJANTIS. (Kreip
damasis Į karininkus). Gal Tamstos
malonėsite apleisti salę, kad seimas
galėtų susitarti?
KARININKAS. Ne! (Atsisukęs i
karininkus). Ar apsupot? (Iš kari
ninkų: “Taip”.).
PIRMININKAUJANTIS. Skelbiu
seimo posėdį pasibaigus, sekamas
hus sušauktas pranešimu. (3 vai. 43
min. gruodžio mėn. 17 d. Atstovai
skirstosi, apleisdami salę).

Tą naktį visi ministerial bu
vo suimti ir nugabenti Į kariuo
menės štabą. Visos svarbesnės
valdžios Įstaigos ir telefonų
centrinė buvo užimtos. Jokio
ginkluoto pasipriešinimo per
versmui nebuvo. Prezidentas
Grinius atsistatydino, o sušauk
tas seimas, kuriame dalyvavo
tik krikščionys demokratai ir
tautininkai, išrinko nauju pre
zidentu A. Smetoną.
Dabar, net po 50 metų, sun
ku pasakyti, ar tas perversmas
buvo reikalingas. Tuometinis
būkštavimas, kad vietos komu
nistai galėjo padaryti pervers
mą ir ivesti sovietinę tvarką
Lietuvoje, neturėjo tvirto pa
grindo vien dėlto, kad Lietu
va neturėjo bendros sienos su
Sovietų Sąjunga, o komunistų
skaičius Lietuvoj buvo labai
mažas.
Didesnis pavojus buvo iš Len
kijos pusės, kuri laukė, kad
Lietuvoje Įvyktų neramumai,
kad ji galėtų Įsikišti neva savo
saugumui užtikrinti. Tai rodo
j po karo paskelbti vokiečių ar
chyvu slapti dokumentai (“Wei-,
mar Germany and Soviet Russia
1926-1933. A study of diploma

— Jūsij šuo surijo mano viš
čiuką!
— Ačiū, kad perspėjote. Šian
dien vakare neduosiu jam ėsti.

tic instabilities”). Pagal tuos vo
kiečių šaltinius, Lietuvai tuo
met grėsė didelis pavojus iš
lenkų pusės. Gruodžio 17 per
versmas pasuko Vokietijos po
litiką 180" — po perversmo vo
kiečiai ir rusai (Rapalio sutar
ties dvasioje) pradėjo< stipriau
remti Lietuvą prieš Lenkiją.
Lenkų kariuomenės judėjimas
Vilniaus krašte vakaru link tik
rai vyko. (Apie tai gen. Nagevi
čius buvo perspėjęs prez. Gri
nių).
Vokiečiai labai norėjo, kad
Lenkija užimtų Lietuvą ir tuo
būdu susikompromituotų pasau
lio akyse. Tuo atveju vokiečiams
būtų buvę lengviau atsiimti
Dancigo koridorių ir Sileziją.
Anglai toms vokiečių aspiraci
joms nebuvę priešingi. Į pakar
totini Lietuvos kreipimąsi už
megzti su vokiečiais glaudesnius
santykius vokiečiai atsakė nei
giamai. Lenkai, turėdami ap
gaulingą vokiečių pritarimą ag
resijai. norėję juo pasinaudoti.
Atsimenu, tada universiteto
skaitykloje skaitėme vokiečių
spaudą, kuri buvo labai palan
ki perversmui ir garbinanti A.
Smetoną.
Perversmo planą parengė
gen. K. Ladyga ir kpt. A. Mačiuika, jam vadovavo pik. P.
Plechavičius ir pik. V1-. Skorupskis kaip padėjėjas. Perversmą
įvykdė Kauno Įgulos kariuome
nės dalys, vadovaujamos pik. J
Petruičio ir pik. V. GrigaliūnoGlovackio.

T. Ž.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. kovo mėn. 26 d.

HAMILTONO “AIDAS” SKRENDA
Į PIETŲ AMERIKĄ
Ruošiamasi Motinos Dienos Minė
jimui
Lietuvių Sąjungos-Alianęa gyve
nime, Motinos Dienos minėjimas,
yra neaplenkiama būtenybė, jos
gyvenimo tradicija, jau kelinti me
tai iš eilės kartojama.Šiais metais
Motinos Dienos minėjimas ruošia
mas gegužės mėn. 22 dieną, sek madienį 13 vai. Reikia gerai įsidė
mėti tą dieną, kad nepraleidus ge
ros progos dalyvauti tradiciniame
lietuvių subuvime.

o-O-o-O-o-O-o
Nemuniečiai — lietuvių jauni
mo tautinių šokių grupė „Nemu
nas", nuo kovo mėn. oerkėlė savo būstinę į Sąiungos - Aliança pa
talpas, Rua Lituânia, 67, kur kiek
vieną sekmadienį jie daro šokių ir
sportinių žaidimų pratimus.

Sąjungos -Aliança Moterų sek
cija laikosi pereitų metų nustaty
tos veikimo programos šalpos sri
tyje: renkasi kiekvieną trečiadie
nį po pietų, siuva, ruošia fantus
pabaigos metų bazarui ir kitokius
šalpos darbus atlieka. Moterys,
kad ir nepriklausytų Sąjungai,kvie
čiamos apsilankyti ir paremti Są
jungos Moterų sekcijos veikimą
darbu, dovanomis, patarimais.Metų pabaigoje Moterų sekcija išdalyja pašalpų rubais, avaline,vais
tais ir pinigais po keliolika tüks-,
tančių kruzeirų vertės. Padėkime
joms šitame darbe.

o-0-o-O-o-O-o-O-o

Pereitais metais numatyti re monto darbai Sąjungos-Alianęa
patalpose ir tam tikslui skirtos lė
šos, tapo baigti tik pereito mėne
sio gale. Sudėti priešakiniai įėji
o-O-o-O-o-O-o
mo nauji didieji ir mažieji vartai,
atremontuotos priešakinės namo
Kad paįvairinus veikimą, Sąjun
durys (geležinės), atnaujintas mo
gos-Alianęa Valdyba nutarė
su
terų tualetas, sienos išklotos kok
ruošti išvyką į Santa Izabel apylin
liais iki lubų, tualeto grindys, įė
kę prie sąjungiečių A. ir K. Am jimo prieangis ir rūbinė išgrįsta
brozevičių vasarvietės. Kada tai į- .plytelėmis.
vyks,bus pranešta vėliau.
o-O-o-O-o-O-o-o-O
o-O-o-O-o-O-o-O-o
Kovo mėn. 23 d.. Valdyba sa
Inž. Algirdas Mošinkis, Sąjun
vo posėdyje nutarė kviesti. Valdy
gos-Alianęa patarėjas, grįžo iš Abos Patarėjais būti Aleksandrą
merikos J. V... kur buvo nuvykęs
Bumblj, inž. Algirdą Idfką ir inž.
dalyvauti savo motinos, Celinos
Algirdą Mošinskį.
Mošinskienės, šimtametinėsegim
tadienio sukaktuvėse.
S-gos Krsp.
o-O-o-O-o-O-o-O-o
T. SAULAITIS RAŠO iš LIMOS

PERU LIETUVIAI

Mėnesio Mišios už a.a. PAULI
NOS MUSTEIKIENĖS vėlę bus
balandžio 21 d. 18 vai. šv. Kazi
miero p-jos koplyčioj. Jas užpra
šo ir kviečia jose dalyvauti

Limoje jau daug metų gyvena
Vladas Paškevičius, praleidęs penkeris metus Argentinoje prieš su
kurdamas šeimą Peru. Mėgdamas
keliauti, pažįsta kbne visą Pietų AMaldos Apaštalavimo moterys meriką ir domėdamasis istorija už
sitarnavo vietą Peru Bolivarianų (istorijoje) draugijoje, turinčioje tik
Balandžio 30, šeštadienį, 19 vai.' 50 narių.
šv. Kazimiero p-jos koplyčioj MiVersdamasis įvairia prekyba,
šios už a.a. DOMININKĄ LAUČIŲ šiuo metu daugiausia užsiima isto(pustrečių metų) ir jo draugą a.a.
Lietuviškai kalbanti
JONĄ DIMŠĄ. Užprašo ir kviečia
Vyrų — moterų — vaikų
Mišiose dalyvauti
gydytoja
Uršulė

Hamiltono mergaičių choras |
“Aidas”, vad. solisto V. Verikaičio, su PLB valdybos pritarimu,
šią vasarą ruošiasi vykti į Pie
tų Ameriką. Ten aplankys Ar-į
gentines, Urugvajaus, Brazilijos, į
Kolumbijos ir Venecuelos lietu-;
vius. “Aidas” išvyksta š.m. rug
pjūčio 4 d. ir grįžta rugpiūčio
29 d. Ši kelionė iš “Aido” ir jo
vadovų pareikalaus daug darbo
lėšų telkime ir pasiruošiant kon
certams. Bet jaunos, pilnos ener
gijos, mergaitės tikisi ištverti ir
nuvežti ten esantiems lietuviams
gražių ir skambių dainų.

Pietų Amerikos lietuviai kvie
čia ir laukia “Aido”. Jie žada
viską daryti, kad Lietuvos vardas
su choro pasirodymais nuskam
bėtų ir vietinių gyventojų tarpe.

choras su dideliu pasisekimu kori
certavo Europoje ir tuo pačiu per
Vatikano radiją perdavė savo dai
nas į Lietuvą. Taip pat “Aidas”
turėjo garbės dainuoti pačiam Šv.
Tėvui, popiežiui Pauliui VI. ;Jc
dainavimo klausėsi tūkstančiai
Žiūrovų.
Spaudos atsiliepimai apie “Ai
do” ir solisto V. Verikaicjo kon
certus visada buvo gražūs, pilni
geriausių linkėjimų ir toliau cho
rui daina gaivinti lietuvių širdis.

Todėl visi, kurie girdėjo “Aidą”
dainuojantį scenoje ar plokštelė
se kviečiami paremti jo kelionę
į Pietų Ameriką. Parodykime jau
nimui, kad mes įvertiname jų dar
bą, pastangas išlaikyti lietuvišką
dainą svetimoje padangėje.

Cho
ras yra aplankęs beveik visas lie
tuvių Toloni j as J.A: Valstybėse ir j
Kanadoje. Be to, 1974 m. .vasarą’

“Aidas” Rėmėjų Komitetas

nasis Paškevičius fotografuoja Perija, rinkdamas medžiagos apie še troperu firmos darbus, parengė de
šių P. Amerikos kraštų išlaisvinto šimti filmų apie folklorą (po 40 miri
ją Simon Bolivar. Nuo 1949 m.rin- Peru televizijai, fotografuoja isto
ko šių valstybių prezidentų, minis- rinio muziejaus eksponatus rentge
terių rašytojų, istorikų >r poetų pa no spinduliais (inkų muziejus ir kt.).
Išmokęs chemijos išradingai gamina
sisakymus apie Bolivarą, kurio gi
mimo 200 m. sukaktis bus minima įvairius junginius foto ir silk-screen
technikai. 1969-70 metais buvo gar
netrukus. Pasisakiusių mintys įra
sus Formula 3 lenktynių šoferis.
šytos spalvotais rėmais ir kiekvie
Vladas Paškevičius pasakoja,kad
nos valstybės herbu papuoštuose
pargamento lapuose, kurių prisirin Guayaquil (Ekvatoriuje) vyskupas
ko jau 500. Kiekvieną lapą nuspal sakęs, kad to krašto miškuose esa
ma kelių lietuvių, kurie jj (vyskupą)
vinti V. Paškevičiui užtrunka apie
yra aplankę. Pačiame Peru yra lie
4 valandos.
Sūnus Eduardas, vedęs 1976 m. tuvaitė seselė Requenoje, du kuni
gai — salezietis ir Maryknoll kong
pabaigoj (vestuvėse dalyvavo pus
regacijos — Puno mieste prie Titi
brolis Daumantas Dikinis su žmo
caca ežero, ir dar keli paskui lietu
na Jadvyga, tuo metu dar gyvenę
São Paule), yra profesinis fotogra viai. Keletą metų čia gyveno pora
lietuvių su šeimomis, atkviesti iš
fas ir baigė foto bei kino direkto
Buenos Aires dirbti V. Paškevičiaus
riaus mokslus, šešeris metus išgyįrengtoje įmonėje. Limoje jau mi
venęs Anglijoje ir ten bendravęs
ręs Šeškas, kurio dvi dukterys ište
su lietuviais. Kartu su žmona Car
kėjusios už vietinių
men yra , silk screen" specialistai:
Paškevičiai maloniai priimtu ar
ji perpiešia audeklų raštus, kuriuos
susitiktų su kiekvienu pravažiuojan
Eduardas padidina savo gamina
čiu lietuviu.
miems , silk screen" rėmams. Jau-

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
CUABOA CHUVAS O® TOOOS Q» TIPO», PAAA MO445M3, JÍRttORAÍ t

D r. Antanas Sutkus, gyv. Čika
goje, lankydamasis São Paule, už
prašė Mišias už savo giminaitį, a.a.
mokyt. SIMĄ BAKŠĮ, kurios bus
aukojamos š.m. gegužės 1 dieną,
sekmadienį, 8 vai., šv. Kazimiero
p-jos koplyčioj.
Draugai ir pažįstami yra kvie
čiami dalyvauti Mišiose ir pasi
melsti už mirusįjį

DRA. HELGA HERING

CRlApCAS

MINI.SOMBftlWHAS. TIPO ITALIAMO I ALEMÃO.

médica

HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS

Vfcatíe Vitos Banys <£tda,
ÍK5?. 8&Z&Ž

Ê. i

■

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

R Coelho Borradaų 104
v.

Fano®;

- (Bes. 274-^80)
Pssia
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MUSŲ ŽINIOS
PRISIKĖLIMAS ZEL8NQJE
Visos Didžiosios Savaitės litur
ginės pamaldos abiejose parapijo
se vyko su pasigėrėtinu lietuvių
dalyvavimu, nors lietingas oras kai
ką ir baugino.
Velykų rytas, po nakties lietaus,
•sauso gan blaivus. Ir jau pusę šeš
tos V. Zelinos bažnyčios varpai ža
dino brazilus iš miego, o lietuvius
kvietė j Rezurekciję.
Ir išsivystė iškilminga procesija
„Iietuvių sostinės" gatvėmis: kry
žius su pergalės juosta, mirtj nuga
lėjusio Kristaus statula, kankina
mos, bet kantriai prisikėlimo lau
kiančios Lietuvos laisvai plevėsuo
janti Trispalvė, lietuviškos organi
zacijos, tarp kurių ir jaunieji skau
tai, ateitininkai, o paskui amžinai
tarp musų pasilikęs Kristus Šven
toj Hestijoj, kuriam choras rr gau
si minia linksmai traukė Aleliuja..
Daug artinosi ir prie Dievo Sta
lo, kas Kristui maloniausia.
Gi po Mišių ilgi sveikinimai: Su
linksmom Velykom, su linksmom
Velykom. .

Vardui išrinkti bus sudaryta
komisija. Konkursą laimėjęs gaus
500,00 kruzeirų premiją.

Prelatui Pijui Ragažinskui sulaukus 70 metų ju
biliejaus, LKB-nės choras ruošia PAGERBT UV E S gegužės 15 dieną.

Programoj:

SKLYPININKU SUSIRINKIMAS

- 11 vai. IŠKILMINGOS MIŠIOS, kurių metu
choras giedos;
- 12,30 vai. PAGERBIMO PIETŪS Jaunimo Na
muose.
Ši šventė — tai graži proga ir LKB-nės chorui,
taip pat mininčiam savo 40 gyvavimo ir veiklos su
kaktj konkrečiai išreikšti padėką D.G. Prel. Pijui,
paties choro įkūrėjui.
PAKVIETIMAI šiai nepaprastai progai galima
gauti pas choro valdybos narius arba šiais telefo
nais: J. Bagdžius — 273-1865, Alb. Magyle — 2741817, P. Šimonis-634938.
Prašome pasirūpinti pakvietimais iš anksto, nes
vietų skaičius ribotas.

Balandžio 20 d. šaukiamas susi
rinkimas, kuriame įsigijusieji skly
pus liet, sodyboj, galės juos pasida
linti burtų keliu.

T. SAULA1T1S JAU JAV-bėse
Man laimingai pasibaigė priešpaskutinioji kelionės dalis — iš
Venecuelos, kur reikėjo keltis 3
vai. ryto, iki tėvelių. Iš Carcaso j
Miami 3 vai... o iš ten dar trys (persėdau kartą' iki Hartfordo. Tėvelis
jau laukė, nes buvau iš Miami pa
skambinęs.
Per tris dienas praleidau sniegą,
pavėlavau pamatyti. Jau tėvelių so
delyje žydi krokusai, dygsta ir ki
tos pavasario gėlės, bet medžiai ne
sprogsta.
Linkėjimų visiems.

Jūsų Kristuje,
Gražus tikinčiųjų skaičius daly
Antanas S.
davo ir Šv. KAZIMIERO PARAPI
Kita t. Saulaičio informacija per
JOS koplyčioj, ypač Velykų Vigi- duodama ML-voj palaipsniu
tjos liturgijoj kur buv. AUŠROS
i horas gražiai papildė visas apei
gas

ATVYKSTA DR. KŪMAS

KONKURSAS
LIETUVIŠKOS
SODYBOS VARDUI IŠRINKTI

PRELPIJAUS JUBILIEJUS

Komisijos vardu
Kun. J. Šeškevičius

Iš JAV atėjo patvirtinimas,kad
prof. ANTANAS KLIMAS j Bra
ziliją atvyks numatytu laiku -bir
želio 8—15 dd. Jis praves semina
rus — pasikalbėjimus lituanistikos
srity.
Baltų studijų puoselėjimo drau
gijos narys, Amerikos germanistų
bei lingvistų ir Lituanistikos insti
tuto narys, Pensilvanijos bei Ro
chester io un-tų garbės atžymėji mais pagerbtas profesorius, dr.-.
Ant. Klimas dalyvavo taip ... pat.
tarptautiniuose lingvistų kongre suose Belgijoj, JAV-bėse, Vokie
tijoj, Rumunijoj, Italijoj, JAV-bėse nuo 1969 m. redaguoja žurna
lą ,,Lituanus".

Paskutiniam savo posėdyje lie
tuviškos sodybos komisija nutarė
paskelbti konkursą sodybos var
dui išrinkti.
Sąlygos: Vardas turi būti lietu
viškas, prasmingas ir nesunkiai
ištariamas braziliškai. Gali būti
esantis vietovardis arba sugalvo
tas, bet tinkamas būti vietovar
džiu. Negalima siūlyti vardo, ku
riuo jau vadinasi kur nors esanti
lietuviška stovykla.
'PENKIASDEŠIMTMETIS'
Siūlyti gali visi. Prie kiekvieno
PATIKO
siūlomo vardo reikia prijungti de
šimties kruzeirų auką sodybos
Rašo Albina Vasiliauskaitė iš
naudai. Pasiūlymus galima siųsti
Raul Soares:,,Gavau knygą „Pen
paštu šiuo antrašu:
kiasdešimtmetis' . Tai puiki ir įdo
KONKURSUI, Caixa Postai 4118, mi knyga. Aš ją skaitau su didžiu
São Paulo, Capital, ar įteikti Mū
interesu, nes aprašo visą lietuvių
sų Lietuvos redakcijoje ar V. Ze
gyvenimą Brazilijoje — nuo
pir
linos klebonijoje.
mųjų imigrantų iki šių dienų.
Aš buvau užsisakius ne vieną, o
daugiau knygų; dabar laukiu, kad
PS. Konkurso terminas pratęsiamas
man atsiųstumėte kitas, kad aš ga
iki balandžio 30 dienos.
lėčiau dovanot savo draugams'.

LKB-nės Choro valdyba
.. ............................................................................................. um .mnu,iwMWMWBMWiwgaBMBMB

SOLIDARUMO VAJUS
Ruošiantis metiniam liūdnų birželinių įvykių minėjimui BLB-nė
skelbia lietuviško SOL D A RŪMO VAJŲ mūsų bendruome
nės seneliams, ligoniams, beturčiams sušelpti.

RENKAMA:
— rūbai, avalynė..
— maisto produktai, kaip ryžiai, pupelės, alyva, cukrus, miltai, pie
no dėžutės, įvairios konservos...
— piniginė auka.

SURINKIMO PUNKTAI: lietuvių parapijų klebonijos (ir per liet,
pamaldas bairuose)
TERMINAS: galima įteikti bet kada, iki birželio (junho) 12 die
nos.
Surinkti ir supakuoti dalykai bus įteikti tokios paramos reikalin
giems tautiečiams kaip simbolis susijungimo su mūsų vargstančiais
broliais — sesėm Tėvynėje ir lietuvių tautos kankiniais.

VEIKLOS KALENDORIUS

SPAUDA
yra pati svarbiausia
priemonė lietuvybei
palaikyti visuomenėj
ir šeimoj.
Paremk ją savo auka.

SEMANÁRIO

JAUSLI
LIETUVA

Balandžio 30. 17 vai. - skautu būkle iškil
minga sueiga su nauju skautu įžodžiu.

Birželio 8-15: prof. Antano Klimo lan
kymasis Brazilijoj.

Dar programuojami birželiniai minėjimai,
rugpjūčio men.. AIDO koncertai ir Pabaltieciu savaitė.

NOSSA

LITUÂNIA
Caixa Postal 4421
01000 S9o Puto, SP

Dr. JOSÉ FERREIRA CARRATO
Redige: Equipe Editorial

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 fa.
Paskiro numerio kaina: 2,00 fa. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 fa. pagal
Daugintis** vardu.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, patvarko savo nuažBra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui pisiant.-Pavarde pasirašyti straipsniai
nebūtinai išreiškia redakcijos ir tefrgįų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir tari
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevâiau kaip iki sekma
dienio vakaro.

