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TV ®V1 IsDinamiškoji lietuvybe
Juo toliau, juo daugiau plyšių pastebime lietuviškosios 

išeivijos pastate. Nekartą konstatuojame, kad jin veržiasi 
pavojingi vėjai, bandą užpūsti lietuviškojo gyvenimo židi
nius. Pasigirsta ir pesimistinių balsų, pranašaujančių ne
tolimą išeivijos išblėsimą. Tai perankstyvi aliarmo balsai, 
kelią neviltį patriotinei visuomenei ir džiaugsmą okupaci
nėm Lietuvos pajėgom. Mat, pastarųjų žmonės, net ir kai- 
kurie lietuviai, dirbą okupanto fronte, reiškia pasitenki
nimą savo spaudoje, kad “fašistiniai elementai” baigia 
sunykti. Aktyvieji patriotinės visuomenės veikėjai, maty
dami neigiamas išeivijos puses, kartais prabyla nevilties 
tonais, norėdami atitiesti esamą padėtį, atkreipti dėmesį 
į silpnąsias vietas ir tuo būdu jas sustiprinti. Ir išeivijos 
spaudoje neretai pasirodo tokio pobūdžio straipsnių. Jų 
visų tikslas yra ne aliarmą skelbti, o tik pažadinti turimas 
jėgas bei nukreipti į silpnėjančias pozicijas. Visdėlto klau
santiems kalbu suvažiavimuose, skaitant tokio aliarminio 
pobūdžio straipsnius, susidaro įspūdis, kad jau artėja 
galas, kad jau skęstame ir kad dangus jau griūva . . . Tai . 
nekelia entuziazmo ypač jaunojoje kartoje, kuri stebi 
vyresniųjų žingsnius ir ruošiasi perimti jų veiklos naštą. 
Jei pamato, kad ji persunki, nesiryžta jos imti.

KAD mūsų išeivijos gyvenime yra susirūpinimą ke
liančių reiškinių, nėra abejonės. To niekas negali 

■paslėpti, nes jie aiškiai matomi, tačiau iš antros 
pusės matyti džiuginančių reiškinių, kurie rodo, kad mūsų 

lietuvybė turi ir pasigėrėtinos dinamikos. Yra daugybė 
kolektyvinių ir individualinių darbų, kurie rodo, kad išei
vijos pajėgumas nėra išsekęs. Imkime pvz. kad ir visuome
ninę veiklą, kur jaunimas rodo mažiau domesio nei seni
mas, kantriai ir ištvermingai vežęs tos srities vežimą. Tebe
veikia ideologinės organizacijos — ateitininkai ir skautai, 
įsisteigė jaunimo sąjunga, rengiami įvairūs kursai, stovyk
los, kongresai. Pastaruoju metu matyti didesnis jaunimo 
susidomėjimas politine veikla. Jaunimo sąjunga ir VLIKas 
surengė specialų seminarą. JAV prez. J. Carterio mestas 
šūkis.- kovoti už žmogaus teises visame -vado
atgarsį ir lietuvių jaunimo shiogsniūose. š.m. rugsėjo 24 d. 
rengiamas gana plataus masto baltiečių žygis į Vašingtoną, 
kur bus demonstruojama už žmogaus teisių atstatymą so
vietų okupuotose Baltijos valstybėse. Ši iniciatyva primena 
anuos metus, kai mūsų jaunimas gausiai išėjo į gatves, rei
kalaudamas Simo Kudirkos grąžinimo. Rodo daugiau ar 
mažiau iniciatyvos ir kitų kraštų lietuvių jaunimas šioje 
srityje, kiek vietinės sąlygos leidžia.

DAR gausesnių ir stipresnių dinamiškosios lietuvybės 
reiškiniu matyti kultūrinėje srityje. Tiesa, yra nu- 
tautimo faktu, ir tai gana liūdnu. Taip pat tiesa, kad 

visose mokyklose mokinių skaičius mažėja. Tačiau šalia 
to turime jau daug jaunimo, baigusio lietuviškąsias mokyk
las ir dalyvaujančio įvairiuose ansambliuose. Be jų neapsi
eina nė viena didesnė iškilmė. O kai į tautinių šokių šventę 
suvažiuoja gausūs šimtai jaunimo, visi pamato, kad tai
dinamiška jėga. Arba imkime paskiras grupes. Jos rodo

Toronto Maironio mokyklą baigusios džiaugiasi gautais pažymėjimais. Iš kai
rės: Ona Jurėnaitė ir Laima Janušauskaitė Nuotr. St. Dabkaus

Amerikai 
protestuojant, 
laikraštininkas 
išleidžiamas

Maskva. — Robert Toth, “Los 
Angeles Times” korespondentas, 
po trijų dienų keturių sesijų tar
dymų i buvo paleistas, kai Ame
rikos Senatas buvo priėmęs rezo
liuciją. smerkiančią jo sulaikymą, 
kaip vieną iš aiškiausių įrodymų, 
kaip laužomas Helsinkio susitari
mas, ir kai Carteris pareiškė 
griežtą protestą.

IV Baltijos studiją 
savaite Švedijoje

Švedija. — Švedijoje vyko ket
virtoji Baltijos studiiu savaitėj 
kurioje dalyvavo visų trijų Pa
baltijo tautų atstovai. Iš. lietuvių 
dalyvavo prof. Liuda Allsen,

- VI. Sabalis, R. Šilbajoris, kun. 
Jaskevičius iš JAV, Greimaitė, 
Martinkutė iš Paryžiaus, J. Lin- 
gis iš Stockholmo,, Švedijos ir N. 
Kameneckaitė Strąžas su vyru iš 
Izraelio. Birželio 11 d. visus lie
tuvius svečius ir vietinius pavai
šino F. Takas, tai buvo proga vi
siems pasidalinti išimtinai lietu
viu studijiniais ir kitais reikalais.

daug aktyvumo. Stipresnės jų nesiriboja vien savo gyven
viete — lanko kitas kolonijas ir užmezga lietuvišką bend
ravimą. Pvz. net kelios JÁV ir Kanados lietuvių grupės 
aplankė savo tautiečius su koncertais tolimuose kraštuose. 
“Gyvataras” aplankė ne tik Europą, P. Ameriką, bet ir 
Australiją. Toronto “Gintaras” ir Klevelando “Grandinėlė” 
gastroliavo Europoje ir kitur. Panašiu keliu ėjo Montrealio 
“Gintaras”. Windsoro lietuvaičių kvartetas taipgi aplankė 
daug šalių. Choras “Aidas” dainavo net pačiam popiežiui 
Romoje. Dabar jis jau vėl kelia sparnus į P. Ameriką. To
kie ir panašūs reiškiniai rodo, kad mūsų lietuvybė nėra 
nustojusi dinamikos, kuri reiškiasi įvairiuose frontuose. 
Kai juos sustatai šalia silpnųjų pusių, pamatai, kad dangus 
negriūva. Tai turėtų visus paskatinti dar didesnei iniciaty
vai ir dinamiškosios lietuvybės ugdymui. Pr. G.

—------Te vi s ke-s-bž i b u r iai
Lietuvos nacionalinė

M. M až v vd o b ibi i oteka
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“LKB KRONIKA” NR. 26
• V

Simnas (Alytaus raj.)
1976.XII.10 Simno bažnyčioje 

vyko rekolekcijos. Vakare į reko
lekcijas atėjo mokiniai. Arvydas 
Petniūnas, dirbantis Alytuje mi
licininku, pastebėjo iš bažnyčios 
begrįžtančius mokinius. Bambi- 
ninkų kryžkelėje milicininkas pa- 
siū’ė būreliui mokinių ir suaugu
siems palaukti atvažiuojant ma
šinos, kuri juos parveš į namus. 
Atvažiavo mašina, kurią vairavo 
milicininko tėvas Algis Petniū
nas, dirbantis Verebiejų apylin
kės pirmininku. Tikintieji, ne
jausdami klastos, susėdo į maši
ną, pirmininkas griežtai paklau-
sė mokinius, iš kur jie grįžtą. -Vai
kai pasisakė buvę bažnyčioje. 
Algis Petniūnas grasino nuvešiąs 
;aikus pas mokyklos direktorę. 
Privažiavę gyvenvietę, pirminin
kas suaugusius žmones išsodino 
iš mašinos, o moksleivius nuvežė 
į mokyklą. Mokyklos direktorė 
Stakvilevičienė 'ir pirmininkas

Lietuviai ispanų kare
Ispanijos pilietinis karas pra

sidėjo 1936 m. vasarą. Jis iš
kilo dėl kairiųjų ir dešiniųjų 
susikirtimo, kai kairieji, komu
nistų vadovaujami, katalikiško
je Ispanijoje pradėjo vykdyti 
antireligines reformas, perse
kioti ir net žudyti žmones tai
kos metu. Nors valdžią ir ka
riuomenę savo rankose turėjo 
kairieji, bet sukilimą pradėjo ir 
karą vedė Ispanijos kariuome
nė. Kairiųjų valdžia, likusi be
veik be kariuomenės, šaukėsi 
Maskvos ir viso pasaulio komu
nistų pagalbos. Maskva į Ispa
niją siuntė ginklus ir kaiku- 
riuos vadus, o iš kitų 53-jų kraš
tų atskubėjo civiliai komunis
tai. Jų atvyko per 30.000, iš ku
rių buvo sudarytos devynios 
tarptautinės brigados.

Ispanijos kairiesiems padėti 
skubėjo ir lietuviai komunis
tai. Tie lietuviai atvyko iš 15- 
kos kraštų, bet jų buvo labai 
mažai: jie negalėjo sudaryti net 
kuopos, nes buvo tik 121. Is
panijon atvyko: iš Lietuvos — • 
27, Argentinos — 24, Austri

Tikinčiųjų vaikų 
persekiojimas

Iš bažnyčios policijos mašina tardymui
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1
Baltiečių demonstracija Švedijos sostinėje Stockholme s.m. Jai
buvo minimi sibiriniai trėmimai. Demonstracijoje buvo nesami plakatai,
protestuojantys prieš žmogaus teisių varžymą.

pradėjo tardyti išgąsdintus vai
kus. Vaikai nesigynę buvę bažny
čioje. Pirmininkas klausinėjo, ką 
jie veikę bažnyčioje, iš ko meldė
si, reikalavo parodyti maldakny
ges. Visi septyni mokiniai parodė 
savo maldaknyges. Direktorė 
Stakvilevičienė vertė prisipažinti

jos — 2, Brazilijos — 6, Čeko
slovakijos — 1, Anglijos — 1, 
Italijos — 1, JAV — 20, Kana
dos — 8, Liuksemburgo — 1, 
Palestinos — 2, Prancūzijos — 
10, Sovietų Sąjungos — 4, Vo
kietijos — 1 ir Lenkijos oku
puoto Vilniaus krašto — 13 
(“Mokslas ir Gyvenimas” 1976 
m. 7 nr., 10 psl.) Lietuvių ko
munistų buvo kažkokio J. 
Dambrovskio vadovauja
moje XIII brigadoje — 55, Lin- 
kolno — 15, kitose brigadose — 

■ po keletą.
Pilietiniame Ispanijos kare 

iš tų 30.000 komunistų žuvo 
5.000, kurių skaičiuje ir 33 lie
tuviai. Devyniolika lietuvių din
go be žinios. Į Lietuvą grįžo 40 

, lietuvių komunistų. Taigi, jų 
grįžo daugiau, negu jų iš Lie
tuvos išvyko (27). Turbūt ir tie 
4 lietuviai komunistai nebegrį
žo į savo Sovietų Sąjungą, nes 
pamatė už kokias kvailas idėjas 
jie kovojo.

IŠ tų 40 lietuvių komunistų, 
grįžusių iš Ispanijos į Lietuvą, 
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mok. Liną Šmitaitę, ar ji daly
vavusi procesijoje. Mergaitė la
bai išsigandusi tylėjo. Pirminin
kas baugino vaikus, kad dabar 
nukentės jų tėvai, o direktorė vi
saip įžeidinėjo mokinius. Paga
liau įbaugintus ir išgąsdintus vai
kus paleido namo.

1941-45 m. tik 19 bekovojo 
prieš vokiečius 16-toje divizi
joje. Ir čia jų žuvo 7. dingo be 
žinios 2. Dabar Lietuvoje gyve
na 13 pilietinio Ispanijos karo 
dalyvių. Kaikurie to karo daly
viai lietuviai komunistai gyve
na Š. Amerikoje.

To pilietinio karo dalyviai ko
munistai labai nusivylė, nes jie 
pamatė, kaip mažas būrys Ispa
nijos karių, kurie pradėjo su
kilimą, išaugo į milžiniškas jė
gas. Savo tautai “pasitarnavo” 
ir Ispanijos komunistai, kurie 
dar būdami valdžioje Ispanijos 
auksą — 460 tonų— atidavė 
Maskvai, kuri jo negrąžino: jis 
buvo pasilaikytas už ginklus, 
pasiųstus Ispanijos komunis
tams. Negrąžino Maskva ir is
panų vaikų, išvežtų į Sovietų 
Sąjungą. Kai tie vaikai suaugo 
ir panoro grįžti Ispanijon, buvo 
deportuoti į Sibiro kacetus. Da
bar Sibiro kacetuose yra ispanų 
kairiųjų ir dešiniųjų, nes ir mė
lynosios divizijos ispanai, ku
rie pateko į sovietų nelaisvę, 
kartu su savo kapelionu tebėra 
Sibire.

Vienas kanadietis, kuris da
lyvavo pilietiniame Ispanijos

Mažeikiai

•_ 1975 iš mokytojų pareigų buvo 
atleisti mokytojai Skipariai dėl 
to, kad jų sūnus įstojo į Kunigų 
seminariją. Šiais metais atleista 
iš vaikų darželio auklėtojos pa
reigų ir jų duktė Audronė Skipa- 
rytė. Koks baisus sūnaus “nusi
kaltimas”, kad dėl jo baudžiami 
ir tėvai ir sesuo!

Palanga

.1976 mokslo metų pradžioje 
Palangos vid. mokyklos II klasės 
auklėtoja Juknaitienė paklausė 
mokinių, kurie iŠ jų tiki Dievą, 
lanko bažnyčią, meldžiasi; kas 
juos moko poterių, vedasi j baž
nyčią? Visa klasė prisipažino, 

kad tiki Dievą, lanko bažnyčią 
kartu su tėveliais, meldžiasi. Dau
guma pasisakė buvę pirmos šv. 
Komunijos. Pats mažiausias kla
sėje mokinukas prisipažino: “aš 
dar išpažinties neinu, bet mamy
tė jau nupirko katekizmą ir tuo
jau pradėsiu mokytis”. Mokytoja 
Juknaitienė išsigando. Susikvietu
si tėvus į susirinkimą, kalbėjo: 
“Aš galvojau, kad jūsų vaikai ne
turį jokio supratimo apie Dievą 
ir bažnyčią, o pasirodo, kad jie 

. visi tiki, net išpažinties eina. Aš 
padarysiu viską, kad jūsų vaika’ 
išaugtų ateistais”. —“Mėginkite, 
— bet vargu ar pasiseks”, — pa
sigirdo iš salės replika.

Amžiais pavergta kelias tėvynė;
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė!
Žadinkim brolius meile drąsiai

Maironis

kare internacionalinėje briga
doje, neteko abiejų kojų. Kai 
jis vėliau grįžo į Kanadą, pa
bučiavo Kanados žemę ir pasa
kė: nei Stalinas, nei velnias jo 
į tokias pinkles nebeįtrauktų. 
Tam invalidui Maskva nedavė 
jokios pašalpos. Jį šelpia Kana
dos vyriausybė ir žmonės, nes 
jis vasaros metu dažnai sėdi 
gatvėje ir pardavinėja pieštu
kus.

Po antrojo pasaulinio karo . 
Ispaniją aplanko daug turistų. 
Vietos vadovai turistams paro
do ant namų, šventovių bei kj- 
tų pastatų išlikusius pilietinio 
karo ženklus ir aiškina, kad Is
panijai nuo komunistų apsigin- ’ 
ti padėjo vokiečiai su italais. 
Amerikiečiams turistams nema
lonu tai girdėti, nes Amerika 
nepadėjo Ispanijai kovoti prieš 
komunistus. Tik vėliau Ameri
ka atsibudo ir paprašė Ispani
jos vyriausybę bazių J. J.
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“Darbininko” pranešimu, lais
vąjį pasauli pasiekė nauji oku
puotos Lietuvos pogrindžio lei
diniai. būtent. “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika” 27 nr. ir 
“Aušros” 6 nr. Juose yra aps
čiai informacijų apie dabartinę 
būklę Lietuvoje. Ten, kaip ir 
laisvajame pasaulyje, aktualus 
klausimas yra Belgrado konfe
rencija; Jos proga “LKB Kroni
kos” redakcija paskelbė veda
mąjį straipsnį “Nauji vėjai ar 
nauja klasta?”

Jame redakcija konstatuoja 
religijos persekiojimo sušvelnė
jimą pastaruoju metu. Esą re
liginių reikalų tarybos atstovas 
P. Makarcovas 1977 m. sausio 
mėnesį perspėjo Lietuvos par
tiečius mandagiai elgtis su ku
nigais ir prasitarė apie valdžios 
politikos sušvelnėjimą. Spėja
ma, kad ryšium su tuo buvo 
leista 1977 m. sausio pabaigo
je iškilmingai paminėti arkiv. 
Jurgio Matulaičio 50 metų mir
ties sukaktį Marijampolės švei> 
tovėje. kur pagrindines pamal
das laikė Kaišiadorių vysk. V. 
Sladkevičius, ištremtas iš savo 
vyskupijos. Daug kur esą kuni
gai atvirai moko vaikus kate
kizmo. Valdžia už tai baudžia 
tik piniginėmis baudomis.

Panašių reiškinių esą ir dau
giau. bet ar visa tai reiškia nau
jus vėjus? “LKB Kronikos” re
dakcija, atsakydama į šį klau
simą, plačiai išdėsto žinomus 
faktus ir išreiškia nuomonę, 
kad tai tik taktinis, laikinio po
būdžio manevras, laikytinas 
greičiau nauja klasta, o ne nau
ju vėju:

Netolima ateitis tiksliai atsakys į 
šiuos klausimus, tačiau ir dabar yra 
visiškai aišku, kad tarybinė vyriau
sybė geros valios nerodo. Atoslūgis 
Bažnyčios persekiojime yra tik tak
tinis kompartijos manevras.

Šis manevras galįs būti ilga
laikis, jeigu laisvasis pasaulis 
stipriau reikalaus Maskvą re
spektuoti žmogaus teises.

“LKB Kronikos” redakcija 
mini, kad ryšium su persekioji
mo sušvelnėjimu sovietinė val
džia leido atgabenti Lietuvon 
Šv. Tėvo dovaną — lotyniškus 
brevijorius ir mišiolus. Tuo esą 
nėra ko labai džiaugtis, nes lo
tyniški tekstai tikintiesiems ma
žai tebus naudingi, o ateistinei 
propagandai gražiai pasitarna
vo — ji gali tai panaudoti kaip 
religijos “laisvės” įrodymą. “L 
KB Kronika” primena, kad per 
30 metu sovietinė valdžia nelei
do spausdinti nė vieno lietuviš
ko katekizmo. Savo rašinyje “L 

KB Kronikos” redakcija sako.
Dabartinėj Lietuvos Katalikų Baž

nyčios padėty mes raginame visus 
kunigus ir tikinčiuosius išsivaduo
ti iš baimės ir kovoti už teisę lais
vai tikuti ir gyventi.

Dėkojam broliam išeivijoj už ak
tyvias pastangas padėti persekioja

™&hb»^:..—-. ....................... . „ . K .
Sibirinių trėmimų minėjime Hamiltone baltiečiai žygiuoja miesto gatvėmis prie paminklo zuvusiems an 
kariams. Iš kairės — estų vainikas, lietuvių (neša R. A. Pleinytės) ir latvių. Už vainikų kun. L. anus a, 
miltono viceburmistras B. Morrow, vėliavos ir 400 dalyviu Nuotr. . i emo

Nauji pogrindžio leidiniai
Dabartinėje Maskvos taktikoje okupuotos Lietuvos pogrindis įžvelgia tik laikinį manevrą

mai Lietuvos Bažnyčiai. Ypač dėko
jame jauniesiem lietuviam, apie ku
rių pastangas padėti tautiečiam tė
vynėj dažnai girdima per radiją.

Baigdama savo vedamąjį. “L 
KB Kronikos” redakcija krei
piasi į laisvojo pasaulio vyriau
sybes, prašydama sekti JAV 
prez. J. Carterio pavyzdžiu bei 
reikalauti Sov. Sąjungą respek
tuoti savo piliečių teises. Užsie
nio lietuvius minėtoji redakci
ja prašo kelti žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje, panaudo
jant “LKB Kronikos” faktus.

❖ $ ❖

Naujame “Aušros” numeryje 
,(1977 m. gegužės 12) rašoma 
apie dr. J. Basanavičių 50 metų 
mirties sukakties proga, lietu
vių būklę Gudijoje, atsakoma į 
Stasio Tamonio laišką, J. Bal
tušio pareiškimus “Figaro” ko
respondentui, pateikiama naujų' 
faktų. Pvz. rašoma apie Vilniaus

D. BRITANIJA UŽ
ŽMOGAUS TEISES

Didžiosios Britanijos L.ietuvių 
sąjungos suvažiavimas Londone 
balandžio 17 pasiuntė rezoliuci
ją užsienio reikalų ministeriui 
dr. D. Owenui. Didž. Britanijos 
vyriausybė buvo prašoma Bel
grado konferencijoj reikalauti, 
kad Sovietų Sąjunga, 1920 pri
pažinusi lietuvių tautos apsi
sprendimą, jį respektuotų. Be 
to, prašoma reikalauti iš Sovie
tų Sąjungos, kad, iki Lietuva at
gaus nepriklausomybę, okupaci
nė valdžia prisilaikytų žmogaus 
teisės principų, sutartų Hel-

• sinky.
Balandžio 28 Didž. Britanijos 

užsienio reikalų ministerijos 
laiške primenama dr. Oweno 
kalba, pasakyta kovo 3 diploma-
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un-to studentų ketveriukės žy
gį — Lenino bareljefo paskan
dinimą Neries upėje. Tai įvy
ko 1977 m. sausio 23 d. Ba
reljefas buvo pritvirtintas prie 
centrinio pašto salės sienos. 
Studentai jį nuėmė, nunešė iki 
Žaliojo tilto ir įmetė upėn. Bu- _ 
vo suimti: Romas Grigas, Sau
lius Marcinkevičius, Vytautas 
Šimkūnas, Gintaras Stankevi
čius, Rasa Abeltenytė. Jie visi 
buvo pašalinti iš komjaunimo 
organizacijos ir universiteto. 
Byla keliama tik R. Grigui, kiti 
šaukiami kaip liudininkai. Kurį 
laiką R. Grigas buvo laikomas 
N. Vilnios psichiatrinėje ligo
ninėje.

Pasak “Aušros” 6 nr. infor
macijos, Lietuvon pastaraisiais 
metais grižo šie kaliniai:

Antanas Alfonsas — 19'71; 
Akramavičius Petras — 1977,

tinių korespondentų susirinki
mui. Tada ministeris pasakė, 
kad britų vyriausybė laikosi po
žiūrio, jog žmogaus teisės ir pa
grindinės laisvės turi būti 
respektuojamos visuose kraš
tuose ir kad jas liečią Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos baigiamojo akto 
nuostatai privalo būti visų pasi
rašiusiųjų valstybių pilnai įgy
vendinti.

Laiško pabaigoj sakoma: '‘Bri
tų vyriausybė yra tvirtai nusista
čiusi išnaudoti tinkamas progas 
užtikrinimui, kad Sovietų val
džia gerai supranta pažiūras, 
kurių šiame krašte laikomasi dėl 
žmogaus teisių”. (Elta)

Budreika Stasys — 1976, Čėp
la Stasys — 1974, Galdikas Pa- 
Ivs — 1976, Giedrimas Leo
nas — 1971, Krilavičius Vac
lovas — 1971, Kuzinevičius Ig
nas — 1970. Klanauskas Vytau
tas — 1974, Gajauskas Balys — 
1973, Klimas Vaclovas — 1976, 
Lesčiauskas Juozas — 1975, 
Mickevičius Leonas — 1973, 
Paltarokas Petras — 1972, Pet- 
rušaitis Vytautas — 1972, Slap- 
šinskas Vytautas — 1977, Stąr- 
šinskas Juozas — 1973, Va
laitis Antanas — 1976, Valenti
nas Vladas — 1975, Vyturys 
Placidas — 1976, Jurkštas Vla
das — 1975. Remeikis Vincas 
— 1975.

Visa tai rodo, kad okupuotos 
Lietuvos pogrindis gyvai reiš
kiasi ir randa kelius į laisvąjį 
pasaulį, kurio pagalba jam labai 
reikalinga. M.

Kanados krikščionių ir žydų 
taryba jau 22-rus metus iš eilės 
rūpinasi pasikeitimo studentais 
programa. Šią vasarą dviem sa
vaitėm Į Ontario provinciją at
vyko 5Ó0 14-18 metų amžiaus 
moksleivių iš Kvebeko provin
cijos. Juos priglaudė tos šeimos, 
kurios liepos 12 d. tokį patį 
moksleivių skaičių pasiųs Kve- 
bekan. Ten jais pasirūpins kvų,- 
bekiečių šeimos, kurių vaikai 
viešėjo Ontario provincijoje. 
Šios programos dėka abiejų pro
vincijų jaunimas•gauna progą 
pagyventi kartu vieną mėnesį. 
Prancūzu kilmės kanadiečiai su
sipažįsta su Ontario, anglų — su 
Kvebeku, užmegzdami draugiš
kus ryšius ateičiai. Kitose aštuo- 
niose Kanados provincijose pa
našiu principu šią vasarą viešės 
600 kvebekiečių jaunuolių.
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Keletą metų abu su žmona 
svajojome nuvykti Į Šventąją 
Žemę, tačiau nebuvo nei sąly
gų, nei progos. Šiais metais to
kia galimybė atsirado ir, savo 
vaikų • padrąsinti, pasiruošėme 
vykti.

Septyni lietuviai
Vykome su grupe maldinin

kų, daugiausia iš Toronto, ku
riem vadovavo kunigas iš Šv. 
Bonifaco parapijos. Grupėje bu
vo 75 asmenys, kurių tarpe 7 
lietuviai. Kelionė labai papras
ta: iš Toronto į Ciurichą šveica
ru lėktuvu “Swissair”. Ten rei
kėjo persėsti į Izraelio lėktuvą 
“EI Al”, kuris skrido tiesiai į 
Tel Avivą. Ciuricho aerodrome 
reikėjo praeiti pro nuodugnią 
Izraelio tarnautojų kratą. Tur
būt niekur nėra didesnių apsau
gos priemonių 'skrendantiems 
Izraeliu. Smulkiai klausinėja, 
ar niekas nedavė ko nors nuvež
ti, ar kas nors kitas padėjo la
gaminą sudėti ir 1.1. Po to dar 
reikia pereiti per atskirą kam
barį, kur daro asmeninę kratą. 
Tuo metu visas aerodromo sky
rius, kur ruošiamasi skristi Iz
raelio, yra saugomas ginkluotų 
karių. Niekas tačiau dėl tokios 
didelės apsaugos ir tikrinimo 
nesijaudina, nes geriau užtrukti 
5-10 min. patikrinimui, negu at
sirasti kur nors Ugandoje.

“Šalom”
Maloniai nuteikia lėktuvo tar

nautojų pasveikinimas “Šalom” 
— taika, ramybė. Tas pasveiki
nimas vartojamas žydų visame 
Izraelyje. Kiekviena lėktuvų li
nija turi savo informacinę kny
gutę, kurią išdalina keleiviams. 
'“EI Al” knygutėje prie visų ki
tų informacijų išspausdinta ir 
graži malda į Dievą, kad Jis sau
gotų mus, nukreiptų mūsų 
žingsnius į taiką, mūsų gyveni
mą Į džiaugsmą bei ramybę ir 
apsaugotų mus nuo visokių 
priešų.

Tel Avive mus pasitinka ke
lionių agentūros tarnautojai 
“Guiding Star Agency” ir 
dviem autobusais veža Į Jeruza
lę. Tai maždaug- pusantros va
landos kelionė. Akys gėrisi ne
įprastais vaizdais, širdis džiau
giasi, kad štai esame savo dva
sinėje tėviškėje: Šventojoje Že
mėje, kur Kristus 'gimė, augo, 
mokė, kentėjo, mirė ir prisikė
lė. Jausmas labai stiprus, nesi
nori nieko sakyti ir net abejoji 
ar tai tikrovė.

Izraelyje apsistojame moder
niame . viešbutyje “Interconti
nental Hotel”,' kuris, yra ant 
Alyvų kalno ir nuo kurio labai 
ryškiai matosi visa senoji Jeru
zalė. Viešbutis aptarnaujamas 
arabu. <•

Izraelio valstybė
Šiuo metu gyventojų yra 3,5 

mil., kurių 3 mil. žydų, o pusė 
milijono įvairių kitų tautybių, 
daugiausia arabų. 1948 m. gegu
žės 14 d. Izraelis tapo nepriklau
soma valstybe. Tuoj po nepri
klausomybės paskelbimo Izrae
li pradėjo pulti arabai. Nepri
klausomybės kovos vyko 1949, 
1956, 1967 ir 1973 m. Po nepri
klausomybės paskelbimo Izrae
lio atvyko apie 1 mil. žydų iš 
Įvairių Europos ir arabų kraštų 
ir automatiškai tapo Izraelio pi
liečiais. Šiuo metu iš 3 mil. žy
dų 48% yra gimę Izraelyje, 27 
% — Europoje ir- Amerikoje, 
25% atvykę iš Azijos ir Afrikos, 
daugiausia iš arabų kraštų. Ofi
cialios krašto kalbos yra hebra
jų ir arabų, tačiau beveik visur 
galima susikalbėti ir angliškai.

Izraelyje yra visiška religijos 
laisvė. Po žydų mahometonai 
sudaro daugumą, kurių yra per 
300.000. Krikščionių tėra 80.- 
000, tačiau jie yra pasidalinę į 
30 įvairių grupių. Izraelyje bū
na keisti savaitgaliai, nes maho
metonai švenčia penktadienį, 
žydai — šeštadienį, o krikščio
nys — sekmadienį.

Krašto sostinė
Jeruzalė yra Izraelio sostinė 

nuo 1950 m. Sostine ji buvo jau 
nuo 1000 metų prieš Kristaus 
gimimą iki 586 m. ir vėl nuo 
515 iki 70 m. prieš Kristaus gi
mimą. Jeruzalės žydai didžiuo
jasi ir ją laiko vienintele Izrae
lio sostine visais istorijos laiko
tarpiais, nuo karaliaus Dovydo 
laikų (prieš 3000 metų). Šiuo 
metu Jeruzalėje yra parlamento 
rūmai, augščiausias teismas, ra
binų mokykla, hebrajų universi
tetas ir Izraelio muzėjus.

Visa senoji Jeruzalė aptverta 
mūro siena, kuri yra 40 pėdų 
augščio. Naujasis miestas išau
go tik.per paskutiniuosius 30 
metų. Jeruzalėje yra 300.000 
gyventojų, kurių 75.000 yra ara
bai ir krikščionys.

Pagrindinės šventos vietos 
yra aptvertoje senojoje Jeruza

lėje. Įėjimas į senąją Jeruzalę 
yra galimas tik pro 8 vartus, ku
rių vieni yra užmūryti nuo 1530 
m. Tai Aukso Vartai, pro ku
riuos .Kristus įžengė į Jeruzalę 
Verbų sekmadienį, jodamas-ant 
asiliuko.

Nors pats žodis “Jeruzalė” 
reiškia taiką, tačiau praeityje 
niekur nėra buvę tiek .karų, 
kiek prie Jeruzalės vartų. Šian
dien Jeruzalė yra šventas mies
tas didelei žmonijos daliai. Žy
dams jis yra simbolis praeities 
didybės ir ateities vilties, krikš
čionims — šventas miestas, kur 
Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisi
kėlė, mahometonams — vieto
vė, iš kurios pranašas Mahome
tas įžengė į dangų.

Į Sijono kalną
Kadangi mūsų grupėje buvo 

75 žmonės, visur keliavome 
dviem patogiais autobusais. Ly
dėjo prityrę vadovai, kurie vis
ką smulkiai aiškino. Mūsų auto
buse vadovu pasitaikė katalikas, 
gimęs Jeruzalėje, dabar gyve
nąs Betlėjuje. Laisvai vartoja 
hebrajų, arabų, anglų ir pran
cūzų kalbas.

Siauru ir vingiuotu keliu iš
ilgai Kedrono slėnio važiuojame 
į Sijono kalną. Čia yra paskuti
nės vakarienės kambarys, kuria
me apaštalai gavo Šventąją Dva
sią per pirmąsias Sekmines. 
Pats Sijono kalnas buvo pirmų
jų krikščionių susirinkimų vie
ta. Vardas kilęs iš Dovydo laikų.

Siaurais laiptais lipame į ant
rąjį augštą, kuris neatrodo kaip 
mūsų namų antrieji augštai. Įei
name į paprastą kambarį. Čia 
Jėzus įsteigė Eucharistiją, čia 
buvo pirmosios Sekminės. Va
dovaująs grupei kunigas skaitė 
šią vietą primenančias Šv. Raš
to vietas. Visi giedojom “Ateik, 
Šv. Dvasia”. Su beveik netel
pančiu širdyje dvasiniu pakili
mu paliekame šį kambarį.

Dovydo kapas
Keistu sutapimu tą patį pa

statą gerbia ir krikščionys, ir 
žydai. Apačioje, pirmame augš- 
te, yra karaliaus Dovydo kapas. 
Jis žydams yra antra šventumu 
vieta po vakarinės sienos — Sa
liamono šventyklos likučių.

Dovydo kapas yra uola, ap
dengta žydiškais. simboliais iš
siuvinėta medžiaga. Ant. uolos 
matyti sidabro karūna ir žydų 
Torah (Mozės knygos). Prie uo
los visa laiką budi rabinas.

• Mums atėjus prie kapo, jis pra
dėjo hebrajų kalba melstis.

Pats pastatas yra Izraelio 
valstybės žinioje, ir įeinant rei
kia praeiti pro sargybinius.

Bedėjus
Aplankę Marijos Mirties šven

tovę, kuri, pastatyta toje vietoje, 
kur Marija mirė, vykstame į Jė

zaus gimimo vietą,— Betlėjų, 
esantį už 5 mylių nuo Jeruzalės. 
Kairėje pusėje — Erodo kalnas 
(Herodium). Tai augštas, plokš
čia viršūne kalnas, primenąs 
vulkaną. Erodas ten buvo įsi
rengęs savo tvirtovę ir puošnius 
rūmus, Į kuriuos buvo nutiesta 
200 balto marmuro laiptų. Ero
das ten buvo ir palaidotas auk
siniame karste.

Betlėjus yra 30.000 gyvento
jų miestas, stovįs 2600 pėdų 
virš jūros lygio. Betlėjaus var- 

*das jau yra minimas Senajame 
Testamente ir kaip Dovydo gi
mimo vieta. Ten yra Jokūbo 
žmonos Rachelės kapas, kuris 
yra gerbiamas žydų, mahometo
nu ir krikščioniu. <. «■

Jėzaus gimimo šventovė
Aikštėje stovi du Izraelio ka

reiviai su šautuvais ir mielai su 
mumis fotografuojasi. Švento
vės priekyje yra buvę 3 įėjimai 
— durys, kurių dvejos yra už
mūrytos. Paliktas vienas įėji
mas — labai žemos durys. No
rint įeiti reikia visiškai susi
lenkti.

Kadangi pirmieji krikščionys 
Jėzaus gimimo vietą labai ger
bė ir lankė, tai imperatorius 
Adrianas 135 m. pastatė dievai
čiui Adoniui šventovę. Tačiau 
tuo jis tik išsaugojo tą vietą vi
siems amžiams. Konstantinas 
nugriovė tą šventovę 325 m., ir 
atrado Kristaus gimimo vietą. 
Joje pastatė puošnią baziliką.’ 
Nors visos kitos šventovės tou- 
zalėje per daugelį metų Wvo 
sunaikintos, ši bazilika buvo tik 
apgriauta. Net persai, kurie 
614 m. užėmė Šventąją Žemę, 
Gimimo šventovę paliko nesu
naikintą.

Įėję vidun, leidžiamės siau
rais laiptais žemyn, lyg į olą, 
kur yra tikroji Jėzaus gimimo 
grota, buvęs tvartelis. Grindyse 
yra didelė žvaigždė su lotynišku 
įrašu “Hie de Virgine Maria Je
sus Christus natus ėst” (čia iš 
Mergelės Marijos gimė #ėzus 
Kristus).

Savotiškas jausmas apima 
stovintį toje vietoje. Čia atvyko 
piemenėliai ir trys išminčiai Jo 
pagarbinti, šiandien atvyksta 
maldininkai iš viso pasaulio ir, 
kaip prieš 2000 metų, gerbia tą 
vietą, parpuola ant žemės ir bu
čiuoja:' Bučiuojame ir mes. Dau
gelio akyse matosi ašaros. Lyg 
per Kalėdas, čia giedam gies
mes. Šalia yra ola, kur buvo 
ėdžios ir kur Jėzus buvo pagul
dytas.

Užlipame laipteliais augštyn į 
šventųvę dalyvauti Mišiose. Mū
sų grupėje buvo 6 kunigai, ku
rie kiekvieną dieną kartu kon- 
celebruodavo. šventovė yra pri
žiūrima graikų ortodoksų.

(Bus daugiau)

Tėviškes 'Žiburiai
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Atviras loiikos Bendrwomenei
Man teko dalyvauti kaip Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovei baltiečių vakarienėje Kanados parlamento rūmuose

Neseniai su Jumis susisie
kė Viktoras Nakas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos po
litinės veiklos vicepirmininkas, 
kuris Belgrado konferencijos 
proga rengia didelę baltiečių 
demonstraciją Vašingtone. KLB 
pritarė iš principo šiai demon
stracijai, bet nesutiko rengti pa
našaus žygio į Otavą, nes neno
ri gadinti ryšių su Kanados val
džia. Nors jau dabar nuspręsta, 
kad bus tiktai viena demonstra
cija, t.y. Vašingtone, norėčiau 
visdėlto pasidalinti keliais Įspū
džiais, kurie man susidarė daly
vaujant baltiečių vakare Kana
dos parlamento rūmuose (š.m. 
kovo 9 d. Otavoje) ir kurie kaip 
tik liečia etninių grupių santy
kius su Kanados vyriausybe.

Tą vakarą prieš vakarienę vy
ko asmeniški, neformalūs pasi
kalbėjimai tarp baltiečių atsto
vų ir parlamento narių. Baltie
čių organizacijų atstovai neofi
cialiu būdu kreipėsi Į pažįsta
mus politikus arba stengėsi už
megzti ryšius su tais, kurie ge
riausiai galėtų paremti Įvairių 
vienetų veiklą. Tokie pasikalbė
jimai, žinoma, yra labai nau
dingi, ypač mūsų kultūrinei 
veiklai. Jau nevienas ansamblis, 
pavyzdžiui, turėjo progos pake
liauti ir viešai pasirodyti, val
džios iniciatyvos dėka parodyti 
turtingą Kanados etninę sudėti.

Vakarienės metu man teko sė
dėti prie vieno stalo su keliais 
baltiečiais ir parlamento nare 
Sima Holt (liberalė iš Vankuve
rio). Mes, baltiečiai, pradėjome 
su ja kalbėti, užsiminėm apie 
Helsinkio ir Belgrado konferen
cijas. Sima Holt labai nuošir
džiai atsiliepė apie mūsų rūpes
čius, baltiečių tautu likimą ir 
žmonių teisių gynimą. Pasak 
jos, Kanados valdžia permažai 
dėmesio kreipia Į tą reikalą ir 
nepilnai supranta, kokios svar
bios yra tokių konferencijų pa
sekmės kaikuriom tautom. Ji 
patarė kiek galint daugiau rašy
ti tuo klausimu ne tik parlamen
to nariams, bet ir ministeriui 
pirmininkui, užsienio reikalų 
ministeriui, kad jie atsižvelgtų Į 
Kanados piliečių nuomones.

Tuo tarpu salėje prasidėjo 
viešos kalbos. Kalbėjo ne tik 
Kanados valdžios nariai, bet ir 
baltiečių bendruomenių vadai. 
Norėčiau pasidalinti tomis min
timis, kurias mums pareiškė be
siklausydama Sima Holt, t.y. ne 
baltietė, bet pašalinis žmogus, 
kuris Į mūsų reikalus gali gan 
objektyviai žiūrėti. S. Holt pa
stebėjo, kad visos kalbos buvo 
pagristos vien tik taika, sugyve
nimu. Vieni kalbėjo apie etni
nių grupių Įanšą Į 'Kanados gy
venimą, kiti dėkojį) valdžiai už 

paramą ir t.t. Iš abiejų pusių 
buvo girdėti ir matyti vien tik 
gražūs žodžiai, malonios šypse
nos. Buvo užsiminta apie Balti
jos kraštų politinę padėtį, bet, 
be visiems seniai žinomų faktų, 
nieko naujo nebuvo pasakyta. 
Niekas nepasinaudojo tuo, kad 
salėje sėdėjo Don Jamieson — 
užsienio reikalų ministers. Nie
kas viešai neiškėlė artėjančios 
Belgrado konferencijos, niekas 
nepareiškė susirūpinimo Vaka
rų požiūriu į pavergtų tautų pa
dėtį. Visi vengė aštresnių žodžių 
ir polemikos. Simai Holt buvo 
nuostabu, kad, štai, prie stalo 
kalbamės apie opiausius mums 
klausimus, o viešai, kur galima 
būtų paveikti vyriausybės na
rius, jų niekas neliečia.

Šios pastabos privertė mane 
pagalvoti apie politinę mūsų 
pareigą. Kanados valdžia remia 
mūsų kultūrinę veiklą, o mes iš 
dėkingumo remiame Kanados 
valdžią. Išpildydami kuklius 
mūsų reikalavimus, politikai ra
miai sėdi ir laukia mūsų balsų. 
Ir vieni, ir kiti liekame paten
kinti. Mums, lietuviams - kana
diečiams, galbūt to ir užtenka. 
Mes laisvai gyvename ir džiau
giamės demokratinės sistemos 
vaisiais. Bet ar mes pilnai iš-

Akimirka iš vyru tinklinio baigminių rungtynių: Bostono 
Grandis (šiapus tinklo) ir Baltimorès LSK. Vyrai iš Bosto
no laimėjo 2-0 ir vėl meisteris. Nuotjr. J. DiFabio

i

Pasaulio lietuviu
PLS Žaidynių programa deri

nama su dainų švente ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės sei
mu. Visiems trims renginiams 
duotas bendras vardas — Pa
saulio Lietuvių Dienos (PLD) 
Angliškai pavadinimas skamba 
World Lithuanian Festival. Vi
sų trijų renginių organizacinia
me komitete PLSŽ atstovauja 
PLSŽ organizacinio k-to pirm. 
Pr. Berneckas ir atstovas V. Ig- 
naitis. PLD lėšų telkimo komi-' 
sijoj sportininkams atstovauja 
St. Dargis ir P. Dunderas.'

PLSŽ organizaciniai ir varžy- 
biniai komitetai veikia savaran
kiškai, tik parengiamuosius dar
bus derina su PLD organizaci
niu k-tu. Kitos komisijos taip 
pat darbus koordinuoja su PLB 
seimo ir dainų šventės rengi
niais.

Sėkmingam visų parengiamų
jų darbų įvykdymui ir PLD su
rengimui ruošiami organizaci
niai nuostatai.

PLSŽ-nėms gautos ir pirmo-

naudojame lu sistemą? Juk Ka
nada rūpinasi ne tik vidaus rei
kalais — ji turi gan svarbų vaid
menį. ir pasaulinėje politikoje. 
Taigi, ar mes atliekame politinę 
ir tautinę pareigą, jei, turėdami 
specifinę progą pasinaudoti de- 
.mokratinėmis teisėmis, vengia-

sportinės žaidynės
sios aukos: Kanados sporto apy
garda — $500. Toronto Lietu
vių Kredito Kooperatyvas “Pa
rama" — $300, Montrealio Lie
tuvių Kredito Unija “Litas” — 
$300, Hamiltono Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Talka” — 
$300, Kanados Lietuvių Fondas 
— $500. Visiems aukotojams 
tariame nuoširdų sportišką ačiū.

Aukos PLD-noms bus renka
mos Kanadoje ir JAV-se Lie
tuvių Bendruomenės bei sporto 
sąjungos atstovų bendrai, kur 
veikia Bendruomenės ir sporto 
sąjungos padaliniai. Bendruo
menės apylinkės aukas rinks 
savarankiškai ten. kur sporto 
klubai neegzistuoja. Aukos PL 
SŽ priimamos ir tais atvejais, 
jei aukojamos tik žaidynių or
ganizavimui.

ŠALFASS klubų bei vienetų 
vadovai ir įgaliotiniai mielai 
bendradarbiauja su Lietuvių 
Bendruomenės atstovais visuose 
darbuose.

PLSŽ Inf.

me iškelti mums opius klausi
mus vien dėlto, kad jie gali būti 
nemalonūs mūsų valdžiai? Su
prantama, mūsų protestai, o 
taip pat ir Kanados balsas ne-- 
pakeis viso pasaulio politinės 
padėties. Tačiau, pareikšdami 
viešai savo nuomonę ir susirū
pinimą Lieutvos klausimu, mes 
ne tik atliksime tautinę parei
gą, bet ir priminsime Kanados 
žmonėms, kad laisvė ne visur 
yra savaime suprantamas daly
kas, kad už ją reikia visiems ko
voti.

Tikiuosi, kad šias pastabas 
priimsite ne kaipo kritiką, bet 
kaip išreiškimą nuomonės, prie 
kurios privedė svetimas mūsų 
veiklos stebėtojas.

PLJS vardu —
Kristina Parėštytė

iSypsenoš
Pavydas

Buvo didelis balius. Į parytį 
keletas smarkesniųjų nuvirto po 
stalu. “Gyvas” dar liko vienas. 
Tas apsidairė, žvilgterėjo į mie
gančius savo draugus ir tarė?»

— Vieno dalyko aš jiems pa
vydžiu: jie visada žino, kada rei
kia sustoti gerti...

Uolus miegalis
— Kada jūs keliatės vasarą?
— Kai tik pirmieji saulės 

spinduliai patenka į kambarį.
— Bet juk tai labai anksti.
— Kažin. Mano langas Į vaka

rų pusę. Parinko Pr. Alš.
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Neringos stovykla Vermont©. Piešė Laura Gudelytė, 6 sky
riaus mokinė.

Pavasarėjant
Šaltinėliai žemę plauna, 
bėga, skuba per laukus. 
Net čiurlena vandenėlis 
išsigraužęs griovelius.

O saulutė visiems šypsos, 
siunčia meilę spinduliais. 
Gluosnis pirmas neiškentęs 
pasipuošia pumpurais.

Klega žąsys — linksmos grįžta 
vėlų ežerus plačius.
Pamiškėje pražydėti 
ruošias žiedas įstabus.

Bėkit bėkit, šaltinėliai, 
atgaivinkit daigelius, 
kad pavasariui ateinant 
jie papuoštų takelius!

Žibutė
Kaip žibutei nežydėti, 
kad pavasaris jau čia! 
Tiesias tyliai pumpurėlis, 
skleidžias žiedas paslapčia...
Šypsos mėlynos akutės 
tarp lapelių ten žalių, 
sklinda kvapas tų gėlių, 
gera, miela ir gražu!

Birutė Vytienė

KĄ MUMS DAVĖ
LIETUVIŠKA MOKYKLĄ

Lietuviška mokykla duoda 
mums progos pasimokyti mūsų 
tėvų kalbos ir pažinti Lietuvą. 
Mokykla yra man davusi daug 
gero. Pvz.„ jeigu nebūtų buvę 
mokyklos, aš, tur būt, nemokė
čiau kalbėti,.rašyti arba Skai
tyti lietuviškai.

Tur būt, aš nebūčiau organi
zacijoje, neičiau j lietuvišką baž
nyčią. Be mokyklos mano gy
venimas būtų visai kitoks. Aš 
nemokėčiau skaityti lietuviškų 
laikraščių, knygų ar žurnalų.

Mokykloje ne tik išmokau ra
šyti, kalbėti ir skaityti lietuviš
kai, aš sužinojau apie kitus lie
tuvius, kurių visai kitaip nebū
čiau žinojusi. Aš sužinojau, 
kąd yrą daug lietuvių 
amžiaus.

■TikriaųsUL aš Sužinojau svar
biausią dįlyką, kaip būti tikra 
lietuvaite. . , . K

Rūta Suraitė,
Detroito “Žiburio” lit. m-los 
8 sk. mokinė. “Skambutis”

PAVASARĖLIS

Pavasarėlis jau atėjo. 
Paukšteliai sučiulbėjo. 
Drugeliai visur skraido, 
Vaikučiai po upelį braido.

Varlės išdidžiai dainuoja. 
Vakarais žiogeliai groja.
O Petrukas su Marytė 
Skuba karves jau ganytį.

Aušra Kęįytė, ■ 
Hamiltono ‘Vysk. M; Mdan* 

čiaus lit. m-loa mokinė. Ėahad& 
“Naujos Mintys”.

GEDIMINO PILIS
Vieną dieną Gediminas grįžo 

iš karo. Jis buvo labai pavar
gęs ir atsigulė po medžiu ir 
sapnavo apie geležinį vilką. 
“AU, AU, AU,” - staugė vil
kas. Gediminas sakė: “Kas čia 
darosi? ”

Greitai Gediminas atsibudo ir 
pašaukė Lizdeiką, kad jam iš
aiškintų sapną. Tada toj vietoj 
Lizdeika pasakė, kad mes pa-

Mano 5 sk. mokytoja
Piešė Ina Balsytė, Toronto “Mai
ronio” 4it. m-los Visk. mokinė, Ka
nada

KAI AŠ UŽAUGSIU
Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 

lakūnas arba astronautas. Man 
labai įdomu žiūrėti į dangų, į

statysim pilį, ir ten bus Lietu
vos sostinė.

Bosu Alksnini/to, 4 sk.

planetas, į žvaigždes. Gal kada 
nors aš skrisiu į mėnulį arba į 
Jupiterį. Jupiteris, pati didžiau
sia planeta, tori keturiolika 
mėnulių. (Mariner IV ką tik nu
fotografavo dar du mėnulius.) 
Dabar aš turiu gerai mokytis,
kad galėčiau būti astronautas.

Andrius Lileika, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 
artistė, prezidentė arba meni
ninkė. Man labai nepatinka už
augti, nes tada aš būsiu sena. 
Kai aš eisiu į ketvirtą skyrių, 
aš būsiu labai gera mokinė. Kai 
aš užaugsiu, jeigu mano tėveliai 
leis, aš turėsiu motociklą, nes 
mano dėdė Romas tori.

Vaiva Ulénaité, 3 sk.

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti 
gaisrininkas, taip pat peramedi- 
kas. Peramedikas tori mokėti, 
kaip išgelbėti žmones, suteikti 
pirmą pagelbą nelaimės vietoje. 
Aš būsiu drąsus gaisrininkas, iš
gelbėsiu daug jaunų ir senų 
žmonių.

Andrius Bagdžiūnas, 3 sk.

MOKYKLA

Suraskite sekančius žodžius 
kvadrate ir apveskite juos rato. 

s. L A L I A M I TARP Drožtukas

I A I R E M U N R S Š L Klasė
S Ą S I U V I N I S P s Knygos

A V L Š I R K P N A I D Kreida
T pnta

K RE I D A Ar T T E A Mokiniai

U JNDZLACUEŠ J Mokytoja
, . v Numeriai

T M TA E Š K B K I T o Pieštukas
ŽLAMAJMŠAAUT Pratimai

Rašalai
[O K E L G A A B S J K Y Sąsiuvinis 
SRŽAPKLA'ŠĖIAK Skambutis 
| _ Trintukas

D S o S OGYNKLSO Vedėjas
B M Š N I A I N I K O M žemėlaP‘s

i

: Rūta D.
, „r >r „į, Ml „ , u>IWKI)m,,, lunnmi imii iniiiiui . i >i _ i .

Žodžiai gali būti skersai, išil
gai, aukštyn, žemyn, iš kairės į 
dešinę, iš dešinės į kairę.
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Eretos apie ewropieciw Adoma BALTI C STATES

M. STONYS
Šių metų pradžioje pasirodė 

dr. J. Ereto, gyvenančio Šveica
rijoje, 46 psl. knygelė vokiečių 
kalba “Vom Adam der Euro- 
paer” — Apie europiečių Ado
mą. Kaip autorius Įžangoje sa
ko, tai nėra propagandinis leidi
nys, kitų finansuojamas, bet pa
ties autoriaus lėšomis išleistos 
kelios ištraukos iš jo ankstyves
nės knygos “Baltiečių likimas” 
(Baltisches Schicksal). Tai švei
caro auka ir noras padėti di
delės nelaimės ištiktiems baltie
čiams, ypač lietuviams.

Knygelė turi 4 skyrius: 1. 
Apie europiečių Adomą. 2. Bal
tiečių tautos ir kalbos. 3. Už
mirštieji baltiečiai ir 4. šiaudas, 
kuris nelūžta.

Baltiečių tautos ir europiečių 
Adomas. Taisyklinga ir gražia 
vokiečių kalba dr. J. Eretas su
pažindina vokiškai kalbanti pa
sauli su Baltijos valstybėmis, 
tautomis, jų istorija, jų kalbo
mis, kultūra, papročiais, būdu ir 
noru būti laisvais. Daugiausia 
rašoma apie Lietuvą, lietuvius, 
jų. kalbą ir kultūrą, ir tai todėl, 
kad autorius pats per nepri
klausomos Lietuvos dvidešimt
meti ten gyveno, kūrė - rašė ir 
visomis savo jėgomis padėjo 
Lietuvos valstybei bei tautai 
augti, stiprėti. Jei dr. J. Eretas 
gerai pažįsta Europos tautas ir 
jų istoriją, tai Lietuvą pažįsta ir 
ją brangina ne mažiau už savo 
gimtąją Šveicariją. Jei jis gerai 
kalba vokiškai ir prancūziškai, 
tai neblogiau kalba ir rašo lietu
viškai. Per 30 metų gyvendamas 
savo gražioje Šveicarijoje, jis 
nepamiršo lietuvių tautos, jos 
vargų ir kančių, jos kalbos ir 
žmonių. Jis šios knygelės antra
me psl. Įrašė dedikaciją: “Mano 
draugams baltiečiams, kurie, 
gyvendami tėvynėje, neturi lais
vės, ir tiems, kurie, gyvendami 
laisvėje, neturi tėvynės”.

Pirmame ir antrame knyge
lės skyriuje autorius daugiau
sia rašo apie lietuvių kalbą, jos 
groži, skambumą ir senumą. 
Lietuviškus žodžius gretina su 
sanskritu, graikų ir lotynų kal
bos žodžiais. Štai pavyzdys:
lietuviu-_ __  . i. * sanskrito
esu (ir esmi asmi
esi asi
yra (ir esti) asti
graikų lotynų
eimi (iš esmi) sum
esi es
esti ėst'

Po tokių sugretinimų dr. Ere
tas cituoja garsaus prancūzu 

kalbininko - mokslininko prof. 
Meillet sakini apie indoeuropie
čių prokalbę, kurios mokslinin
kai jieško tolimojoje Indijoje, o 
ji esanti čia pat, Europoje, už
mirštoje Lietuvoje, jos kaime: 
“Kas norėtų išgirsti iš žmogaus 
lūpų kalbą, kuri galėtų būti in
doeuropiečių vadinama, tenu: 
vyksta ir tepasiklauso lietuvio 
ūkininko” (6 psl.). Knygelės au
torius sako, jog senosios euro
piečių prokalbės Adomas galėtų 
būti lietuvis.

Europos tautų kalbos pasikei
tė, suprastėjo, sumodernėjo, 
prisitaikė prie žmonių poreikių 
ir patogumų. Bet modernizmas 

"ir naujųjų laikų šablonas nepa
lietė lietuviu kalbos. Ji tebeturi 
8 linksnius, vienaskaitą, daugis
kaitą ir dviskaitą, kelių rūšių da
lyvius ir nepastovų žodžio kirti 
bei priegaidę. Mažybinės žodžių 
formos tiek Įvairios ir dažnos, 
tiek švelninančios kalbą, jos to
ną ir ritmą, jog kalba virstanti 
moteriška kalba. Todėl dr. Ere
tas sako, kad lietuvė, padėjusi 
sukurti tokią kalbą, buvusi eu
ropiečių prokalbės Jieva.

Mokslininkai domisi lietuvių 
kalba -ir jos senomis formomis, 
domisi lietuvių liaudies daino
mis, senos lietuvių kultūros lie
kanomis, bet niekas nesirūpina, 
neužtaria ir nesulaiko lietuvių 
ir kitų baltų tautų skriaudėjų, 
ateinančių iš rytų ir vakarų. 
“Homo sapiens viskam turi šir- i 
dį: augalams, gyvuliams, lauki
niams žvėreliams. Bet. baltai, de
ja, yra tik žmonės, todėl nėra jo
kios vilties ir pasigailėjimo net 
europiečių Adomui” (23 p.).

Užmirštieji baltiečiai. Sovie
tų Sąjunga visais laikais buvo 
grobuoniška. Ji pasigrobė Bal
tijos valstybes, sulaužiusi visas 
tarptautines sutartis, ir daug ki
tų kraštų Europoje. Bėga me
tai, žmonės pamiršta karus, 
žiaurumus, skriaudas. Pamiršo 
ir Baltijos valstybes, nors jų 
Įjungimo Į Sovietų Sąjungą ne
pripažino 35 valstybės.

Dr. J. Eretas rašo apie Estiją, 
Latviją, Lietuvą, jų geografinę 
vietą Europoje, jų gyventojus, 
būdą, verslą,'darbštumą ir ryž
tingumą. Ypatingai pabrėžiama 
begalinė lietuvio kantrybė, tei
singumas, prisirišimas prie savo 
žemės ir pastangos niekur iš jos 
nesitraukti. Nepriklausomybė — 
brangiausia tautos vertybė, ku
rios sieks ir dėl jos kovos neri
botą laiką, iki laimėjimo.

Baltiečiai žino, jog išnyksta 
ne tik mažos valstybės, bet ir di
džiosios. Sovietų Sąjunga irgi

ALT pristatytas žemėlapis.

nėra išimtis: ateis ir jai galas, 
kurio pavergtos Europos tautos 
laukia ir sulauks. Baltiečiai irgi 
sulauks.

Šiaudas, kuris nelūžta. XX 
mūsų amžius — tamsus: du di
dieji karai, pavergtos tautos, 
žiaurus komunizmas, šaltasis 
karas. Bet ir jame yra prošvais
čių: naikinamas kolonizmas, ku
riamos naujos nepriklausomos 
valstybės, kovojama ne tik dėl 
žmogaus egzistencijos, bet ir 
dėl pagrindinių jo teisių. Kai 
nebėra kolonijų Afrikoje, jos 
turėtų išnykti Azijoje ir Rytų 
Europoje.

Baltijos valstybės ir jų tau
tos — estai, latviai ir lietuviai 
— yra gerai užgrūdinti, atspa
rūs rusų vergijai, nepalaužiami. 
Jos, kaip tie menki smilgų šiau
deliai, vėjuje linksta, siūbuoja, 
bet nelūžta. Ypač lietuvių tauta 
nuo amžių įpratusi kovoti, pra
laimėti ir vėl laimėti. 123 me
tus išbuvusi carinės Rusijos pa
vergta, prispausta, palikta be 
mokyklų, be lietuviškų knygų, 
atsigavo, laisvės spinduliui 
švystelėjus.

Dvidešimt laisvės ir nepri
klausomo gyvenimo metų baltie- 
čius sustiprino, sucementavo, 
padarė savarankiškais žmonė
mis, kultūringais estais, latviais 
ir lietuviais. S o v i etų Sąjunga 
per 60 metų neįstengė surusinti 
ukrainiečių, armėnų, gruzinų ir 
kitu Kaukazo tautu. Nesurusins 
ir baltiečių. Jei leidžiama juo
diesiems kurti savo valstybes, 
juo labiau bus leidžiama atkurti 

savo nepriklausomas valstybes ir 
baltiečiams.

Joseph Ehret, VOM ADAM DER 
EUROPAER. 2. Auflage, Basei. 
4977.

Jaunimo kartos atstovė 
Vaiva Vėbraitė Vasario 16 
šventės prakalboj taip išsi
tarė apie savąją kalbą: 
’’Mūsų pareiga išsaugoti jos 
grožį ir perduoti busimom 
kartom, čia yra tautos am
žinybės, jos nemirtingumo 
paslaptis. Kalba yra mūsų 
didžiausias turtas ir tvir
čiausia kultūros atrama ... 
Lietuvių kalbos ir kultūros 
išlaikymas ypač gula ant po 
visą pasaulį išsiblaškiusių 
lietuvių išeivių pečių ... 
Labai lengvapėdiškai savą 
kalbą tolydžio susinanti, ali- 
nam ar net visai jos išsiža- 
dam. Niekieno neverčiami 
tarpusavy dažnai kalbam 
angliškai ar kokiu žargo
nu... Jei dėsim pastangų 
išlaikyti kalbą tyrą ir skais
čią, mūsų tauta anksčiau ar 
vėliau suklestės nauju dva-. 
siniu gyvenimu ... Ir bus 
Lietuva, mūsų visu sukur- 
ta ... Mylėkim ir džiauki
mės ta savo tautos dvasia, 
lead ji per amžius liktų to
kia — neapsakomai graži, 
neaprėpiamai plati (Darbi
ninkas, nr. 14).
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Alkoholio paslaptys ir alkoholikai
Žodis “alkoholis” yra arabų 

kilmės (iš Al-Kohl). Tuo vardu 
buvo vadinamas juodas stibio 
sulfidas, vartojamas antakių ir 
blakstienų dažymui haremuose. 
Pats žodis reiškia — “smulkiai 
susmulkintas”.

Distiliacija alkoholio jau bu
vo praktikuojama krikščionybės 
eros pradžioje Aleksandrijoje. 
Nėra surasta jokių dokumentų 
apie stiprius alkoholinius gėri
mus iki Arnoldo Villanova, ku
ris rašė XIII šimtmetyje apie 
produktą, vadinamą “aqua vini” 
arba “aqua vital”, stiprinanti kū
ną ir prailginantį gyvenimą. 
Yra sakoma, kad kai Henrikas 
II (anglų karalius) užkariavo 
Airiją, vietos gyventojai darė ir 
gėrė stiprų alkoholini gėrimą, 
vadinamą “uisgeatha”. Žodis 
“whisky” via kilęs iš pirmos.da- 
lies to žodžio, kuris gališkai 
reiškia “gyvybės vanduo”.

Chemijoje yra žinoma daug 
Įvairių alkoholių, kurie vartoja
mi tirpinti kitom medžiagom ar
ba jom gaminti. Kiekvienas jų 
turi chemini vardą — metilo, 
propilo ir t. t. Tas alkoholis, ku
ri mes vartojame gėrimui, che
mijoje yra vadinamas etilo var
du.

Alkoholio gamyba yra parem
ta fermentacija, bet gali būti 
gaminamas ir sintetiniu būdu. 
Gliukozė (cukrus), enzimas zy- 
maza yra paverčiamas alkoholiu 
ir anglies dvideginiu. Enzimas 
zymaza randamas mielėse. Krak
molas, enzimas amylazos, kuris 
randamas salykloje, yra paver
čiamas gliukoze. Todėl alkoholio 
gaminimui yra vartojami pro
duktai, turį krakmolo arba cuk
raus, kaip bulvės, rugiai, mie
žiai, vynuogės ir t. t

Anksčiau alkoholis buvo pla
čiai vartojamas medicinoje tirp
dyti vaistingom medžiagom, kai 
vaistai.buvo gaminami iš auga
lų. Alkoholis (70%) turi antisep
tines savybes ir yra vartojamas 
odai dezinfekuoti.

Pakilus švietimui ir išsivys
čius moksliniams tyrimams, bu
vo iškeltas aikštėn alkoholio ža
lingumas. Dar ir dabar alkoho
lis yra gaubiamas tam tikro ne
aiškumo. Jis yrą priskiriamas 
narkotikų, grupei, kaip heroi
nas, opiumas ir kiti, bet plačiai 
vartojamas ir visuomenės pri
imtas. Alkoholis yra visuome
nės vartojamas nuo akmens am
žiaus pradžios, o kiti narkotikai 
yra neįprasti. Turi įtakos ir kiti 
reiškiniai — jo pigumas, ekono
miniai veiksniai, mažesnis žalin
gumas sveikatai.

Galbūt alkoholis nebūtų taip 
plačiai paplitęs, jeigu žmonės 
būtų žinoję apie jo žalingumą 
tiek, kiek žinoma dabar. Alko
holizmas yra didelė problema, 
epideminio pobūdžio, ir niekas

Taip reikia pūsti aparatą, matuojantį 
alkoholio kiekį organizme

nežino, kaip jos išvengti ir ko
kias priemones taikyti jo pliti
mui sulaikyti. Kaikurie tyrinė
tojai sako, kad visuomenės tole
rancija taip vadinamam “socia
liniam gėrimui” padaro alkoho
lizmą labiau priimtiną, plačiau 
paplitusi ir sunkiai pastebimą 
pačioje pradžioje. Į alkoholizmą 
yra daugiau linkę individai, ku
rie nori išvengti realybės, ne
pasisekimų ir atsakomybės gy
venime. Be to, yra sakoma, kad 
suaugę geria, norėdami atbu
kinti savo jausmus, pabėgti nuo 
rūpesčių arba įgauti drąsos. 
Jaunimas geria pamėgdžioda
mas tėvus, kitus suaugusius ar
ba savo draugus. Kartais jis no
ri pasirodyti labiau subrendęs 
ir nenriklausomas.

Ilgesnis socialinio pobūdžio 
gėrimas gali baigtis alkoholiz
mu. Net ir socialinis gėrimas 
yra tam tikra problema, nes 
dažniausiai ima keisti žmogaus 
asmenybę neigiama 1 in k m e 
— menkinti moralinį lygį, ne
respektuoti kitų žmonių teisių.

Alkoholikui atsisakyti nuo 
gėrimo be gydytojo pagalbos 
yra sunku: mažėjant alkoholiui 
krauju j e, susidaro nemaloni 
psichologinė - fiziologinė savi
jauta, atsiranda kūno drebėji
mai ir baltoji karštligė. Kartais 
toks stovis gali būti mirtinas.

Alkoholis yra kepenų nuodas. 
Jo vartojimas, neatsižvelgiant į 
valgomą maistą, sukelia kepe
nyse biocheminius ir struktūri
nius pakitimus. Kokio laipsnio 
būtų alkoholinė kepenų liga, su
silaikymas nuo jo labai pageri
na kepenų veikimą. Alkoholis 
mažina pasisavinimą vitamino 
B', kurio stoka mūsų kūne pa- 

sirėiskia nervų degeneracija, 
širdies kraujagyslių pasikeiti
mu ir raumenų nusilpimu. Ner
vų degeneracijos įtakoj silpnėja 
regėjimas, klausa, pasireiškia 
psichiniai nenormalumai ir psi
chinių galių atbukimas. Taip 
pat būna nepakankamas folinės 
rūgšties ir vitamino B6 pasisavi
nimas. Dėlto i š s i v y s to maža
kraujystė.

•Kūno atsparumas užkrečia
mom ligom būna labai sumažin
tas, ypač odos ir plaučių ligom, 
nes alkoholis trukdo normaliam 
leukocitų mobilizavimui užkrės
tose vietose.

Veidas, nosis turi daug mažų 
kraujagyslių. Alkoholis praple
čia periferines kraujagysles. 
Nuo nuolatinio jo vartojimo tos 
kraujagyslės praranda galią su
sitraukti, todėl alkoholikai turi 
raudoną veidą ir nosį, kuri nuo 
šalčio pamėlynuoja.

Diabetikai ypatingai turėtų 
būti atsargūs. Alkoholinių gė
ralų vartojimas gali sukelti hy- 
poglycemiją (mažą gliukozės kie
kį krauju j e). Tai gali baigtis 
mirtimi.

Vartojant nitrogliceriną, rei
kia saugotis stiprių alkoholinių 
gėrimų, nes tai gali sukelti pa
vojingus kraujo spaudimo svy
ravimus.

Vartojant vaistus miegui (ra
minančius arba antidepresinius), 
reikia vengti alkoholio. Mat, al
koholis yra centrinės nervų sis
temos slopintojas, ir vaistai, už
uot padėję, gali sukelti labai ne
malonias ir pavojingas reakcijas.

Yra klaidinga vartoti aspiriną 
(acetylsalicilinę rūgštį) bei as
pirino turinčius vaistus galvos 
skausmams mažinti ar bendrai 
savijautai pagerinti po išgėri
mo. Aspirinas, kaip ir alkoholis, 
erzina skilvį. Toks dviejų erzin
tojų veikimas į skilvį gali sukel
ti žaizdas arba net kraujavimą.

Vartojant alkoholinius gėri
mus,- ypatingai didesniais kie
kiais, padidėja kraujo rūgštin
gumas, kuris gali sukelti podag
ros priepuolį. Tokie priepuoliai 
yra labai skausmingi ir daugiau 
pasitaiko pas vyrus, negu pas 
moteris.

Alkoholis nėra virškinamas ir 
susigeria į kraują per skilvio 
sieneles. Kadangi alkoholis 
lengvai tirpsta vandenyje (mū
sų kūne yra % vandens), tai jis 
paplinta po visą kūną. Jeigu du 
žmonės geria tą patį kiekį alko
holio, tai girtumas priklaūso 
nuo jų svorio — lengvesnis 
žmogus bus girtesnis. /

Paplitus alkoholiui po visą 
kūną, prasideda jo šalinimas. 
Tik 2% jo yra pašalinami per 
plaučius ir šlapimą. -Likusieji 
98% turi būti sudeginti kūne, 

kaip riebalai, cukrus ir kitas 
maistas. Tą deginimą atlieka 
kepenys. Tas procesas vyksta 
tam tikru vienodu greičiu (apie 
1 unciją “whisky” arba pana
šaus gėrimo per 1 valandą). Al
koholis yra deginamas lėčiau, 
negu maistas. Juo daugiau žmo
gus išgeria, juo daugiau valan
dų jam reikia pašalinti alkoho
liui iš kūno.

Nors alkoholis neturi jokių 
pagridinių maisto dalių, bet ga
lima nuo jo pariebėti, nes turi 
gan daug kalorijų. Dvi stiklinės 
alaus turi daugiau kalorijų, ne
gu gabalas pyrago ar ledų por
cija. Kadangi alkoholis yra 
centrinės nervų sistemos slopin
tojas, silpnina refleksus. Visi ži
no kokią įtaką turi alkoholis au
tomobilio vairavimui ir aplamai 
sudėtingų mašinų valdymui. 
Tėviškės Žiburiai M. T.

LONDONAS. — Britų gy
ventojų surašinėjimo ir regist
ravimo įstaiga paskelbė, kad 
pirmadieniais miršta "daugiau 
žmonių nei kitomis dienomis. 
Dažniausiai mirštama nuo šir
dies atakos, kurios priežastis, 
esanti įtampa besiskubinant at
gal į darbą, arba savaitgalio per 
sivalgymas, iššaukiąs arterijų 

ir širdies

S YPSENOS
žvaigždės ne vietoj ...

Garsus astronomas Vilhelmas 
Struve, Pulkovo observatorijos 
vedėjas, buvo truputį keistas 
žmogus ir nemėgo bendrauti su 
kitais. Vieną dieną į observato
riją atvyko augšti svečiai: didy
sis kunigaikštis Michailas ir vi
sas būrys palydovų, apsagstytų 
ordinais bei žvagždėmis. Sruvė 
buvo nepatenkintas ir vos atsa
kinėjo į smalsuolių klausimus, 
žvaigždėti ponai ėmė šaipytis iš 
“šemyniškai“ apsirengusio 
Struvės. Didysis kunigaikštis pa
sakė kandžiai:

— Mano ponai! čia visai nėra 
ko šaipytis, nes, suprantama, 
mūsų garsusis astronomas sumi
šo, pamatęs tiek žvaigždžių ne
deramose joms vietose ...

Pas gydytoją
Gydytojas: Ar tamsta galė

tum- sumokėti už operaciją, jei 
sakyčiau, kad ji tau reikalinga?

Pacientas: O ar tamsta many
tum, kad ji man reikalinga, 
jei negalėčiau sumokėti?

Atominiame amžiuje
Šių laikų romano turinys ga

lėtų būti toks: Jis išėjo vienas 
pasivaikščioti. Jų akys susiti
ko ... Jie nuvyko į šventovę ... 
Jų sielos susitiko... Jie gyveno 
kartu . Jų advokatai susitiko...
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kausKui ir poniai Adelei Zarkaus- atvykusiais prieteliais. Po pamal- 
kienei, metu kilo įvairių naujų j- dų ir šventoriuje nebuvo visiems 
dejų ir sumanymų. Pavyzd, kilo vietos sustoti ir, senu įpročiu, pa
iniotis, kad nors vieną kartą į mė- , sišnekėti.
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IŠVADAVO T. PETRAS DAU
GINTIS '

T. Petras Daugintis, SJ, buvęs 
šv. Kazimiero asmeninės lietuvių 
parapijos klebonas ir tėvų jėzui
tų namų viršininkas, perleidęs na
mus lietuvių saleziečių gyvenimui 
ir administracijai, liepos ankstų 
rytę išvyko Urugvajų n, kur, Mon
tevideo mieste, jo seniai laukia, 
likęs vienas, t. Jonas Giedrys, te
nykštės parapijos klebonas.

Išlydėjo t. Dauginti iš S. Paulo 
,,rodoviários” keli tautiečiai, ta
čiau jį palydėjo ir lydi malda ir il
gesingu prisiminimu visi paupie
čiai, prie kurių prisideda ir sale
ziečiai, dėkodami ir linkėdami 
ne tik t. Dauginčiui, o ir visiems 
mieliems Tėvams Jėzuitams, pa
sklidusioms, kaip ir visi kiti Lietu
vos vaikai, po platųjį oasaulį, svei
katos, ištvermės ir geriausios sėk
mės darbuojantis Dievo garbei ir 
savo tautiečių labui.

IMPORTANTE

Como já deve ser do conheci
mento de todos, dia 12 de agosto 
sexta-feira será o inicio da Olim
piada dos Imigrantes com uma 
exposição cultural de diversos 
países no Pavilhão da Bienal no 
Ibirapuera. Constará do evento 
exposição de filmes sobre os pa
íses expositores além do desfile 
das rainhas de cada pais desfilan
do com trajes típicos c/inicio pre
visto p/20 h.

Devido a Lituânia não possuir 
consulado nos foi avisado da 0- 
limpiada demasiado tarde e seria 
impossível realizar todos prepara
tivos necessários em tão curto 
prazo de tempo. Mas quem sabe, 
o ano que vem poderemos expor 
uma cultura tão bela e rica co
mo a nossa e que país do mundo 
possue tão belas moças como o 
nosso?

No dia 13 de agosto realizar- 
se-á o desfile de abertura com a 
entrada das delegações, saudação 

das autoridades, entrada da tocha 
olímpica e posteriormente o has- 
teamento das bandeiras e graças 
ao esforço da BLJS teremos a i- 
mensa satisfação de ver a nossa 
bandeira hasteada em meio a to
das as outras.

É de suma importância, que to
dos os que puderem compareçam 
ao Pacaembu, dia 13 às 14 h. pa
ra presenciar o desfile e logo após 
poderão assistir um jogo de fute
bol reunindo as equipes do Co
rinthians e Ferroviária. Compare
çam.

Dia 21 teremos o encerramen
to da Olimpiada e exatamente 
nesse dia teremos a honra de 
apresentar nossas danças folclóri
cas.

Detalhes maiores serão forne
cidos a respeito do horário e dia 
que nossos dois atletas (corrida 
e natação) apresentar-se-ão, assim 
como os nossos grupos folclóri
cos.

BLJS

PU! Kl DR. J. BASANAVIČIAUS 
VARDO MOKYKLOS BŪRELIO

FEIJOADA'

Šių metų rugpjūčio 7 dieną, 
sekmadienį, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo mokyklos rėmėjų būrelio 
valdyba surengė puikią, labai ge
rai paruoštą, taip vadinamą „fei- 
joadą”, tikriau tariant, tipingus 
vietos brazilų papročiais vadovau
jantis, pietus. Šeimininkės, ku
rios šią taip gerai paruoštą „fei- 
joadą" parengė, tikrai yra vertos 
aukso medalio. Taip skaniai ir 
gerai paruoštos „feijoados” jau 
daug laiko kaip man ir, gal ne vie
nam iš joje buvusių dalyvių, ne
tenka paragauti.

Bet būdinga ne vien tos „feijo
ados" geras ir puikus paruošimas, 
bet joje dalyvavusių lietuvių skai
čius. Net patiems rengėjams nesi
tikint, joje dalyvavo apie 200 rink 
tinęs musų kolonijos publikos.

Čia matėme atstovus iš visų 
São Paulyje veikiančių organiza
cijų, iš visų lietuviais apgyventų 
pb'arirų" ir net iš Santos p.Stepo- 
naitienės ir dar vienos ponios, ku
rios pavardės neprisimenu, asme
nys.

Šio taip puikaus pobūvio, ku
rio nuopelnas tenka daugiausia 
būrelio pirmininkui p. Petrui Žar- 

nesį suorganizuoti lietuvių mišias 
šioje puikioje Dr. J. Basanavičiaus 
vardo rūmų salėje. Tai idėjai gy
vai pritarė buvęs Liet. S-gos Bra
zilijoje pirmininkas A. Bumblis, 
būrelio pirmininkas p. P. Žarkaus- 
kas ir kiti. .

Visi svečiai ėmė skirstytis tik 
vėlyvam vakarui atėjus. Duok Die
ve, kad tokių puikių pobūvių pa
sitaikytų daugiau ir dažniau mū
sų kolonijoje.

St. V-čius

Dalyvių tarpe (viso apie 150 
žmonių) buvo ir Br. L. Bendruo
menės Valdybos ir Tarybos pir
mininkai p. Algimantas Saldys su 
ponia ir p. Adv. Algirdas Sliesorai- 
tis, o iš Sielovados pusės matėsi 
net trys kunigai.

Be to dalyvavo ir buvęs L. Są
jungos — Aliança p-kas p. Al. 
Bumblys su ponia.

Šiaip, buvo svečių net iš San
tos ir kitų tolimesnių apylinkių.

"M.L” yra dėkinga pirminin
kui p. Petrui Žarkauskui ir už 
stambesnę auką spaudai paremti.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
ŽINIOS

Praeitą sekmadienį (rugp. 7 d.)
Šv. Kazimiero parapijos koplyčio
je buvo Mišios už Joną Dimšą ir, 
kaip Mišias užprašiusi ponia Dim
šienė išsireiškė, už jos vyro gerą 
draugą Domininką Laučių. Kop
lyčia persipildė ne tik jos nuola
tiniais lankytojais, bet ir iš kitur į

Lietai
Vyrų — moterų — vaikų

gydytoja ■

DRA. HELGA HERING 

médics 
HOMENS-SENHORAS 

CRIANÇAS
. Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 

(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De» 
putado Emilio Cado-Bairro do Li-

| mão)

| TeL: 220-0439 / 266-3569

FÁBRICA DE eUARDA-.CH-UVÂS
®UAROA CHVVA8 TOOÔ3 OS WOÊ. MQísJSfS®, JB&AttO&A» S

MtMl.BOMMíNHAS. T«PO E MÍMAO.

Šis labai gražus ir reikšmingas 
gestas — sujungti vienon Mišių 
aukon kelis asmenis — yra vertas 
visų pagyrimo ir pasėkimo.

Kun.P.Rukšys Mišių celebrantas

PRADĖS KALĖDOTI

Pranešama, kad šv. Kazimiero 
Parapijos kunigai netrukus pra
dės KALĖDOTI.

Kun. Pranas Gavėnas kalėdos 
Sto. Amaro rajone, kun. Stasys 
Šileika — Mookoje, kun. Petras 
Urbaitis — Bom Retiro, ir kun. 
Petras Rukšys — Casa Verde.

MOKĖJUSIEJI UŽ ML

Petras Žarkauskas — 200 kr. 
Magdalena Jurgelevičienė 150 kr. 
Jonas Tatarūnas (tėvas) - 150 kr. 
Alfonsas Baltaduonis — 105 kr.
Vladė De Camargo — 120 kr. 
Marija Stankūnas — 110 kr. 
Vladas Štai kinas — 130 kr.
Kazys Jenčius — 100 kr. už 7 mė
nesius.

Administratorius

VEIKLOS KALENDORIUS

RUGPJŪČIO 14: Palangos skautai daly
vauja liet. Mišiose Utingoj, Sta Maria Goretti 
bažnyčioj, 16.30 vai.

RUGPJŪČIO 27: Literatūros ratelio po
pietė pas pp. Čiuvinskus, pr. Visconde Sou
za Fontes, 191 (telef.63-5269). Pradžia 16 
vai- — - -------------—-. ,

MUSU MIRUSIEJI

Liepos 26 mirė ALFONSAS 
NEVERAUSKAS, 78 metų am
žiaus. Kilęs iš Kauno, atvyko 
Brazilijon 1927 m. Gyveno V. 
Zelinoj. Buvo labai sąžiningas 
namų statytojas-mūrininkas.Pa- 
laidotas V. Alpina kapinėse.

Liko liūdinti žmona Agnie
tė ir kiti giminės: Stasys ir My
kolas Tamošaičiai, Vera Jasiu- 
lionienė ir kt.

PADĖKA
Į 
I

Veronika Dimšienė ir Uršulė Laučienė širdingai dėkoja vi
siems bičiuliams dalyvavusiems šv. Mišiose už a.a. ių vyrus Joną 
ir Domininką.

Vicente Vfyoc <£tda, 
w&s ímm . & & & a&awai

R Coettw W 2740ÕO « (te®. £74-W
V. Pru&afe teftto
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chorasmetu spaudos baliuje Toronte, šiuo metu rengiasi koncer-
Nuotr. St. Dabkaüs~

Kanados
tams P. Amerikoje. Vadovauja sol. V. Verikaitis

"Al DCF KONCERTAS STAOLE

Hamiltono Mergaičių Choras 
'AIDAS' jau prisiuntė „Pietų 
Amerikos Koncertų programą' . 
Programai vadovauja choro vado
vas solistas VACLOVAS VERI
KAITIS, akompanuotas muzikas 
JONAS GOVEDAS, administra
torius JERONIMAS PLEINYS ir 
choro pirmininkė BIRUTĖ BER- 
ŽAITYTĖ.

Programoj numatytos 28 dai
nos, kurios išpildomos — vienos 
“AIDO' ir solisto V. Verikaičio 
kartu, kitos vien tik solisto, dar 
kitos vien tik “AIDO“. Yra?nu
matytos ir 7 dainos svetimom 
kalbom (anglų, vokiečių, pran
cūzų, ispanų ir portugalų).

Ansamblis atvyksta j S. Paulą 
rugpjūčio (agosto) 15 d. ir išvyks
ta 22. Nori būtinai aplankyti ir 
Rio de Janeirą.

Koncertas S. Paule numatytas 
Palácio das Convenções būstinėj, 
Anhembi, rugpjūčio (agosto) 17 
dieną, pradedant 20 vai.

KELIONĖ į RIO

Hamiltono mergaičių choras
AIDAIS, viešėdamas Brazilijoj, ap
lankys ir Rio de Žaneirą. Išvyks 
trečiadienj, 17 d., tuoj po koncer
to, o grjš i S. Paulo penktadienj, 
19 d. vakare. Vyks dviem sam
dytais autobusais, kurie tas dvi 
dienas keliauninkus pavežios ir po 
Rio.

Numatyta, kad dar liks kelios 
vietos laisvos. Kas nori proga pasi
naudoti, gali kreiptis j išvykos or
ganizatorių, J. Bagdžių (telef. 
273-1865) ar BLB-nės valdybos 
p-ką, Alg. Saldi (telef.273-3224; 
63-6969).

PRANEŠIMAS

BLB-nė/valdyba, kuri organi
zuoja AIDO koncertą ANHEMBI 
rugpjūčio 17 d... pabrėžtinai pa
kartoja, kad pakvietimas — CON
VITE į tą koncertą yra NEMO
KAMA S. Todėl niekas neturi 
teisės tokį “Convite" pardavinėti.

AVISO

Comunicamos que os CONVI
TES para a apresentação do Co
ral AIDAS no Anhembi, estão 
sendo distribuídos inteiramente 
grátis. Não há outra forma de dis
tribuição.

B.L.B.

RUGPJŪČIO (AGOSTO) 17, TREČIADIENĮ, 20 VAL.

PALACIO DAS CONvENÇOES, A N H E M B I
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Iš ZELINOS norintiems vykti j Anhembi pasiklausyti koncerto, bus užsakyti autobusai, 
jei susidarys atitinkamas keliauninkų skaičius - 30 asmenų vienam autobusui. Tam reikia 
užsiregistruoti iš anksto klebonijoj, sumokant 20 kruzeirų. Už tuos pinigus autobusas nu
veš ir parveš. Užsiregistruokit TUOJAU- Tokiu būdu PADÈSIT IR KITIEMS.

“AIDO” KONCERTAS skelbiamas per radijo stotį NOVO MUNDO:
— iki rugpjūčio 1 dienos: 3 kart per dieną
— nuo rugpjūčio 1 iki 10: 5 kart per dieną.
— nuo rugpjūčio 10 iki 17: 15 kart per dieną.

LAIKAS (iki rugpjūčio 1 dienos):

— nuo pirmadienio iki pirmadienio: 11,25 ir 17,55 vai.
— Antrad., trečiad., šeštad. ir sekmadienį: 21,55 vai.

Numatyta, kad AIDAS dar pasirodys išimtinai lietuvių kolonijai šeštadienį, rugpjūčio 
(agosto) 20 d., 19 vi. Seselių Pranciškiečių gimnazijos salėj. Specialius pakvietimus gali
ma gauti klebonijose ir pas LKB-nės choro narius.

ALIO. ALIO RADIJO VALAN
DĖLĖ'.

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės valdybas pagaliau išgavo lietu
vių kolonijai RADIJO VALAN
DĖLĘ, kuri su dideliu nekantru
mu taip buvo laukiama.

Dabar vyksta pasitarimai. Tiki-’ 
masi pradėti veikti nuo trečio 
rugpjūčio sekmadienio. Banga, lai
kas ir kitos aplinkybės bus pa
skelbtos vėliau, kai bus padaryta 
galutinė sutartis.

*

Caixa .Postal 4421 
01000 São Paulo. SP.
z Diretor responsável 

VYTAUTAS BACEVIČIUS •
Redige: Equipe Editorial 

Administrador: Stanislão Šileika
METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBES PRENUMERATA: 500 kr. 
Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal 
didumą. Del kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti “Stanislao 
Šileika’ vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomone. Už sskelbimu kalbą ir tu
rinį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadieni: vietinės žinios 
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.
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