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i Šventes ir darbai |
i Paprastai žmogaus gyvenimas vertinamas darbais — 
į juo didesni darbai, juo reikšmingesnis gyvenimas. Tačiau 
i toje darbų pynėje pastebimos ir šventės, t.y. dienos, ku- :
i riose apžvelgiami atlikti darbai, pasidžiaugiama laimėji- :

mals ir linkima tolimesnės sėkmės. Kiekviena organizaci
ja reguliariai apžvelgia nueitą kelią ir vėl ryžtasi naujiem

- darbam. Tai daroma Įvairiu sukakčių proga. Metiniai or- į 
gamzacijų susirinkimai taip pat apžvelgia atliktus darbus, 
bet tai eilinio pobūdžio įvykiai, kurie neturi šventinio po-

i būdžio. Neeiliniai yra tie organizacijų renginiai, kurie išei- 
i na iš kasdieninės rutinos, iškelia platesnės reikšmės daly- ' 

kus ir atkreipia ne tik savo narių, bet ir plačiosios visuo
menės dėmesį. Tai didieji organizacijų suvažiavimai, pla- • 

. taus masto demonstracijos, kongresai. Juose paprastai iš
kyla didžiosios mūsų problemos, platieji mūsų tautos rū- į
pėsčiai. Tokie renginiai yra šventės, iškeliančios mūsų 1

į —gyvenimą virš kasdieninių rūpesčių, virš siauros rutinos, ;
virš duoninės plotmės. Prie šio pobūdžio renginių priklau
so ir devintasis'ateitininkų kongresas, surengtas rugsėjo 
1-4 dienomis Klevelande. Tai buvo neeilinis renginys. Savo 
reikšme jis iškyla virš kasdieninio mūsų išeivijos gyveni
mo kaip šviesus žibintas tautos sutemose. Šis kongresas 
parodė, kad išeivijoje tebėra stiprios tos atramos, Į kurias 
su viltimi žvelgia tiek pavergtoji tautos dalis, tiek laisvo
ji išeivija. Kongresas manifestavo, kad krikščioniškai nu
siteikusi aktyvioji mūsų visuomenės dalis nėra pasimetu- j 
si. dezorganizuota, netekusi ryžto. Kongrese išryškėjo 
faktas, kad ateitininkija, nežiūrint visų sunkumų, yra ga
jus ir gyvastingas organizmas.

IŠ ‘ATEITININKŲ kongreso darbų ryškiai matyti, kad 
organizacija, apimanti moksleivius, studentus ir sen
draugius. gyvena ne vien praeitimi, bet ir dabartimi 
bei ateitimi. Tai pažymėtinas bruožas, išskiriąs ateitinin- - 

kiją iš daugelio kitų organizacijų. Labai dažnai išeivijos 
organizacijos gyvena praeitimi. Jų susirinkimuose, suva
žiavimuose. paskaitose dažniausiai atsispindi praeities dar- t 

I bai. Dažnų sukakčių proga pasakojama apie atskirų asme- ;
nu arba organizuotų vienetų nuveiktus darbus Lietuvoje, 
iškeliami jų nuopelnai. Tai labai gražu, bet kartu tai reiš
kia savotišką romantizmą, atremtą Į praeitį, nes kitos di
mensijos nematyti. Ateitininkuose vyrauja priešinga link
me: visas dėmesys sutelktas Į dabartį ir ateiti. Į praeitį 
žvelgiama tiek, kiek reikia sveikam tęstinumui išlaikyti. 
Pvz. devintojo kongreso metu praeičiai tebuvo skirta viena 
istoriko S. Sužiedėlio paskaita, surišusi dabartinį kongresą 
su Palangos konferencija, įvykusia prieš 50 metų. Visos

i kitos paskaitos, pamaldos ir net kongreso drama (teatras) i 
buvo skirti dabarčiai. Tai jaunatviškos organizacijos pa
žymys. kuris neturėtų išnykti ir ateityje. Galima sakyti, ; 
jog tai organizacinio gyvastingumo barometras. Iš vadų Į 
pareiškimų kongrese matyti, jog ši linkmė yra tvirtai įsi
šaknijusi. Dar nematyti ženklų, rodančių priešingą kryptį.

, Tiktai galbūt sendraugių eilėse vis stiprėjanti senatvė ver- 
j čia matyti daugiau garbingą praeitį nei sunkiau apčiuopia

mą dabartį ir mįslingą ateitį. Tačiau dažni kontaktai su !
! jaunąja karta 'vairiomis progomis ir ju žvilgsnį daro vil-
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.4 s turiu ir kitu aviu, kurios ne iš šitos avidėstman reikia 
ir jas atvesti: jos klausys mano balso, ir taip bus viena avidė

ir vienas ganytojas. /Jono, 10.] 6j.

"Misijų veiklos pagrindas yra Dievo valia. Jis nori, kad visi žmo
nės pasiektų tiesos pažinimą ir būtų išganyti.

Bažnyčia yra Dievo pasiųsta būti tautoms "visuotiniu išganymo 
sakramentu".

Misijų veikla yra taip pat glaudžiai susijusi su pačia žmogaus pri 
gimtimi ir jos troškimais. Apreikšdama Kristų, Bažnyčia tuo pačiu 
atskleidžia žmonėms tiesą, kokia yra tikroji jų padėtis ir pilnutinė 
paskirtis. Juk Kristus yra pagrindas ir pavyzdys tos atnaujintos 
žmonijos, užsidegusios visų trokštama broliška meile, nuoširdumu 
ir taikos dvasia.

Iš tikrųjų Evangelija net žemiškoje žmonijos istorijoje buvo lais
vės ir pažangos raugas ir be paliovos tebeskleidžia joje brolybę, vie
nybę ir taiką. Tad ne be pagrindo Kristus yra tikinčiųjų sveikina
mas kaip "tautų išsiilgtasis jų gelbėtojas".

Kristus ėjo per visus miestus ir kaimus, gydė visokias ligas ir ne
galias, tuo parodydamas, kad atėjo Dievo karalystė. Taip ir Bažny
čia per savo vaikus susitinka su visokiausiais žmonėmis, ypatingai 
su beturčiais ir prispaustaisiais ir su noru pasišvenčia. Ji dalijasi jų 
džiaugsmais ir skausmais, pažįsta jų gyvenimo siekimus ir proble
mas, drauge su jais kenčia jų mirties agonijoje. Ieškantiems ramy
bės, ji stengiasi atsakyti brolišku pokalbiu, nešdama jiems Evangeli
jos ramybę ir šviesą.

Bažnyčia jokiu būdu nenori kištis į žemiškos bendruomenės val
dymą. Ji tereikalauja sau tik vienos teisės — kad, Dievo padedama, 
galėtų su meile ir atsidavimu tarnauti žmonėms" ■

Šios kelios svarios mintys parinktos iš Antrojo Vatikano Susirin
kimo Dekreto: "Misijinė Bažnyčios veikla".

tingą. lenkia jį į dabarties problemas. Tai matyti ir "Atei
ties" žurnale, kuriame atsispindi jaunatviška dvasia, aki
nanti ir vyresniąją kartą neįstrigti romantiškoje praeity
je. Tuo būdu ir biologinėje senatvėje reiškiasi dvasinė 
jaunatvė.

KAIP KIEKVIENAS kongresas, taip ir minėtasis ateiti- 
kų kongresas turėtų būti šuolis ateitin — didi paska
ta naujiem darbam. To buvo siekta, reikia manyti, ir 

kongreso organizatorių. Patirtas entuziazmas pačiame kon
grese neabejotinai paakino ateitininkus iš naujo ryžtis ko
vai su ateities kliūtimis. Jau girdėti viltingų atgarsių įvai
riose vietovėse, ypač jaunųjų eilėse. Mat, ir jie pamatė, 
kad ligšiolinė veikla, nors ir nelengva, buvo reikšminga, 
verta ne tik pratęsti, bet ir sustiprinti. Šis dinamiško po
būdžio užmojis turėtų tuojau pat pasiekti konkretų gyve
nimą ir pradėti reikštis darbais. Kitaip kongreso poveikis 
gali labai nukentėti. Paprastai didelės šventės bei plataus 
masto renginiai labai išvargina vadus, rengėjus ir kartais 
jų dalyvius, taip kad po šventės visi pradeda ilsėtis, o be- 
siilsėdami užmiega ant laurų . .. Toks organizacinis mie
gas yra pavojingas, nes gali baigtis mirtimi. O kongresai 
bei didžiosios šventės rengiami ne tam. kad sukeltų pavo
jingą miegą. Dėlto svarbu kongresinį entuziazmą tuojau 
perkelti veiklon. šventės juk ir rengiamos tam. kad sudi- 
namintų organizacijos veiklą, o ne ją migdytų. Šventėse-; 
išryškinami darbai, kuriais organizacijos nariai didžiuojasi 
ir kartu jaučia paskatą žingsniams į naują etapą. Tuščios 
yra tos šventės, kuriose organizacija neturi ko parodyti, 
t.y. konkrečių darbų. Jei organizacija verčiasi vien švenčių 
organizavimu, neturėdama kitų darbų, parodo savo tuštu
mą, pridengtą organizacine uniforma. Dėlto ir ateitininkai 
po sėkmingo savo kongreso turėtų nukreipti visą savo 
energiją į konkrečią veiklą, kad rengiamos šventės bei 
kongresai ir toliau būtų darbų liudytojai, ypač dabar, kai 
gyvenamasis momentas reikalauja pajėgių žmonių, suge
bančių liudyti Kristų ir savąją tautą neeiliniu ryžtu.

TĖVIŠKĖS Ž1RUPIAI
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Rengiamas kapas Baltijos tautom?
Lietuvos pogrindžio spaudoje paskelbtas naujas atsišaukimas

Prieš porą metų išeivijos spaudo-
je pasirodė Nacionalinio Lietuvos 
Liaudies Fronto atsišaukimas Lietu
vos ateities bei laisvės reikalu. Da
bar “Draugas” IX. 6 ir IX. 7 paskel
bė Lietuvos Revoliucinio Išsivadavi
mo Fronto atsišaukimą, paimtą iš 
pogrindinio “Varpo” 4 nr. Iš anks
čiau paskelbto “Varpo” 3 nr. matyti, 
kad į minėtąjį Frontą Įeina Naciona
linė Revoliucinė Lietuvos Taryba, 
Žmogaus teisių Komitetas, Amnesti
jos Internacionalo skyrius Lietuvo
je, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjū
dis ir net laisvoji Lietuvos komunis
tų partija. Kiek tai realus bei tikras 
dalykas, dabartinėmis sąlygomis ne
įmanoma patikrinti. Viena yra aiš
ku, pogrindis Lietuvoje egzistuoja, 
ir jo reikalavimai yra remtini. RED.

Slenka ketvirtoji dešimtis 
metų, kai Baltijos pakrantėje 
nutilo karo audra. Per tą laiką 
daugelis Europos ir viso pasau
lio valstybių, karo sūkuriuose 
buvusių beteisių, dabar vienaip 
ar kitaip gyvena savarankiškai. 
Pasauly susikūrė net kelios de
šimtys naujų valstybių. Dauge
lis tautų, šimtmečiais buvusių 
kolonijinėje priespaudoje, atga
vo laisvę ir nepriklausomybę. 
Jos SNO pripažintos juridiškai 
pilnateisėmis tvarkyti savo kul
tūrinį, ekonomini ir politini gy
venimą. Dėl politinių intrigų ir 
Hitlerio su Stalinu sudarytos 
sąjungos mažytės Pabaltijo vals
tybės — Estija Latvija ir Lietu
va — ir šiandien tebelaikomos 
beviltiškoje padėtyje ir negali 
spręsti savo likimo.

Pokario metais Maskvos val
dovai bandė palaužti lietuvių

tautcs nacionalinę dvasią. Sim- mirti.
tus tūkstančių šeimų užkaltuo
se vagonuose vežė į Sibirą. Ban
džiusius bėgti ar priešintis krikš
tijo “banditų” vardais ir šaudė 
be jokio teismo. Kariniai tribu
nolai “Moskovskoje OS” (tai sa
votiškas teismas, kai žmonės tei
siami už akių) dešimtis tūks
tančių gražiausio tautos jauni
mo, paženklinę 58, suvežė ka
torgai į lagerius ir kalėjimus. 
Mūsų mažytėje Lietuvoje, kuri 
1941. I. 1 sudarė 249 valsčius 
25-se apskrityse, Maskvos val
dovai savo niekšiškiems planams 
Įgyvendinti įkūrė 250 garnizo
nų čekistinės armijos. Virš 30.- 
000 jaunų, ginklui nepasiruošu
sių Lietuvos artojų krito šioje 
nelygioje kovoje.

Bėgo metai. Nuo laisvo pa
saulio negalėdami paslėpti savo 
nusikaltimų, vengdami darbo 
žmonių rūstaus keršto, Maskvos 
valdovai visas piktadarybes su
metė Stalinui, Berijai ir kitiems 
partijos nariams. Tačiau iš es
mės ši šlykšti valdžia padėties 
nepakeitė: vietoj budelių garni
zonų atsirado raketinės aikšte
lės. Todėl šiandien, kaip nie
kuomet, virš mažyčio Lietuvos 
krašto išskleidė sparnus mirties 
šmėkla. Visam pasauliui, o ypač 
mums, čia gyvenantiems, ne pa
slaptis, kad Lietuvos žemė Mask
vos strategams yra vakarinis 
Sovietų Sąjungos forpostas. 
Vykstant tarpvalstybinėms ka
rinėms ginklavimosi varžyboms, 
karinio konflikto atveju Balti
jos krašto žmonės pasmerkti

Mes nežinome savo rytdienos, 
ar mums lemta gyventi ir kurti 
gražų rytojų taikoje, ar bran
duolinio karo ugnyje žūti be 
tikslo.

Todėl: atsižvelgdami į tai, 
kad 1920 liepos 12 Sovietų Ru
sija pasirašė taikos sutartį su 
Lietuva ir ją pripažino “de ju
re” nepriklausoma valstybe;

atsižvelgdami į tai, kad Lie
tuvos nepriklausomybę pripaži
no ir kitos pasaulio valstybės, 
iš kurių nė viena savo pripaži
nimo iki šiol neatšaukė (nepai
sant buvusio Australijos minis
tério pirmininko Whitlamo išsi
šokimo, kurį prieš pasaulį gar
bingai ištaisė naujoji Australi
jos vyriausybė);

atsižvelgdami į tai, kad Lietu
vos respublikos žmonės nepa
tenkinti materialiniu gyvenimu, 
nes šiandieninė Lietuvos ekono
mija priklauso nuo Sovietų Są
jungos ekonominės politikos, 
pajungtos ginklavimuisi;

atsižvelgdami į tai, kad Lie
tuvos respublikos marionetinė 
administracija, priversta būti 
paklusni Maskvai, yra beteisė 
spręsti savo krašto vidaus ir 

'užsienio reikalus; •
atsižvelgdami į tai, kad lietu

vių tautai reikia visiškai laisvos 
politinės, religinės ir kultūrinės 
saviraiškos, kuri dabar varžo
ma įvairiomis represijomis;

atsižvelgdami į tai, kad visas 
pasaulis žino, jog Sovietų Są
junga okupavo, —
_ mes, Lietuvos Nacionalinė 

Revoliucinė Taryba, PoliFinių 
Kalinių Amnestijos Internacio
nalas, Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjūdis, solidariai laikyda
miesi visų pasaulio tautų — iš-
sivadavimo ir visuotinės taikos
— siekimo tikslų, būdami Lie
tuvos pogrindyje, sudarėme vie
ningą Revoliucinį Išsivadavimo 
Frontą kovai prieš mūsų kraš
tui svetimųjų primestą mirties 
nuosprendį žūti branduolinio 
sprogimo ugnyje.

LRIF-tas kovoja už taiką ir 
laisvę, o Žmogaus Teisių Dekla
raciją priima kaip savo veik
los programą. Kovodamas už 
tikslą ir trokšdamas išvengti 
tiek mūsų, tiek šiam tikslui 
prieštaraujančių pusių kruvinų 
aukų, LRIF-tas pasauliui pa
reiškia, jog tiki Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos vadovų 
humaniškumu, Sovietų Sąjun
gos valstybės vadų politiniu 
įžvalgumu, kad jie nepriešta
raus kitų valstybių sprendimui 
ir Pabaltijo kraštams leis gy
venti taikingai, priims kreipi
mesi SOS! išdėstytus ultimaty- 
vinius punktus, liečiančius So
vietų Sąjungos vyriausybę:

1. išvesti SSSR ginkluotas pa
jėgas iš Lietuvos teritorijos.

2. Sovietų Sąjungos vyriausy
bė turi pati atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir ištaisyti 
klaidas, kurias padarė carinė ir 
stalininė Rusija.

3. Išvedus SSSR ginkluotą
sias pajėgas, tuo pačiu metu 
įvedama SNO ginkluota kontro
lė, kol lietuvių tauta laisvų rin
kimų keliu išspręs savo krašto 
valdymo formas, kurios jokiu 
būdu nepažeistų žmogaus teisių 
deklaracijos nustatytų normų 
ir garantuotų „Lietuvos gyveni
mą taikoje — kaip taikos pa-

Liepos 16 d. Chicagoje pavergtų tautų protesto paradas, gausiai dalyvaujant lietuviams, 
praėjo su pakylia nuotaiką, reikalaujant Lietuvai laisvės. A. Šeštoko nuotr.

vyzdį pasaulyje.
Todėl, remiantis Žmogaus 

Teisių Deklaracija ir Helsin
kyje pasirašytais susitarimais, 
LRIF-tas, būdamas pogrindyje, 
prisiima visą atsakomybę už ve
damą išsivadavimo kovą, atsto
vaudamas Tėvynės Lietuvos 
šventam taikos ir laisvės tiks
lui, kreipiasi į pasaulio katali
kų centrą Vatikaną — Kristaus 
Vietininką Popiežių Paulių VI, 
į Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijos generalinę asamblėją ir 
tiesiog į visas valstybes.

LRIF-tas kreipiasi į visų vals
tybių vadovus. į visas politines 
partijas, organizacijas ir jų va
dovus. Kreipiasi į estus, latvius, 
lietuvius, kurie dėl galimų re
presijų paliko gimtąjį kraštą, 
dėl kurio laisvės kovojo ir dar 
šiandien kovoja.

Pasauli, visi geros valios 
žmonės, neleiskite, kad Pabal
tijyje būtų supiltas trijų tautų 
kapas! Tautų, kurios čia gyveno 
šimtmečiais ir dega troškimu 
gyventi laisvai, bet susidariu
sioje situacijoje tapo pasmerk
tos žūti. Lietuvių tauta šaukiasi 
Jūsų pagalbos SOS!
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Dramatiškas proveržis Vašingtone
Spontaniška baltiečių jaunimo demonstracija prie Sovietų Sąjungos ambasados

3

A. DUDARAVICIUSŠ.m. rugsėjo 24 d., po ramios baltiečių demonstracijos bei išklausytų kalbų prie Linkolno’ paminklo, dalis demonstrantų, daugiausia, jaunimas. 4.30 v. p.p. su plakatais pajudėjo i vakarus prie parke esančio •'Atspindžių" baseino. Susitelkė apie 200 asmenų. Tie žyginin- kai. prisiartinę prie baseino galo. pasuko Į šiaurę. Policija juos sustabdė dar parke, maždaug penkių blokų atstume nuo Baltųjų Rūmų, užblokuodama kelią motociklais. Liepė nuleisti plakatus, suvynioti vėliavas ir eiti po du. žygininkąi pakluso. Kai išėjo iš parko, policija vėl juos sustabdė >4» blokai nuo B. Rūmų) ir įsakė eiti ne 17-ta. o 15-ta gatve. Žygininkąi pakluso ir apėjo B. Rū'mus dviejų blokų atstumu. Tas manevras kartojosi keletą kartų. Žygininkąi slinko vis tolyn į šiaurę Sov. Sąjungos ambasados link, kuri yra keturi blokai nuo B. Rūmų. Žygiavo su nuleistais plakatais ir suvyniotam vėliavom.Įtampa didėjaPolicijos būrys vis didėjo — prie buvusių 10 motociklu prisidėjo dar keliolika policijos
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Baltiečių būrys (apie 200) š.m. rugsėjo 24 d., 6 v.v., prasiveržęs pro policijos užtvaras po oficialiosios demonstra- 
rijos Vašingtone ir priartėjęs prie Sov. Sąjungos ambasados, reikalauja laisvės Baltijos valstybėms. -■ •' «...ss;
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automobilių. Įtampa didėjo. Artėjant žygininkams prie Sov. Sąjungos ambasados, policija stengėsi neprileisti arčiau prie jos. kaip 2.5 bloko. Žygininkąi. nuėję penkis blokus toliau, grižo atgal. Čia Įvyko staigi permaina — priėję prie sovietų ambasados dviejų blokų atstume. susitarė lietuviškai'ir latviškai. kad lydinti policija nesuprastų. prasiveržti ambasados link, žygininkąi staiga pasisuko ambasados link ir ėmė greitai bėgti. Policininkai, palikę motociklus, tuomet bandė sulaikyti žygininkus pusę bloko nuo sovietų ambasados išskėstom rankom, bet nepajėgė. Toks penkių policininkų tinklas 200 žygininkų miniai buvo kaip rėtis vandeniui. Kilo dramatinė Įtampa, trukusi daugiau kaip valandą. Atvyko per šimtą policininkų, kurie užtvenkė žygininkus ir sustabdė judėjimą gatvėse, žygininkąi nepaprastai stipriai ėmė šaukti: "Laisvę baltiečių tautoms!" Sovietų pareigūnai užrakino ambasados vartus. Žygininkąi. keisdami šūkius, stipriai šaukė: “Išleis- kit mūsų žmones". "Sustabdykite tautžudystę". "Duokit laisvę dabar". "Grąžinkite žmogaus 
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teises baltiečiams . "šalin sovietus" ir t.t.
Reikalavo išsiskirstytiKai prie vieno kampo artėjo policijos sunkvežimiai demonstrantams susemti, žygininkąi perbėgo i kitą kampą ir pradėjo giedoti Lietuvos bei Latvijos himnus. Policijos viršininkas per garsiakalbį du kartus reikalavo žygininkus išsiskirstyti, primindamas, kad jie laužo įstatymą. neleidžiantį prieiti demonstrantams prie ambasados arčiau kaip 500 pėdu. Be to. jis pagrasino: jei per 3 minutes neišsiskirstys, bus suimti.Minia giedojo himnus ir perėjo i kitą gatvės kampą, čia ji sudegino Sov. Sąjungos vėliavą. Policija apsuko sunkvežimius. atidarė duris ir liepė išsiskirstyti. Po trumpos tylos paklausiau vieną žygininkę: "Ką darysite dabar?" Ji atsakė: “Lietuvoje žmonės sėdi kalėjimuose ilgus metus" nekaltai, o čia nesunku keletą dienų pasėdėti Amerikos kalėjime už žmogaus teises ir grįžti namo keliom dienom vėliau. Tai bus mano Įnašas Į bendrą kovą už Lietuvos laisvę.”Žygininkąi vėl perėjo į kitą

gatves Kampą ir galingu unisonu pradėjo kartoti šūkius, girdimus net už 10 blokų. Nėra abejonės, kad juos girdėjo ir už pusės bloko sovietų ambasada.
__ Kelias atgalGalų gale policija geruoju priprašė žygininkus pasitraukti atgal. Pastarieji iš lėto, nenoromis traukėsi atgal, kartodami šūkius. Tai truko apie 15 minučių. Nuėję maždaug pusantro bloko nuo ambasados, sustojo. Pastovėję 10 minučių, su iškeltom vėliavom ir plakatais, policijos lydimi, vėl ėmė žygiuoti. Policija budėjo, kad žyginin- kai nepasuktų B. Rūmų link. Pastarieji traukėsi atgal gerokai nuvargę, nes kaikurie buvo atvykę iš toli, važiavę visą naktį. Sugrįžę prie ekskursinių autobusų vėl atgavo nuotaiką ir visi buvo linksmi.

Geros pasekmėsTaip baigėsi spontaniška baltiečių demonstracija — be muštynių ir be suėmimų. Rezultatai buvo geri ta prasme, kad sudomino spaudą, radiją ir televiziją. Jeigu ne ši spontaniška demonstracija. kažin ar informacijos centrai būtų prabilę apie baltiečių žygį į Vašingtoną. Dvi televizijos stotys rodė tą įvykį, o viena radijo stotis kas 15 minučių pranešinėjo apie spontaniškąją demonstraciją. Dienraš- < tis "The Washington Post”1977. IX. 25 įdėjo didelę nuo- į trauką, kurioje matyti būrysjaunuolių su plakatais, reikalau- . jančiais laisvės Baltijos valstybėms. Viename plakate įrašyta: á "Lithuania lives in prison į gates" Prie nuotraukos pridėtas : trumpas demonstracijos apra- l šymas. "The Washington Star” 1977. IX. 25 taip pat įdėjo nedidelę nuotrauką, rodančią būrį jaunuolių, deginančių Sov. Sąjungos vėliavą, ir informuo- ; jančią apie baltiečių demonstra- ' ciją.Taigi, šį kartą per dvi valandas pavyko daugiau padaryti į nei tikėtasi. Policija su žyginin- I kais elgėsi mandagiai, nors turė- ; jo daug vargo.
Tėviškės 'Žiburiai Į

Italija
KVN. H. ŠULCAS, SDB, ilges

niam laikui iš Romos išvyko į Rtfan- 
I dą, Centrinės Afrikos valstybę, dirb- 
1 ti Tėvų saleziečių vedamose misi- 
i jose.
į

į ® Jaunimas yra mūsų gyvenimo
1 šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir- 
Išūnės: garsiosios dainų šventės, di

dingos šokių šventės ir nebebus kam
| žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.
, M. KRUPAVIČIUS
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KUR IEŠKOTI TEISYBĖS?
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 27

Biržai
1977 kovo 30 Biržų tikintieji 

pasiuntė Panevėžio vyskupui 
Romualdui Krikščiūnui laišką, 
kuriame skundžiama'' nuolati
niais vargais dėl \ lėtinių ateis
tų išpuolių.

1976 spalio mėnesi ateistai 
pavogė iš bažnyčios prieangio 
menišką krucifiksą ir ji sudau
žė. Po kelių dienų kitas nusikal
tėlis bažnyčioje supiaustė šv. 
Jurgio paveikslą. Mokykloj ateis
tai mokytojai terorizuoja tikin
čius vaikus. Prie šventoriaus į- 
rengta aikštė, kurioj keliamas 
toks triukšmas, kad nebegalima 
bažnyčioje melstis. Paaugliai ty
čiojasi iš besimeldžiančiųjų, ap
mėto juos akmenimis ir iškeikia, 
Šitaip yra buvę-1977 kovo 25.

Biržų tikintieji taip pat skun
džiasi, kad propagandiste Ble- 
kaitienė nuolat “šlv kščiausiai- 
prasimanymais ir šmeižtais juo
dina kunigus ir visus tikinčiuo
sius”.

Laišką pasirašo 50 biržiečių.
-o-

Molėtai
Mindūnų aštuonmetes mo

kyklos mokytojas Albertas Ske- 
bas, 1975 kovo 6 .atėjęs į Ka
minsko motinos laidotuves Pau- 
žuolių kaime, atsiklaupė ir pasi
meldė. Netrukus mokytojas A. 
Skebas buvo atleistas iš mokyto
jo pareigų ir turėjo išvykti iš 
M indūnų.

Vysk. A. Deksnys informuoja Vienoj JAV senatorių Bob Dole apie žmogaus teisių 
pažeidimą okupuotoj Lietuvoj.

MŪSIJ LIETUVA

LIETUVIŠKAS 
ATGARSIS
ITALIJOJ

Varėna
1977 kovo 22 i Varėną buv ; 

sukviesti rajono kunigai i atvyk.» 
vos trys ir įspėti, kad nemokytu 
vaikų tikėjimo tiesų ir neragin
tų eiti į bažnyčią

1977 kovo 23 Nedingės apy
linkės pirmininkas Baliukonis, 
lydimas Varėnos rajono Vidaus 
reikalų skyriaus milicininko, tik
rino Nedingės bažnyčią.

-o-
Kabeliai
Kaip paaiškinti kad ir tokį, 

vieną iš daugelio, faktą?
1977 vasario mėnesi Varėnos 

rajono Kabelių tarybinio ūkio 
darbuotoja Birutė Kibirkštienė 
buvo raginama stoti į partija. 
Atsisakė. Netrukus ūkio partines 
organizacijos sekretorius Vikto
ras Ščiarbakovas jai pasakė 
“Pasirink — arba bažnyčią arba 
partiją’ Ir apkaltino ausi leidimu 
darbe — esą iš jos kaltės daug 
krinta ančiukų, o visai neseniai 
tas pats Ščiarbakovas jai, kaip 
pavyzdingai darbuotojai, siūlė 
stoti į partiją

-o-

Pociūneliai(Radviliškio raj.)
“Tiesos kolūkio pirmininkas 

Meilus, sužinojęs, kad Vatikano 
radijas paskelbė apie jo nusikals
tamą elgesį su kolūkiečiais, tar
dė žmones, kas perdavė žinias 
ir jiem visaip grasino.

Keletai kolūkiečių — K. Vai-

Urbania vyskupijos komisija
Tylos Bažnyčios padėčiai sekti
Rytų Europoj išleido knygą apie 
Bažnyčios padėtį (1971-1976' 
Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, Ju
goslavijoj, Lietuvoj, Rumunijoj, 
Rusijoj, Ukrainoj ir Vengrijoj. 
Leidinys turi 400 puslapių, gau
siai iliustruotas. Skyrių apie Lie
tuvą paruošė prel. Vincas Min
cevičius (100 puslapių ir 23 
iliustracijos'.

Prancūzo Andre Martin ir vo
kiečio Peter Falke paruošta kny
ga “Christus stirbt in Litauen” 
(išleido Paul Pattloch Vakarų 
Vokietijoj' plačiai nuskardeno ir 
Italijoj. Ilgus straipsnius (juos 
daugiausia paruošė Paolo Vicen- 
tin' paskelbė šie laikraščiai: L’ 

nauskri, Kavaliūnui ir kitiem, 
kt : a ie visais sekmadieniais ei
davo dirbti, neda.ė teisės pirkti 
iš kolūkio javų. Kitiem, kurie 
pirmininko manymu yra geri, 
leido pirkti po 200 kg. miežių. 
Kolūkiečiui tai didelė parama.

Žmonės bijo pirmininko ir ty
liai kalbasi, kada baigsis jo sa
vivaliavimas ir nežino kur ieš
koti teisybės. Visi prisimena, kai 
prieš keletą metų buvo nuvežę 
skundą į Maskvą, paskui tas 
skundas sugrįžo pas pirm minką. 
Dėl to jiem teko daug nu- 

( kentiti. Pirmininkas Vedus drą- 
. sus, nes jo artiniiaus a '’raugas 

buvo Šumauskas, kur:- am lei
do su kolūkiečiais eitis kaip su 
savo baudžiauninkais.

4

Osserv atore loscano (Firenze), 
Niaiva Stagione (Neapoli), Vita 
\uov a (Trieste , II Nuovo 
Diário (Imola), Vita Apuana 
(Massa), 11 Risveglio (Fidenza), 
L’Araldo Poliziano (Montepul- 
ciano-Siena', Nostro Tempo 
(Modena), La Parola (Fiesole), 
La Voce (Fossato di Vico).

LKB Kronika italų kalba “Cro- 
naca della Chiesa Cattolica in 
Lituania” (išleido La Casa di 
Matnona Milane) jau baigiama 
išparduoti. Per pusmetį par
duota 4500 egzempliorių. Antras 
tomas ruošiamas spaudai — 
dokumentai ir faktai iš Kronikos 
11-27 numerių. Pirmasis tomas 
verčiamas į ispanų kalbą ir bus 
išleistas Madride.

Italų spauda daug rašo apie 
Lietus ą ir daugiausia mini ti
kinčiųjų persekiojimą. Romos 
dienraštis 11 Secolo d’Italia ge
gužės 13 (pusantro puslapio) ir 
21 (du puslapiai) rašė apie Nijo
lę Sadūnaitę — laikraštis veda 
akciją jai išvaduoti. Birželio 1 
laidoj dienraštis paskyrė puslapį 
Romui Kalantai. (Elta)

— Gimtasis Kraštas džiau
giasi, kad gegužės 14 į Vilnių 
atvyko jau šiais metais 200-tasis 
turistinis traukinys iš “plačio
sios tėvynės”. Šiame traukiny 
buvę per 400 leningradiečių. 
Jie apžiūrėję miestą, lankę “is
torines revoliucines” vietas, su
sitikę su turistais iš Gruzijos. 
Rašoma, kad nuo šių metų pra
džios ekskursijų biuras jau esąs 
Vilniuj priėmęs daugiau kaip 82 
tūkstančius turistų, atvykusių 
specialiais traukiniais. Tačiau 
ne iš tenykštės spaudos gauna
momis žiniomis šie turistai iš 
“plačiosios šalies” labiausiai 
puola į Vilniaus krautuves, ten 
išperka geresnį maistą ir kitas 
Lietuvoj gamintas prekes ir 
paskui su pilnais krepšiais grįžta 
į ten, iš kur atvykę, kur trūksta 
tų prekių, kurių dar turi nors ir 
nuolat okupantų apiplėšiama 
okupuota Lietuva. Plačiosios 
sovietinės imperijos piliečiam 
Pabaltijo respublikos dar vis 
tebėra viliojantis užsienis, nes 
čia gyvena darbštesni ir suma
nesni žmonės, nors ir nuolat 
alinami.

* DU DANAI TURISTAI buvo iš» 
varyti iš Sovietų Sąjungos už įveži
mą 700 Šv. Rašto egzempliorių. Da
nų misijų vadovas pastorius H. K. 
Neerskov pareiškė, kad Kirsten Stef- 
fenson ir Ijlen Bramsen važinėjo 
mažu sunkvežimėliu po Sovietų Są
jungą ir dalino šv. Raštą. Jis dabar 
nežinąs, kodėl jie buvo išvaryti, nes 
Sovietų Sąjungos valdžia skelbia ti
kėjimo laisvę ir giriasi, jog pernai 
ten buvo išleista 10.000 Šv. Rašto 
egzempliorių.
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
PLD organizacinio komiteto 

ir finansų komisijos bendras 
posėdis įvyko Toronte, Prisikė
limo parapijos patalpose, š.m. 
rugsėjo 10 d. PLB valdybai ir 
JAV LB krašto valdybai atsto
vavo inž. R. Kasparas ir inž. K. 
Dočkus, pirm. inž. Alg. Gečys ir 
F. Andriūnas, KLB krašto val
dybai — pirm. J. R. Simanavi
čius, J. Vaičeliūnas, kun. J. 
Staškus, dainų šventei — muz. 
V. Verikaitis ir kun. P. Ažuba
lis, PLB seimui — dr. J. Sun- 
gaila ir inž. E. čuplinskas, PLS 
Žaidynėms — pirm. Pr. Ber- 
neckas. V. Ignaitis, P. Dunde- 
ras ir St. Dargis, PLJ Sąjungai 
— D. Juozapavičiūtė. Padaryti 
atskirų renginių pranešimai ir 
priimtos sąmatos. Į PLB seimą 
atvyks atstovai iš Argentinos, 
Urugvajaus, Brazilijos, Kolum
bijos, Venecuelos. Australijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Vokietijos, JAV ir Kanados.

Bendra visų trijų renginių 
sąmata siekia $160,000.00. Pa
skirų renginių sąmatos priimtos 
be pakeitimų, išskyrus PLB 
seimą.

Jau yra užsiregistravę 33 
chorai ir tikimasi apie 1100 
choristų. Bandoma sudaryti ir 
jaunimo bei šeštadieninių mo
kyklų chorus. Pradinė sporti
ninkų registracija jau atlikta. 
Be JAV ir Kanados sporto klu
bų, yra užsiregistravę 65 spor
tininkai iš Australijos. P. Ame
rikos, o taip pat sporto klubas 
“Banga” iš Los Angeles. Lau
kiama apie 1000 sportininkų.

PLB seimas prasidės birželio 
30 d. Posėdžiai visą laiką vyks 
“Royal York” viešbutyje. Spor
to varžybos prasidės birželio 
29 d. Etobicoke Olympium ir 
gretimose gimnazijų salėse, o 
taip pat Etobicoke Olympium 
stadijone ir lauko teniso aikš
tėse.

Sekmadienį, liepos 2, jokių 
sporto varžybų nebus. Pamal
dos įvyks Šv. Mykolo katedro
je. Iš ten bus tiesiai vykstama į 
“Maple Leaf Gardens”, kur bus 
dainų šventė. Vakare — banke
tas Royal York viešbutyje. Di
dysis šeštadienio balius irgi bus 
“Royal York” viešbutyje. Tam 
paimtas visas viešbučio augš- 
tas, vad. “Convention Floor”, 
kur yra keturios salės ir talpi
na per 3000 dalyvių. Pamaldos 
įvyks po pietų. Tikslus laikas 
dar nenumatytas. Pirmadienį 
Įvyks futbolo rungtynės tarp 
Niujorko ir Čikagos lietuvių 
klubų. Jaunimo sąjungos atsto
vė D. Juozapavičiūtė pasiūlė 
jaunimui suruošti vakarinę ke
lionę laivu Ontario ežere. Siū
lymas priimtas, tik dėl laiko 
tarsis su sporto atstovais. Pri
imtas Los Angeles dramos teat- - 
ro siūlymas pastatyti operetę 
“Čigonų baronas” ketvirtadie
nį ar penktadienį. Taip pat tuo 
pačiu metu Toronte vyksta tau
tybių savaitė-karavanas, kurio 
metu įvairios grupės įrengia sa
vo paviljonus su parodomis, 
tautiniais valgiais, gėrimais ir 

' pan. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus įrengtas Prisikėlimo 

parapijos patalpose. į
PLD posėdis nutarė kviesti 

lietuvius iš viso laisvojo pasau
lio, bet ypač JAV ir Kanados 
lietuvius, Pasaulio Lietuvių 
Dienas padaryti lietuviškomis 
atostogomis. Tiek suplanuota 
įvairių parengimų ir programų, 
kad grįžusieji galės jaustis lyg 
buvę Lietuvoje. Veiks taip pat 
ir nakvynių biuras, kur galimą 
bus užsisakyti iš anksto viešbu
čiuose kambarius. Visais Pasau
lio Lietuvių Dienų reikalais ra
šyti: PLD Informacija, 1011 
College St., Toronto. Ont.. Ca
nada M6H 1A8.

Posėdy priimtas PLD šūkis: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!” Taip 
pat suredaguotas atsišaukimas 
į lietuvišką visuomenę. Jame 
ypač pabrėžiama teisė puoselė
ti lietuvišką kultūrą ir -turėti, ti- 
kėjirno laisvę pavergtoje tėvy
nėje.

PLD vajai atskirai vyks Ka
nadoje ir JAV. Aukų lapai grei
tu laiku bus išsiuntinėti Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdyboms, chorų ir 
sporto klubų valdyboms. Visos 
pajamos pavadintos Pasaulio 
Lietuvių Dienų sankaupa. Ta
čiau norintieji savo aukas gali 
skirti ir paskiriems renginiams, 
kaip pvz. PLB seimui, dainų 
šventei, PLS žaidynėms. Aukos 
bus perduodamos tų renginių 
iždams.

Pernai Kanados latviai suren
gė.Latvių Dienas “Maple Leaf 
Gardens” ir kone pripildė. Ten 
telpa per 16.000 žiūrovų. Tai 
didžiulis sporto stadijonas. kur 
vyksta visos sporto programos, 

bet ypač ledo ritulio varžybos.
Sudarytos PLD angliškos ir 

lietuviškos informacijos būsti
nės. Angliškai informaci
jai vadovauja žurn. Rita Lapai- 
tė ir Algis Nausėdas, lietuviš
kai — M. Vasiliauskienė. K. 
Mileris ir kiti. PLB seimo lei
dinį redaguoja valdyba, dainų 
šventės — č. Senkevičius ir 
PLS Žaidynių — Alg. Banelis.

PLD turės ir ženklą, vaizduo
jantį visus tris renginius, taip 
pat savo ženklus turės Dš ir 
PLSŽ. Žaidynių ženklas jau su
kurtas dail. Telesforo Valiaus. 
Kitos PLD problemos bei rei
kalai palikti spręsti sekančiam 
posėdžiui.

PLD informacija

LIETUVIŲ KALBA
Perskaitęs “TŽ” 21 nr. vedamąjį 

“Pagarba savo kalbai”, visiškai su
tinku su autoriaus M. -Stonio minti
mis. .Norėčiau dar pridėti ir tai, ką 
apie mūsų kalbą galvoja kiti.

š.m. gegužės 8 d. Omaha “World- 
Herald” seKmadienio žurnale iškilus 
klausimui, kuri yra seniausia žino
ma kalba Europoje, atsakoma šitaip: 
“Lithuanian, which some scholars 
regard as being the most subtig and 
poetic European tongue. In Lithua
nian. for example, there are 10 vari
ations of the verb “to come” — by 
which a speaker indicates eagerness, 
reluctance, clumsiness, and so on. 
The Lithuanian language is similar 
to clasic Greek, and has some rela
tionship with the ancient Sanskrit of 
India”. V. Šarka

“TĖVIŠKĖ” NELEIDŽIA 
TĖVIŠKĖN

Kažkas P. Amerikoje gavo sovie-i 
tinės “Tėviškės” draugijos Vilniuje 
gen. Pr. Petronio laišką ir atsiuntė 
jį “TŽ" redakcijai. Laiškas rašytas 
1977. IV. 26 ir prasideda kreipiniu 
“Gerb. tautieti!” Jo turinys nėra as
meninio pobūdžio. Pradžioje Pr. 
Petronis didžiuojasi sovietiniais me
daliais, gautais kare “prieš vokiš
kuosius fašistus”, toliau informuoja 
tautietį apie spaudą. Esą “Tėviškės” 
dr-ja spaudą siunčianti užsienio lie
tuviams, bet paštas (P. Amerikos) 
ją sunaikina. Užsienio lietuvių spau
da neįsileidžiama Lietuvon, nes ją 
paruošia “lietuviški reakcionieriai", 
niekina, šmeižia “Tarybų Sąjungą”. 
Apie neleidimą užsienio lietuviams 
lankytis tėviškėse Pr. Petronis sako:

“Jūs rašote, kad neatvykote į Lie-, 
tuvą tik dėl to. kad nėra garantijos, 
jog galėsite nuvykti Lietuvoje ten, 
kur užsimanysite. Pas mus, kaip"*ir 
kiekvienoje valstybėje, turistams 
nustatyti maršrutai. Išsukti iš tų . 
maršrutų kitų šalių piliečiams ne
leidžiama, nes kiekviena valstybė 
turi savo paslaptis. O Jūs juk esat 
Lietuvai kitos valstybės pilietis! Da
bartinė Tarybų Lietuvoje gyvenan
ti lietuvių karta Jūsų asmenyje ma
to svetimos valstybės pilietį, kuris 
nieko nepadėjo jai kurti gyvenimą 
ant Nemuno krantų. Todėl ją kaltin
ti išimtinos meilės Jūsų asmenybei 
stoka nėra pagrindo.”

5



I

NR. 41 (1524) 1977.X.13

AITVARAI
Tu Sargiuką
Žaist varai,
Man patinka
Aitvarai. j
Kai padangėm jie skraidys, j 
Tavo Sargį pabaidys.
Be plaktuko,
Be vinių.
Be kaltukų
Devynių,
Aitvarėli, kaip tariau,
Popierinį padariau.
Pūsk, vėjeli.
Pamažu.
Mūsų parke
Bus gražu.
Ne žuvėdros, ne arai
Kils padangėn — aitvarai. i

J. Minelga Í 
-------------------------------------- įi

DAUG RANKŲ DIDŽIĄ 
NAŠTĄ PAKELIA

Vieną kartą buvo raketa. Ji 
skrido Į žvaigždę. Jau buvo erd
vėje apie tris mėnesius. Tada 
atsitiko, kad vienas raketos mo
toras sustojo. Dabar vos skrido 

PASLĖPTAS ŽODIS

Lietuva yra gražus kraštas.
Ilgiuosi Lietuvos, 
Ežys gyvena Lietuvoje. 
Ten daug dainuoja.
Upės teka į marias.
Valio, Lietuva!
Aš myliu Lietuvą!!!

Ričardas Frizelis,
10 m. Kr. Donelaičio lit. m-la.

305.393,415 mylių per valandą.
Nuskridimui reikėjo bent 

36.509,390,513 mylių greičio per 
valandą;

Kapitonas paprašė, kad visi 
ateitų j pagalbą. Jis pasakė: 
“Atsiminkite, kad daug rankų 
didžią naštą pakelia.” Jis pa
skirstė žmones, kad patikrintų, 
kas negerai. Patikrinus buvo su
rasta, kad elektros magnetas 
buvo sugedęs. Reikėtų Įdėti 
“Plutonium 39” ir sutaisyti. Visi 
dirbo chemijos laboratorijoje ir 
už poros valandų pagamino už
tektinai. Tada jau galėjo sutai
syti motorą. \

MŪSŲ LIETUVA

Traku pits
Piešą Algis Sudanis, Dariaus Girėno lit. m-los 6 sk. moinava

Taip jie laimingai baigė savo 
kelionę Į žvaigždę. Kai nuskrido, 
sutiko daug draugų.

Aras Kriaučiūnas, 
Detroito “Žiburio” lit. m-los

7 sk. mok.
“Skambutis”)

SKAUTĖS
Skautės ėjo iškylauti.
Ir mėgino miške voverę 

pagąųti.
Jos linksmai ėjo ir dainavo, 
Net nepastebėjo, kad jau 

sutemo.
Miške tuoj lapinę pasistatė, 
Bet pas jas atėjo lapė. 
Lapė turėjo daug bėdos.
Nes lapinė buvo ant jos olos
Tą naktį skautės nemiegu, 
Nes visos su lape kovojo.
Bet rytą jos grįžo į savo 

palapinę,
O lapė gavo savo olą ir 

lapinę.
Daiva Piečaitytė, 

Montrealio lit. m-los 7 sk. 
mokinė. (“Liepsna”).

Laukų gėlė
Piešė Ingrida M., Marquette Parko 
lit m-los II sk. mok.

NESUPRANTAMAS 
DALYKAS

Pasakojama, kad kartą Napo
leonas sutikęs vienarankį karei
vį, neturintį medalio, paklausė:

— Kokiu būdu tu netekai 
rankos?

— Austerlizo mūšyje. Jūsų 
Didybe.

— Ir likai neatžymėtas?
— Taip, likau nepagerbtas.
— Na, tai še tau mano paties 

kryžius, aš tave pakeliu į rite
rius.

— Jūsų Didybe, keliate mane 
į riterius už netekimą vienos 
rankos, Ką jūs būtumėte p&da-! 
rę, jei aš būčiau netekęs abiejų

■ rankų?
— O! Tada tave būčiau pada

ręs pulkininku.
Tai išgirdęs kareivis, staiga 

išsitraukė kardą ir — čiaukšt, 
nusikirto antrą ranką.

Nėra reikalo tam pasakojimui 
netikėti, bet sunku suprasti, 
kaip jis galėjo tai padaryti.

■mwwwwiiMOTiiiiiiiiMi-wnri'ii ■inwBiaei■■kiitifil hiiįii VLJn.it

MOČIUT®

Visi miega, —
Mėnulis ir žvaigždės,
Žvirbliukai ant šakų.
O močiutė sėdi prie lovos
Ir supa mane.
Nei vieną naktį
Nesumerkia akių,
Kas tai?
Miela, brangi, močiutė!
Ačiū tau, močiute, labai,
Ačiū, mieloji!

ShHub

Eilėraštis sukurtas mokinės 
Lietuvoje (okupuotoje)
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S T. SANTVARAS

Pr. Naujokaitis tuos 
faktus duoda kaip grynos 
duonos riekes. Tuo tarpu, kiek 
aš turiu patikimų žinių, ne vis
kas dėjosi taip, kaip dabar li
teratūros istorijoj teigiama. Sa
kyčiau, šiuo atveju Pr. Naujokai
tis truputį pasiskubino, o gal ir 
laiko neturėjo į didžiojo kūrė

jo išgyvenimus įsigilinti. Ta
čiau, aplamai kalbant, rašytojų 
biografijos Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijoj ir ži
nių gausumu, ir tų žinių atran
ka yra su regimu rūpestingumu 
ir kruopštumu parašyti veikalo 
puslapiai.

Autorių bibliografiniai duo
menys (knygų pavadinimai, iš
leidimo datos, kūrinių žanrai, 
leidėjai ir kt.) taip pat yra syar- 
būs dalykai, bet, kaip man vai
denasi, tai sausas, nuobodus ir 
daug laiko suėdantis darbas. Toj 
veiklos dirvoj, deja, ne visuo
met man gerai klojasi. Štai JAV- 
bėse mes jau išleisdinom ne vie
ną vertingą leidinį, o bibliogra
finių velniukų tame ar kitame 
leidinyje yra apstoka, ir jie ne 
vieną mokslo vyrą gali net ilges
nį laiką klaidinti. Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorijoj, 
kiek mano akys pajėgė aprėpti, 
tokių klaidžiojimų nėra, čia žan
rai nepainiojami ir bent visi žy
mesni mūsų autorių kūriniai yra 
paminėti. O tai atskleidžia dar 
vieną įrodymą, kad Pr. Naujo
kaitis, imdamasis pats vienas ra
šyti Lietuvių literatūros istoriją, 
į didžiai sunkų uždavinį žiūrė
jo su akivaizdžia ir nuoširdžiai 
pagerbtina rimtimi.

Kūrinių analizei bei jų aptari
mam lietuvių literatūros istorijoj 
yra paskirta itin gausūs pusla
pių kiekiai. Daugeliu atvejų Pr. 
Naujokaitis, kaip literatūros 
mokslininkas ir kritikas, čia yra 
įžvalgus ir taiklus. Ir savo tei
gimų bei aptarimų jis regimai 
niekam neperša, atseit, kažkokia 
tobulybe jų nelaiko, dažnai, 
labai dažnai savo nuomones jis 
paremia gausiom citatom, kitų 
autorių pažiūrom apie tą patį ra
šytoją ir jo kūrybą. Šis meto
das, be abejo, tik padidina Li
teratūros istorijos vertę ir jos 
svorį.

Itin plačiame darbo lauke — 
biografijų, bibliografijų ir kūri
nių analizės baruose, kaip man 
atrodo, Pr. Naujokaitis darbavosi 

mažiausiai 25 metus. Baigęs 
aptarti vieną ar kitą mūsų gro
žinės literatūros laikotarpį ar 
atskirą rašytoją, jis duoda ilgus 
ir gana išsamius panaudotos lite
ratūros sąrašus. Vadinasi, kam 
Pr. Naujokaičio Lietuvių litera
tūros istorijoj žinių yra per ma
žai, tam yra nurodomi ir kiti 
šaltiniai, kuriuose, kaip žinom, 
gali būti prieštaringų ir net at
bulinių nuomonių.

Kūrinių analizės ir jų aptari
mai, be abejonės, vargu begali 
išvengti istorijos autoriaus sub
jektyvių samprotavimų ir teigi
mų. Bet šią “bylą” netrukus ki
toj vietoj prisiminsim.

-o-
Sena ir gan dažnai kasdieny

bei! grįžtanti frazė: “Visi keliai 

Kaune, prie Maironio muzėjaus, atidengtas Maironio paminklas, sukurtas 
skulptoriaus Gedimino Jokūbonio

veda į Romą’’. Ir literatūros isto
rijai rašyti yra ne vienas kelias, 
ne vienas būdas ir metodas, bet, 
turint prieš akis dabartinę mūsų 
mokslo ir meno būklę, gal net 
naivoka būtų literatūros istori
jos srity laukti kokio nors ste
buklo. Pr. Naujokaičio veikalas 
“remiasi mūsų literatūros kryp
timis ir generacijomis”. Jeigu il
gainiui tokio pobūdžio veika
lui parašyti kiti lit. istorikai pasi
rinks geresnį ir tobulesnį meto
dą, tai ar dėl to mes dabar tu
rėtumėm abejones kelti? Net ir 
tie, kurie galvoja, kad jie yra ne- 
klaidingiausi ir tobuliausi, tik 
retais atvejais aukštėlesnį skry
džio lygį tepasiekia.

Pr. Naujokaitis savo veikalą 
padalino į septynis ilgesnius ir 

trumpesnius mūsų grožinės li
teratūros laikotarpius. Bokštas, 
kaip aš jį regiu, yra tiesus ir sa
votiškai proporcingas: ilgesnieji 
laikotarpiai yra užgožti religine 
ir didaktine literatūra, o trum- 
pesnieji pasižymi betarpiškąja 
dailiojo žodžio kūryba. Minimų 
laikotarpių erdvėje, tiksliau ta
riant — XVI-XX a. erdvėje, mū
sų grožinės literatūros metrašti
ninkas, bent pastaruosius pen
kerius metus, dirbo itin sunkiai ir 
gal net pertemptom jėgom.

Mano išmanymu, senoji ir kla
sikinė liet, literatūra, nedrąsiai 
pakirdusi XVI a. ir pasiekusi 

Maironį (mirusį 1932), kiek to
kio veikalo apimtis leidžia, Pr. 
Naujokaičio aptarta rūpestingai 
ir pakankamai išsamiai. Čia 
mes randame ne tik autorių ir 
jų veikalų aptarimus, bet įbėga
me ;r į istorines sąlygas, kuriose 
toji literatūra gimė, augo ir bren
do. Savo esme — tai jau žino
mi dalykai, ne vieno lit. istori
ko giliau pastudijuoti ir panagri
nėti, nors ir čia vargu visi šalti
niai jau yra išsemti. Gali gi at
sirasti ir daugiau faktų, kaip tie 
lietuvių kalba į kažkurią ten 
pranciškonų knygą 1517 m. įra
šyti poteriai. Vilniaus Akadęmi’- 
jos profesoriai ir studentai XVII- 
XVIII a. kūrė scenos veikalus, 
tų veikalų lietuviškas interme
dijas, lietuvių kalba rašė panegi- 
rinius eilėraščius. Iki šiol tebe- 
galvojama, jog visa tai yra din
gę įvairių praeities sąmyšių ir 
apgrobimų metu, bet gal kai kas 
dar tūno nepaliestuose ar ne
prieinamuose archyvuose. Jei 
būtų surasta nors viena'kita mi
nimų kūrinių nuotrupa, mūsų 
senosios literatūros lapai pasi
darytų žymiai turtingesni.

Literatūros istorijos autoriaus 
Pr. Naujokaičio darbo sunkumai 
ir atsakomybė staiga paūgėjo, 
kai jis įžengė į ketvirtąjį mūsų 
grožinės literatūros laikotarpį — 
į 1907-1928 laikotarpį, kada gai
vesnių ir laisvesnių vėjų paju
dinta, itin reikšmingom apraiš
kom pradėjo klestėti jo vadina
ma estetinė — individualisti
nė lietuvių dailiojo rašto kryptis. 
Tie patys sunkumai ir ta pati at
sakomybė jo nepalieka iki veika
lo pabaigos, iki septintojo laiko- 
kotarpio, kuriame bandoma blai
viai panagrinėti ir aptarti Sovie
tinės Rusijos okupuotoj Lietuvoj 
pasireiškę rašytojai.

Matot, nuo 1913, kai pasiro
dė literatūros žurnalas Vaivo
rykštė, iki 1976 lietuvių grožinei 
literatūrai nemenką poveikį 
darė estetizmas, romantizmas, 
simbolizmas, impresionizmas.
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Graži Australijos žemė. Didumu prilygstanti Brazilijai ir dar jvai- j 
resnė savo gamta. Nuo dykumų iki žaliuojančių gėlėtų lankų, kur a- | 
vinukai ganos. Nuo snieguotų kalnų iki uolėtų pajūrių O be to, gali 
dar džiaugtis tropikų miškais ir koralų apsuptom salom.

Teko matyti tarp krūmokšnių ir eukaliptų striksenančias kengū- į 
ras àr išdidžiai linguojančias emas. Ežerus nusėtus juodom gulbėm į 
ir žavingus pelikanus. Ir kur beišsakysi tris mėnesius gėrėjimos to
kios milžiniškos šalies gamtos grožybėmis.

Žmonių neperdaugiausia, apie 10 milijonų — ir daugiausia susi
spietę apie 10 didesnių miestų daugiausia esančių prie jūros. Aus
tralija padalinta j šešias valstijas ir valdoma pirmo ministro su parla
mentu, o ta valdžia prižiūrima Anglijos Karalienės patikėtinio. Sos
tinė Canberra, kuri nedidelė ir atrodo kaip parkas. Išplanuota, nau
ji moderniški pastatai, vidury ežeras ir skęsta medžiuose, žolynuose 
ir pavasary, žiedų jūroj.

Visa Australija savo architektūra, civilizacija bei kultūra liudija 
anglus įkūrėjus, nors turi ir daug savitų bruožų.

1977 rugsėjo 6

RAŠO T. ANT. SAULAITIS
Kas mane Australijoj tuoj sužavėjo, tai žmonių laisvas nusiteiki

mas ir visuomenė be klasių. Žmonės jaučias lygiateisiai, turintys 
maždaug panašų gyvenimo standartą, yra atviri, tiesūs, laisvi. Ir ben
dras įspūdis simpatiškas. Darbo ritmas nejtemptas — taip, kad žmo
nės neprivargę. nenervuoti, mėgsta keliauti po savo žemę ir užsienį 
linksmintis ir gyvena meilės dvasia. Bendrai jaučias hedonistinis nusi
teikimas — gyvenama ta diena ir tuo momentu, kuo daugiau pasinau
dojant visais pasaulio malonumais bei gėrybėmis.

Mane stebino televizijos ir laikraščio informacijos — tokios siau
ros ir grynai lokalinės. Atrodo, kad australams nesvarbu kas dedas 
pasauly — ypač jei tas neliečia jų.

Lotynų kraštų žmonės gyvenantys Australijoj pasigenda didesnio 
draugiškumo, žmogiškos šilumos, romantiškesnio bei poetiškesnio 
gyvenimo būdo, tyresnio gyvenimo džiaugsmo.

Lietuvių Australijoj skaitoma apie 10.000, beveik išimtinai atvy
kusių po II Pasaulinio Karo. Iš pradžių vargę, ypač kad visiems teko 
porą metų atidirbt valdžiai — kur ir kokiam darbui tik skyrė ir daž
nai net perskiriant šeimas. Šiandien jau beveik visi turi savo namus, 
automobilius, gerus uždarbius ar pensijas (iš kurių Australijoj galima 
net susitaupyt, normaliai pragyvenant). Lietuvių daugiausia Sidnė
juj, Melbourne ir Adelaidėj, bet yra jaukios kolonijėlės ir Brisbane ir 
Perthe — dar girdėjau Hobarte bei kituos mažesniuos miestuos.

Kas liečia lietuvių sąstatą, Australijoj daug talentingų ir gabių žmo
nių: rašytojų, menininkų, profesorių ir aktyvių visuomenės veikėjų — 
taip kad lietuviškas gyvenimas verda pilnu tempu. Lietuviai — kaip 
rr kitų kraštų — šiek tiek pagavę savo gyvenamo krašto įtakos, bet 
lietuviška širdis ta pati ir lietuviai apsilankantys Australijoj yra prii
mami su visu lietuvišku nuoširdumu. Ir gyvai įdomaująs apie lietu
vius Brazilijoj ir kituos Pietų Amerikos kraštuos ir daug kas rimtai 
ruošias aplankyti mus. Gražus būrys Australijos lietuvių žada daly- 
vaut Kanados Sporto šventėj ir, jei galimybės leis, po šventės pa
trauki Pietų Amerikos link. Australijos lietuviai turi daugiau lengva
tų pasiekt Lietuvą ir gana daug lietuvių teko pažint, kurie jau aplan
kė Lietuvą, ir kai kas net po kelis kartus.

Man besilankant Australijoj atvažiavo iš Lietuvos geriausias dabar
tinis Lietuvos tenoras Virgilijus Noreika su žmona Žaneta, kuri yra 
puiki pianistė. Teko būt bent dviejuos jų koncertuos — garsiojoj 
Sidnėjaus Opera House ir Lietuvių klube — ir žavėtis aukšto lygio 
lietuvių menininkų patiektu muzikos grožiu, bei perjuos pajust sa
vo gyvybinį ryšį su Lietuvos Tauta anapus vandenynų.

DIDELIO DAP TO 
PABAIGTUVĖS 

ekspresionizmas, futurizmas, 
egzistencializmas ir kt “izmai.” 
Poezijoj pradėta laužyti klasiki
nė eilėdara, įsipilietino laisvas 
eiliavimas, net proza, kompi
liacija ir publicistika. Atkilo gau
sokas kiekis nihilizmo, absur
dinio teatro draminių bandymų, 
netgi tarptautinio literatūrinio 
uniformizmo. Atseit, ir mūsų

R. Steponaitytė
dvasios neaplenkė viesulai, 
kurie pastaraisiais dešimtme
čiais siautėja ir kitų tautų me
ninėj kūryboj. Ir tai, tur būt, 
yra natūralu ir netgi neišvengia
ma.

Tuo tarpu, tai nesunku su
prasti, Pr. Naujokaitis yra klasi
kinės mokyklos žmogus.
DARBININKAS

(Bus daugiau)

Dabar norėčiau papasakoti truputį apie šios (Š. Amerikos) vasa
ros stovyklas.

Pirma buvo akademikų skautų ir skaučių (19-dvidešimt keierių 
metų amžiaus) stovykla Rako stovyklavietėje, apie 400 km nuo Či
kagos, Michigano valstijoje. Buvo virš 20 jaunuolių, kalbėjau apie 
Braziliją ir kitus kraštus ir rodžiau skaidres. Vieną dieną plaukėme 
upe laiveliais apie 50 km. Dar prieš pietus vienas giliai kojon įsidūrė 
povandenine šaka, tai irklavome visą popietę iki galo, kad greičiau nu
gabentume į ligoninę. Labai gražūs vaizdai, beveik laukinė gamta.

Sekanti stovykla buvo moksleivių ateitininkų dviejų savaičių sto
vykla prie Detroito, Dainavoje. Čia buvo apie 100 jaunimo tarp 14 
ir 18 metų, apie tuzinas vadovų. Stovykla buvo tikrai džiaugsminga 
ir rami — vaikai puikūs, vadovai susiklausę, galėjome daug ką atsiek
ti. Labai gražiai pravedė meno, tautinių šokių ir dainavimo pamo
kas. Kai stovyklos pabaigoje į programą atvyko miestelio seniūnas, 
dainavo kaip koks choras. Amerikiečiai stebėjosi vaikų gyvumu, 
linksmumu, o vaikams buvo gera proga pasirodyti lietuviais. Iš įdo
mesnių religinės programos dalykų buvo Mišięs prie ežero, kur išvai- 
dino Evangeliją apie apaštalų pašaukimą. Ir vis kiekvieną dieną kitas 
būrelis paruošdavo pamaldas ar susikaupimo valandėles, ir vaikai su
gebėjo savo tarpe kalbėtis ne tik apie sportą ar ką kita,bet kaip jie mel 
džiasi, kaip tiki. Būrelis surašydavo maldas, iscenizuodavo skaity
mus ar pagelbinius vaizdus, būdavo visokių apeigų, ceremonijų pie
šinių. Susikaupimo vakarą bendrai šventėme Susitaikymo (atgailos) 
sakramentą — buvo jautru ir gražu. Tėvynės vakarą ėjome prie trijų 
liet, kryžių kur buvo skaitymai iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos, dejom vainikus, .kryžius apšvietėme žvakėmis, tada ant ežero 
plaukė laivelis su lietuvaite ir tylia armonikos muzika, girdėjosi eilė
raštis apie Lietuvą. Sugalvojome ir “Kristus yra mūsų šviesa' tema 
švęsti Mišias saulei tekant — vaikai gražiai pravedė. Ir šioje ir kitose 
stovyklose kepėme Mišioms duoną iš miltų ir vandens.

Po šios stovyklps keletą dienų sustojau Čikagoje, o liepos 9 išvy
kome j Rako stovyklavietę skautų ir skaučių stovyklon, kur buvo a- 
pie 400 stovyklautojų po šešias pastovykles (stovyklos autonomiš
kas dalis). Buvo daug darbo, nes kiekviena dalis turėjo savo atskirą 
programą, reikėjo gerokai vaikščioti. Be religinės programos padėjau 
užsiėmimuose apie gamtą, ėjome gamtos takeliu, pastebėdami viso
kius medžius, augalus ir panašiai. Čia pamaldas irgi padėdavo pa
ruošti stovyklautojai ir vadovai. Susikaupimo vakarę buvo atskiros
pamaldos vilkiukams ir paukštytėms (6-10 m.) prie ežero, atskirai 
visiems kitiems, kurių metu vaidino iš Liet. Kat. Bažnyčios kroni
kos apie kaip lietuviai atsilaiko religiniam persekiojimui. Buvo atvy
kęs padėti kun. Kezys, nes vakare dalyvavo apie 30(J, o pravedėme 
irgi Susitaikymo apeigas. Vyresniosios skautės tą dieną susipažino 
arčiau su žymiomis moterimis iš Senojo įstatymo ir vėliau jas prista
tė jaunesniosioms (Marija, Elzbieta, Rūta, Debora, Esterė, Judita ir 
septynių sūnų motina iš Makabiejų knygos). Pastovyklių vardai bu
vo: "Atgaiva', 'Šatrijos Raganos', ‘ Jūratės“, Kastyčio ir "Žemaiti
jos Vanagu' (laisvės kovotojų vieneto vardas). Du kartus plaukiau 
laiveliais — skautėmis rr su jūrų skautais ir skautėmis, buvo smagu ir 
gražu. Laužuose gan gerai dainavo, buvo įdomių vaidinimėlių. Vieną 
vakarą lauke žiūrėjome-skaidres iš Pietų Amerikos, (g. <£..)
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MOsy ŽINIOS Po ja išsirikiavusios aidietės su 
sol. V. Verikaičiu, o pryšaky 
platus užrašus: CORAL LITUA- 
NO CANADENSE.

AUKOS LIET. KRYŽIUI PASTATYTI

'Tęsinys)
ONAZALUBIENE .. Cr. 100,00 
ANONIMO........... .. ..Cr 500,00
VIKTORIJA..................... Cr. 5,00
PETRAS ŠIMONIS .... . Cr. 300,00 
V. KUBELIS . Cr. 500,00
ALGIMANTAS SALDYS .. . . Cr. 200,00 
ALGIRDAS SLIESORAITIS Cr.1.000,00 
ANTANAS STONIS . Cr. 500,00 
HALINA MOŠINSK!ENÉ Cr. 100,00 
JORGE GARŠKO. . ..........Cr. 200,00

Alg. Sliesoraitis, apsirėdęs tau

turėję ilgai laukti tv kamerų, vi
sa tai suprantam — ir pateisinam.
Tačiau paprastas žiūrovas spren
džia iš to, ką tuo metu mato prieš

AUKAS SURINKO ŠV.'JUOZAPO VYRU
brolija:

ŠV.JUOZaPO VYRŲ BROLIJA - Cr.1.000,00 
MOTIEJUS TAMALIUNAS . . Cr. 200,00
KAZIMIERAS RIMKEVIČIUS. Cr. 100,00
JUOZAS SKURKEVlClUS............ Cr. 100,00
JONAS MAKUSEVICIUS.............. Cr. 100,00
MOTIEJUS JURKONIS..................Cr. 100,00
JONAS BALTADUONIS................Cr. 100,00
STASYS TAMOŠAITIS . . Cr. 100,00
ALEKSANDRAS MILEIKIS..........Cr. 100,00
JUOZAS RUSEVICIUS . . Cr. 100,00
WALDEMAR BALTADUONIS . Cr. 10U,00
JUOZAS TIJŪNĖLIS . Cr. 500,00
VLADAS JURGUTIS " '.............. Cr. 100,00
ALBERTAS TIJŪNĖLIS................Cr. 100,00
ALDONA MEDRUKEVlClUTE

GERENCIA. ...Cr. 100,00

VICENTE VITOR BANYS 
Kryžiaus Statymo Komiteto 

Pirmininkas

tiniais rūbais, pasveikino publiką 
lietuvišku LABAS VAKARAS, 
pristatė AIDĄ ir, vieną po kitos, 
dainas: Tykiai tykiai, Piršleliai, 
Nemunas atves, Devynbalsė, Lauk
siu tavęs ateinant, ir dar keturias 
dainas svetimom kalbom, kurių 
paskutinė — Nesta rua.

Protarpiais Alg. Sliesoraitis aiš
kino mergaičių rūbus ir jų reikš
mę: ilgą raštuotą sijoną juostą, 
vainiką gintaro karolius...

Per spalvotą aparatą buvo gali
ma gėrėtis gražiais lietuviškais rū
bais, menišku jų papuošalu, pa
traukia lietuvaičių šypsena. Ta
čiau matėsi mergaitės išvargusios 
— užkimusios, nuolat kosėjo, vie
na net iš pat pradžios pasitraukė 
iš rikiuotės. Ne tik kad jau atva
žiavo nušalusios, bet ir, sako, tu
rėjo keturias valandas išlaukti prie 
tv durų kol buvo pradėta jų 
programa.

Po trumpo pertraukimo, pasi
rodė ekrane Gedimino stulpai 
(be jokio paaiškinimo) su pakar
totu užrašu FOLCLORE DA 
CULTURA LITÚANA.

AIDUI fone dainuojant Nemu
nėlį, išėjo NEMUNAS ir pašoko... 
kokią tai primityvią polkutę Ro
dės,lyg pirmoji gegužinė repeti
cija lietuviškam kaime. Buvo net 
nejauku. Paskui dar pašoko, aidie- 
tėm rankom plojant j taktą, Aš- 
tuonytį ir Landytinį. Parinkti jau

akis.
Bendrai imant, reikia džiaugtis 

išnešimu viešumon lietuvių tau
tos kultūros, šiuo atžvilgiu pasireiš
kiančios daina ir šokiu. Tad ačiū 
visiems, prie to prisidėjusiems.

Tik, ypač šokių atžvilgiu, pasi
gendama, bendrai, daugiau judru
mo, ryžto, išraiškos. Tad geriau
sios sėkmės mokytojams ir vado
vams, nuolat tobulinant lr šias 
lietuvių kultūros kokybes.

Laukiama ir daugiau - kad ir 
skirtingų — pasisakymų šiuo at
žvilgiu.

UŽSIMOKĖJO UŽ PRENUME
RATĄ

savaime lėti šokiai, o dar sušokti

Stasys Gimbutis -...........105 kr.
Petras Žarkauskas . . . . 200 '.
Kazys Janulevičius . 110,
Alfonsas Pupelis.............150 '
Vladas Gavėnas . . . . 110 „
Jonas Bagdžius . 150„
Romas Sakadolskis........ 300 ,,
Juozas Vaikšnora . . .. 150 ,
Antanas Lazdauskas

(pusm.) 70 „ 
Konstancija Povilavičienėl 50 „ 
Zosė Dutka................... 120 „
Stasė Dutka . 120,,
Ona Vasiliauskas . . 100 ,.
Aleksandras Paulavičius 105 ,, 
Jonas Mikauskas .. . ....110,. 
Antanas Minkauskaitis 110 „

LABDAROS RATELIS
iš anksto nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie TELEFONU (273- 
0338), RASTU ar net ASME
NĮ Al informuos šv. Kazimiero 
p-jos kleboniją ar Ratelio narius 
apie jiems žinomus VIENIŠUS 
SENELIUS ir kitus, REIKALIN
GUS BETKOKIOS PAGALBOS.

Ligoniai, ypač nepajėgiantieji 
lankytis bažnyčioj, galės, pagal 
susitarimą, turėti MIŠIAS SAVO 
NAMUOSE.

TV 2: LIETUVIU, KULTŪROS 
FESTIVALIS

Kelis kart praneštas ir vis nu
keltas, Lietuvių Kultūros Festi
valis pagaliau buvo transliuotas 
per TV 2 spalio 8 dieną.

21,30 vai., skambant lietuviš
kai muzikai, pasirodė užrašas FES
TIVAL DA CULTURA LITUA-

išvargusių, be ryžto šokėjų, nesu- Petrąs Narbutas..............110 „
darė laukiamo įspūdžio. Vylius Kyselis . .. 200,.

Nuo scenos pranykus AIDUI Vincas ir Ona Kuliešiai.. 415 ,, 
ir NEMUNUI, atsirado vieniša , Osvaldas Henriques Britol 10 „ 
RŪTELĖ, su kiek judresniu mu- Vincas Klimeika............ 150 „
zikiniu elementu. Pašoko Ketvir- Elena Ąžuolas . . .105,
tainj (šokis lėtas, vis pasikarto- Sąįunga-Alianęa ...... 100 ,, 
jančios figūros) ir Malūną, kuris, Veronika Bučienė (pusm. 55 , 
savaime gyvesnis, bet sušoktas Vladas Zizas................... 120 „
taip pat be reikiamo ryžto. SelėMitrulis .. .. 300 „

Juozas Kukanauza . 182 ,,
Transliacija užtruko beveik is- Ą|eksandras Grabauskas 200 „ 

tisą valandą. Magdalena Survila ... . 110,,
Programa įvykdyta be publikos, Juozas Kupstajtis........ 150 „

kuri, savaime, daugiau įpareigoja Anelė VabaJas............... 105 ,
ir padrąsina; šokėjai išvargę, nes

kafbanti
NA. Scenos šonuose kabojo 
VYTIS, o pačiam dugne plati 
ryški LIETUVOS TRISPALVĖ

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Baino do Li
mão!

Tel.: 220-0439 / 266-3569

SPALIS- 
MISIJŲ 

i r
ROŽINIO 

mėnuo

Vyrų — moterų — vaikų 
gydytoja

FÁBRICA DE
GUARDA-CHUVAS'

Até o “Cavaleiro Vytis’ já está usando 
a nova linha de guarda-chuvas práticos, 
modernos e duráveis da

Vicente Vitor Banys
R. Coelho Barradas. 104 - V. Prudente 
Fones: 274-0677 ( Res .274-1886)

9



NR. 41 (1524) 1977.X.13 M U S U LIETUVA 10
■te

MŪSŲ ŽINIOS Spalio (outubro) 23 dieną, sekmadienį, 16 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje bus bendros
MIŠIOS UŽ MŪSŲ, MIRUSIUS KUNIGUS

VOS' atsisveikinimui su Prof. J. 
Ferreira Carrato, kuris tiek daug 
yra nusipelnęs laikraščiui ir bend-

ALIO. ALIO.
PANORAMA LITUANO

Lietuviška radijo valandėlė var
du PANORAMA LITUANO iš ra
dijo stoties Novo Mundo (klc. 
560) transliuojama kas šeštadienį 
12,15 — 12,45 vai. Tatai vyksta 
bandymo tikslu iki Naujųjų Metų. 
Paskui, jei bus norima tęsti, reikės 
kas mėnesi mokėti 5.000 kruzei- 
rų.

Pastabas, patarimus, pasiūly
mus, o taip pat ir padrąsinimą 
galima: siųsti valandėlės vadovy
bei: PANORAMA LITUANO, R. 
da Consolação, 2608. Conjunto 
11, 01302 SÃO PAULO, Capital.

rai lietuviams.
Pakvietimus galima gauti jau 

dabar abiejose klebonijose ir pas 
Vyrų Broliją. Raginama dosniai 
paremti mūsų, spaudą, viršijusią 
' Mūsų Lietuvoj" 1.500-ąjj nume
rį ir besiartinančią į 30-ąjj jubi
liejų.

Rengėjai

ir t
Dievo Tarno, Arkiv. JURGIO MATULAIČIO 

paminėjimas
Koncelebruos galimai visi lietuviai kunigai. Bus giedama egzekvi

jos su LIBERA. Seks spalvotas filmelis "Tu esi Petras — Uola".
Kviečiamos visos religinės, tautinės ir kultūrinės organizacijos, 

bei visi atsimenantieji Brazilijoj dirbusius ir mirusius kunigus daly
vauti pamaldose, minėjime ir, pagal pirmų krikščioniu prasmingą 
oaprotj, suneštinėse vaišėse.

Hniiiiiii»iiu(iHiniii»iiniifliHiiiiiuuiiHiiiniiiiniiiiiiiiHiiiiĮitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii!iii!iiiHi»tn;iiin[iiiiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiii,liiiiiiiiiiiiiii!iĮH!miuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiH!i

CHORO KONCERTAS

LKB-nės choras, šiemet minjs 
savo veiklaus gyvavimo 40-metį, 
tarp kitų pasireiškimų, ruošia ir 
savo KONCERTĄ. Koncertas nu
matytas lapkričio (novembro) 27 
dieną Zelinoj, São Miguel Arcan
jo Seselių Pranciškiečių gimnazi
jos salėj.

\ VĖLINES ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOJ

BESIARTINANČIU VĖLINIU PROGA®

Plačiojo São Paulo sektoriuose — baituose planuojamos SU- S 
DÉTINÉS MIŠIOS Vėlinių (uždūšinių) proga. ®

V. ANASTÁCIO, D-ro J. Basanavičiaus Mokyklos Glo--| 
bėjų Ratelio valdyba kviečia visus savo mirusiųjų narių gimi- & 
nes ir mokyklos rėmėjus bei bičiulius dalyvauti spalio (outub- ® 
ro) 30 dieną, 11 valandą sudėtinėse Š V. M I Š I O S E, kurios 

x bus laikomos mokyklos patalpose, o po to —pagal pirmųių $ 
} krikščionių gražų paprotį — suneštinėse VAIŠĖSE IR PASI- jį) 

ŽMONĖJIME.
Per Mišias giedos AUŠROS choras.

N

Valdyba

DĖMESIO

Dar kartą šaukiamas mūsų "ŠE
ŠIOLIKOS' S. Paulyje esamų lie
tuviškų organizacijų oosėdis, šeš
tojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso Urugvajuje reikalams aptar
ti. Mažai tebėra laiko ir daug kas 
reikalinga apsvarstyti ir nuveikti.

Posėdis įvyks ateinantį spalio 
14 dienos penktadienį, 20 vai., 
Šv. Kazimiero parapijos patalpo
se. Prašome būtinai dalyvauti.

Ruošos Komisija

JAUNIMO DĖMESIUI

Dėdei Juozui lankantis J.A.V. 
buvo atnaujinti ryšiai su tenykš
čiais ateitininkais ir konkretizuo
ta jų pažadas paremti mūsų veiki
mą Amerikos ateitininkai pažadė
jo atsiųsti keletą žmonių stovyk
los pravedimo talkai, taip pat 
paremti išvykę ir į Urugvajų ir 
Argentiną Ateitininkai rengs Jau
nimo šventę su programa, kuri 
vėliau tiktų pasirodymams išvy
kos metu. Kviečiame visą lietu
viškai susikalbantį jaunimą prie 
plano prisidėti. Suinteresuotieji 
gali kreiptis j ateitininkus, j Dėdę 
Juozą Kun. P. Rukšj ar p. M. 
Vinkšnaitienę.

SPAUDOS BALIUS

yra numatytas lapkričio 27 d., V. 
Zelinoje. Tuoj po Sumos įvyks 
naujojo lietuviško kryžiaus pa
šventinimas, o paskui bus pietūs 
Ramovėj. Toji pat proga yra ski
riama galutiniam "MŪSŲ LIETU-

Sudėtinės Vėlinių (uždūšinių) 
Mišios Šv. Kazimiero parapijoj 
lapkričio (novembro) 2 dieną bus 
šia tvarka:

— 8 vai. ryto ir 6 vai. vakaro: 
lietuviškai;

— 9 vai. ryto: portugališkai.

GIMNAZIJOS JUBILIEJUS

Prieš 39 metus atvyko j S. Pau
lį pirmosios lietuvaitės Pranciškie- 
tės. 1952 metais jos įsteigė Šv. 
Mykolo gimnazija, kuri j 25 me
tus taip išsivystė, kad patapo viso 
rajono pažiba. Garbė Seselėm lie
tuvaitėms, išleidusioms tiek kad
rų gerai formuotų moksleivių. 
Jų atsidėjimas ir ištvermė yra pa
sigėrėtinas pavyzdys visiems.

Praeitą 20 rugsėjo, Sidabrinio 
Jubiliejaus šventė pasižymėjo iš
kilmingom Mišiom, atlaikytom
garbaus veterano Prel. Pijaus Ra- 
gažinsko kolegijos kieme, įvairias
palvėm dresiruotom eisenom ir 
kūno kultūros demonstracijom. 
Gimnazijos gatvę puošė meniškai 
išbarstytas kilimas.

RUOŠIAMI LIETUVIŠKI KALĖ 
DIN ŠA! ATVIRUKAI

Labdaros Ratelis ruošia spaudai 
lietuviškus kalėdinius atvirukus (pos
tais), kuriuos bus galima įsigyti abie
jose klebonijose ir pas platintojus.

Pelnas skiriamas BENDRU KŪ
ČIŲ rengimui ir LABDAROS DAR
BAMS. Todėl tautiečiai kviečiami 
kalėdiniams sveikinimams panaudo
ti šiuos lietuviškus KALĖDINIUS 
ATVIRUKUS. - Labdaros Ratelis.

PAIEŠKO

STASYS JŪRAITIS iš Austra
lijos, sūnus Elenos Jadvilaitės Ju
rašienės, oaieško ONOS JADVI
LAITĖS KANCÍ.UVIENÉS, kilu
sios iš Virbalio, išvykusios iš Lie
tuvos j Braziliją 1924 m.

Ji turi sūnų Juozą ir daugiau 
vaikų.

Stasio Jūraičio adresas:
9 Marian St.
Enmore, Sydney
N.S.W — Australia 2042

VIKTORO KURGONO, gyve
nančio Muenster mieste. Vakarų 
Vokietijoj, Brazilijoj gyvenantys 
giminės prašomi atsiliepti šv. Ka
zimiero parapijos adresu ar tele
fonu:
Caixa Postai 4421 
01000 São Paulo, SP. 
Telef. 273-0338

Spalio (outubro) 28 d.. 20,30 vai. PLIAS 
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas inž. 
Algirdą Mošinski. Rua prof. João Arruda. 176 
apto. 12 (Perdizes). Tel. 65-0907.

ZALJSLI
NOSSA LITUÂNIA

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável 
VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: Stanislão Šileika

METINĖ PRENUMERATA: 105 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 500 kr.
- Paskiro numerio kaina: 2,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 40 kr. pagal 

didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti “Stanislão 
Šileika’ vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomone. Už sskelbimu kalba ir tu
rini redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadieni: vietinės žinios 

. ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai (teiktini nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

SEMANARIO

BAJORŪNAS ALEKSAS, sū
nus Jono, gyvenantis Kaune, Star
to g-vė, Nr. 11 — 1, prašo atsiliep
ti pusbrolio BRAZIO JONO, sū
naus Kazio, vaikams Jonui, Vytau 
tui ir Onutei, gyvenantiems Bra
zilijoj, São Paulo mieste ar kitur.

Prieš 50 metų tėvas BRAZYS 
JONAS, s.K., išvyko į Braziliją iš 
Lietuvos, Biržų apskr., Joniškėlio 
vise., Grūzų parapijos, Vienžin- 
džių .kaimo.

>*■►<>«*<►■■»<xr»o.«i---- n- Tr - lwr T) g|1J (| |||H| u u n

• Kas aukojasi pinigam, jų ne- 
aukoja geriem darbam

VEIKLOS KALENDORIUS
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