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PASAULIO LIETUVIŲ
KVIEČIA

DIENOS

SUSIMĄSTYTI

Didžiosios dienos
Lietuvių išeivija praeityje yra organizavusi Įvairių rengi
nių — mažų ir didelių, pradedant organizacijų suvažiavi
mais ir baigiant sporto, dainų bei tautinių šokių šventėmis.
Pastarosios, rengtos Čikagoje, buvo plataus masto dalyvių
skaičiumi, tačiau nebuvo jungiamos su kitų sričių rengi
niais. Šiais metais užsimota dar plačiau — rengti Pasau
lio Lietuvių Dienas, apimančias sportą, dainas, švietimą,
meną, seimą. Visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur yra
Įsikūrusios didesnės lietuvių bendruomenės, jau senokai
rengiamos Lietuvių Dienos, kongresai, studijų savaitės,
metiniai suvažiavimai, bendros šventės. Bet visa tai yra
dalinio pobūdžio renginiai, kurie sėkmingai sutelkia vieno
kurio krašto lietuvius, bet nepasiekia kitur gyvenančių tau
tiečių. Ilgainiui kilo noras pralaužti tą izoliaciją ir pra
dėti platesni, globalini bendravimą. Mūsų šimtmetyje, kai
visas žmonijos gyvenimas darosi globalinio pobūdžio, kai
ištobulinta komunikacija palengvino bendravimą, ir lietu
vių išeivija pajuto ryškesni norą išeiti iš ligšiolinės izolia
cijos, žvelgti Į lietuviškąją veiklą globaliniu mastu. Antras
motyvas, paskatinęs daryti toki žingsnį, buvo estų ir latvių
pavyzdys. Lietuviai, pamatę, kad tai yra įmanoma, taip pat
ryžosi naujam užmojui. Ar jis bus sėkmingas, parodys jau
labai artimos dienos, bet pats užmojis vertas išbandyti.
OKIŲ rezultatų lauktina iš Pasaulio Lietuvių Dienų?
Visų pirma reikia tikėtis globalinio lietuvių bendra
vimo. Daugiausia lietuvių išeivijos spiečiasi JAV-se
ir Kanadoje. Tiesa, jie turi Įvairių progų pabendrauti, bet
gana siauro masto, jei neskaityti bendrų dainų ir tautinių
šokių švenčių. Pasaulio Lietuvių Dienos sudaro jiems kuo
plačiausią bendravimo bazę Įvairiose srityse, apimančiose
ir jaunimą, ir senimą. Prie kanadiečių ir amerikiečių jung
sis Australijos, P. Amerikos ir Europos lietuviai. Tokių,
žinoma, nebus labai daug, tačiau dalyvaus palyginti nemaži
būriai — sportininkai, dainininkai, seimo atstovai, turistai.
Tai Įgalins globalinio bendravimo pradžią. Iš to lietuviško
bendravimo turėtų kilti tautinis pasididžiavimas: esame iš
blaškyti po visą pasauli, tačiau mūsų lietuviškumas laikosi
visuose kraštuose. Sulėkę iš tolimiausių šalių prabilsime
bendra lietuviška daina, bendromis sporto varžybomis,
bendru žodžiu. Einant šia globaline linija, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas į visus rūpesčius turėtų taip
pat žvelgti globaliniu žvilgsniu. Jam turėtų rūpėti ne tik
tai Čikagos problemos, bet ir visos išeivijos. Bendras pro
blemas turime spręsti bendromis jėgomis. Nors kiekvie
nas atstovas pirmoje eilėje galvos apie savo kampo rūpes
čius ir apie juos kalbės, tačiau neturėtų užmiršti ir bend
rosios globalinės išeivijos perspektyvos.
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AGALIAU, kalbant apie lietuviškąją globalinę per
spektyvą. negalima užmiršti ir pačios Lietuvos, kuri
joje užima centrinę vietą. Tinkamiausia vieta Pasaulio
Lietuviu Dienoms, normaliose sąlygose, turėtų būti ne To-
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rontas, o Lietuvos sostinė Vilnius. Deja, kol kas tokiem
renginiam Vilnius yra nepasiekiamas. Tačiau ir jis, ir visa
pavergta Lietuva turėtų ši kartą pajusti, kad išeivija yra
gyvoji tautos dalis, kuri gyvena tais pačiais rūpesčiai bei
troškimais, kaip ir pavergtoji tauta. Išeivija negali mobi
lizuoti tankų, negali sudaryti nei aviacijos, nei laivyno
laisvės žygiui, bet ji gali daug kuo padėti pavergtiesiems.
Šiuo metu svarbiausia abiem pusėm ištverti ir išlikti, nes
abiem gresia likiminiai pavojai — vieniems slogi vergija,
kitiems nutautimas. Pasaulio Lietuvių Dienos turėtų at
naujinti ryžtą išlikti lietuviais išeivijoje ir nesunykti ver
gijoje. Abiejų pusių uždavinys vienodas, tačiau sąlygos
labai skirtingos. Bet kiekvienu atveju visiem turi šviesti
lietuviškoji žvaigždė, rodanti kelią į tautos vienybę, ir tai
tokią, kurios negalėtų suardyti nei teritoriniai nuotoliai,
nei skaldančios pavergėjo jėgos. Iš pirmųjų Pasaulio Lie
tuvių Dienų turėtų sklisti atnaujinta ryžto banga, pajėgi
gaivinti ir sportinę, ir kultūrinę, ir religinę, ir visuome
ninę išeivijos veiklą. Jei tos didžiosios dienos, sutelkusios
mases lietuvių, pajėgs sužėrėti stipria tautine ugnimi, at
liks reikšmingą misiją dabartiniame išeivijos ir tautos
kelyje. Pr. G.
Tėviškės Žiburiai —

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

2

MŪSl| LIETUVA
m * K4> 'W "'••*« -v:-.
tį

ii

Y*.' f

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Vokiečių žurnalistai plačiai ir tiksliai informuoja apie dabartinę hūkle pavergtoje Lietuvoje
KL. RAZMINAS

V. Vokietijos katalikų dien
raštis “Deutsche Tagespost” ge
gužės 16 laidoje paskelbė ilgą
straipsni, paruoštą žurnalisto
Heinz Froitzheim. Autorius ge
rai supranta Lietuvos katalikų
padėtį ir teisingai įvertina “LK
B Kronikos’" reikšmę. Straipsnį
pradeda Nijolės Sadūnaitės žo
džiai teisme:
“Ši diena yra laimingiausia
mano gyvenime. Aš esu teisia
ma už ‘Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką’, kuri kovoja
prieš fizinę ir dvasinę žmonių
tironiją. Reiškia, aš esu teisia
ma už tiesą ir meilę žmonėms!
Šiandieną aš atsistoju šalia am
žinosios Tiesos — Jėzaus Kris
taus ir prisimenu Jo ketvirtąjį
palaiminimą — ‘Palaiminti, ku
rie trokšta teisybės, nes jie bus
pasotinti”. Už tai ir už “LKB
Kronikos” platinimą ši jauna
iietuvaitė buvo nuteista trejų
metų lageriu ir trejų metų iš
trėmimu į Sibirą — pažymi vo
kiečiu«. žurnalistas.
«k
Aukos laikraštis
Kas tai per laikraštis, už kurį
taip aukojamasi ir kuris iššau
kia tokį dideli galingųjų sovie
tų pyktį? — klausia autorius ir
tęsia:
“Jau nuo 1972 m. kovo 19 d.
“LKB Kronika” leidžiama Lie
tuvos katalikų savilaidos (samiz
dat) būdu, t.y. dauginant rašo
mąja mašinėle ir platinant iš
rankų į rankas. Aišku tai yra la
bai sunkus metodas, bet vienin
telis, kuris įgalina išvengti cen
zūros ir tiesioginių konfliktų su
Įstatymais. Tai laisvas informa
cijos ir katalikų minties laik
raštis, kuris išvengia dvejopos
cenzūros — jo neapkarpo so
vietų žirklės ir nepaliečia tiky
binės hierarchijos kontrolė.
Mat, įvairūs K. Bendrijos atsto
vai dažnai savos diplomatijos
požiūriu yra priversti paklusti
sovietų galvosenai bei kalbėji
mo būdui. Todėl ‘LKB Kroni
ka’ nėra oficialus Lietuvos K.
Bendrijos organas, nes Lietu
vos K. Bendrijos vadovybė ne
gali laisvai eiti savo pareigų ir
daug kur priklauso' nuo ateisti
nės valdžios kontrolės bei po
tvarkių. Savaime suprantama,
‘Kronika” nenurodo nei leidė
jų, nei redaktorių adresų. Ta
čiau betgi galima drąsiai tvir
tinti, kad šis laikraštis pilnai
atstovauja Lietuvos tikintie
siems.
Tikinčiųjų balsas
Paskutiniai “Kronikos” nu

meriai, pasiekę Vakarus, pa
tvirtina, kad ji yra visų Sovietų
Sąjungos katalikų nuomonės
reiškėją ir paliko ryšius su
Ukrainos, Gudijos, net Tadžiki
jos bei Kazachstano katalikais.
Beveik reguliariai “Kronika”
pasiekia Vakarus ir čia ištisai
ar dalimis verčiama į svarbiau
sias pasaulio kalbas. Vokiečių
kalba “Kroniką” ištisai spausdi
na ‘Institutum Balticum’ Koenigsteine “Actą Baltica” žurna
le. Atskiromis dalimis spausdi
na ir Tnfonmationdienst—Reli
gion und Atheismus in der US
SR’ Muenchene (Roentgenstr.
5). Šveicarijoje ‘Kronikas’ vo
kiečių kalba spausdina laikraš
tis ‘G 1 a u b e ir der z w e i t e n
Welt’ (Postfach — 142—Kuessnacht/Zuerich). Institutum Bal
ticum neseniai išleido du atski
rus “Kronikos” tomus, apiman
čius 15-19 ir 20-24 numerius.
Šių leidinių dėka kiekvienas ga
li konkrečiai įsitikinti, kad tai
yra tikra garbingos ir drąsios
lietuvių katalikų kovos prieš
priespaudą bei persekiojimus
kronika, teisingai, tiksliai
informuojanti savo krašto ir vi
so pasaulio žmoniją”.
Toliau žurnalistas Froitzheim
tiksliai supažindina vokiečių
visuomenę su “Kronikos” turi
niu. Žiniose visad tiksliai nuro
domi vardai, vietos ir laikas.
Aprašomi tikinčiųjų teismai,
pateikiamos net protokolų iš
traukos. Skelbiami tikinčiųjų
skundai ir protestai valdžios at
stovam dėl šventovių uždary
mo, išniekinimo, padegimų ar
kitokių kulto bei religijos var
žymų. Yra ir nuolatinis skyrius
“Iš sovietų mokyklos”, kur iš
keliamos sovietų pastangos ati
traukti moksleivius nuo religi

jos ir moksleivių pasipriešini
mo faktai. Išsamiai nagrinėja
mi religijos ir ateizmo klausi
mai, duodami atsakymai sovie
tų propagandai.

Augštas lygis
“Kronikos” straipsniai rodo
augštą intelektualini lygį — pa
žymi vokiečių žurnalistas. Vi
sur kalbama aiškiai, trumpai,
neklaidinančiai, laikantis svei
kos krikščionių moralės sam
pratos. Čia nepastebima, kaip
Įvairiuose Vakarų kraštuose,
tos modernizmo ar prisitaiky
mo neurozės-krizės. Čia juodas
vadinamas juodu ir baltas —
baltu. Nerandama čia paviršu
tiniškų dviprasmybių, meilika
vimų galingųjų adresu. Tačiau
nėra čia ir neapykantos ženklų
ar asmenis užgaunančių bei
įžeidžiančių pastabų. Visi ne
tikslūs pranešimai iš anksto at
metami ar tuoj atitaisomi.
Tokia “Kronikos” laikysena
labai veikia ir persekiotojus.
Teisingai pastebi Nijolė^Šadūnaitė savo teisėjam: “Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika”,
tarsi veidrodis, parodo ateistų
nusikaltimus prieš tikinčiuo
sius. Kadangi nedorybė nesigroži savo šlykštumu, ji baisisi
savo atvaizdu veidrodyje. Dėl
šios priežasties jūs nekenčiate
visų tų, kurie nuplėšia nuo jūsų
melo ir veidmainiystės šydą.
Tačiau dėl to veidrodis nenu
stoja savo vertės!” (KLB K 17
nr.).
“Kronika”, rašo toliau Heinz
Froitzheim, kaip ir kiti “samiz
dat” leidiniai, tiesiog sprogdi
na vieną svarbiausių totalistinių režimų ramsčių, būtent,
žmogaus teisėm prieštaraujantį
informacijos ir propagandos
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monopoli. Todėl sovietų valdžia
taip labai ir siunta, kaltindama
“Kroniką" “šmeižtų skelbimu
ir “antiscvietine veikla” Tani
ji panaudoja įvairiausias repre
sijas, kratas, ilgiausius ,tard>
mus, provokacijas, šnipus, su
ėmimus, kalėjimus, koncentra
cijos lagerius ir tremtį. Vienos
priemonės ji tik bijo — suteik
ti laisvę informacijai, leisti lais
vas diskusijas, kur tikintieji
taip pat galėtų atsakyti į spau
dos, radijo, mokyklų ir įvairių
organizacijų prieš juos kelia
mus priekaištus bei kaltinimus

Grasina ir vilioja
Kaip visur, komentuoja vo
kiečių žurnalistas, taip ir “Kro
nikos” atveju sovietai norėtų
“švariai” susitvarkyti — ją vi
sai nutildyti. Tai esą turėtų pa
daryti pati K. Bendrijos vado
vybė, kad jiem nereiktų “teptis
rankų”. Tam jie naudoja jau
daug kur išbandytą priemonę
grasinimų botagą, lengvatų pa
žadų cukrų. Religinių reikalų
tvarkytojas Tumėnas, kuris
daugelio vadinamas “raudonuo
ju vyskupu". Lietuvos vyskupi
jų valdytojam ir dekanam aiš
kiai nurodė, kad jis negalįs duo
ti daugiau lengvatų, nes “Kro
nikos” rašytų, jog “tai jos iško
vojo”. Taip pat ir vyskupas Ste
ponavičius. jei nori grįžti į sa
vo pareigas, turi uždrausti
“Kronikas”, nes jos didinančios
įtampą tarp K. Bendrijos ir
valstybės. Nebus esą jokių nuo
laidų, jei “Kronikos” ir toliau
eis . . .
Ką galėjo į tai atsakyti vai
dytojai ir dekanai? Tik tai, kad
“kronikos” pasirodymas ne nuo
jų priklauso ... “Kronika”, ko
mentuodama “raudonojo vys
kupo” užmačias, 23 nr. rašo
“Taigi ‘Kronika’ kalta dėl įtam
pos tarp Bažnyčios ir valstybės
Bet juk dar prieš ‘Kronikai’ pa
sirodant ta įtampa vis didėjo
(Nukelta į 3-čią psl

Venecuelos lietuvių tautinių šokių grupė Karako mieste. Iš kairės: Birutė Ignatavičiūtė, Dainora Jaloveckaite
Tania Krikščiūnaitė, Elzbieta Kazimierénaité, Joana Rodríguez, Angelė Mažeikaitė
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Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KAf.ALIKŲ FEDERACIJA paprašė vi-as lietuvių kolonijas gegužės mėne-i skirti kenčiančiai Katalikų Bendri
jai sovietų okupuotoje Lietuvoje ir
. inkti aukas Religinei šalpai. Ade
laidėje šiai temai buvo skirti trys
renginiai: “Vaidilos” teatro gegu
žes 6 d. suvaidinta Pr. Pusdešrio
drama “šviesa nuo kaino”, religinis
vakaras Šv. Kazimiero šventovėje
gegužes 13 d. ir akademija Lietuvių
lamuose gegužės 28 d. Vakare pas
kaitą “širdis, perverta septyniais
Kalavijais’’ skaitė E. Varnienė, išry
škindama lietuvės motinos kovą už
Dievą ir Katalikų Bendriją. Progra
mą paįvairino deklamacijos, ištrau
kos iš “LKB Kronikos”, Šv. Kazimie
ro parapijos choro ir jo vadovės sol.
G. Vasiliauskienės giesmės. Pagrin
diniu kalbėtoju akademijoje buvo
Pr Pusdešris, palietęs krikščionybės
kančių kelią Lietuvoje, kuriuo dabar
sovietinėje
okupacijoje
žygiuoja
Katalikų Bendrija. Dainų padainavo
•>ol. G. Vasiliauskienės vadovauja
mas moterų choras “Lituania” ir
jungtinis choras, sudarytas iš “Lituania" ir šv. Kazimiero dainininkų,
(borų programon buvo įpinta “Ver
gų daina” iš G. Verdi operos “Nabuc
co”. B. Brazdžionio ir Putino eilė
raščius deklamavo “Vaidilos” akto
riai Br. Rainys, N. Skidzevičius ir
tež. J. Neverauskas. Religinei šalpai
Adelaidės lietuviai gegužės mėnesį
suaukojo S975.90. šią sumą $300 pa
didino šv. Kazimiero parapijos tary
ba. S200 — LK Moterų Draugijos
skyrius. Kenčiančiai Katalikų Ben
drijai Lietuvoje visą pusvalandį ge
gužės 27 d. paskyrė lietuvių radijo
valandėlė.

Britanija
LIETUVIŲ INSTITUTAS Bellshill mieste, Škotijoje, stato naują
salę, kuri bus patogesnė šios koloni
jos lietuvių veiklai. Statybą numato
ma užbaigti rugpjūčio pabaigoje.
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Italija
NAUJI KUNIGAI. Gegužės 13 d.
vienoje Romos parapijos šventovėje
kunigystės šventimus gavo du lietu
vių šv. Kazimiero kolegijos auklėti
niai — dijakonas Albertas K. Stalioraitis ir japonų kilmės amerikie
tis dijakonas Bruce Kiyoshi Natsuhara. Naujieji kunigai pirmąsias šv.
Mišias aukojo gegužės
d. — kun.
Stalioraitis Šv. Kazimiero kolegijos
koplyčioje, gi kun. Natsuhara —• se
serų vienuolyno šventovėje.

Urugvajus
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ
gegužės 14 d. Montevideo mieste su-

PLAČIAI SKLINDA

K R O N I K A
— 'buvo tremiami vyskupai,
varžoma seminarija, persekio
jami tikintieji... Lietuvos ti
kintieji nelaukia palengvinimų
ar kokių nors malonių, bet rei
kalauja tik teisingumo ir bent
pačių sovietų išleistų įstatymų
vykdymo!”
Kankinių dvasia
Straipsnio autorius Froitzheim teisingai daro išvadą, kad
norint “išvengti didesnių blogy
bių” ar gauti “palengvinimų”,
reiktų eiti savižudybės keliu.
Tada nebūtų kankinių, kurių
kraujas yra naujųjų krikščio
nių sėkla, bet nebebūtų ir K.
Bendrijos! ‘Kronika” yra krikš
čionių kankinių dvasia, tai gink
las prieš bolševikų metodus,
siekiančius sunaikinti tikėjimą
ir K. Bendriją. Tai gerai supra
to ir kiti disidentai. Taip Vladi
miras Bukovskis sako: “Reikia
nugalėti baimę!” Solženicinas
reikalauja iš savo tautiečių:

“Aušra^^^t^vas ir Tėvynė”.
rengė Urugvajaus Lietuvių Kultūros
“Tiesos Kelias”- ir kiti.
Draugijos valdyba. Minėjimą įvadi
“Ko laukia iš laisvojo pasau
niu žodžiu pradėjo lietuvių parapi
lio tkinčiųjų “Kronikos”. leidė
jos klebonas kun. J. Giedrys, SJ.
jai? Į tai patys atsako savo laiš
Dainų ir deklamacijų programą atli
ke Airijos tikintiesiem: “Jūs,
ko mažieji “Kirstukai”, paruošti B.
mūsų broliai katalikai laisvaja
Mačanskienės ir R. Liesinskienės.
me pasaulyje, padėkite mum!
Tautinius šokius šoko A. G. Šleivi©
vadovaujami vyresnieji “Rintukai”
Jūsų maldos, jūsų kiekvienas
ir “Ąžuolyno” ansamblis, kuriam , protesto ženklas mus stiprina
dabar vadovauja dr. A. Stanevičius.
moraliai ir padeda ištverti ko
voje už tiesą, už teisę laisvai
garbinti Dievą ir būti lygiatei
siais piliečiais mūsų pačių tėvy
nėje!”

Vokietija
PLB SEIME TORONTE Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenei atsto
vaus — K. Ivinskis, <1. Lukošius,
Vyt. Svilas, kun. V. Šarka, A. Ple
chavičiūtė-Veigel ir Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. R.
Valiūnas.

“Negyvenki! melu!” Dimitrijus
Panin, būdamas mirties barake,
suprato, kad “laimėti gali tik
tas, kuris pasiaukoja!” Kad
toks supratimas neša vidinę ra
mybę ir gilią palaimą, gražiai
išreiškia Nijolės Sadūnaitės ei
lėraštis, sukurtas kalėjime, kuri
ji padeklamavo savo teisėjam: "
Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eit turi,
tuo stipriau gyvenimą junti.
Degti mes privalom teisės ryžtu,
blogį nugalėti, nors ir kaip sunku.

Trumpos žemės dienos ne ilsėtis
duotos,
o kovot už laimę daugelio širdžių.
Ir tik tas, kas viską kovai atiduos,
tas pajus, kad eina keliu tiesiu.

Ir didesnės laimės niekam nepatirti,
jeigu pasiryžęs tu už žmones mirti.
Tada sieloj šventė visada skaisti,
nepagrobs kalėjimai jos, lageriai
šalti!

Baigdamas savo ilgą straips
ni, autorius informuoja vokie
čių visuomenę, kad Vakarus
jau pasiekė 31 “Kronikos” nu
meris. Paskutiniu metu prie
“Kronikos” prisijungė nauji savilaidiniai periodiniai leidiniai

V. Vokietijos sostinėje Bonnoje gegužės 4 d. buvo surengta demonstracija Demonstracijoje dalyvavo ir lietuviai
su savo vėliava bei plakatais prieš sovietinį imperializmą, lankantis raudonajam carui L. Brežnevui.

Nepamirštamas Gajauskas
Tas pats V. Vokietijos kata
likų dienraštis “Deutsche Tagespost” gegužės 17 laidoje pra
neša apie lietuvio kataliko Ba
lio Gajausko naują žiaurų pa
smerkimą sunkiesiem darbam
ir tremčiai. Remdamasis Vokie
tijos žinių agentūros KNA pra
nešimu, dienraštis cituoja Lie
tuvių Religinės Šalpos reikalų
vedėjo kun. K. Pugevičiaus pa
reiškimą spaudai. B. Gajauskas,
rašo dienraštis, jau po II D. ka
ro buvo nuteistas 25 metų baus
mei už dalyvavimą antisovietinių laisvės kovotojų eilėse
1973 m. grįžęs į laisvę, bendra
darbiavo su žmogaus teisių gy
nėju Aleksandru Ginzburgu.
1977 m. vėl buvo suimtas ir &
m. balandžio 14 d. nuteistas 10
m. kalėjimo ir 5 m. tremties
bausme už “antis,o vi etinę agita
ciją ir propaganda”. Tai yra
naujas aiškus sovietų nusikalti
mas prieš Helsinkio susitarimų
principus — pažymi “Deutsche
Tagespost”.
Ar galės išlikti?
Tame pačiame “Deutsche Ta
gespost” numeryje, remiantis
“LKB Kronikos” pranešimu.
Vokietijos katalikų visuomene
informuojama apie tragišką Gu
dijos katalikų, padėti. “Nors Lie
tuvos katalikai patys visomis
jėgomis turi kovoti už savo ti
kėjimą ir už Katalikų Bendrijos
egzistenciją, lietuviai nepamirš
ta ir savo kaimynų Gudijos t1
kinčiųjų. “LKB Kronika” pr
neša, kad Gudijos Katalike
Bendrijai gresia visiškas sunai
kinimas, jei nepavyks bent po
grindyje paruošti naujų kuni
gų. Visi senieji kunigai baigia
išmirti, o nauji kandidatai ne
gali studijuoti nei Lietuvos, nei
Latvijos kunigų' seminarijose

Kitame “Deutsche Tagespost"
straipsnyje žurnalistė Diethild
Treffert
komentuoja
“LKB
Kronikos” pranešimą apie ko
munistų siekimus atskirti Lie
tuvos ir kitus Sovietijoje gyve
nančius katalikus nuo Apaštalų
Sosto. Siūloma įsteigti Maskvo
je Katalikų Bendrijos centra,
kuriam
vadovautu
sovietam
priimtinas vyskupas ar net kar
dinolas. Palaipsniui tai vestų Į
schizmą ir pilną priklausomu
mą Maskvos ortodoksų patriar
chatui.
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dėmis, paliudyta 125 nuotrau
mu “Lietuvos” miestas. Lietu
A. KALNIUS
komis, kurios daug ką paaiš
viai, žinoma, Čikagoje buvo ne
kina. Dėlto ją lengva skaityti ir
vieninteliai. Miestui dar tik
Amerikos Lietuvių Bibliote
papuošti savo namus. Čia pat
prasidėjus plėstis ir jo pramo
ka, Inc., pateikė mums trečią
norėčiau pastebėti, kad kiek
nei augti, Į jį ėmė veržtis įvai
*ąvo leidinį, šį kartą anglų kal
viena knyga lygiai taip pat puo
rių kraštų naujakuriai, kurie
ba, “Lithuanians in Multi-Eth
šia kambarį, kaip ir paveikslas.
tautybėmis jau aunomet buvo
nic Chicago Until World War
Aš net manyčiau, kad kultū
susiskirstę į apie 20 skirtingų
II”, parašytą David Fainhauzo.
ringiau atrodo tie namai, ku
grupių.
Kadangi knygos autorius yra
riuose yra kelios gerų knygų
Dar reiktų šiek tiek dirstelti į
svetimtautis, tad pirmiausia su
kaikurias pokarines datas. Au
juos ir reiktų susipažinti. Deja, lentynos, negu keli geri pa
torius nurodo kun. F. Kemėši,
knygos aplanke apie jį yra pa veikslai.
Gerai knygai išleisti, be auto
kuris teigė, kad 1924 m. Čika
rašyta tik 14 eilučių, kur nuro
riaus, dar reikia nemaža ir as
goje ir jos priemiesčiuose buvo
dytas tik jo pasiruošimas pro
apie 90.000 lietuvių. Prof. K.
fesiniam darbui. Čia neužsime meninės sudėties patyrusių
Pakštas sakė, kad 1929 m. ten nama nei apie jo gimimo laiką, žmonių: redaktorių, dailininkų,
buvo 100,000. Kun. Kemėšio ir
nei vietą, nei tautybę, nei bent fotografų ir 1.1. Visus šiuos žmo
prof. Pakšto teigimai beveik su
apie vieną kitą gyvenimo bruo nes leidykla ir sutelkė Čikagos
tinka. Betgi M. Biržiška nusta
žą. Tiesa, virš eilučių yra auto lietuvių istorijai išleisti. Kadan
tė, kad 1929 m. Čikagoje gyve
riaus portretas. Jo apačioje yra gi jie visi yra savo srities žino
no daug mažiau — 63.918. D.
pasakyta, kad jis baigęs Vil vai, dėlto ir jų pastangų vaisius
Fainhauzas į šį klausimą žiūri
niaus universitetą ir gavęs filo išėjo toks patrauklus.
gana 'kritiškai ir, atrodo, yra
Kokie gi istoriniai reiški
sofijos daktaro daipsnį Lenin z
nuomonės, kad tikro lietuvių
grado universitete. Kurį laiką niai čia yra pateikiami ir svars
skaičiaus šiame mieste pagal
dėstė Vilniaus un-te, Varšuvos tomi? Visų pirma autorius su
mokslo akademijoje ir Jeruza sitelkia ties emigracijos pra turimus duomenis nustatyti ne
lės hebrajų un-te. Taip pat yra džia ir jos motyvais. Ji masiš galima. Jis veikiau yra linkęs
jų skaičių šiek tiek apkarpyti.
mokęs ir Prancūzijoje. Savo kai Lietuvoje prasidėjo XIX š.
Man gi kartais dingteli į galvą
studijom tęsti yra gavęs para aštuntame dešimtmetyje ir tru
mintis, kad patys pasaulio lie
mos Prancūzijoje, Vokietijoje ko beveik iki pat I D. karo. Per
tuviai galėtų pravesti savo tau
ir JAV-se. Jo studijų objektas tą laiką iš savo krašto iškeliavo
tiečių surašymą kiekviename
buvo XIX š. Rytų Europos is apie 635.000 lietuvių, vadinasi,
krašte, mieste ir pačiose ma
torija. Štai dėlko jis buvo la apie 20% visos tautos. Mūsų
žiausiose kolonijose. Ir kodėl gi
bai kompetentingas parašyti ir tautiečių kraustynės į užjūrius
ne? Juk tai būtų be galo nau
šią Čikagos lietuvių istoriją, - buvo pačios didžiausios visoje
dinga patirtis.
kuri kaip tik ir yra XIX š. pa Europoje, išskyrus Airiją, iš
sjc
baigos ir XX š. pradžios pasek kurios emigracija, vyko dides
niu mastu, kaip iš Lietuvos.
mė .
Kas yra skaitęs tos pačios lei
Amerika buvo tasai kraštas, į; dyklos knygą “Pensilvanijos an
* * *
Susipažinus su Čikagos lietu kurį lietuviai patraukė gau gliakasių Lietuva”, tas lengvai
siausiai, betgi nemaža jų atsi įsivaizduos ir Čikagos lietuvių
vių istorija, pirmiausia reiktų
pasakyti, kad ji ir kitos istori dūrė ir kituose kraštuose: Ang pradžią gyvenimo svetimame
lijoj, Kanadoj, Pietų Afrikoj ir. krašte. Be to, ir II D. karo trem
jos ateities kartoms gali turėti
net pačioj Rusijoj.
nepramatomos reikšmės, jeigu
tinių bangos susidūrė su pana
Svarbiausi motyvai kurie ver šiomis problemomis, nors jas
jų daliai ir vėl tektų bėgti nuo
tė lietuvius emigruoti iš savo
savo amžinų priešų grėsmės.
dažnais atvejais pasitiko senie
tėvynės, buvo šie: rusų vergijos
Tada Pensilvanijos, Čikagos ir
ji ateiviai ir pagelbėjo įsikur
žiaurumas, sunkios pragyveni ti. Betgi tėvynės nelaimę ir jos
kitų kraštų bei miestų tremties
lietuvių vargai, nelaimės ir kan mo sąlygos, vengimas tarnauti
ilgesį visi pergyveno vienodai.
rusų kariuomenėje, karo grės- 'Skirtumas galėtų būti tik tas,
čios turės pamokyti ir patarti,
kad jie iš anksto pasiruoštų su : mė ir pan.
kad naujieji tremtiniai dėl tė
Toliau
autorius
kalba
apie
tikti jų laukiančią nedalią ir pa
vynės ilgesio grįžti namo, re
kliūtis, kurias emigrantai patysistengtų planingai emigruoti.
gis, nesiryžo nė vienas, nes jų
tė išsvajotoje Šalyje. Nemokėji
Gal tada jie išvengtų tokių
grįžimas būtų baigęsis labai
skaudžių valandų, kokias paty mas kalbos, nepažinimas kraš tragiškai, kai tuo tarpu senie
to ir jo papročių, paliktos tėvy
rė mūsų pirmieji išeivijos pijosiems tai buvo įmanoma pada
nės ir artimųjų ilgesys, sunkūs
nieriai.
ryti. ■
Kad tie pamokymai būtų sėk- ir neįprasti darbai, vietinių gy
❖ ❖
mingesni, reiktų atskiras trem ventojų neteisumas naujiems
Vargų ir nelaimių kamuoja
ateiviams, išnaudojimas seno
ties istorijas sujungti į vieną,
mas žmogus dažniausiai paguo
kuri taptų Lietuvos istorijos da-! sios emigracijos kartą gramzdos randa Dievuje, ypač reli
dinte gramzdino į nevilties sū
limi, būtų dėstoma Lietuvos
gingasis. Senųjų ateivių ir reli
kurius. Nevienas iš jų tokio gy
mokyklose. Juk ir dabartinės
ginis gyvenimas vyko labai
venimo krūvio nepakėlė ir, už
tremties bangos dalininkai argi
drumstoje atmosferoje. O tai
sidirbę pinigų laivakartei, grį
nepatyrė didelių nelaimių ir
jiems buvo tikra nelaimė, nes
žo atgal į tėvynę. Didžioji betgi
nepadarė klaidų, nepasimokę
buvo iš namų atsivežę gyvą ti
dauguma pamažu apsiprato,
iš praeities pavyzdžių?
kėjimą. Kampininkauti sveti
prisitaikė
ir
ilgainiui
visai
pa

* * *
moje šventovėje ir bandyti
doriai įsikūrė.
melstis nesuprantama kalba
Ši trečioji lietuviškos spau
Daugiausia lietuvių emigran
reiškia neatsiskleisti maldoje.
dos leidyklos knyga yra, kaip
tų suplaukė į Čikagą. Prieš I D.
Dėlto didysis jų rūpestis buvo '
ir anos dvi pirmosios, albumikarą joje buvo a$ie 50.000. Ži
kuo greičiausiai susiorganizuo-’
nio pobūdžio ir tokio pat for
nant, kad maždaug tuo pačiu
ti Į parapijas ir pasistatydinti
mato, labai gražiai apipavida
metu (1912) Kaune buvo apie
nuosavas šventoves. Pasiaukoji
linta, spausdinta ant geros rū
84.000 gyventojų, išeitų, kad
mas ir energija šią kliūtį gana
šies popieriaus stambiomis rai
Čikaga buvo trečias savo didugreitai Įveikė.
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Štai keletas ištraukų iš laiš
kų, rašytų namiškiams, liudi
jančių jų religinius pergyveni
mus:
1. Tegul geriausias Vieszpats Die
vas duoda giaro sveikato, ilga amžių
serksta nuog nelaimiu, to visko ve
liju isz tikros szirdies... 2. Tegul
prilimpa liezuwis burnoja mano, jei
gu asz uztyleezio apsakinėti Vieš
patie apei garbę Tavo ... 3. Taipo
gi ir mas kad visi butumem vieno
je vietelieje Jinksmei giedodami
alkiu ja sznekietumem apie virszui
tilpusi Jėzaus paveiksią kurs mus
taip palinksmino.

Matyt, autorius ar redakto
riai neturėjo po ranka rašyto
laiško iš Lietuvos. Dėlto patei
kiu pradžią mano rašyto laiško,
bet diktuoto motinos. Mat, buvau vyras nedidokas ir nežino
jau nei kaip tą laišką pradėti,
nei ką toliau rašyti. Betgi žo
džius parašyti mokėjau:
Mano mylimiausia dukrele, mano
vienatine, savo lūpomis tariu — te
gu bus pagarbytas Jėzus Kristus —
ir laukiu iš tavęs atsakymo — ant
amžių amžinųjų. O dabar turiu tau
pasiskųsti, kad, tavęs liūdėdama, iš
braidžiojau rasas, išvaikščiojau pa
laukes, praverkiau akis . . .

Panašių laiškų esu rašęs ir
savo kaimynams. Nedaug kuo
skirdavosi ir kitų rašyti laiškai
Amerikon. Iš vienų ir kitų ma
tyti skaudi išsiskyrimo drama
ir atrama i Dieva. Nereikia
stebėtis jų nemokėjimu rašyti.
Apie 53 % tremtinių buvo be
raščiai.
Autorius gana plačiai rašo
apie lietuviškąsias organizaci
jas, apie jų ir pavienių asmenų
veiklą bei įnašą į miesto ir, ži
noma, krašto pramonę, preky
bą, kultūrą. Taip pat daug kuo
pagelbėjo ir savo tėvynei.
Tik nusipirkus šią knygą ir
ją perskaičius, galima nuodug
niau susipažinti su čikagiškių
lietuvių vargana įsikūrimo isto
rija, kuri ilgainiui vis giedrėjo
ir tarpo, pasivydama ir dažnai
net pralenkdama kitas tautines
grupes bei pačius šeimininkus.
Taip pat ją beskaitant, vis la
biau išryškėja autoriaus veidas
ir jo nuoširdžios pastangos pra
verti duris į mūsų išeivijos is
toriją.
Čia, žinoma, neverta nt
minėti vienos kitos mažos kliu
teles, bet reikia pasakyti vieno
gerai žinančio anglų kalbą nuo
monę: “šiame veikale kalba yra
žodinga, dalykiška ir lengvai
skaitoma.”
LITHUANIANS IN MULTI
ETHNIC
CHICAGO
UNTIL
• WORLD WAR II by David

Fainhaus, (dedicated) to He
lene: my wife and staunch
companion on our Ellis island
Chicago, Ill. 1978. Price $20.
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yra silpno žmogaus noras
parodyti tvirtumą.

Eric Haffer
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Ryšio tinklas studentams
Įsteigtas Lietuvių Profesijonalų Ryšio Tinklas.PUS Ryšių Centro
globoje • Jo tiksiąs — padėti studijuojančiam jaunimui
padėti kolegoms įsitvirtinti savo
profesijose ir bandyti sudaryti
sąlygas jaunimui siekti studijų
tikslo.
2. Tinkle vengiama biurokra
tizmo, nes dalyviai neturi laiko
ilgiems pranešimams, įstatų su
darymui ir t.t. Daugumas reika
lų atliekama telefonu, trumpais
laiškais, pasimatymais.
3. Tinklas skatinamas plėstis
į kitas valstybes, naujas profesi
nes sritis, naujus uždavinių
sprendimus- kaip pvz. surasti
lietuviams profesoriams tinka
mas “sabbatical” vietas užjū
ryje.
4. Tinklo veikloje vengiama
politinės, religinės ar kitos neprofesinės diskriminacijos. At
ranką lemia profesinis studen
to pajėgumas, t.y. darbštumas,
gabumas, ryžtas ir t.t.
5. Studentas turi pasiruošti
pasimatymui su parinktu pata
rėju, t.y. apgalvoti savo klausi
mus ir paruošti trumpą biogra
fiją. Pasitarimo rezultatai bus
laikomi privačiu reikalu ir vie
šai neskelbiami.
6. Iš studento bus laukiama,
kad, sėkmingai baigęs mokslą ir
pradėjęs profesinį darbą, neat
sisakytų padėti kitam lietuviui
jaunuoliui.
įProfesijonalai skatinami į šį
tinklą įsijungti, rašant PLJS
Ryšių Centrui. Studentai ragi
nami ir kviečiami pasinaudoti
šiuo tinklu, kuris skirtas jiems,
šio tinklo veikla nukreipta ne į
paradus, bet į rezultatus! Tink
lu skatinami pasinaudoti stu
dentai ir iš Kanados bei kitų
kraštų, jei norėtų pagalbos stu
dijoms, datbams ir pan. š. Ame
rikoje. Tikimasi, kad panašūs
tinklai bus Įsteigti ir kituose pa
saulio kraštuose, kur yra lietu
vių. Tokių tinklų steigimas ska
tins ir ryšių palaikymą bei su
teiks progos profesijonalams
ir studentams lankytis ir ki
tuose kraštuose veikiančiose
mokslo bei profesinėse institu
cijose.
Skatiname skaitytojus at
kreipti dėmesį į šį pranešimą ir
Veiklos gairės
jį paskleisti toliau pažįstamų
1. Veiklos tikslas: stiprinti ry tarpe!
PLJS vaidyba
ši lietuvių profesijonalų tarpe,

Daug dėmesio mūsų spaudoje
ir lietuviškoje visuomenėje su
silaukė 1977 m. lapkričio mėne
sio gale Čikagoje įvykęs Trečia
sis Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas. To simpoziumo proga
Įsteigtas Lietuvių Profesijonalų
Ryšio Tinklas. Tai labai reika
lingas projektas, siekiantis pa
dėti augštesniųjų mokslų sie
kiančiam lietuviškam jaunimui.
Ryšio tinklo uždavinys — per
pažintis padėti lietuviams stu
dentams pasirinkti mokslo sritį,
pakliūti Į universitetus, gauti
stipendiją ir rasti darbą baigus
studijas. Tai keturi labai vertin
gi ir konkretūs uždaviniai, ku
rie, jeigu bus įvykdyti, daug pa
dės studijuojančiam mūsų jau
nimui.
Viso tinklo koordinatorium
sutiko būti dr. V. Klemas, ku
ris bus remiamas nemažo būrio
akademikų. Jis jau nuo pirmojo
simpoziumo 1969 m. bandė rasti
būdą įgyvendinti šiai minčiai.;
Tinklas susideda iš mokslinin
kų ir profesinių sričių koordina
torių, kuri pažįsta savo sričių
profesijonalus universitetuose,
bendrovėse ir valdžios įstaigose.
Sričių skaičius neribojamas ir
turėtų apimti ne tiktai tikslių
jų, humanitarinių ir medicinos
mokslų sritis, bet ir — ekonomi
ką, administraciją, teisę ir t.t.
Tinklas pradeda savo veiklą su
32 koordinatoriais iš 26 mokslo
ir profesinių sričių.
Studentas, j ieškąs patarimo
ar pagalbos, nuo 1978 m. sausio
mėnesio gali kreiptis į Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šiu Centrą, 2422 W. Marquette
Rd., Chicago, Ill. 60629, USA.
PLJS Ryšių Centras studentą
nukreips Į atitinkamos srities
koordinatorių, kuris supažin
dins studentą su tinkamiausiu
asmenimi jieškomoje srityje.
Daugelis asmenų, dalyvaujan
čių tinkle, jau yra savo iniciaty
va padėję studentams, tačiau
tinklas siekia šią veiklą patobu
linti, bandydamas greitai ir sis
temingai teikti pagalbą.

S F O R TAS
SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausios lygos vyru krepšinio
baigminiame turnyre Vilniuje susi
tiko keturio stipriausios komandos:
Maskvos kariškių CASK klubas, Le
ningrado “Spartakas”, Tbilisio “Di
namo” ir Kauno “Žalgiris”. 1978 m.
čempijono vardą surinktų taškų
skaičiumi jau buvo užsitikrinęs CA
SK klubas, o II vietą — “Sparta
kas”. Atrodė, kad III vieta teks “Di
namo” komandai, “Žalgirį” pralen
kusiai vienu tašku, tačiau laimė ši
kartą buvo “Žalgirio” pusėje. Žalgi
riečiai, pralaimėję CASK klubui 95:
105, įveikė “Spartaką” 110:105 ir
bagiminėje kovoje — “Dinamo” ko
mandą 105:103. Aukso medalis teko
Maskvos CASK kariškiams su 30
taškų, sidabro — Leningrado “Spar
takui” su 21, bronzos — “Žalgiriui”
su 17. Tiek pat taškų surinko ir Tbi
lisio “Dinamo”, bet atsidūrė IV vie
toje ' dėl “Žalgiriui”
pralaimėtų
rungtynių. Jų pirmąjį kėlinį laimė
jo tbijisiečiai 60:52, vienu metu tu
rėję net 13 taškų persvarą, tačiau
žalgiriečiams ją pavyko išlyginti
antrajame kėlinyje. Pergalė pasiek
ta tik per plauką — vienu kamuolio
įmetimu į krepšį. Paskutinį kartą
“Žalgiris” bronzos medali buvo lai
mėjęs tik 1973 m. Šiemetiniame
čempijonate jam buvo nelengva pa
tekti į geriausių komandų aštuone
tuką, dar sunkiau — į baigminį ket
vertuką. Krepšinio veterano S. Bu
tauto treniruojamą “Žalgirio” ko
mandą sudarė: kapitonas J. Jurkšaitis, V. Masalskis, M. Arlauskas, V.
Chomičius, A. Linkevičius, S. Jovai
ša, A. Baziukas, D. Laskys, L. Žukaitis, E. Vasiliauskas, R. Civilis ir
A. Lauritėnas. Komandos gydytojas
yra R. Ivaškevičius, administrato
rius — V. Gončiarovas.
Augščiausios lygos vyrų rankinio
varžybose Zaporožėje paaiškėjo še
šios stipriausios komandos, kurios
tęs baigmines dviejų ratų kovas: I.
Maskvos CASK, surinkęs 40 taškų,
II. Maskvos MAI — 39, III. Zaporo
žės ZII — 34, IV. Maskvos “Kuncevas” — 30, V. Kauno “Granitas” —

21 ir VI. Zaporožės ZAS — 20. Kau
no granitiečiai, treniruojami V.
Kontvainio/augščiausioje lygoje de
biutavo pernai. Tada jiems buvo te
kusi VI vieta, šiemetinėse pirmeny
bėse pastebimas nežymus pozicijos
pagerėjimas.
Tradicinėje Galvės regatoje Tra
kuose varžėsi Lietuvos, Sovietų Są
jungos “Dinamo”, Lenkijos, Molda
vijos, Gudijos, Latvijos, Kirgizijos,
Uzbekijos, Tadžikijos, Armėnijos
baidarininkai ir kanojininkai. Pir
mavo Lietuvos atstovai, tapę nuga
lėtojais net vienuolikoje rungčių iš
13. Po keturias pergales pasiekė
baidarininkai — panevėžietis P.
Šiurskas ir vilnietis A. Korolkovas,
vilnietis V. Truškinas ir kanojinin
kas A. Montvydas iš Vilniaus. Pane
vėžietis Petras Šiurskas ir vilnietis
Anatolijus Korolkovas yra praėju
sių metų dvivietės baidarės pasaulio
ir Europos čempijonai.
Lietuvos šaškininkų rinktinė —
E. Bužinskis, J. Sausas, S. Kama
rauskas, L. Travina ir R. Vitkaus
kaitė dalyvavo tarptautiniame tur
nyre Lenkijoje ir tapo jo laimėto
jais, išsikovoję 8 taškus. Antrą vie
tą užėmė Lenkija su 4,5 taško, tre
čią — Jugoslavija su 2,5. Lietuvos
rinktinė lenkus įveikė 3:2, jugosla
vus — 5:0.

Vilnietė Vilma Bardauskienė da
lyvavo tarptautinėse lengvosios atle
tikos pirmenybėse Lage-Detmolde,
V. Vokietijoje, naujo stadiono ati
darymo proga. Jai priklauso pernai
pasiektas šuolio į tolį Lietuvos ir
Sovietų Sąjungos rekordas 6 m 82
cm. Detmolde V. Bardauskienė už
ėmė I vietą, nušokusi 6 m 43 cm.
Antroji vieta teko vokietei M.
Scharp su 6 m 6 cm. Visi šiemeti
niai V. Bardauskienės šuoliai vis dar
gerokai atsilikę nuo jos pernykščio
rekordo.
Akademinio irklavimo regatoje
Mannheime, V. Vokietijoje, II vietą
laimėjo kaunietė L. Kaminskaitė,
plaukusi vienviete valtimi 1000 m.

Istorija moko, kad pirmoji emigrantų karta

tik retai pasiekia tuos tikslus,

dėl kurių paliko savo kraštą.
Svarbu tad užkrėsti ir kitą generaciją
savo idealų meile,
uždegti įpėdinius!

J. Eretas

Lietuvos krepšininkai, laimėję Europos
čempionatą 1937 m.

6

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (BLJS) kviečia narius ir
bendrai visą jaunimą dalyvauti susirinkime liepos (julho}
16 dieną, 15,30 (pusę keturių) Jaunimo Namuose, V. Zeiinoje.
Susirinkime bus duoti svarbus pranešimai, lieciaO"
tys pasiruošimą IV-jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. To*
dėl prašome susirinkime dalyvauti.

Aleksandras Valavičius
B US valdybos sekretorius

SKAUTU AIDAS
6842 So. Campbell
Chicago, lt. 60629
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MŪSU LI ETUVA

enko parašytu istorija
Jerzy Ochmanski "Historia Litwy" draudžiama okupuotoje Lietuvoje

STEPAS VARANKA

Jerzy Ochmanskio “Historia
Litwy” yra išleista 1967 m. Lie
tuvoje jinai yra draudžiama pla
tinti bei skaityti.
Tautos praeitis
Leidėjai įžangoje sako, kad
istorijos autoriaus tikslas buvo
ne tiek to krašto istorija, kuria
me gyveno ir kitų tautų žmonės,
kiek lietuvių tautos praeitis.
Toji tauta esą pagrįstai didžiuo
jasi sena savo kalba. Lietuva
gan vėlai, 1009 m., pasirodė is
torinėje arenoje. Paslaptingas
kraštas buvo paliktas kryžiuo
čiu sunaikinimui. Nežiūrint to,
Lietuvos valstybė sustiprėjo ir
labai išsiplėtė. Ji išgelbėjo nuo
mongolų rusų ir kitas tautas,
Lenkijai davė Jogailaičių dinas- i
tiją, o pasauliui — pasižymėju
sių valstybės vyrų, mokslininkų
ir artistu. Vėliau Lietuvos vals
tybė subiro: augštesnysis luo
mas sulenkėjo, o kiti lietuviai
buvo laikomi žemesniais. Be to,
jiems grėsė rusifikacija. Nežiū
rint to, tauta nepražuvo, ji atgi
mė ir atgavo valstybinę nepri
klausomybę. Čia leidėjai pridė
jo: po’ to atmetė fašizmą ir pri
ėmė socializmą.
Lietuvos istorija domėjosi
daug kraštų, tačiau daugiausia
domėjosi kaimynai, ypač Lenki
ja, kuri su Lietuva ilgus amžius
gyveno unijoje. Lenkų moksli
ninkai nuo seno bandė Lietuvos
istoriją nagrinėti. Tie 500 metų
(1386-1863) taip stipriai surišo,
kad 19 š. ir net vėliau Lietuva
buvo laikoma neatskiriama Len
kijos dalimi, o lietuviai — ki
taip kalbančiais lenkais. Many
ta, kad Lietuvos bajorija tapo
lenkų tautos dalele, o lietuviš
ka liaudis nebuvo laikoma tau
ta.
Lenkuc istorikai
Pirmasis lenkas, parašęs Lie
tuvos istoriją nuo legendinių
laikų, buvo Mazur Maciej Stryjkowski. Jis yra autorius “Len
kų, lietuvių, žemaičių ir visos
Rusijos kronikos”, parašytos
1582 m. Nuo to laiko prabėgo
daugiau 350 metų, kol pasirodė
lenkų kalba kita Lietuvos isto
rija. Jos autoriumi buvo Teodor
Narbutt, laikęs save lietuviu,
bet rašęs lenkiškai. Vėliau Lie
tuvos istoriją rašė Joachim Lelevel, Jozef Ignacy Kraszewski,
Michal Balinski, Konstancija
Skirmuntt, Boleslaw Limanowski, Leon Wasiliewski ir kiti. Po
I D. karo “Pagoniškos Lietuvos
istoriją” (iki 1386 m.) parašė
Stanislaw Zajączkowski. Taip
pat minėtina Henriko Lowmianskio studija apie lietuvių
visuomenės ir valstybės pradžią.

derybas su Lenkija dėl santykių
Iki šiol išleistos “Lietuvos is
pagerinimo. Apie tų derybų re
torijos” knygos yra pasenusios
zultatus Lozoraitis 1935. IV. 18
ir nepasako visos tiesos apie
painformavo Lietuvos preziden
tautos praeitį. Dažniausiai isto
tą A. Smetoną.
rinis Lietuvos procesas buvo
Savo pranešime Lozoraitis
nagrinėjamas vienašališkai.
Iš tikrųjų iki šiol lenkų isto siūlė, kad Lietuva su Lenkija
rikai nesugebėjo paruošti paten savo santykius grįstų šia formu
le: Lenkija pripažintų Vilniaus
kinamo vadovėlio apie Lietuvos
krašto lietuviams gyventojams
■praeitį. Tokios knygos laukia ne
kultūrinę autonomiją, grąžintų
tik istorijos mėgėjai, bet ir pa
Lietuvai Seinus, Punską ir Šven
tys istorikai, kurie, nemokėda
mi lietuvių kalbos, neturi gali čionys. Min. Lozoraitis tuos rei
mybių naudotis istorine litera kalus svarstė su Lenkijos min.
tūra-. Iki šiol, be trumpų lietu- • pik. Jozef Becku 1935 m. Žene
viškų vadovėlių, rimtesnių vei voje.
Vėliau slaptas derybas tęsė
kalų mažai tėra kitomis kalbo
Lozoraičio patikėtinis Lietuvos
mis.
Ochmanskio istorija yra pa pilietis Kazimierz Narutowicz,
buvusio Lenkijos prezidento
grįsta istorine literatūra ir jo
Gabrielio Narutowicziaus brol
paties tyrinėjimais nuo 1955 m.
vaikis/ Jis per Rygą važinėjo
Jo darbus prižiūrėjo ir jiems vadavavo prof. dr. Henryk Low- tarp Kauno ir Varšuvos.
Prez. A. Smetona nedrįso už
mianski. Autorius naudojosi is
toriniais šaltiniais ir padarė ne megzti santykių su Lenkija, nes
tai būtų reiškę Vilniaus išsiža
vieną savo išvadą, pvz. Lietuvos
dėjimą. Pasikeitimas nuomonė
pradžios tyrinėjime. Lietuvos
mis, tarpininkaujant Narutowimokslininkai sako, kad Lietuvos
cziui, vyko, kol 1938 metų
pradžia siekia IX š., kai iškilo
feodaliniai santykiai, kurie tę kovo mėnesį lenkų-lietuvių san
sėsi iki XIII š., t.y. valstybės su tykiai atsidūrė pavojuje. Kovo
darymo. Ochmanskis tvirtina, 11 d. buvo mirtinai pašautas
kad Lietuva iki XII š. buvo tik lenkų kareivis Serafin, kuris bu
genčių kraštas. Jeigu ir buvo ne vo peržengęs Lietuvos sieną ne
dideli feodalizmo pasireiškimai, toli Trašnykų kaimo, prie Mer
tai jie tik pranašavo naujas idė kinės upės. Pilsudskio palikuo
jas. Panašiai huvo ir vėliau iki nys sukėlė dirbtinę audrą —
1861 m., t.y. iki vergijos panai pradėjo varyti neapykantos pro
kinimo. Autorius mano, nuo uni pagandą prieš Lietuvą. Šovinis
jos datos Lietuvoje įvyko svar tų sukurstytos minios rengė de
būs pasikeitimai, kurie privedė monstracijas. Prasidėjo agitaci
Lietuvą prie klasiško feodaliz ja spaudoje ir per radiją. De
mo. Lietuvos istorikai tos datos monstrantai šaukė: “Wodzu pronepripažįsta. Yra ir kiti teigimai wadz nas na Kowno” — Vade,
“Lietuvos TSR istorijoje”, kurie vesk mus į Kauną.
nesutinka su Ochmanskio teori
Padėtis darėsi pavojinga. At
ja ir jo išvedžiojimais.
rodė, kad gali kilti karas. Sovie
Ochmanskio parašyta Lietu tų Sąjunga perspėjo Lenkiją
vos istorija turi 600 bibliografi nutrauksianti nepuolimo sutar
nių pozicijų. Tai palengvina tį, pasirašytą 1932 m. Ochmans
mokslininkui, studentui ir isto kio istorijoje pabrėžiama, kad
rijos mėgėjui susirasti Šaltinius. lenkų ir lietuvių komunistai
Autorius labai apgailestauja, smerkė Lenkijos elgesį ir reika
kad nenurodė nė vieno dabar iš lavo santykius sutvarkyti kaip
einančio žurnalo bei kito leidi— lygus su lygiu.
Iš tikrųjų nei lenkai, nei lie
nio, liečiančio Lietuvos istoriją
tuviai karo nenorėjo. Lenkija
todėl, kad neturėjo.
Autorius dėkoja visiems, kraš net nebuvo paskelbusi mobiliza
te ir užsienyje esantiems, kurie cijos. Visa akcija vyko užkuli
jam padėjo šiame darbe. Pabai siuose. Lenkija pradžioje norė
goje leidėjai rašo, esą autorius jo padėtį išnaudoti, priversda
tikisi, kad jo parašyta Lietuvos • ma ginklu Lietuvą užmegzti dip
istorija pažadins istorijos mėgė-! lomatinius santykius, tačiau po
jų ir kitų norą pažinti didingą ministério Becko pasikalbėjimo
su Hitleriu suprato, kad Vokie
broliškos Lietuvos praeitį.
tija yra suinteresuota Lietuva,
Vilnius ir ultimatumas
ir sušvelnino savo reikalavimus.
1938. III. 17 Lietuvai buvo
Toje istorijoje apie lenkų
1938 m. ultimatumą Lietuvai įteiktas ultimatumas, reikalau
rašoma, kad lenkų-lietuvių de jantis tik santykių užmezgimo
rybos buvo nutrauktos 1928 m., iki 1938. III. 31. Atsakymas tu
tačiau neoficialiai jos buvo tę rėjo būti įteiktas 48 valandų lai
siamos ir toliau. Nuo 1929 m. kotarpyje.
Lenkijos vyriausybė, išsiuntu
Lietuvos užsienio reikalų min.
Stasys Lozoraitis vedė slaptas si ultimatumą, žinojo, kad jis

bus priimtas. Apie tai iš anksto
pranešė Lozoraičio patikėtinis
Narutowiczius Varšuvoje. Pati
kėtinis peržiūrėjo ultimatumo
tekstą kartu su min. Becku,
prieš išsiunčiant jį Lietuvai,. Ul
timatume nebuvo minimas Vil
niaus klausimas.
Lietuvos pasiuntinys Berlyne
kovo 18d.pranešė Ribbentropui,
kad ultimatumą Lietuva priims.
Pasiuntinys prašė Vokietiją tik
paspausti Lenkiją, kad toji su
švelnintų ultimatumo sąlygas.
Nors Lietuvos vyriausybė ži
nojo, kad tai bus padaryta, ta
čiau, gelbėdama savo prestižą
■prieš visuomenę, sušaukė nepa
prastą
posėdį
ultimatumui
svarstyti. Posėdyje kovo 19 d.
dalyvavo ir prez. A. Smetona.
Už ultimatumo priėmimą balsa
vo St. Lozoraitis ir kariuomenės
vadas St. Raštikis. Prieš priėmi
mą pasisakė min. VI. Putvins
kis. Visi kiti tylėjo. Vyriausybė
nutarė ultimatumą priimti ir
perduoti reikalą svarstyti sei
mui. Seimas, susirinkęs tą pačią
dieną, po 7 minučių svarstymo
tyloje be protesto priėmė Len
kijos ultimatumą.
Ochmanskis istorijoje rašo,
kad lenkų diplomatija atsiekė
“pyrrusowe“ laimėjimą. Diplo
matiniai santykiai užmegzti.
Lietuva priimdama lenkų ulti
matumą, lenkų nuomone, išsi
žadėjo teisių į Vilnių. Po kelių
dienų A. Smetonos pakviestas,
kun. V. Mironas sudarė naują
vyriausybę. Smetonos režimas
buvo sukrėstas.
Lietuviuose, sakoma istorijo
je, niekad netrūko blaivių gal
vų, kaip Lozoraitis, gen. Rašti
kis, kurie sakė, kad abi valsty
bės turi bendrus priešus. Sme
tona, norėdamas nuraminti vi
suomenės susirūpinimą, atleido
iš ministério pareigų savo svainį
Tūbelį.
Netrukus Lietuvą užklupo ir
kitos politinės nelaimės. Klai
pėdos uosto netekimas 1939,
III. 22 buvo didelis smūgis.
Ochmanskio “Historia Litwy”
teisingiau nušviečia istorinius
faktus apie Lietuvą, negu prieš
kariniai istorikai, tačiau ji nė
ra nešališka. Autorius, matyt,
verčiamas prisitaikyti prie da
bartinių sąlygų, augština ir gi
ria socializmą, kuris iš tikrųjų
yra komunizmas. Rusiškas ko
munizmas Lietuvai nieko gero
nedavė — atnešė valstybės ne
priklausomybės žlugimą, gyven
tojams smurtą, deportacijas, ru
sinimą, vargą, baimę ir daugelį
tūkstančių tragedijų. Tai patvir
tina ir tas faktas, kad “Historia
Litwy” yra draudžiama Lietu
voje platinti ir skaityti, nors jo
je niekur nepasisakoma apie da
bartinę santvarką, o tik teisin
giau pasakojama apie nepri
klausomos Lietuvos struktūrą.
Reiškia okupacinė sistema bijo
teisybės.
.. Tėviškės Žiburiai

8

NR. 26 (1561) 1978.VII.6
------ >

■•■nnrmhhi

POEZIJA
IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
IŠTREMTOJO KRISTAUS SKUNDAS

Aš — tremtinys didžiausias,
Nekenčiamas esu,
Nors trokštu vien tik gero,
Gyvenimą nešu.
Nors laisvės ir lygybės
Pramyniau aš kelius,
Bet šiandien mano žodis
Daug kur nelegalus.
Kai vyksta asamblėjos
Ir sutartys tautų,
Yra ten daug kam vietos,
Tik aš jos nerandu . . .
Mokykloj apie Dievą
Vaikai negirdi jau,
Ir trypia mano širdį,
Nors taip juos pamilau.

ŽYDĖK, BALTOJI GĖLE

(Jauniesiem Lietuvos Kunigam)

Ant žemės OSTIJA baltąja žydi Meilė,
Nebodama žiauriausių uraganų ir šalnų.
Bet kur ji gautų užvėją sukrauti žiedui,
Jei nebūtų kunigo pašventintų delnų?! . . .
Be JOS — ką duotume Švenčiausiajai Trejybei?
“Garbė” ir “Ačiū” kas ištartų Viešpačiui už mus?
Nusilpęs nuo žaizdų, išalkęs pakeleivis
Ar bepasiektų dangiškosios tėviškės namus? . .
Kokia palaima žemei, kad yra dar rankų,
Kuriom pats DIEVAS patiki išganymo turtus.
Tai jos suklupusius mus prikelia ir veda,
Ir dovanom brangiausiom apdalina nevertus . . .

Žydėk, nepaliesta šalnų, tyroji Gėle! . .
Kiekvieno Tavo Žiedo ilgis žemė ir dangus!
Šventuose gojuose atžalų kol nepritrūko,
Lai užvėja ir prieglobstis Tau būna čia jaukus!
(MS)

Ligoninėj į kryžių
Žvelgt mirštant nevalia —
Net to pavydi vargšams
Juoda, pikta galia.

Išvytas iš mokyklų,
Šventovių ir Širdžių,
Erškėčiais vainikuotas,
Apspiaudomas kenčiu.

į-

Ir klaidžioju atstumtas —
Pabeldžiu, pašaukiu
Ir kantriai, tyliai laukiu,
Gal atsiras tokių,

Kurie atvers man sielą,
Į vidų pasikvies
Ir bent lašelį meilės
Žaizdų ugnin įlies . . .

- \

CMS}

9

■

NR. 26 (1561) 1978.VII.6
— UWIMIW.hu.

Ii

IĮ-. II ■

MII

I

| „ |———t-TWWVW-MKFW»—VI ■ I

M ŪS U

L I t T U V A_
—i-

'.IliriUl.TlIlWWMWWIIIffW .........................

--

■—

9

111

■

"

——

....-

Į

Klemensas Jūra

MATYSIME DRAMĄ

PRAEIS DIENA...

Dramos mėgėjų ratelis ŽILVITIS ruošia scenai garsaus lietu
vio dramaturgo Anatolijaus Kairio 3 veiksmų dramą ELDORA
DO, kuri numatyta Sanpaulio lietuvių visuomenei parodyti
rugpjūčio mėn. 6 d. Vila Zelinoje Seselių Pranciskiečių salėje.
Dramoje vaidina šie artistai — mėgėjai: 0. Matelionytė, Ant.
Rudys, M. Žūtautaitė, Al. Vinkšnaitis, Ant. Aleknavičius ir D.
Saldys. Veikalą režisuoja Mg. Vinkšnaitienė, sufleruoja Ir.
Skurkevičiūtė.
Sanpaulio lietuviai visuomet mėgo žiūrėti geras dramas.
ELDORADO yra premijuotas veikalas ir įdomus pamatyti ne
vien vyresniesiems, bet ir jaunimui.

PETRINĖS MOOKOJE

(a.a. Algio atminimui)

Praeis diena ir nežinosi
Ką praradai - - J. Aistis
Kai saulei šypsojos jaunystė
Gyvenimo džiaugsmui?
Tu netikėjai greit nuvysti Kitiems palikti skausmą . ..
Palikai skausmą tu kitiems,
Kurie suklups prie kapo. .
Buvimas tapo - praeitim,
Baigėsi žemės takas. . .

rybos reikalingumu; bet iškėlė ir
kliūtis jau sudaryti, kad aktyviai
pasireikštų, ypač dėl to, kad trūks
ta jaunesnių ir norinčių dirbti vei
kėjų.
Nutarta stengtis tarybos mintį
skleisti lietuvių tarpe, ieškoti kan
didatų į parapijos tarybą ir jau da
bar pradėti nuo paskutinio, bet,
atrodo, lengviausio uždavinio telkti asmeninei lietuvių parapijai
išlaikyti.

Kai "Tu buvai. .
Kiti sakys:
Šeštadienį Aušros choras at
Su ašara akyse . . .
šventė PETRINES, prisiminda
Jau tavo veido nematys —
mas ir pagerbdamas Petrus, Jo
Daugiau namo negersi.’
nus ir Antanus, kurie birželio
mėn. turėjo savo vardines.ParapiSuklups prie kapo artimieji,
]os salėj kun. PETRAS RUKŠYS
Liūdna širdim kalbėsis. . .
atlaikė Mišias. Choras sugiedojo
Jų skausmą tu matysi,
nekintamas mišių dalis, L. RalicJų sielvartą girdėsi.
kui diriguojant ir M° F. Gudaus
kui akompanuojant naujais elek
Nuvyto pavasario žiedas.
triniais vargonėliais. Paskui, po
Išėjai ten, kur eisim visi. .
IŠVYKO ML ADMINISTRATO
"Ilgiausių metų" Petrams, Jo
Skausmas ašarom rieda:
RIUS
nams bei Antanams, svečiai sėdo
Sit tibi terra tevis. ..
si prie stalų, gardžiuodamiesi ska
Kun. Stasys Šileika
išvyko
niu ‘ churrascu".
dviem mėnesiams į Barbacena,
Pradžioje grojo iš Urugvajaus MG, dalyvauti tarptautiniam sa
gauta nauja lietuviškų juostelių leziečių atsinaujinimo kurse —
muzika, o paskui pasklido gyva
Formazione Permanente. Tad pa
lietuviška daina, kuri užsitęsė iki rapijoj laikinai sumažėjo kunigų
vėlyvos nakties. Dalyvių tarpe, iš ir veikėjų skaičius.
tolimesnių apylinkių ypač pasižy
mėjo savo gausumu vilasnaziečiai.
Vakaro pelnas skirtas išsimokėjimui vargonėlių, kuo ypač rū
pinasi AUŠROS choras.
OUMflAW 005 IMIGRAM15S '978
Prieš pamaldas ir vaišes, ma
žesnėje salėje vyko pirmasis pasitarimas numatytas PARAPIJOS
STALO TENISO KOMANDA
TARYBOS reikalu. Dalyvavo 14
MM
Stalo tenise lietuvius atstovaus:
parapiečių.
VLADAS GODLIAUSKAS
Klebonas priminė, kad Bažny
Lietuviškai kalbanti
MARIO EDV. EIMANTAS
čia dabar reikalauja tarybos para
ČESLOVAS TORAKEVICZ
Vyrų — moterų — vaikų
piniam gyvenime ir pristatė to
ALEKSANDRAS KASPAREVIČIUS
kios tarybos veiklos sritis, oaremgydytoja
tas ant pagrindinių krikščioniško
Vladas Godliauskas, visiems gerai pažįstamai» Palmeiras klube’
DRA.
HELGA
HERING
gyvenimo dorybių — TIKÉJIMAS,
stalo teniso treneris ir buvęs Brazilijos čempijonas, mielai apsiėmė
VILTIS ir MEILĖ. TIKÉJIMASmédica
vadovauti mūsų rinktinei, Vladas turi išsižadėti kitų geresnių pasiū
taigi evangelizacija ir kultas; VIL
lymų ir įsipareigojimų, kad aalėtų dalyvauti treniruotėse.
HOMENS-SENHORAS
TIS — remiantis daugiau ant jau
CRIANÇAS
nimo ir ugdant naujų pašaukimų;
MEILĖ - apimanti visuomeninę
nuo 8 iki 12 vai.:
veiklą (kultūrinę, pramoginę bei
Av. Eulina, 99 — V. Sta.
labdaros) ir finansinę sritį.
Maria (skersgatvis ties nr.
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
Susirinkusieji sutiko tokios ta2214, Av. Deputado Emi
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.
lio Carlos — B. do Limão)
CURSO DO IDIOMA LITUANO
nuo 14 iki 18 vai.:
POR CORRESPONDÊNCIA
Rua Quartim Barbosa, 6
Vicente Vitor Banys Ltda.

MG WTE

Informações:
Caixa Postal 4421
01000 SÃO P AULO,SP.

Inscr. Estadual: 104.519.617

(paskutinė stotis ônibus
Vila Santista - Bairro do
Limão).
Tel. 265.7590

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente
fe.

C.R.C.80.882.909'001
Fones:274.0677 - (Res.274.1886)
São Paulo

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

10

10

MOSLJ

1

‘

Ll

NR. 26 (1561) 1978.VII,6

S9SSI

MUSŲ
ŽINIOS

Šio ML numerio

Garbės

PRANAS ŠUKYS

PRANEŠIMAS

Kadangi ATIBAJOJ bus iškil
mingos sodybos atidarymo mišios
Liepos 12 dieną kun. J. Šeške tai JAÇANOJ ir BOM RETIRE
vičius švenčia SIDABRINĘ KU tą sekmadieni (liepos 9 d.) nebus
KVIEČIAMAS URUGVAJAUS
NIGYSTĖS SUKAKTU Jubilieji lietuvišku pamaldų.
JAUNIMAS
nes Mišias laikys 7 vai. ryto lietu
viškai ir 19,30 portugališkai.
PagalMIŠIOS
Montevideo ŽINIAS (VI.
Visiems lietuviams, kurie .netu
11.1978),
kun.

y -o:..
. Juozas Šeškevi
už A.
A. ELZBIETĄ
rės progos tą dieną j šv. Mišias at čius maloniai
kviečia
Urugvajaus
vykti, Sodybos atidarymo Mišios
10- tų mirties
jaunimąŠUKIENĘ
dalyvauti stovykloje,
kuskaitysis SUKAKTUVINĖMIS Ml- rL^jrasidės
metinių
proga
bus V. Zęliliepos
16 naujame
S.
ŠIOMIS.
noj liepos
8 d., stovyklos
19 vai., o
Paulo lietuviu
jaunimo
liepos
9 d. 9 ke
vai.
sklype. Mookoj
Reikės tik
užsimokėti

lionę į S. Paulą, o kitos išlaidos
AUKOS SENELIO NAMAIS
veltui. Žada parūpinti nakvynes
lietuvių šeimose. Stovykla bus
Seneliu Namams aukojo po
lietuviškai kalbančiam ar bent su
1.000 kruzeirų p.p. Žukai iš V.
prantančiam jaunimui.
Zelinos ir p.p. Remenčiai iš Guarujos.
Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me.

savo motinos, ELZBIETOS ŠUKIENĖS, 10-tų mir
ties metiniu proga.
Jam gili padėka ir geriausi linkėjimai.

KLEBONO JUBILÉJUS

I

Sodybos valdyba

Leidėjas

LIETUVIU DRAUGIŠKUMO DIENA
Liepos 9 dieną:

LIETUVIŠKOS SODYBOS ATIDARYMAS
7,30 vai.: išvykimas
19,00 vai.: pašventinimas ir apžiūrėjimas
11,00 vai. Šv. Mišios
12,00 vai.: pietūs - "churrasco'

• Vietą autobuse ir "churrascui" galima užsisakyti

— Zelinoje: klebonijoje (telef. 63.5975),

— Mookoje: pas saleziečius (telef.273.0338),
— Agua Rasa: pas p. Vijūną

— Pque das Nações: pas p. K. Skorupskj (telef.446.4440).

SODYBAI DAUGIAU ŽEMĖS

Kitų bairų platintojai bus paskelbti vėliau.

VISI LIETUVIAI LIEPOS 9 DIENĄ VYKSTA j A T IB AJĄPRALEISTI DIENĄ KARTU IR PASINAUDOTI
SAVOS SODYBOS GAMTA BEI KITAIS MALONUMAIS.

Pasitaikė proga nupirkti pusę
alkierio žemės, visai Sodybos kai
mynystėje. Iš nupirktos žemės
bus galima padaryti 8 sklypus ir
tokiu būdu patenkinti bent dalį
tautiečiu, kurie norėjo turėti sa
vo sklypus sodyboje, bet jau ne
buvo, Suinteresuotieji galės skly
pus pamatyti per Sodybos atida
rymą.
Vieno sklypo kaina bus 40.000
kruzeirų.

LAIKAS UŽSIRAŠYTI | STO
VYKLĄ
Iš Amerikos j stovyklą atvyks
ta Linas Kojelis iš Los Angeles ir
Rimas Petrauskas iš Kanados. Ri
SODYBĄ?
KsA I P NUVAŽIUOT
mas Petrauskas taip pat rūpinsis
Jaunimo Sąjungos reikalais. Mu
Iš Via Dutra neprivažiavus Guarulhos pasukti Via Fernão Dias. Pravažiavus Atibaia, už vieno km. pa
su stovykla jau kaip buvo rašyta
sukti j Via Dom Pedro I (Campinas kryptimi); pravažiavus 78 km, už poros šimtu metrų oasukti j deši
pirmą kartą vyks savoje stovykla
nę (tas pats išvažiavimas kaip j Pedreira Atibaia). Iš čia sekti rodykles LITUANICA. (Nuo Via Dom Ped
vietėje Atibajoje. Visi norintieji
ro I iki Sodybos yra 6 km.).
T:.___ -------------------------stovyklauti
prašome užsirašyti
NOSSA LITUÂNIA
pas Dėdę Juozą - Vila Zelinos Kle
į
Caixa Postal 4421
bonijoje, pas kun. Petrą Mokoje,
01000 São Paulo, SP.
Mielas skaitytojau,
pas Saldžius ar p. E. Bendoraitie1
Diretor responsável
nę telef: 273.2317.
&
VYTAUTAS BACEVIČIUS
ar jau užsimokėjai
Stovyklos
mokestis dienai
ML prenumerata?
Redige: Equipe Editorial
30,00 kruzeirų.
-Administrador: Stanislao Šileika

«MISŲ J
LIETLJW
-

SPAUDOS

MĖNUO

Skaitykime, platinkime ir remkime lietuvišką spaudą.
1

METINĖ PRENUMERATA: 150 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 700 kr.
Paskiro numerio kaina: 3,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 60 kr. pagal
didumą. Del kitu 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 nuomonę. Už skelbimų kalba ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekma-

