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Plačiajame Pasaulyje

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

I3s*ctzliija
Krašto vyriausybė nuverti

no savo kruzeirą. Iki metų 
galo už dolerį buvo mokama 
2,70 naujųjų kruzeirų, dabar 
mokama 3,20. Tai buvo reika 
linga padaryti ir kovai su 
krašto inflacija palengvinti ir 
ypač prekybai su užsieniu i 
vystyti.

Prez. Costa e Silva, svei
kindamas kraštą su Naujais 
Metais, stipriai pabrėžė, jog 
toliau dar labiau stengsis pa
gerinti visų gyventojų, ypač 
bėdnuomenės gyvenimo lygį. 
Žinoma, tai nepadarys per 
dieną ar savaitę, bet prie to 
bus toliau einama planingai 
ir patvariai.

Su sausio 1 diena pakeltos 
kainos gazolinui ir tepalams.

Vatikanas
Šv. Tėvas Naujų Metų kal

boje vėl prašė vyriausybių 
galvas siekti taikos, sustab
dyti karus. Ypač sunku atšta 
tyti taiką Vietname, kur visą 
kovą labiau lemia ne tiek 
ekonominiai sumetimai, kiek 
deologiniai skirtumai ir garbė.

Prancūzija
Prez. D e Gaulle Naujų Me

tų kalboje irgi ragino kovo
jančius taikytis, tiek Vietna
me, tiek arabus su žydais. 
Bet jis vėl pabrėžė, jog tai
kos nebus tol, kol Amerika 
bei Izraelis neištrauks savo 
kariauomenių iš užimtųjų 
kraštų.

prez. De Gaulle ir vėl neiš 
kentė nekurstęs Kanados pran 
cūzus atsiskirti nuo viso kraš 
to ir sudaryti nepriklausomą 
valstybę, žinoma, Prancūzijos 
globojamą. To jis nepasakė 
tokiais aiškiais žodžiais bet 
vien Kanados prancūzus lie
čianti kalbos dalis turėjo tą 
prasmę.

Prez. Johnsonas dar kartą 
ir labai energingai pabrėžė, 
jog Amerika ir toliau palai
kys savo dolerį pastovų, jo 
nenupigins, jog už aukso un
ciją ir toliau mokės 35 doie- 

rius. Tuo jis norėjo atremti 
gandus, būk Amerika nuver
gianti savo dolerį.
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Prez. Johnsonas prašė sa
vo piliečius šiais ir kitais me 
tais susilaikyti nuo kelionių j 
Europą bei Aziją, o pasiten
kinti'kelionėmis po Šiaurės 
ir Pietų Amerikas. Kodėl? To 
dėl, kad amerikiečiai išveža 
į užsienius per metus apie 2 
bi'ijonus dolerių ir tai suda
ro nemažų sunkumų Ameri
kos iždui. Jei tie pinigai pa
siliktų Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje tai būtų sveikiau ir 
pačiai Amerikai ir P. Ameri
kos kraštams

♦♦♦
Vietnamas

r šiemet Š. Vietnamo ko
munistai neiškentė nesulaužę 
Naujų etų karo paliaubų. Net 
60 kartų įvairiose vietose puo 
le -ietų Vietnamo nei ameri- 
k ečių frontus.
IIP—MII 
ÜaOHMli

Sov. Rusija
Su Naujais Metais Sov Ru

sija suteikė autonomiją net 
7050 įvairių įmonių. Tai yra, 
dirbtuvės galės pačios pla
nuoti savo darbus, oirktis ža
liavas,jjieškoti savo gaminiams 
rinkų ir nustatyti kaiuas. iki

Kaip Minėtini Penkiasdešimtieji 
Nepriklausomybės Metai

Lietuvos nepriklausomybės atstatatymo 50 me
tų sukakties minėjimų ir 1968 Lietuvos Laisvės Ko- 
\os metų VLIKo ir kitų veiksnių numatytų pastan
gų ir jau vykdomų darbų

KALENDORIUS
1. Lietuvos Laisvės Kovos 

metai pradėti juos paskel
biant, 1967 m. spalio 21 —22 d. 
Washingtone įvykusioje veiks 
nių konferencijoje. Joje buvo 
priimtas ir j <u paskelbtas MA 
NlFESiAS lietuvių visuome
nei ir sutartas paruošti memo 
randumas svetimiesiems, kurį 
pasirašys Lietuvos Diplomati
jos Šefas ir yriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir 
mininkas.

2. 1967 m. lapkričio 7 d. Pa 
vergtųjų Europos Tautų Sei
mas New Yorke su engtoje 
akademijoje, pasmerkė bolše
vikų revoliucijos 50 metų su 
kaktį ir tos revoliucijos pada- 
rifllus, ypač Baltijos valstybių 
okupaciją. Šiame įvykyje ir 
jo rengime veikliai dalyvavo 
Lietuvos Laisvės Komitetas.

3. 1967 m. lapkričio 23—26 
Chicagoje įvyko III JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome

šiol visa tai planavo pati val
džia Maskvoje, o tai buvo la
bai nuostolinga krašto ekono
mijai. Tas vėl įrodo, jog ko
munistinė sistema netinka nei 
modernaus krašto ūkiui, nei 
pramonei. Komunistinių nuos
tatų besilaikydama Rusija at
siliko nuo vakarų laisvojo pa 
šaulio savo gamyba. Todėl 
nors pavėluotai griebiasi sa
vo iškeikto kapitalizmo kraš
to ūkiui gelbėti ir žmonių gy
venimui pagerinti.

Graikija
Valdžią pasiglemžę genero

lai guodžia krašto piliečius, 
kad jie taip labai pakelsiu 
Graikijos ekonomiją, jog 1972 
metais ji būsianti visiškai mo 
dernus išsivystęs kraštas, ne- 
bereika ingas užsienių para
mos.

Lengva žadėti aukso kal
nus, sunkiau juos duoti.

Australija
Praėjusio sekmadienio rytą 

Birsbane mieste p. Marija Pa 
tricija Braham pagimdė pen" 
kis kūdikius: tris mergaites ir 
du berniukus.

JORDANAS. Naujus metus 
Jordanas bei Izraelis pradė
jo smarkiai viens kitą apšau
dydami.

nių Kultūros Kongresas.
4. 1967 m. gruodžio 6 d. 

JAV prezidentūroj — Baltuo
siuose Rūmuose — buvo pri
imta Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija. JAV preziden
to vardu delegaciją priėmė 
viceprezidentas Hubert H. 
Humphrey. Delegacija rūpino 
si, kad JAV vyriausybė išleis
tų pašto ženklą atžymėti Lie
tuvos jubiliejui.

1968 METAIS

Vasario 16-tosios ir birželio 
įvykių minėjimuose bus pri
imamos rezoliucijos — reikas 
lavimai, kad Sovietų Sąjunga 
pasitrauktų iš Lietuvos, ir kad 
laisvųjų kraštų vyriausybės 
paremtų šį lietuvių reikalavi
mą Jungtinėse Tautose ir ki
tose tarptautinėse organiza
cijose.

6. Visuose lietuvių gyvena
muose laisvuose kraštuose

Šio Numerio Gar
bės Leidėjas Yra 
JONAS DIMŠA
Jis yra nuolatinis «Mūsų 

Lietuvos» Administracijos ben 
dradarbis ir talkininkas. Nuo
širdžiam mūsų spaudos rėmė
jui tariame šiltą ir lietuviš

ką ačiū.
•iM. L.» Administracija 

1968 metais bus rengiamos 
peticijos tų kraštų vyriausy
bėms. Pasirašyti jas bus kvie 
čiami atitinkamų kraštų visuo 
menėse žymūs asmenys. Tos 
akcijos vadovai informacinės 
medžiagos gali gauti Vlike.

7. Vliko delegatūros rūpin
sis, kad vyriausybių atstovai, 
parlamentarai, gubernatoriai 
bei miestų burmistrai 1968 
metais padarytų atitinkamų 
viešų pareiškimų Lietuvos lais 
vės klausimu, ir kau tie pa
reiškimai būtų paskelbti ati
tinkamų kraštų ar vietovių 
spaudoje.

8. Bus kreipiamasi į bažny 
čių hierarehus, kad jie tinka
mai atkreiptų tikinčiųjų dė
mesį į Sovietų Sąjungos Lie
tuvai padarytą skriaudą.

9. Bus organizuojamos soau 
dos Konferencijos sostinėse ir- 
kitose vietose, kur spaudos 
atstovams bus pateikiama ži
nių apie Lietuvą.

10. Bus stengiamasi gauti 
progos Lietuvos klausimą pa
liesti televizijos ir radijo pro 
gramose.

11. Bus veikiami oAV ir ki
tų draugingų valstybių parla
mentarai, kad ryžtųsį Pas
merkti prieš Lietuvą įvykdy
tąją agresiją.

12. Lietuvos draugų pagalba 
bus siekiama skleisti per ati
tinkamas paskaitas Lietuvos 
Išdavė s aspiracijų supratimą 
laisvojo pasaulio akademiniuo 
se sluoksniuose.

13. Vlikas deda pastangas 
įvairiose valstybėse, kad būtų 
išleista pašto ženklų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
50 m. sukakčiai paminėti.

14. 1968 metais sukanka 25 
metai nuo Vliko susiorganiza- 
vimo. Vliko Seimas todėl mi
nės dvi sukaktis.

15. Lietuvos General. Kon
sulas New Yorke 1968 10. ren 
gia platesnės apimtis Vasario 
16-tosios minėjimą.

16. Lietuvos Laisvės Komi
tetas pasirūpins, kad Liejivos 
sukaktis būtų tinkamai pami
nėta Pavergtųjų Europos Tau. 
tų Seime.

17 Amerikos Lietuvių Tary 
ba 3 968, m. birželio 22 — 23 d- 
šaukia / Amerikos Lietuvių 
Kongresą Weshmgtone, kaip 
svarbiausią lio krašto lietu
vių demonstraciją Lietuvos 
Laisvės Kovos metais.

18, Liepos 7 d, Chicagoje 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės. rengia trečiąją lie

tuvių tautinių šokių ir dainų 
šventę.

19, Sausio gale ir vasario 
pradžioj Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimas rengia studi
jų savaitę São Paulyje, Bra
zilijoj.

20. Australijos Lietuvių Ben 
druomenė drauge su latviais 
ir estais rengia Baltų Kon
venciją Adelaidėj.

21. Amerikos Lietuvių Ku
nigų vienybė organizuoja 
įrengti švento Petro Bazili
koje, Romoje, koplyčią Vil
niaus fv-ater Miser ordiae 
(Aušros Vartų) vardu.

22. Rugpjūčio 31 —rugsėjo 2 
New Yurke šaukiamas PLB 
se mas.

23, Vlikas leidžia naują V. 
Vaitiekūno Lithuania laidą. 
Iliustruoją .brošiur tokiu pa
čiu vardu jau išleista.

24, L etuvos, Latvijos ir Es
tijos Laisvė- ^omLetai išleis 
specialias The Baltic Re
view laid .s ir Revista Balti- 
ca ispanų kalba.

25. JaV Lietuvių Bendruo
menė rengia leisti lietuvių 
išeivijos istorija, lietuvių kal
bos aiškinamąjį žodyną ir an 
glų k iba letuvių literatūros 
apžvalgą.

26, Lietuvos Nepnklausomy 
bės Fondas rengiasi leisti dr. 
A. Geručio redaguotą kolek- 
tyviąę knygą apie XX am
žiaus Lietuvą, anglų kalba.

27. Dr K. Griniaus Fonda 
Chicagoje rengiasi išleisti Lie 
tu vos Istoriją 1900—1940 m., 
lietuvių kalba. Redaguoja P. 
Čepėnas.

28, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius numato 
šių metų pavasarį išleisti Lie 
tuvos Enciklopedijos anglų 
kalba I tomą. (Planuoja 6 to
mus).

29, Lietuvos Tyrimų Institu
tas numato išleisti 1968 me
tais II tomą veikalo Mažoji 
Lietuva. 1

30. Eilė dailininkų, muzikų 
ir rašytojų rengia Lietuvos 
nepriklausomybės penkiasde 
šimtmečiui paminėti skirtų kū 
rinių, Dailininkas Juodis jau 
išleido taip pažymėtą savo 
darbų albumą.

PAGEIDAUJAMA, kad visuo 
se 1968 metų leidiniuose, ofi
cialiuose raštuose bei laiškuo 
se data būtų žymima: 1968, 
Lietuvos Laisvės Kovos me
tai.

(ELTA)
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1967 Metu Apžvalga
Pirmieji 1967 m. mėnesiai 

nepasižymėjo jokiais pasauli
nio masto įvykiais. Tiesa, sau 
šio mėnesį Kinijos jaunimas 
žygiavo ir triukšmavo gatvė
se prieš Mao Tse-tung prie
šus, vasario mėnesį Sovietų 
prezidentas aplankė popiežių, 
Indijoje įvyko parlamento 
rinkimai, o Adeno arabai spra 
gino į anglus. Kovo mėnuo 
matė tris įvykius.* Arturas 
Costa e Silva tapo Brazilijes 
prezidentu, Svetlana pabėgo 
iš Rusijos, o Paulius VI išlei
do garsiąją encikliką apie 
Tautų Pažangą. Svetlana ir 
popiežiaus raštas nuskambėjo 
per ,visą pasaulį ir sukėlė 
daug diskusijų ir kalbų.

Ba'andžio mėnuo buvo tur
tingas stambiais įvykiais, nes 
Urugvajuje susirinko 19 Ame
rikos prezidentų, Jie aptarė 
politinę ir ekonominę padėtį 
ir nusprendė steigti Ekonomi
nę Pietų Amerikos Bendruo
menę, pradedant 1971 ir bai
giant 1985 metais. Be to, ten 
buvo nutarta nutiesti daugiau 
tarpvalstybinių kelių, stabili
zuoti kavos, vario ir cukraus 
kainas, pagerinti žemės ūkį 
ir riboti ginklų pirkimą.

Tą patį mėnesį politikų 
žvilgsnį patraukė Graikija, kur 
keliolika karinink. padarė per
versmą ir paėmė valdžią įgavo 
rankas. Graikija yra demokra 
tijos motina ir turi ilgą istori 
ją, bet šių dienų graikai yra 
karšto būdo, individualistai ir 
suskilę į daugybę partijų. Vi 
sas tas partijas ir sr< ves ap
jungia karalius, prieš kurį 
kairieji socialistai jau seniai 
galando dantį. Bijodami, kad 
per busimuosius rinkimus jie 
gali vėl paimti valdžią ir nu
versti monarchiją, tie kari
ninkai be karaliaus žinios, 
bet jo vardu padarė pervers
mą ir kieta ranka prad-ėjo 
vaidyti kraštą. Pradžioje ka

ralius tai naujai valdžiai ne
pritarė. Tačiau nematydamas 
kitos išeities, karininkams nu 
siieido. Jis tikėjęsi, kad nau
joji valdžia netolimoje ateity
je vėl atstatys demokratinę 
santvarką. Bet kai pastebėjo 
kad tikrasis krašto valdytojas 
yra ne ministeris pirminin
kas, bet pulkininkas Papado
poulos, karalius 1967 m. pa
baigoje bandė jį nuversti- 
Bandymui nepasisekus, jis ly
dimas ministério pirmininko 
ir savo šeimos, pabėgo į Ita
liją.

Graikams besivaidijant, ba
landžio mėnesį Vokietijoj mi
rė Adenaueris. Iš to retos iš
minties kataliko galėtų pasi
mokyti pasaulio politikai.

Gegužės mėnesį Paulius V! 
važiavo į Fatimą pasimelsti, 
o Nasseris siuntė kariuomenę 
į rytus, norėdamas sunaikinti 
Izraelio valstybę. Kai popie
žius meldėsi už taiką, Nasse
ris ruošėsi karui.

Tas bereikalingas birželio 
mėnesio karas tarp arabų ir 
žydų neišsprendė jokios pro
blemos ir esančias dar labiau 
suvėlė. Laimėję karą, žydai 
nenori pradėti derybų tol, kol 
nebus pripažinta jų valstybė- 
Tuo tarpu Viduržemio jūroje 
tvirtinasi rusai ir kelia neri
mą sąjungininkų tarpe.

Liepos mėnuo politikos at
žvilgiu buvo liesas, nes po il
gų kalbų ir pasitarimų J. Tau 
tose, JAV ir Kaire valstybių 
vadai norėjo atostogų. Tik 
retkarčiais žydai ir arabai pa 
sišaudė per S peso kanalą, o 
Nigerijos negrai tęsė pilieti
nį karą. _ •

Kažkas panašaus j pilietinį 
karą vyko ir JAV, kur negrai 
31 mieste degino kvartalus, 
plėšė krautuves ir šaudė į 
baltuosius, o baltieji į negrus. 
Kai policija suskaitė riaušių

MUSU « IETUVa

aukas, pasirodė, kad per jas 
žuvo 82 riaušių dalyviai, 2.056 
buvo sužeisti, o 11.094 areš
tuoti.

Rugpjūčio viduryje Jugosla 
vijos Tito aplankė Egipto Nas 
šerį ir norėjo sutaikyti ara
bus su žydais. Bet kai paste 
bėjo, kad arabų galvos dar 
neatvėso, jis grįžo namo nie
ko nepešęs.

Rugsėjo pradžioje Vietna
me ir Gibraltare įvyko rinki
mai. Pietų Vietnamo gyvento
jai, nepaisant komunistų te
roro, pasisakė už demokrati
nę valstybės santvarką ir iš
rinko atstovus į seimą. Gi
braltaro žmonės norėjo pasi
likti prie Anglijos, kas, žino
me, labai nepatiko ispanams 
ir Frankui.

Vadovaudamas mažai revo- 
liucijonierių grupei Pietų Ame 
rikoje, spalio mėnesį «Che» 
Guevara prarado gyvybę ir 
užbaigė neramų savo gyveni
mą. Tas keistas, bet energi
jos pilnas žmogus sujaukė 
Kubos pramone ir žemės ūkį 
ir persiskyręs su Fidel Cas 
tro, grįžo prie senojo savo 

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204

Tel. 31-2548

J 0 H A S J A K y TIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

amato. Kai jis norėjo sukelti 
kruviną revoliuciją Bolivijoje 
Irano šachas Rėza Pahlevi 
pravedė taip vadinamą «bal
tąją revoliuciją» ir padarė 
laimingus milijonus ūkininkų. 
Spalio mėnesį jis užsidėjo im 
peratoriaus karūną, o dabar 
tęsia savo darbą. Tą patį mė 
nesj ispanai išsirinko parla
mentą, kuriame iki šiol nepa
sireiškė jokia drąsesnė mintis 
ar iniciatyva.

Lapkritis buvo pašvęstas 
Rusijos revoliucijos minėji
mu . Ta proga nagingi JAV 
žurnalistai iškėlė aikštėn, kad 
pvz. Rusijos kaimas pasiliko 
beveik toks pat. kaip prieš 
50 metų, o už kiekvieną par
duotą automobilį valdžia pa
siima sau net 3.700 rublių. Pa 
našiai yra ir su kitais Rusi
jos produktais. Todėl jų kai
nos yra tokios aukštos.

Lapkričio pabaigoje anglai 
nuvertino savo svarą ir šukė 
lė daug dulkių. Joms nusisto 
vėjus pasirodė, kad Anglija 
baigs savo ekonomines bėdas 
gal tik už vienerių metų. An 
glai perka užsienyje daugiau 
negu parduoda ir todėl nega-

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14.00 iki 18,00 vai.

1968 m sausio 5 d
Ii suvesti balanso.

. Nemažai dulkių sukėlė ir 
Kipro sala, Tačiau įsiterpus 
JAV prezidentui, abi kovai 
pasiruošusios tautos aprimo 
Tuo tarpu Graikijos karal’us 
norėjo nuversti karininkų re
žimą ir turėjo bėgti į Italiją. 
Jei jis grįš namo, jo valdžia 
bus labai apkarpyta.

Gruodžio viduryje Europo
je posėdžiavo NATO užsienio 
reikalų ministerial, o Afriko
je dvylikos kraštų preziden 
tai. Jie nutarė steigtj Ekono
minę Afrikos Bendruomenę ir 
tikisi gausią pagalbos iš Eu
ropos ir JAV.

1967 metai matė karų, maiš 
tų ir sukilimų, bet dar dau
giau taikos ir bendradarbiavi
mo tendencijų. Krikščionys 
paliko vieningesni, komunis- - 
tai mažiau karingi, moksliniu 
kai nustebino pasaulį savo 
pažanga, o politikai paliko 
daug neišspręstų problemų 
ateinantiems metam5.
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PUIKUS BIZNIS

Vasarą, kai užeina karščiai 
ir žmonės pradeda atostogas, 
leidyklų sandėliuose knygas 
p-adededa apgulti dulkės. Tai 
ir leidėjai sulėtina darbą.

Leidėją O’Connorą, sako, to 
kiu tuščiu metu kažkas pa
klausė:

- Kaip biznis eina?
— Puikiai, — atsakė leidė

jas. — Mūsų katė vakar pa
gavo keturias peles.

PRAGYVENIMAS

Pajūrio miestely turistas kai 
basi su žveju.

— Tai iš ko jūs čia pragy
venate? — klausia turistas.

— Iš to, ką duoda jūra. Žie 
mą iš žuvų, o vasarą Iš sken 
duolių.

Gintarė Banaitytė-I Vaškienė

Kaltasis Jtumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

PIRMOJI MEDŽIOKLĖ

Šimtametė Striūbo giria nuo 
pat saulės patekėjimo gaudžia 
medžioklės ragų gaisais. Žvė
reliai ir didieji žvėrys sprun
ka, kur tik įmanydami, kad iš 
trūktų nuo skalikų uoslės ir 
nasrų. Strėlės ir ietys nardo 
tarp medžių, kartais įsmigda- 
mos senon pašin. Bet daž
niausiai jos susiranda kurio 
nors žvėrelio plazdančią šir
delę.

Rikis Skomantas patenkin
tas medžiokle. Diena giedri» 
ne per karšta. Vyrai pasta
būs ir taiklūs. Skalikai grei
ti. Giria dosni. Kiek atokiau 
nuo medžioklės įkarščio, ant 
mažos kalvutis, tįso sunešti 
šernai, briedžiai, lapės, du 
lokiai ir begalės kiškių. Be
trūksta tik girių karaliaus 
stumbro.

O stumbrai šiandien nesiro
do. Matyt, pabūgo jie Striūbo 
Rikio ir jo svečių.

— Dumk į ragą, Girdeni, 
—- taria šalia stovinčiam vy
rui tikis Skomantas. — Stum
brų nesulauksime. Jie anapus 
girios. Lai susirenka vyrai. 
Reikia atsipūsti.

— Būū-a, būū-a, — suriau
moja storai ragas, ir jo aidas 
šokinėja kamienas nuo kamie 
no tolyn, vis tolyn.

Bematant pasirodo vyrai, 
grobiu nešini. Iš paskos dūk- 
dami vienas kitą lenkia ska
likai. Jų ištęstas lojimas kiauk 
si linksmai, nerūpestingai. Su
medžiotų žvėrių krūva auga 
platyn ir aukštyn. Reikės 
bent keleto vežimų viskam į 
pilį sugabenti.

Giria tarytum užmigus. Ty
lu ramu, tik girdėti midaus 
sriūbčiojimas'Ir raginimai vai 
gyti. Stiprinasi tylėdami, kol 
numalšina pirmąjį alkį. Tada 
prasideda pasakojimai. Pirma 
sis prabyla Avaras, visų ge
rai žinomas pagyrų puodas.*

— Tai vyručiai, ar matote 

ana tą šerną su nuleipusio
mis ausimis — bakstelia jis 
šerno pusėn kiškio kulšimi, 
kurią tuo metu rankoje lai
ko. — Taigi, žinotumėt, kiek 
turėjau vargo, kol nudobiau 
jį. Žengiu sau kuo ramiau
siai...

— Nesigirk, Avare. Mačiau 
tave, drąsuoli, besibakarojan- 
tį medin. Jei ne tavo tarnas, 
būtum jau seniai dausose die 
vų ietis šveitęs, — pertrau
kia jį Valkus.

Visa stovykla suūžia juoku- 
Vyrams jau seniai įgrlsusios 
Avaro šnekos. Nemėgsta jo 
ir dar dėl vienos priežasties. 
Sklinda gandai, kad jis su ka 
lavijuočiais susidėjęs. Tai ne
aiškus ir paslaptingas žmo
gus. Kur nereikia, plepa, gi
riasi, burbuliuoja lyg tetervi
nas. Ko nors svarbaus pa
klaustas, tuoj užsičiaupia. Ne 
pasitiki juo vyrai. Pasitaikius 
progai, šalin traukiasi. Niekas 
nežino, kur jis gyvena. Tik 
kartais į pilį atkeliauja su vii 
nonėmis medžiagomis, sagti
mis ir visokiausiais gandais. 
Šį kartą kaip tik pataikė at
vykti, kai Skomantas medžio

klėn ruošėsi. Pats pasiprašė 
ir jj paimti.

— Geriau tu, Bary, papasa
kok, kaip tą milžiną lokį vie
nas pats nudėjai, — ragina to 
liau Valkus. — Tai bent bus 
ko klausytis.

Užkalbintasis Barys yra la
bai lėto būdo ir nepagyrū- 
nas. Pakelia akis nuo žąsies 
sparno kuiį tuo metu doroja, 
ir tepasako:

— Eee... — ir vėl įsigi!ina 
į savo užsiėmimą,

Vyrai žino, kad dabar nie
ko nebeišgaus iš Bario. Todėl 
ir nebeklausinėja jo, o nu
krypsta į kitas kalbas. Toks 
jau yra šis milžinas — tylės, 
tylės, bet kai sykį pradės kai 
bėti, net patį Mindaugą sudo
mina. Mėgsta Barį Skomantas 
ir jo vyrai. Niekas dar nėra 
girdėjęs jį giriantis.

— Uosinės neraiukas din
go! — staiga prabyla Rukšys.

— Kada? Kaip? Argi tikrai 
neranda? — pasipila klausi
mai.

— Pasakok, Rukšy, — ragi
na Skomantas.

— Kaip rikis leidai, buvau 
nuvykęs savo tėvų aplankyti 

į uosinę. Ten tik ir kalba 
apie rikio sūnaus dingimą. Jį 
visur su vyrais leisdavo. Tad 
sako, kartą nuėjęs su bitinin
kais drevių apžiūrėti. Vyrai, 
jo pasigedę, šaukę, ieškoję, 
Dingo, tarytum laumės būtų 
pasiėmusios. O vikrus vaiki
nas buvo...

— Tai ne pirmas kartas. 
Aną, pereitą vasarą Gražulių 
Saulenė dingo..

— Lyg laumės būtų staiga 
rikių vaikų užsigeidusios! — 
pusiau juokais kranktepa Ava 
ras.

Netoli Skomanto godžiai sa 
vo kepsnio dalį doroja jo sū
nūs Audrys. Kadangi Striūbo 
pilaitė iš visų pusių girių ap 
supta, tėvas nutarė jį padary
ti geru medžiotoju. Ir štai 
šiandien jis pirmą sykį me
džioja. Nustebina Audrio vy
rų kalbos apie rikio sūnaus 
pagrobimą. Jo galvoje, tary
tum strėlės, švilpia medžio
klės pergyvenimai." O sekda
vosi jam visai neblogai.

Už Audrio nugaros, prie 
apsamanojusio kelmo, atski
roje krūvutėje, pūpso jo lai
mikiai. Nepàlyginsi su suau-
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VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMiTETO SEIMO, 
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NUTARIMAI
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, visuo 

tinai pripažinta šio Lietuvos didžiojo negando meto politinė 
lietuvių atstovybė, Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų bei Lie
tuvos valstybės nepriklausomybė atstatymo 50-ties metų su
kakties išvakarėse,

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS, tiek okupanto nutildytus 
pavergtoj Tėvynėj, tiek laisvės palaima besidžiaugiančius 
svetur, ir linki, kad Kalėdų Žvaigždė būtų visiems viltingas 
kelrodis į šviesią lietuvių tautos ateitį ir kad Naujieji 1968 
Metai atneštų ar priartintų Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymą,

SEIMAS LINKI stiprybės tiems, kurie nepalūžtamai gru 
nriasi su okupanto imperialistinėmis užmačiomis pavergtoj 
Tėvynėj, o tiems, kurie yra laisvi, bet bolševikinės okupa
cijos atskirti nuo tautos kamieno Lietuvoje — tvirto ryžto ir 
ištvermės kovoje dėl Lietuvos laisvės.

SEiMAR RAGINA lietuvius, kur jie bebebūtų tinkamai 
paminėti istorinę Lietuvos valstybės atstatymo penkiasdešim 
ties metų sukaktį 1968 vasario 16-tą ir veikliai dalyvauti Lie 
tu vos Laisvės Kovos Metų programos vykdyme.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMAS, apsvarstęs pasaulinės, ypač europinės politikos pa
dėties raidą ir paskirų didžiųjų laisvojo pasaulio valstybių 
ir aukštųjų dvasinių autoritetų dabartinę politiką bei jos po
veikį Lietuvos laisvės bylai, su pasitenkinimu konstatvo kad 
ryžtingas lietuvių tautos siekimas išlaisvinti Lietuvą iš rusiš
kos okupacijos randa visuotinį pritarimą ir, kiek sąlygos lei
džia, ir reikiamą paramą.?

MASKVOS P REIGŪNŲ Jungtinėse Tautose ir kitur 
akiplėšiškai kartojamas melas akiplėšiškai kartojamas melas 
apie tariamą lietuvių tautos laisva valia atsižadėjimą nepri- 
klausomybės ir pasirinkimą vergovės, nepajėgia suklaidint1 
pasaulio. Vyriausybės, tarptautinės institucijos ir viešoji pa-

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto vedami Lietu
vos laisvinimo akcijai, ypač 
Lietuvos Laisvės Kovos Metų 
programos vykdymui, reika
linga nemaža lėšų. Joms telk
ti yra sudarytas Jungtinis Fi
nansų Komitetas, kuriam va
dovauja prel. J. Belkūnas.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas, susi
rinkęs Lietuvos visų aktualių 
reikalų svarstyti, primygtinai 
ragina visus laisvuosius lietu
vius paremti Jungtines Finan
sų Komiteto lėšų telkimo va-

Taip yra
Nuolat Lietuvoj gyvenantie 

ji neabejotinai turi progos ge 
riau matyti gyvenimo tikro
vę, negu laikraščiuose ar pa
rodose pamalantieji kruopš
čiai parinktų nuotraukų ar 
maketų, arba Inturisto po Vii 
nių ir Trakus pavežioti turis
tai. Štai keletas tokių vaizde
lių, prisižiūrėtų iš arti:

«Išmokome statyti puikius 
pastatus įrengti žavingus in
terjerus, skoningai suvarkyti 
aplinką... Iš toli viskas bliz
ga, tviska, prieini arčiau ir 
įsitikini, kad... pritrūko kvapo 
jr ištvermės; štai apdailos 
plytelė jau atšokusi, durys 
persimetusios, antai langas 
ka'p reikiant neužsidaro, grin 
dys «prasižiojusios», va ir ins 
taliacija «šlubuoja» ir tt.»

«Teko būti vienoje didžiulė 
je mokykloje, kur iškilmingų

jų Vliko vedamajai Lietuvos 
laisvinimo veiklai ne tik tęs
ti, bet.ir jai dar labiau plės
ti, ypač vykdant Laisvės Ko
vos Mėtų programą.

Jūsų dosnumas ir susiklau
symas akivaizdžiai įrodys pa
sauliui laisvųjų lietuvių be- 
kompromisinį ryžtą išlaisvin
ti Lietuvą iš Sovietų Rusijos 
okupacijos, padidins paverg
tųjų lietuvių atsparumą oku
pantui ir sustiprins Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
viltį.

Lietuvoje
įkurtuvių metu, visiems sė
dint prie gausių vaišių stalo 
ir dūdų orkestrui grojant iš
kilmingus maršus po dar iš
kilmingesnių kalbų, gretimoje 
salėje atsisakė «tarnauti» lu
bos».

«Įėjo žmogus į naują, šaky 
eime, kooperatinį būtą, pasta 
tė ant grindų, išklotų linoleu
mu, koją — ir išryškėjo di
džiulės vinies reljefas, vakar 
gatvėje užvertė i gą griovį, o 
šiandien vėl moterys lupa ce
mentines šaligatvio plokštes; 
prieš pusmetį įrengė puošnią 
batų atelje (su knygom, lai
kraščiais ir kava!), išgarsino 
po visą plačią šalį, nūnai tą 
namą jau griauna...»

«O kur dar kitos gyvenimo 
ir veiklos sritys (mokymas, 
auklėjimas, švietimas, moks
las. jurisprudencija, valdymo

aparatas ir tt.), kada doro 
smulkmeniškumo stoka nere
tai ribojasi su nusikaltimu?»

«Kai dėl laiko taupymo, tai 
nębera ką ir šnekėti. Šioje 
srityje mes dosnūs kaip geri 
pasakų karaliai. Kiek valan 
dų kasdien sugaišta tūkstan
čiai žmonių, kai laiku nepra
sideda pasitarimas, susirinki
mas ar kitokia sueiga? Šim
tai žmonių spaudoje ir kitur 
svarsto problemų, ar turi 
grįžti berniokas prie mergio
tės, kuriai jis padėjo «paslys
ti» jos šešioliktame pavasa
ry... «O ištšestieilių uodegas» 
mes išgudrinome net ligoninė 
se prie leidimų biuro lange
lio».

Tai parašyta ne kokio 
«šiukšlynus išuostinėjusio ka
pitalistinio šmeižiko» prane
šime. Tai parašyta ir viešai 
atspausdinta Vilniuje, dabar, 
šių metų lapkričio II. Litera
tūros ir Meno laikrašty, ats
pausdintame kompartijos CK 
laikraščių ir žurnalų leidy
klos spaustuvėje ir pažymėta 
me «Glavlito» numeriu 67260.

(ELTA)

šaulio opinija gerai žino kolonizacines Sovietų Rusijos už
mačias Lietuvoje ir kitur.

VISA SOVIETŲ RUSIJOS GALIA IR KLASTA NEĮSTEN
GIA sulaikyti laisvo tautų apsisprendimo ir politinės nepri
klausomybės varžimosi.

Tačiau, nežiūrint visų tų mus padrąsinančių aplinkybių, 
kelias į Lietuvos laisvę yra sunkus ir pareikalaus iš mūsų 
įtempto darbo, stropaus budrumo ir aukų.

Būkime tad vieningi ir ištikimi mūsų bočių palikimui — 
didingai ir mus įpareigojančiai Lietuvos istorijai.

LIETUVA BUS LAISVA!

Dr. Algirdas Nasvytis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vaidybos vardu, dr. V. Šimai
tis Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu ir Valdas Adamka- 
vičius JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybos vardu. Sei
mui buvo perduot: ir laiškais 
atsiųsti pasveikinimai: Lietu
vos Generalinio Konsulo To
ronte dr. J. Žmuidzino, Lietu
vos atstovo Urugvajuj A. Gri 
šono, Lietuvos garbės konsu
lo Los Angeles dr. J, Biels
kio, Lietuvos Generalinio Kon 
šulo Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardžio, Draugo redaktoriaus 
kun. P. Garšvos ir Linden© 

CbL Jersey; Lietuvių Bendru© 
menės apylinkės valdybes, Vi 
siems sveikinusiems seimas 
pareiškė viešą padėką.

(ELTA)

gusiųjų medžioklės kalnu. Ta 
čiau berniukas patenkintas. 
Šalia kelmo, samanose, guli 
jo pasididžiavimas — nauju
tėlis lankas.

Jį prieš keletą dienų pada
rė senas kuoro prižiūrėtojas. 
Sulenkė iš liekno, lankstaus 
uosiuko, išdrožinėjo gražiau
siais raštais. Parūpino ir vigą 
glėbį strėlių. Audrys įsitiki
nęs, kad net pats valdovas 
Mindaugas tokio ginklo jam 
pavydėtų. Sunkus lankas, be
veik toks, kaip suaugusių vy
rų. Bet Audrys, įtempęs vi
sus savo raumenis, moka pa
leisti taiklų šūvį. Neveltui jis 
mokėsi šaudymo pas seną, 
visko mačiusį karį;Valkų. Tai
gi ir dabar, Audrio medžio
klės krūvelėje pūpso keli pil- 
kakailiai kiekiai, du barsukai 
ir viena stirna,

Prieš jodamas medžioklėn. 
Audrys turėjo du troškimus. 
Pirmas jau išsipildė — tėtis 
jį pasiėmė medžioklėn. Antra

sis troškimas — nors aki
mirksnį pamatyti baltąjį 
stumbrą.

Po apylinkę sklinda gandas 
apie baltą stumbrą. Jį matę 
daug žmonių, gyvenančių pa
giryje. Jis labai keistas Atei
na dienos metu j ganyklas, 
išvaiko galvijus, išgąsdina 
piemenis, nužingsniuoja prie 
gyvenamų trobų, pastoviniuo
ja ir vėl pranyksta. Žmonės 
ir bijo, ir gerbia jį. Protingi 
ir mokyti kriviai pranašauja, 
kad tas rikis, kuris pagaus 
ar nudobs baltąjį girių (galiū
ną, suves visus lietuvius į 
vieną valdoviją. Bijos tada 
Lietuvos visi priešai.

Audrys pašoka iš savo vie
tos ir prieina prie tėvo. Sko 
mantas, pastebėjęs šalia sto
vintį sūnų, pirmas užkalbina 
berniuką.

— Taigi, sūnau, parodyta 
mums savo laimę. Oho, pir
mam sykiui visai gerai! — pa 
gina ir patenkintas patapšno 

ja sūnui per petį.
— Ačiū Valkui, — nepa

miršta Audrys.
— Na, jau, vaikine! Kad ge 

ras mokinys buvai, tai ir se
kasi dabar, — džiaugiasi se
nasis karys.

— Tėve, kol jūs šnekučiu© 
jatės, ar negalėtume naudu su 
Žvalgu girią patyrinėti? Man 
ilgu laukti.

Pagalvoja Skomantas ir nu
taria leisti.

— Gerai, sūnau. Pasirodei 
neblogas medžiotojas. Leidžiu- 
Stumbrų apylinkėje nėra. Šer 
nūs, turbūt, visus į aną krū
vą suvertėme. Jei nelįsi gi
lyn, pavojaus nesutiksi. Ke
liauk sau, bet žiūrėk, išgir
dęs ragą, tuojau turi sugrįžti. 
Kitaip, dar už stirniuką pa
laikęs, kuris vyrų nusmeigs.

— Tik žiūrėk, kad kokia 
pikta dvasia nepagautų, — 
keldamasis iš vietos, sumur
ma Avaras.

Audrys stryktelia, tarytum 

kiškis, ir bematant atsiranda 
prie žirgų stoviniuojančių bū 
reliais ir skabančių aukštą 
žolę. Striūbo girioje pasitaik© 
tokių jaukių pievelių. Jų pa
kraščiai jaunomis pušaitėmis 
apaugę, o toliau dunkso šešė 
liuese girios gelmė. Bet ir gi
ria nėra tanki: beveik visur 
galima raitam pralįsti. Todėl 
vyrai ir žirgus atsivedė. Pa- 
čion tankmėn jų nes’ves, bet 
žirgais bus lengviai atgaben
ti medžioklės grobį į pamiš
kę. Užmeta kelis stirniukus 
žirgui ant nugaros ir taip iš
joja jie į pagirį. O ten jau 
vežimai laukia.

Saulės spindulių ruožas, pra 
siskverbęs pro aukštas pušis, 
žaidžia aat rudos Žvalgo nu
garos. Miuotėlę Audrys susto
ja, gėrėdamasis savo žemaitu 
kų veislės žirgu. Tiesa, jis 
mažiausias iš visų, bet jau la
kus kaip viesulas! O riestas 
sprandas, laibos kojos ir bliz
ganti nugara tarytum šaauki 

Audrį priėjus paglostyti. Žvai 
gas, pajutęs savo šeimininką, 
pakelia galvą ir meiliai žvilg 

‘elia.
— Geras gerutis Žvalgas 

— šnabžda berniukas, kasyda 
mas jo kalą.

Ligš’ol Audriui nesisekdavo 
užsėsti žirgą. Vis kas nors už 
keldavo arba, pasilipęs ant 
kelmo, pats užsirita. Bet šian 
dien, sumedžiojęs pirmus žvė
relius, nutaria būtinai pats 
be jokios pagalbos užšokti’ 
Bando sykį, bando antrą, bet 
ne taip lengva.

— Gerai, kad vyrai nema
to; pradėtų juoktis, — galvo
ja jis.

Vėl bando, ir vėl nepasise
ka. Not Žvalgas, tarytum dėl 
savo šeimininko susigėdęs 
nusiprunkščia. Bet pagaliau 
pavykęs šuolis, ir Audrys 
raitas.
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visi tautiečiai, bet ypač jau
niausios kartos atstovai. Ža
da pasirodyti ir Kalėdų se
nelis.

Ji EB i i O O
Jaunimas registruotis studi 

jų savaitėn ir stovyklon gali 
šiose viet se: Vila Zelina kie 
bonijoje, fone 63-5975; Moko
je pas Tėvus Jėzuitus, fone 
92-2263; Vila Anastacio pas 
Albertą Penkauską; Tautų 
Parque pas Danutę Šukytę. 
Fone 46-2337.

Stovykla prasidės sausio 27 
d, ir tęsis iki Vasario 4 d.

Acampamento ACM. Repre
sa Billings.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Kada? Šį sekmadienį, sau

sio 7 d, tmjuU po sumos.
Kame? Jaunimo namuose.
Kas bus programoje? Bus 

svarstomi svarbūs Brolijos rei 
kalai. Dalyvauja visi Brolijos 
nariai.

Juozas Matelionis 
Pirmininkas

Šiais metais Vyrų Brolija 
paminės 20 metų «MÚSU LIE 
TUvOS» sukaktį. Minėjimo 
diena ir vieta bus pranešta 
vėliau.

LAIŠKAI; Alfonsui Pupeliui 
Simui Bakšiui, Petrui Ambro- 
zevičiui, M. Vitkunienei, hie
nai Pavilonieuėi Antaninai 
Gudavičienei, W, Saviraiteii 
Justinui Ambrozevičiui, K, Sa 
virai, A. Mileikiui, I. Skurke- 
vičiui, M, Jurkoniui, D, Petrai 
tienei,-Viliui Pundzevičiui, Ę. 
Žalandauskui, Gr,, Gudavičiū
tei, M. Jonavičiūtei, H. Buit- 
vydaitei, Ė, Antanaitienei, L, 
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Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Atende sé com hora marcada
DR; JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo '

RAIOS X j
Consultorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206,

Vila Prudente, Tel. 63-5352

Adomavičiūtei, Hermann Laz 
dowsky, Aleksandrui Bum- 
bliui, St. Žiliui, O. Žiliui, Pr. 
Lukoševičiui, St. Kižiui, J. 
Balčiūnui, J, Silickui, J. Ma- 
siuliui, Butkui, A. Duikni, Re 
menčiui, G. Baltušytei, Mari- 
lanei Piiipavičiūtei, Al. Pum
putienei, Al. Grabauskui.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Trečiadienio vakarą Zeli- 
nos klebonijoje lietuviškųjų 
organizacijų atstovai tarėsi 
dėl Vasario 16 minėjimo. Pir 
mininkavo Jurgis Sliesoraitis, 
sekretoriavo Vladas Stepo
naitis

Išrinktas darbo prezidiu
mas; pirmininku Jonas Bag- 
džius, vicepirmininku Rikar
das Tijūnėlis ir sekretorium 
Vladas Steponaitis.

Minėjimas bus Vasario 11 
n, Bus iškilmingos pamald s, 
viešas aktas su menine dali
mi bei pora kalbų.

Prezidiumas kreipsis į mū
sų chorus, šokėjus ir kitus, 
prašydamas talkos.

Platesnei Brazilijos visuo
menei bus kitas minėjimas, 
drauge su kitomis Pakaičio 
tautomis.

ELTOS redaktorius p. Jo
nas Valavičius ir ML redak
torius Jonas Kidykas SJ rū
pinsis informacija be>i propa
ganda.
npgiiĮ
ÜHHHBBÍÍ

Šį SEKMADIENĮ sausio 7 
dieną Moocos Dr. Vinco Ku
dirkos salėje bus šeštadieni
nės mokyklėlės vaikučių eg
lutė. Vaikučiai pasirodys trum 
poje programėlėje. Pradžia 
15 vai, Lalyvauti kviečiami

IŠ BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

Gruodžio 28 dieną 20 valan 
dą Mookoje įvyko išrinkto
sios Brazilijos Krašto Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
posėdis. Darbotvarkėje du 
punktai; Tarybos valdybos rin 
kimas bei einamieji reikalai.-

Susitarus dėl rinkimų tvar
kos, slaptu balsavimu išrink
ta tokio sąstato Lietuvių Ben
druomenės valdyba:

Pirmininku Jurgis Slieso
raitis,

Vice-pirmininku Jonas Jo- 
delis,

Pirmuoju sekretorių Juozas 
Tijūnėlis,

Antruoju sekretorių Elena 
Šimonytė,

Iždininku Juozas Matelionis
Išrinkus valdybą, spręstas 

Vasario 16 minėjimo klausi
mas, Valdybai pavesta ko sku 
blausiai paruošti minėjimo 
planą ir patiekti tarybai.

Pavergtosios Tautos tariasi 
bendrai minėti 50 metų savo 
nepriklausomybės paskelbi
mą. Taryba pavedė Juozui 
Čiitvinskui ir Petrui Šimoniui 
Bendruomene ir toliau tuose 
pasitarimuose atstovauti.

Kitame posėdyje bus taria 
masi dėl įvairių sekcijų suda 
rymo ir bendrojo veiklos pla 
no apmatų.

Posėdžiui baigiantis nauja
sis iždininkas p. Juozas Mate 
lionis padarė malonią staigma 
ną. Priminęs, kad įsikūrusi 
Bendruomenė yra be skatiko 
kasoje, jis, kaip iždininkas ir 
Vyrų Brelijoš pirminkas, įBro 
lijai sutinkant, įneša Bendruo 
menės iždan 100 naujų kru- 
zeirų, o iš savo kišenės pri 
deda 50 nkr. Už tokį Ben
druomenės reikalų ‘supratimą 
bei dosnumą, Taryba Brolijai 
ir J. Matelioniui padėkojo 
karštai ilgai paplodama.

Kaip pirmasis, taip ir šis 
antrasis Tarybos posėdis pra 
ėjo demokratiškoje dvasioje, 
pasižymėjo visu nuomonės pa 
gerbimu, buvo jaučiamas visų 
narių stiprus pasiryžimas dirb 
ti kolonijos naudai.

Tarybos posėdis baigtas 
malda «Tėve mūsų>, kad Vieš 
pate laimintų mūsų darbą Die 
vui ir Tėvynei,

Jioresp,

Už ML užsimokėjo. K. In- 
gaunis 10,00 n cr. Juozas Skur 
kevičius 8 00 ncr. Anelė Ja
kubauskienė 10.00 ncr. Stasys 
Gembutis 7,00 ncr.

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

Šeštadienį, gruodžio 23 die
ną São Paulo Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Choras ap 
lankė Hospital das Clinica* 
ligoninę. 15 vai. ortopedijos 
paviljone buvo laikomos šv- 
Mišios ligoninis; choras gie
dojo Mišias. Po Mišių choras 
lankė kitas patalpas, nes dau 
gelis paralyžuotų ligonių ne
galėjo pamaldose dalyvauti. 
Buvo giedamos lietuviškos ir 
portugališkos kalėdinės gies 
mės. Tai labai gražus ir sek
tinas labdarybės darbas.

Í1IMMBSII

KUR PRELAT, MILIAUSKAS

Pasklido gandas, jog atėju
si telegrama iš Campinas, lie
čianti prei. K. Miliauską. Pa
būgau, net išsigandau, kad tik 
nebūtų miręs, ar gal gydyto
jai liepia jį atsiimti. Telefonu 
patikrinęs sužinojau, kad tuš
ti gandai.

Sausio 2 dieną aplankiau Ii 
gonį. Nuvežiau ir Kalėdų se
nelio pyragų. Tarnautojas iš 
karto mene pabarė, kam at
vykau antradienį, o ne sek
madienį, nes tik sekmadieniais 
leidžiama ligonis lankyti nuo 
8.30 iki 11 vai, ir nuo 13 iki 
16 valandos. Kitomis dienomis 
nevalia, Bet paaiškinus, jog 
esu iš São Paulo ir kad kuui 
gams niekur nedraudžiama 
lankyti ligonis bet kuriuo me 
tu, — nusileido ir atvedė pre 
latą.

Ligonis fiziškai sustiprėjęs’ 
atsigavęs. Veido spalva, kaip 
sveiko vyro. Visai kitaip atro 
do, negu prieš mėnesį, kai ve 
žiau jį iš Campinas į Dr. Can 
dido Ferreira kliniką, kurį 
randasi už Campinas 12 kilo
metre, Cidade Souzas. Tada 
jis verkė, buvo liūdnas, bai
sios akys ir pats vienas be
veik nepaėjo.

Šitoje ligoninėje gydytojai 
deda visas pastangas jį pagy 
dyti. Dr Descio Siiveira Pin 
to de Moura prašė, kad apra
šyčiau viską, ką apie jį ži
nau. Tai ir prirašiau didžiulį 
lapą, kaip jis buvo komunistų 
kalintas, pasmerktas sušaudy 
ti ir kaip susirgo proto liga. 
Kai daktaras paskaitė, jog 
Santo Andrė ligoninėje prela 
tui buvo padaryta operacija 
vadinama «leukotomija», jis 
pasakė, jog maža vilties at
gauti protą, nes ši operacija 
nupjauna protinius nervus. Jei 
nebūt buvęs operuotas, daug 
daugiau būtų vilčių pagydyti.

Tada gydytojas paklausė» 
kodėl jį operavo. Pasakiau, 
kiek buvau girdėjęs, kad ne
būtų agresyvus ir piktas, Dak 
taras pakreipė galvą, pasiė
mė mano adresą ir telefoną, 
ną, kad galėtų pranešinėti 
apie ligonio fizinį ir protinį

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,15

stovį. Buvau patenkintas, kad 
gydytojai taip labai rūpinasi 
jį pagydyti,

Davęs ir prižiūrėtojui dova 
nėlę, išsiteiravau apie ligonio 
elgesį, Pasakojo, kad atvežus 
ji ton ligoninėn, buvę sunku 
suvaldyti, būvęs labai nera
mus, Mažai valgęs, Dabar ra 
mesnis, gerai valgo ir miega, 
Išvaizda linksma. Tik visa bė 
da, kad po nakties kas rytą 
reikia valyti ir labai bijosi 
adatos, kaip mažas vaikas, Į 
klausimus atsakinėja keistai’ 
nesuprasdamas pats ką atsa
ko ir neatpažįsta žmonių, Nuo 
lat mini, kad rusai jį išvežę, 
kad esąs kalėjime ir negau
nąs valgyti, Kai padaviau 
jam vynuogių kilą, tai mažai 
beliko kitam kartui,

Patarnautojas nuvedė mane 
pietų, Prikrovė visko, Nė tree 
dalio nesuvalgiau, Pasiteira
vau šeimininkės, ar ligoninis 
duodamas tas pat maistas, at 
sakė, jog tas pats. Keturis 
kartus per savaitę uodą švie 
žios ^jautienos mėsos, kartą 
džiovintos, kitus nartus žuvį. 
Vaisių — kiek kas nori, nes 
aplinkui ligoninę bananų lau
kai, pilna mangų r kitų vais
medžių. Net 37 hekta ai apsė 
ti ir apsodinti medžiais, pil
na kukuruzų bei ryžių pl..nta 
Gijų. Maistas tikrai geras. Vi
sur pavyzdingai švaru. Klini
ka laukuese, aukštoje vieto
je, toli nuo triukšmo, oras la 
bai švarus ir sveikas.

Grįždamas dėkojau Dievui, 
kad, pagaliau suradome gerą 
kliniką prel. Miliauskui. Tik 
ar ilgai jį tenai laikys? Juk 
čia priimami ligonys, kuriems 
yra vilties pagydyti ir tik 
Campinas gyventojai. O pre 
latas atrodo nebepagydomas.

T. J. Bružikas, S.J.

UŽSISAKYKITE MIŠIOLĄ

«ML» skaitėte vyskupo Vin
cento Brizgio pranešimą apie 
atspausdintą lietuvių kalba mi 
šiolą, su mišiomis kiekvienai 
metų dienai, su giesmėmis ir 
kitomis maldomis Nors dar 
nežinome jo kainos, bet M L 
redakcija norėtų žinoti, kiek 
S. Paulo lietuvių norėtų mi
šiolą įsigyti, jei Jis kainuotų 
apie 20 naujų kruzeirų. Tat 
norintieji malonėkit ar patele 
tonuoti (92-2263) ar laiškutį 
parašyti, ar susitikę kurį iš 
tėvų jėzuitų pasakyti;^
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