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PLAČIAJAME PASAULYJE
Sunkios dienos 

Cambodge
PHOM PENH. Vis naujos 

Vietcongo ir Šiaurės Vietna
mo kariuomenės jėgos įžen
gia į Cambodge valstybės te
ritoriją. Jos smarkiai artėja 
prie sostinės Phom Penh. Jos 
nuo sostinės tik 50 km.

HONG CONG. Buvęs Cam
bodge valdovas kunigaikštis 
Norodon Sihanouk iš Kinijos 
sostinės Pekino vis naujais 
atsišaukimais kviečia Cambo
dge liaudį sukilti prie nau
jąją Vyriausybę. Jis taip pat 
kviečia Šiaurės Vietnamo ir 
Vietkongo partizanus išvaduo 
ti Cambodge — drauge su 
Pietų Vietnamu ir Laos — iš 
imperialistų valdžios.

Cambodge Ministrų pirmi
ninkas generolas ton Noi 
kvietė Vietkongą ir Šiaurės 
Vietnamo karius apleisti Cam 
bodge teritoriją. Prašo Žene
vos susitarimo signatarus dėl 
Cambodge neutralumo gpadėti 
jį išlaikyti. Vėliau jis kreipė
si j Jungtinių Tautų Generali 
nį sekretorių C Thant tuo pa 
čiu tikslu. Jis grasina, kad 
bus priverstas maldauti JAV 
ir Anglijos atsiųsti savo ka
rių ir pagalbos išlaikyti Cam 
bodge neutralumą bei paša
linti svetimus karius iš Cam
bodge teritorijos. Tuo tarpu 
daug kur eina kautynės. Tai 
sunkios dienos visiems Cam
bodge gyventojams.
namam 
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Paulius VI Velykų 
proga

VATIKANAS. Velykų proga 
kalbėdamas žmonėms šv, Pe
tro bazilikos aikštėje, popie
žius labai apgailestavo dabar 
tinę žmonijos padėtį. Moder
nus žmogus jau pradeda nus
toti nuodėmės, nusikaltimo su 
pratimo.

Todėl vis labiau žiauresnės 
kovos Art. Rytuose ir Azijos 
pietryčiuose. Todėl yra kraš 
tai, kur neigiama religijos 
laisvė, kur nėra nė menkiau
sių garantijų taikingam krikš 
čioniškosios religijos prakti
kavimui. Yra šalių, kur politi 
niai kaliniai kankinami, kur 
teroras, sekvestrai vykdomi, 
nežiūrint nekaltų žmonių ir 
jų gyvybės, kur tiek skurdo 
atsilikusiuse kraštuose. O ta
čiau industriniai kraštai par 
duoda vis daugiau ginklų dar 
neišsivysčiusiem k r a š t am, 

nors jie visai kitokių dalykų 
būtų reikalingi.
II—III 
iimmiii

Baisus žemės drebėji
mas Turkijoje

ANGARA. Turima vis dau
giau žinių apie didžiulį žemės 
drebėjimą kovo 28-29 d. nak
tį GEDIZ mieste ir aplinki
niuose kaimuose. Šis smiestas 
yra apie 250 kilometrų j pie
tus nuo Konstantinopolio ir 
turi 10.000 gyventojų.

Pirmasis žemės drebėjimas 
buvo labai stiprus. Po jo se
kė milžiniškas gaisras, sunai
kinęs dar nesugriuvusius na
mus. Jį užgesino paryčiui sti
prus lietūs, pavertę viską ne
išbrendama bala. Išsiliejo ir 
upė Po to sekė dar du že
mės drebėjimai. Visa tai pa
darė padėtį beviltišką. Labai 
sunku prieiti prie užgriautų 
namų gelbėjimo grupėms- 
Trūksta bet geriamo vandens. 
Spėjama, kad žuvo apie 2.500 
gyventojų, o gal ir dar dau
giau, nes neturima tikrų ži
nių.

Gediz miestas yra dažnokų 
žemės drebėjimų« 'Ipied» juos 
toje, kuri tęsiasi nuo Graiki
jos iki Azijos rytų.
nwssgggmi 
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JAV negrai nepritaria 
prievartai

NEW YORK. Ką tik atlik
tas «Louis Harris» firme s vie
šosios negrų nuomonės ap
klausinėjimas. Jis paskelbtas 
specialiame «Times» numery
je. Apklausinėti negrai viso
se JAV valstijose.

Pagal apklausinėjimą tik 9 
iš šimto pasisakė esą «negrai 
revoliucionieriai». Bet jauni
mo tarpe iki 21 metų amžiaus 
šis procentas pakyla iki 40. 
Taip pat tik trečdalis (31%) 
pareiškė, kad prievarta yra 
vienintelė priemonė negrams 
išsikovoti lygias teises su bal
taisiais. \

Bet taip pat netoli trečda
lio (29%) apklaustųjų pasisa
kė prieš v a r t o j i m ą. Gi 
51% mano, jog prievarta, jė
ga turi būti panaudota tik 
kaip paskutinė priemonė, ne- 
bepadedant visoms kitoms 
priemonėms. Net patys ar
šiausi negrų vadai netiki, jog 
Amerikoje galėtų įvykti rasių 
karas. Negrų Amerikoje da
bar esama 22.700.000.
HHBaaraii 
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'Brazilija
ŠVENČIAMA KOVO REVO

LIUCIJOS 6 SUKAKTIS

Kovo 31 d., praei’ą antra
dienį švęsta visoje Brazilijo
je 6-ji metinė Kovo 31 Revo
liucijos sukaktis. Sostinėje, 
Brazilijos mieste buvo didžiu 
lis kariuomenės dalinių para, 
das. Jį priėmė pats Respubli
kos prezidentas draug su 
aukštaisiais karinių pajėgų 
vadais. Po jų buvo pamaldos 
šv. Antano katedroje. Tada 
«Susibroliavimo pietūs» Pque. 
Florestal, kuriuose dalyvavo 
ir gen Mediei. Vakare 20 va 
landa Respublikos preziden
tas Medioi pasakė žvmią kal
bą per radiją ir televiziją vi
sam kraštui.

Panašiai buvo švenčiama — 
ir dar bus — ir kituose Bra
zilijos miestuose. Visi kalbė
tojai savo kalbose iškėlė Ko
vo 31 Revoliucijos nuopelnus, 
pasiektus . pagrindinius sie
kius ir tikrą, nors lėtą grįži
mą į pilnutinę demokratiją, 
nežiūrint priešų daromų sun
kumų, plačiai organizuojamo 
terorizmo.
IIM1—H 
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PAKELTA DOLERIO KAINA

Nuò balandžio 1 d. Central! 
uis Brazilijos Bankas, vykdy
damas bendrą trimestrinę pi
nigo pataisymą (Correção mo 
netaria) pakėlė ir dolerio kai 
ną 8 centavais. Dabar dole
ris perkantiems 4,49 ncr., gi 
parduodantiems 4,46 ncr.
IIBBKaH3Wll 
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KARDINOLAS UŽ TEISIN
GUMO VYKDYMĄ

Velykų rytą São Paulo ar 
kivyskupas kardinolas Agne- 
lo Rossi «Tautų susibroliavi
mo Mišiose» katedros aikštė
je, kuriose dalyvavo apie 
2.000 įvairių tautų ir rasių 
žmonių, jų tarpe ir organizuo 
ias gražus lietuvių būrys, pa 
sakė žymų pamokslą. Jame 
pasisakė prieš užsienyje vyk 
domą Brazilijos apkalbėjimą 
— būk Brazilijoje vykdomas 
indėnų išnaikinimas, didelis 
religijos persekiojimas ir bai
sus skurdas. Bet reikia ir tei 
siogumo, yteisingumo, kuris 
būtų taikomas ne tik silpnie
siems, bet ir turtingiems, ga 
lingiesiems, įtakingiesiems. 
Kitokiu būdu grįžtama į bar 
bariškus Lakus, kur viską 
reiškia jėga, prievarta, kan
kinimai, be teismo žmonių žu 
dymai ir t.t.

Dabar vyksta derybos tarp 
komunistinės Rytų Vokietijos 
ir demokratinės Vakarų Vo
kietijos. Rytų VoKietijos pre
zidentas Walteris Ulbricbt no 
ri, kad Willy Brandt vyriau
sybė pripažintų Rytų Vokieti 
ją suverene valstybe ir už
megztų su ją diplomatinius 
santykius ir pagelbėtų savo 
technikais. Kalbėdamas parla 
mente, Willy Brandt jam at
sakė, kad negaljs pripažinti
Rytų Vokietijos formaliai, bet 
sutinkąs derėtis su jos kanc
leriu Willi Stoph kaip lygus 
su lygiu, Kreipdamasis į Rytų 
Vokietijos lyderius, jis taip 
jų klausė: «Ar matė kas nors 
mūrą, skiriantį į dvi dalis Pa
ryžių, Pragą, Londoną ar Var
šuvą? Ar tur: kuri kaimynė 
tauta kraujuojančią sieną vi
duryje taip, kaip ji mums bu
vo prievarta užmesta su tūks 
tančiais šaudymų ir nesibai
giančiu mirčių sąrašu>?

KODĖL PASTATĖ?

Mūras, apie kurį Brandt 
kalbėjo, yra ne kuris kitas 
kaip garsusis Berlyno mūras 
pastatytas iš cemento blokų 
ir plieno 1961 metais rugpiū 
čio mėnesi. Jis tęsiasi per 
Berlyno miestą net 43 kilo
metrus. Vokiečiai tą mūrą va 
dina «ašarų mūru», o Willy 
Brandt — didžiausia gėda. 
Priemiesčiuose vietoje mūro 
yra spygliuotų vielų tvoros, 
saugojamos dienomis ir nak
timis policijos būrelių. Žiū
rint komunistų akimis, tas mū 
ras yra būtinas, nes, kol jo 
nebuvo, Vakarų ^Vokietijon 
perbėgo net 3.600.0C0 Rytų 
Vokietijos piliečių.

Manydamas, kad tie ir kiti 
pabėgėliai sugriaus Vakarų 
Vokietijos ekonomini gyveni 
mą, Stalinas tą bėgimą tole
ravo. Tačiau Ulbrichtas gal
vojo kitaip, nes Vakarų Vo
kietijon bėgo jam labai reika 
lingi žmonės: profesoriai, gy
dytojai, inžinieriai ir kitų sri 
čių specialistai. Todėl 1961 
metų vasarą jis perkalbėjo 
Kruščiovą ir, iš anksto paruo 
šęs planą ir medžiagas, rug 
piūčio 13 dieną pradėjo staty 
ti savotišką komunizmo pa
minklą — Berlyno mūrą. Links 
mi Vakarų Vokokietijos pilie
čiai bėgimą i Vakarus vadi, 
no «balsavimu kojomis», bet 
jų juokas numirė ant lūpų, 
kai pradėjo dygti Berlyno mū 
ras. Dabar tas bėgimas galė
jo kaštuoti gyvybę. Iš tiesų, 
jau priskaitoma 64 nušauti bė 
gliai. Tačiau, nepaisant rizi- 

/kos, nuo 1961 metų iki šiol 
Vakarų pusėn perbėgo apie 
17.000 Rytų Vokietijos pilie
čių.

Paskutinis sėkmingas bėg
lys yra 1.7 metų berniukas, 
vardu Bernard Geis, Šiemeti 
Naujų Metų nakti, jis perbė
go Rytų Vokietijos sieną ne
toli Čekoslovakijos, užmynė 
miną ir labai sužeidė dešinę 
koją Ji išgelbėjo Kakarų Vo 
kietijos policininkai. Štai kiti 
du tų dramatiškų bėgimų pa
vyzdžiai.' '

Budėdamas prie geležinke
lio bėgių netoli prancūzų sek 

toriaus, vienas Rytų Vokieti
jos policininkas palengva at
sitolino nuo savo draugų ir 
ryžosi sprukti Vakarų Vokie
tijon. Pastebėję, kad dedasi, 
du policininkai paleido šū
vius ir sunkiai sužeidė. Su
žeistasis irėpliojo prancūzų 
sektoriun ir tuojau numirė.

Ida Siekmann, 59 metų mo
teris, gyveno prie pat Vaka
rų Vokietijos sienos, nusipir
ko ilgą virvę ir nutarė nusi 
leisti iš trečio aukšto į lais
vą pasaulį. Deja, -virvė buvo 
per trumpa. Tuokart ji nume 
tė ant žemės patalinę ir, kai 
policininkai beldėsi į duris, 
šoko pro langą. Ji pataikė į 
grindis ir čia pat nurdi^ė. Lan 
kydamas Berlyną, preziden
tas Kennedy padėjo ant jos 
kapo vainiką.

LAIMINGAI PABĖGĘ

Kiti buvo laimingesni Foto 
grafas Horst Bayer įtikino ru
sų valdininkus, kad bus gera 
atšvęsti Rytų Vokietijos res
publikos įkūrimą - spalio 10 
dieną — su policininkų pa
veikslais laikraščiuose. Jis ga 
Ii nufotografuoti juos su mer
gaitėmis, kurios cėkingos tė 
vynės vardu įteiks policinin
kams gėlių puokštes. Rusams 
jo idėja patiko. Gavęs leidi
mą, Bayer nusivedė mergai
tes prie vieno perėjimo punk 
to, "paaiškino policininkams 
savo norą ir pradėję juos fo
tografuoti iš visų pusių. Kai 
policininkas jam pasakė, kad 
būtų atsargaus ir neperžengtų 
čia pat esančios sienos, Bay
er spruko per grindinyje nu. 
dažytą jostą ir atsidūrė Vaka 
rų Vokietijoje.

Iš rytų į vakarus vokiečiai 
bėga per kanalizacijos vamz
džius, per iškastus tunelius, 
per spygliuotų vielų tvoras ir 
per tą patį Berlyno mūrą. Pa 
sivogę policininkų motorlaivį, 
keli paaugliai pabėgo per 
Spree upę. Vienas kondukto 
rius pabėgo su visu trauki
niu. Trys sunkvežimių savi
ninkai, prisikrovę akmenų, 
trenkė mūran, pradaužė sky
lę ir per ją paspruko. Du jau 
ni vyrai su 35 colių aukštu
mo automobiliais pralindo pro 
sienos užtvarą. Vienas atsiv® 
žė sužieduotinę, kitas dar ir 
uošvienę.
^Sugautas bėglys baudžia 
mas visokiomis bausmėmis- 
Kas kalbina kitą bėgti, gau
na 15 metų kalėjimo.

*

Kam teko stebėti pokari
nius Rytų ir Vakarų Vokieti
jos santykius, tam sunku tikė 
ti, kad Brandt ir Ulbricht de
rybos bus sklandžios. Atrodo, 
kad paskutiniu metu ir rusų 
ūpas deryboms nukrito. Ar 
šiaip, ar taip Berlyno mūras 
pasiliks. Jis skirs daug tėvų 
nuo vaikų Nors Berlyno mū
ras yra labai prasta reklama 
komunizmui, bet kas šiandien 
į tai kreipia dėmesį. Geleži
nė uždanga slepia dar dau
giau paslapčių, kurių tik da
lį sužino laisvasis demokra
tiškasis pasaulis.

P. P.
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Lietuvos nacionalinė ’
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MARTYNO JANKAUS ŠEIMA

Šių metų sausio 8 d. Toron 
te mirė KRISTUPAS JANKUS. 
Mažosios Lietuvos patriarko 
Martyno Jankaus sūnus. Ve
lionis buvo gimęs 1900 me
tais Rambyuo kalno papėdė
je — Bitėnuose, iš kūr ilgus 
metus sklido lietuviškoji dva
sia [Mažojoje ir Didžiojoje 
L etuvoje, kur Martyno Jan
kaus spausdinamos lietuviš
kos knygos plito Lietuvoje ir 
lietuvių išeivijoj JAV-se.

A.a, Kristupas dėl melaimin 
go atsitikimo tėvo spaustuvė
je 7 metų amžiaus neteko 
regėjimo. Todėl mokėsi aklų
jų institute Karaliaučiuje, kur 
gavo mokytojo diplomą. įstei
gus aklųjų institutą Kaune, 
Kristupas ten mokytojavo. II 
Pasaulinio Karo metu Gešta 
po Jankų šeimą išgabeno Vo
kietijon, Ilgesnį laiką gyveio 
Schlesvig-Holsteine. Patriar
chas MARTYNAS JANKUS 
mirė 1946 metais Fiensburge. 
1952 metais mirė ir jo vyres
nysis sūnus MARTYNAS. Ki
tas sūnus \NDRIUS — Aus
tralijoje, kur esąs įsigijęs ko
kią tai salelę ir pavadinęs ją 
«Lithuania». Duktė Urtė gyve 
na Čikagoje, Gi vyresnioji 
duktė E.zė su Kristupu

metais atvyko Kanadon, nes 
Kanada buvo vienintelė ša
lis, kuri įsileido akluosius. Vė 
liau Kanadon atvyko ir tre
čia sesuo Ėdė. A.a. Kristupas, 
skaitydamas akliesiems para
šytas knygas, buvo labai išsi- 
lav nęs žmogus, domėjosi vi
su lietuvišku gyvenimu, mė
go dainą ir grojo smuiku. Bu 
vo puikus, didelis lietuvis.

HAMILTONO LIETUVIAI

VASARIO 16 MINĖJO su iš
kilmingom pamaldom ir aka
demija. Jos didžiąją dalį išpil 
dė iš Montrealio atvykęs «Gin 
taro» ansamblis.
II—III 
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NAUJŲ METŲ SUTIKIME, 
suruoštame Lietuvių Bendruo 
menės Apylinkės Valdybos, 
dalyvavo labai daug tautie
čių, net svečių atvykusių iš 
Lietuvos. Dėl naujosios apy
linkes valdybos sudarymo ta»* 
tąsi su įvairių organizacijų 
atstovais. 
1113—11

ŽYKLAUTOJŲ IR MEDŽIO
TOJŲ klubas suruošė sausio 
24 diena Jaunimo Namuose 
tradicinį «Zuikių balių. Pro
gramą atliko iš Clevelando

1951 atkviestas Vyrų oktetas. Bu

’ iftuv*

vo apdovanoti du geria usi 
žvejotojai ir medžiotojai, o 
visi pavaišinti zuikiena.
IIMaEOHBMlI _ 
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ĮSIKŪRĖ JAUNIMO DRA
MOS GRUPĖ — mokykla, va
dovaujama ktorės E. Kuba- 
dienės. Ją sudaro po 12 mer 
gaičių ir po\ 12 berniukų. Ruo 
šiaši pastatyti Kazio Inčiūros 
dramą «Joninės» ir eilę ma
žesnių veikalų. Taip pat nau
jai įsikūrė jaunimo cho
ras. Choras jau padarė eilę 
repeticijų ir tikisi greitai pa 
sirodyti viešumoje. Jį sudaro 
bent šiuo tarpu — vien mer
gaitės.
IIUHWMMII 
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PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS, 
inž. Vladas Adamkus sausio 
pradžioje Vašingtone federa
ciniame vidaus reikalų de
partamente (ministerijoje) bu
vo prisaikdintas Vandens Ter 
Šimo Kontrolės Komisaro spe 
cialaus asistento pareigoms^ 
Šio ’komisariato žinioje yra 
visos JAV vandens apsaugos 
federacinės įstaigos, tyrimų 
laboratorijos, federacinių lė 
šų skirstymas valstijoms ir 
vandens apsaugos įstatymų 
vykdymo priežiūra. Tai yra 
palyginti aukštas federacinis 
postas.

Respublikonų partijos vado 
vybės dėmesį- V Adamkus at
kreipė kieta kova rinkimuose 
į Čikagos sanitarinio distrik 
to patikėtinius respublikonų 
sąraše. Nors šį postą laimėjo 
demokratai, bet inžinierius 
Adamkus išgarsino savo var
dą amerikiečių tarpe ir gavo 
beveik milijoną balsų.

DAINININKAI IŠ LIETU
VOS. Praeitų metų gale Bos
tone, Čikagoje ir kitur davė 
koncertus iš Lietuvos atsiųs
ti solistai Eduardas ir Barbo
ra Kaniavos.
IIUMBMII 
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Okup, Lietuvoje
«H»

SOVIETŲ SĄJUNGOS archi-, 
tektūros parodoje Maskvoje 
dalyvavo trylikos lespublikų 
ir dvylikos miestų architek
tai su 150 darbų. Antro laips
nio diplomą ir 750 rublių pre 
miją laimėjo vilnietis archi
tektas V. Čekanauskas už Vii 
niaus parodų rūmus. Pirmoji 
1.00 0 [rublių premija teko 
Maskvos jmiesto vyriausiam 
architektui ir Lenino premi
jos laureatui M. Pasochinui 
už Maskvos ekonominės ta- 
r J b o s rūmus, kurių 
projektą jam padėjo paruošti 
žymiausieji sovietų architek
tai. Paskatinamoji premija pa
skirta Vilniaus centrinio paš
to rekonstrukcijos autoriams 
broliams A. ir V. Nasvyčiams. 
Garbės diplomus gavo lie u- 
vių architektų darbai.’ N. Bi
čiutės baldų paviljonas Vil
niuje, A. Lėcko poilsio namai 
«Žilvinas Falangoje, šiuo me 
tu Vilniuje jau statomas Laz 
dynų gyvenamasis rajonas, 
kurio projektą paruošė G. 
Balėnienė, V. Briedikis, V. 
Čekanauskas, O. Garliakienė, 
S. Katilius ir A. Lėckienė. 
Latviai gavo tik vieną paska
tinamąją premiją, o estai — 
vieną garbės diplomą.

III 
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VIRGILIJUS NOREIKA, Vii 
niaus operos tenoras, išvyko 
į Paryžių kur su Maskvos di
džiojo teatro gastroliuojančia

_ 1970 m balandžio 3 d

grupe dainuos Vladimirą 4. 
Borodino operoje «Kunigaikš
tis Igoris» ir dalyvaus koncer 
tuose. Sausio pabaigoj Mask 
vos didžiajame teatre įvyk
siančiose Vilniaus operos ir 
baleto teatro gastrolėse V. No 
reika atliks pagrindinius vaid 
menis G. Verdi operoje <Ri- 
goletto", A. Rubinšteino — 
«Demonas», V. Laurušo — «Pa 
klydę paukščiai». Vilniečiai į 
gastrolių repertuarą taipgi y- 
ra įtraukę J. Indros baletą 
«Audronė» ir V. Paltanavi
čiaus operą «Kryžkelėje». Va
sario pabaigoje V. Noreika 
dainavo apie dešimt spektak
lių Bulgarijos operos teatruo
se, o kovo pabaigoj pradėjo 
pusantro mėnesio koncertinę 
kelionę Japonijoje. Šiemet jis 
yra pakviestas dainuoti ir Mi 
lano La Scala teatre, kur 
yra išėjęs tobulinimosi kur
są. Tarp gausių išvykų susi
dariusius tarpus V. Noreika 
žada skirti Vilniaus operos 
teatrui. 
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Okupuotos Lietuvos spauda 
paminėjo poeto pedagogo Mo 
tiejaus Gustaičio 100-sias gi
mimo metines (vasario 27)., 
Aloyzo Šulinsko straipsnyje 
«Tiesoj'e» (vasario 27) pripa. 
žįstama, kad Motiejus, Gustai
tis daug pasidarbavęs Suval
kijos, ypač Dzūkijos kultūri
niame bare. Esą, Gustaičio 
poezija «didelių aukštumų ne 
pasiekė, bet jo eilės yra ori
ginalus indėlis į lietuvių poe- 

Zzijes lobyną». Nurodyta, kad 
Motiejus Gustaitis — vienas 
iš pionierių, kuris praskynė 
kelius lietuviškosioms mono
grafijoms,

(ELTA)
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ŽEMAITIJOS PARTIZANAI
VLADAS RAMOJUS

«ALKANĄ PAVALGYDINK"

Pilnai tikint, kad vyskupas V. Borisevičius 
širdyje rėmė už laisvę kovojančius vyrus, ir kad 
krikščioniškos sąžinės vedamas, parūpindavo 
jiems maisto ar pastoges, visgi inkriminuojanti 
radiogramos byla, atrodo, yra NK'm D sufabrikuo
ta. Tai nušviečia paties vyskupo žodžiai per tar
dymą.- «Prisipažįstu esąs kaltas, kad Kubiliui per 
daviau iš Misevičiaus gautą laišką, kuris, pasiro 
dė, buvo parašiutininkų radiograma,- pareiškiu, 
kad to laiško turinio ir paskirties nežinojau ..»

Vyskupas Borisevičius buvo nukankintas 
Vilniaus kalėjime 1946 metais.

Daumanto «Partizanų" antroje laidoje vys
kupas Borisevičius taip aprašomas:

«Iš viso (komunistų) tardymo metu išgauto 
liudijimo Vyskupas Borisevičius iškyla kaip tie
sus ir rūpestingas ganytojas, kuriam rūpėjo tikė
jimo tiesas skelbti ir ginti, rūpėjo tikinčiuosius 
globoti ir dėl to negalėjo nuošaliai stovėti nuo 
rezistencijos. Tose dvejopose pareigose jis nepa 
žino ir nepripažino diplomatinių vingių, nutylėji- 
m'o, rankų nusiplovimo... Jei rezistencijos san
tvarkoje buvo skiriami aktyvieji ir pasyvieji ko
votojai ir rėmėjai, tai vyskupas Borisevičius sa
vo darbais buvo tos pastarosios rūšies rezisten
cijoje». (ps. 487).

«KARDO» RINKTINĖ KRETINGOS APSKRITYJE

Kretingos apskrityje veikė «Kardo» rinkti
nės vardu pasivadinęs partizanų būrys. Jo vadas 

buvo iki šiol neišsifruotas partizanas «Alfonsai'», 
dažnai vadinamas ir «Balio» slapyvardžiu. Žino 
mi jo štabo aktyvūs nariai — Juozas Perreikis, 
Fortūnatas Ašoklis ir kiti. Jų veiklos vieną kitą 
akimirką aprašė iš Lietuvos laisvėn pasprukęs 
žvejys Juozas Grišmanauskas. Jis kur tai ėjo su 
mergaite;

«Iš gretimos siauros gatvelės taip staigiai iš 
niro, kaip iš po žemių. Žiūrim, ar ne velnias — 
plačios kelnės, auliniai batai, kepurė ant vienos 
ausies, ir dainuoja vieną-iš nesibaigiančių tala- 
laikų; «Tolko nogi, kak na griech, nevadut obrat 
no!» «Ei!» — rėkia artėdamas ir svyruodamas. 
Mergaitė tik krūptelėja, bet, žiūrim, ne kareivis 
ar enkavedistas, bet taip sau bernas. Bet eina 
prie mūsų. Jau ir aš nesavyje. Ką gali žinoti, 
kas ir ko o mergaitė net nubalo... Ir staiga jis 
išsitiesia ir susitampo apsmukusį švarką. Kaip 
ir įtariau, jis nebuvo nė trupučio girtas. Jis pasi 
žiūrėjo į mane; pro tamsą mačiau jo įdubusias, 
bet skaidrias akis Jis man nepasakė nė žodžio. 
Tiktai padėjo ranką ant peties, pažvelgė dar 
kartą ir truputį pasuko mane į šoną. Kai aš vėl 
atsisukau, jo nebuvo matyti, nei girdėti. Čia bu
vo miškas pakelėje, ir partizanai mokėjo vaikš
čioti, kaip katės. Ir man atrodė, kad nesu vie
nas, kad, matau, ar nematau, visas kraštas yra 
pilnas tų pavargusių, bet budrių akių ir nežino
mų žingsnių..»

TŪBAUSIAI

Slinaikinus Žemaičių legiono centrą Telšių 
. apskrityje, kurį laiką Žemaičių rezistencijos cen 
tru tapo mažyčio Tūbausių bažnytkaimio kleboni 
ja. Tada čia klebonavo kun. Petras Jasas, 1946 
metų vasarą NKVD areštuotas ir įkalintas.

Štai pora vaizdelių iš nenumaldomos Žemai 
čių legiono veiklos.

Apie Kretingą 1948 metais partizanai įsiren 
gė slėptuvę. Ją pasiekti buvo galima tik per vau 
deoįo Jų niekas tenai nežinojo. Žiema buvo šal
ta. Pavojaus partizanai nematė ir nutarė pasista
tyti slėptuvėje krosnį. Krosnį parsivežė, pasieta, 
lė. Partizanai gyveno geriau; jao galėjo išsidžio 
vinti savo sušlapusius drabužius, Išeidami į kai
mus visuomet palikdavo sargybą ir slėptuvę už
minuodavo.

Krosnį pastatė jaunas vyrukas. Jam dar ne
buvo pavojaus, nes teturėjo tik 16 metų. Sykį jis 
susitiko su saugumiečiu (komunistų policininku- 
Vaičiuliu (ar Vaičiulaičiu). Tas pakvietė jsigerti( 
Įsigėrę, susiginčijo. Tada tas vyrukas (Stasys 
Stasiulis) ir sako; «Jei tu toks, tai aš pasakysiu 
partizanams ».,. Tam to tik ir reikėjo. Vyruką su 
ėmė ir tas turėjo parodyti, kur yra partizanai 
Pasiimdami su savim Stasiulį, suorganizavo viso 
je apylinkėje saugumą ir kariuomenę, apsupo tą 
vietą ir laukė. Partizanai, pajutę pavojų, mėgino 
prasilaužti, bet jėgos buvo menkesnės ir nieko 
negalėjo padaryti. Kai pamatė, jog išeities nėra, 
partizanai prisileido rusus arti prie slėptuvės ir 
su ja susisprogdino. Kiek ten buvo partizanų sun 
ku pasakyti. Bet iš jų buvo suimti dar gyvi ir 
ir paskui Veiviržėnuose sušaudyti šie asmens: 
Pranė Žemgulytė, du broliai Žemguliai, Pakal
niškienė, Pivoriūnas, broliai Auškalniai. Visi iš 
-Juodupiu kaimo. Jie buvo išniekinti, kūnai kru
vini, dantys išdaužyti,.»

(Bus daugiau)
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Jo dar laukia
Gražus Atvelykio vakaras Jeruzalėje. Paskutinės Vaka

rienės salėje susirinkę būrys nužudytojo Jėzaus sekėjų. Bet 
jie tarpusavy linksmai šnekučiuojasi, pasakodamiesi apie ma 
tytus ir girdėtus įvykius.

Tik vienas jų — Tomas nuliūdęs ir susigraužęs, Jie ne 
galįs tikėti į Mokytojo prisikėlimą. Ir niekada netikėsiąs, ne 
bent pats savo rankomis jį apčiupinėtų gyvą. Ir štai netikė
tai pasirodo Jėzus, p isikėlusio dieviška garbe švytėdamas 
Ir Jis liepia Tomui įdėti savo p rštą į jo rankų žaizdas ir 
ranką į jo atvertą šoną. T@mas, stebėdamasis Jėzaus geru
mu ir galybe, viešai išpažįsta savo tikėjimą: «Mano Viešpats 
ir mano Dievas!»

Apie tą Jėzaus gerumą kartą vienas Indijos misionie
rius pasakojo pagonių būreliui, apie Viešpaties atėjimą į že 
mę, Jo gyvenimą, kančią ir mirtį už kiekvieną mūsų, ir gar 
bingą prisikėlimą iš numirusių. Kalbėjo dar apie Kristaus 
meilę silpniesiems, ligoniams, nusidėjėliams...

Tada viena klausytojų atsigręžė į savo kaimyne ir tarė:
«Ar aš tau nesakiau, kad Dievas turi būti toks, kaip 

tas, apie kurį pasakoja?*
Kiek žmonių dar laukia išgirsti apie Kristų! išganyto

jas yra visiems, ne tik mums!
Kristus įsakė eiti pas visus žmones, išpažinti jį žmonių 

akyvaizdoje, kad Jis galėtų tą savo dangiškojo Tėvo aky- 
vaizdoje paliūdinti. Tačiau tik Dievo priešai ir sektantai pa
sirodo tikrai uolūs, stengdamiesi prieiti prie visų žmonių. x

Nuo kiekvieno mūsų priklauso įgyvendinti Kristaus 
mokslą ir skleisti jį kiek galint plačiau mūsų aplinkoj ir ki
tur.'Prie kiek daugiau žmonių prisiartinsime su gyvu t i 
k ė j i m u ir nepavargstančia meile, tiek žmonija taps ge
resnė. Ir kiekvienas iš mūsų gali su kitais pasidalinti savo 
tikėjimą, spinduliuodamas Kristaus mokslą ir meilę visur. 
Tik reikia prašyti Jo pagalbos ir ryžto plėsti Kristaus mei
lę ir tiesą, kiek galint plačiau! Gyva, didelė Kristaus meilė 
skatina ir verčia į tai mus.

Atsiminimai Vasara
Kai ant įkaitusių stogų
Atkelia savo vartus vakaras, kaip sodas, 
Ir ties kaminais miglota
Raudonų gėlių vėsuma, —

Tada per akmenis, vos girdimai,
Ima šmarėti labai seni atsiminimai.
Kas vasarą jie darosi labiau jšsekę
Net imi ir abejoji — iš tikrųjų, būta jų ar nebūta?

Iš naujosios ALBINO BARANAUSKO poezijos knygos 
«Pasaga ir vyšnios», išleistos Lietuvių Knygos Klubo 1969 
metais Čikagoje. Autorius anksčiau yra parašęs eilę sodrių 
apysakų ir stilingą romąną «Karklupénai». už kurį gavo 
dienraščio «Draugo» premiją.

• I

Pnémé dovanas - atsisakė išvykti
Vengrijos primo, kardinolo 

Mindszenty atvejis praktiškai 
yra neišsprendžiamas. Yra ži

noma, kad komunistinė Ven
grijos valdžia yra linkusi tam 
tikromis sąlygomis leisti jam

palikti Vengriją, t,y. JAV am
basadą, kur jis gyvena nuo 
1956 m. Lygiai yra žinoma, 
kad ir popiežius Paulius VI 
nekartą patarė jam priimti 
Vengrijos valdžios statomas 
sąlygas. Bet kas pažįsta kar
dinolą Mindszenty, žino, kad 
jis statomų sąlygų — pasiža
dėti laisvėje «nekalbėti» ir 
nieko «nerašyti» — niekad 
nepriims. ,

PAREIŠKIMAS LAIKRAŠČIUI

Šie dalykai paaiškėjo pas
kutiniu metu, kati Vienos kar
dinolas Koenig davė italų lai
kraščiui «Famiglia Cristiana» 
platų pasikalbėjimą. Kardino
las Koenig yra sekretoriato 
netikintiesiems pirmininkas. 
Jis yra vienintelis Bažnyčios 
augštas pareigūnas, kuriam 
leidžiama laikas nuo laiko ap 
lankyti JAV ambasadoje gyve 
nantį kard. Mindszenty. Pas
kutinis vizitas įvyko šiomis 
dienomis. O ir 1969 m. vasa
rio mėnesį kard. Koenig lan
kė kard. Mindszenty. Tų vizi
tų metu kard. Koenig vis 
kartojo popiežiaus Pauliaus 
VI patarimą kardinolui Minds 
zenty priimti Vengrijos val
džios statomas sąlygas, kad 
galėtų atvykti į Romą, kur 
gautų augštą vietą Vatikane 
(sakoma, būtų paskirtas įvai
rių kongregacijų patarėju). 
Minėtų vizitų metu buvęs 
įteiktas Vengrijos primui as
meninis popiežiaus Pauliaus 
VI laiškas, kuriame švelniais 
žodžiais patariama vykti į Ro
mą. Bet Mindszenty atsaky
mas buvo kategoriškas: «Pri 
imu popiežiaus atsiųstas do
vanas (Mišioms taurę ir vys
kupišką žiedą), tačiau neno
riu «in Curia sine curis» (bū
ti kurijoje be rūpesčių), bu 
viskuo sutinku, tačiau be jo 
kių sąlygų..,»

KIETAS VIENUOLIS

Reikia manyti, kad ir pas
kutinio vizito metu kardino
las Mindszenty Koenigui pa. 
kartojo tą patį. Taigi, istori
ja ta pati. Pirmą kartą J 962 
m. kard. Koenigui buvo leis
ta paties prezidento Kennedy 
lankytis JAV ambasadoje ir 
pasimatyti su kard. (vlindszen 
ty, kaip to norėjo popiežius 
Jonas XXIII. Tada kard. Koe 
nig prasitarė, kad kard, Mia- 
dezenty rašąs savo atsimini
mus.

NORĖJO PASIDUOTI

Vienos kardinolas Koenig 
dar priminė, kad pri š trejus 
metus atrodė, jog kard. Minds 
zenty yra pasiryžęs pasiduo
ti į valdžios rankas. Tai bu
vo tada kai JAV pasiuntiny
bė Budapešte buvo pa&elta į 
ambasados rangą. Kardinolui 
Mindszenty atrodė, kad tai 
esąs santykių tarp Vengrijos 
ir JAV pagerėjimas ir jo poli 
tinio nusistatymo pasmerki
mas. Jis jau buvo pasiryžęs 
protesto ženklan palikti ame
rikiečių globą. Žinoma, tokiu 
atveju būtų buvęs tuojau pa- 
suimtas vengrų policijos, ku
ri dieną naktį saugo ameri
kiečių ambasados rūmus. Per 

kalbėti kardinolą Mindszenty, 
kad nedarytų tokio žingsnio, 
nebuvo lengva. «Šiaip taip jį 
įtikinau, — pasakoja , kard. 
Koenig, — bet tai buvo gana 
sunku. Kardinolui Mindszenty 
atrodė, kad tai jo garbės rei
kalas, ir jis pasakė: «Jei po
piežius to nori, aš čia pasilik 
siu ir toliau. Bet tai darau 
tik akinėdamas Šv. Tėvo 
valiai».

Kard. JKoenigo pasimatymų 
su Mindszenty nuo 1962 metų 
iki šiol buvo apie 10 — maž
daug po kartą į metus.

SKAUDI SUKAKTIS

Šiomis dienomis sueina skau 
di kard. Mindszenty sukak
tis. Prieš 21 metus, 1949 me
tais vasario 3-8 d., vyko gar 
susis teismas, kuriame kardi 
nolas, palaužtas fiziškai ir 
dvasiškai, prisipažino prie nu 
sikaltimų, kuriuos padiktavo 
komunistinė valdžia. Užteko 
penkių kalėjimo ir tardymų 
savaičių, kad būtų palaužta 
to žmogaus valia. Kaip tai 
įvyko, galima numanyti. Ko. 
munistai turi priemonių iš va 
lingo žmogaus padaryti gyvą 
lavoną, automatą, kuris karto 
ja tai, kas jam sugestijonuo- 
jama. Tolimesnis kardinolo 
Mindszenty likimas ^žinomas; 
devyni mėnesiai centriniame 
Budapešto kalėjime, ketveri 
metaiVacs kalėjimo vienu 
tėję, dveji — centriniame Bu 
dapešto kalėjime, kur jis sun 
kiai susirgo ir dėlto buvo iš
gabentas į vieną kaimą ir ten 
laikomas policijos priežiūrole. 
1956 m. spalio 30 d. sukilu
sių vengrų išlaisvintas, grįžo 
į Budapeštą. Sovietų tankams 
sutriuškinus vengrų rezisten
ciją, prisiglaudė JAV pasiun
tinybėje,

STIPRYBĖS SIMBOLIS

Kard. Mindszenty byla ir 
nuteisimas jau praeityje. Ta- 
čiau pats įvykis ir jo pasek
mės dar ir šiandien jaučia
mos. Kaikas ir Vakaruose ma 
no, kad Mindszenty esąs kliū
tis normaliems Bažnyčios ir 
valstybės santykiams Vengri 
joje, Jo užsispyrimas kartais 
yra kritikuojamas. Jam priki
šama, kad neturįs «politinės 
nuovokos». Bet tai yra opor
tunistų galvojimas Taip galį 
kalbėti tie, kurie nežino kar
dinolo Mindszenty asmenybės 
ir jo praeities. Kada jis tapo 
Vengrijos primų 1945 m. spa
lio 2 d„ Vengrija dar buvo 
monarchija, kurios simbolis 
buvo šv. Stepono karūna, su
teikta popiežiaus tam pirma 
jam Vengrijos karaliui. Nuo 
1945 metų spalio iki 1946 m., 
kai jis buvo suimtas, vyko 
Vengrijos komunistinimas ži
nomais Stalino metodais. Tai 
matydamas ir išgyvendamas, 
kard. Mindszenty negalėjo 
tylėti. Norint užčiaupti jam 
burną, reikėjo nuteisti ir įmes 
ti į kalėjimą. Ir šiandien, tie
sa, jis tyli, bet jo tyla JAV 
ambasados rūmuose vengrams 
katalikams yra gražiausioji 
byla, kuri teikia jiems sti
prybės.

•Dr./V. Mar.

1970 m. balandžio 3 d ----------- ---------------------- -d
VILNIUJE, vasario 12-13 

d. įvykusiame kultūros bar § 
darbuotojų plenume, kaip vė
liau paaiškėjo, įdomesnių ir 
įdomių minčių pateikė visa 
eilė menininkų, kalbėjo ir 
partijos pareigūnai. (Tiesa 
vasario 17).

Fetomeno draugijos pirmi
ninkas A. Sutkus plenume 
aiškino, kad lietuvių fotogra
fų darbai patenka ir i tarp
tautines parodas. (Šiuo metu 
Amer.ikos: miestuose rodoma 
per 1000 sovietų bei jų val
domų respublikų fotomeninin 
kų darbų ir keli jų — lietu
vių, neseniai išskirti bei įdė
ti New York Times dienraš
ty). Tačiau šioji sritis okup. 
Lietuvoje dar vis mėgėjų ri
bose, trūksta kritikos, nėra 
techninių galimybių.

Dailininkų kūryboje, senų
jų atstovas, prof A. Macke
vičius, Vilniaus Dailės insti
tuto rektorius, pripažino, kad 
jaunieji dailininkai «blaškosi, 
neįvertindami pedagogų pas
tangų». Pri pažįstama, kad 
daug talentingo jaunimo gy
vena Kaune - siūloma šia
me mieste steigti Rašytojų 
draugijos skyrių.

Muzikologų vardu kalbėda
mas, menotyros mokslų dakta 
ras J. Gaudrimas dėstė, kad 
Leninas teigęs, jog ‘ klasinė
je visuomenėje yra dvi kul
tūros’’, ir todėl muzikologai 
griebiasi tyrinėti nepr. Lietu
vos laikotarpį. Šiuo atveju pa 
rašyti du tomai, minėtą laiko
tarpį apima: “Iš lietuvių mu
zikinės kultūros’’. Trečiasis 
apimsiąs jau sovietinės oku
pacijos metus.

Plenume buvo priimta rezo 
liucija, kurioje pabrėžta, kad 
meno pasaulyje tebevyksta 
sudėtinga dviejų meninių kon 
cepcijų — socialistinės ir bur 
žuazinės — kova. Dėl to di
džiuojamasi, kad Lenino ju
biliejus tariamai suaktyvinęs 
rašytojų, dailininkų, muzikų 
ir kt. kūrybą ir kad sukak
tis, vėliau, skatins teikti didės 
nį dėmesį vad. revoliucinėms 
temoms ar «darbo žmonių ko
vai».

Tai, aišku, tik nauja prie
monė pakreipti kultūros ba
ruose okup. Lietuvoje airban- 
čių kūrybos vyksmą. Jau 
daug mėnesių vykstąs spaudi 
mas i tuos žmones sunku lai 
kyti jų «suaktyvėjimu». Iš es
mės, Lenino sukakties garbi
nimas reiškia kultūros dar
buotojų ne pažangą, bet at- 
žangą. Jie šiuo metu beveik 
negali atsidėti rimtesnei kury 
bai ir verčiami tarnauti parti
nei propagandai. Tuo būdu, 
kultūros darbininkams, pačiai 
kultūrai teikiamas smūgis ar 
geriausiu atveju, ji susiduria 
sunkiais varžtais. Savo ruož
tu, laisvajame pasaulyje gy
veną neabejoja, kad ir jubi
liejaus dienoms praslinkus, tė 
vynėje kurią vargiai rodys 
polinki kurti «revoliucinėmis» 
ir pan. temomis, Greičiausia, 
jie jomis bodės‘s labiau, negu 
laikotarpyje prieš karštligiš
ką Lenino garbinimą.

(ELTA)
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NAUJI IR SENI STUDENTAI
Teko sužinoti, kad į Eseola de Administração d’e Empre

sas, Fundação de Getulio Vargas Av. 9 de Julho, šiemet įs
tojo studijuoti ERNESTAS SEUDŽIONIS (iš Vila Zeiina). Jo
je taip pat studijuoja Arūnas Steponaitis, Mario Karpinskas» 
Nelson Satkūnas, Mario Mitkus...

LIETUVOS NACIONALINĖ
Martyno Mažvydo biblioi

NAUJAI IŠRINKTOSIOS TARYBOS POSĖDIS

drauge su senosios Tarybos nariais bus ateinantį penktadie
nį, balandžio 3 dieną 20 valandą Jaunimo Namuose Viia Ze- 

linojs. Jame dalyvauja taip pat ir naujai išrinktosios 
Revizijos Komisijos nariai draug su senosios.

Kun. J. Šeškevičius
B. L. B. Tarybos prezidiumo pirmtakas

VZelina
Kun. J. Šeškevičius išvyko 

galutiniam savo sveikatos su
stiprinimui j Poços de Caldas.

GARLOS ALBERTO BAUŽYS ELIANE BAUŽYS

A T S KI ROfenmni 

KAINA 0,40

BUVO PAIEŠKOMI Stanke 
vičius Juozas, jo duktė Juzė 
iš Mlinko kaimo. Tas žinias 
jau gavau iš Lietuvos. Jas 
gali atsiimti pas mane ateida 
mas ar patelefonuodamas nu
meriu 273 0338.

Kun. J. Bružikas, S.J.

GAUSUS DALYVAVIMAS

Gausiai dalyvavo tautiečiai 
Didž, Savaitės pamaldose, ypa 
tingai Did. Penktadienį ir Ve
lykų rytą. Prisikėlimo proce
sija buvo labai graži. Tradici 
nė Velykų giesmė «Linksma 
diena mums nušvito" vėl ža
vėjo lietuvių širdis. Buvo 
daug ir prie Velykinės Ko
munijos.

Laikinai einąs klebono pa
reigas dr. kun A. Milius yra 
dėkingas visiems, kurie prisi
dėjo prie bažnyčios papuoši, 
ir deramo pamaldų atlikimo.

KLEBONO PREL. P. RAGA 
ŽINSKO sveikata eina vis ge 
ryn, Jį labai gerai slaugo ir 
prižiūri Seselės Pranciškie- 
tės savo kolegijoj Morumbi.
I”™™!!
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SVEČIAS PREL. Z. Ignata
vičius, talkininkavęs Didžio- 
oje Savaitėje Zelinoje, vėl 

’’švyko atgal į Rio de Janei. 
ro. Jam apsigyvenus dabar 
Brazilijoje, dažniau jį pama
tysime S. Paulyje.

■ ' /

KUN. J. KIDYKAS prave
dė misijas Kančios savaitėje 
Montevideo lietuviams. Apie 
tai biuletenyje «ŽINIOS» rašo 
ma: «Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų didž. gerb. Misionieriui 
T. J. Kidykui, S.J, už jo gra
žius, turiningus ir dieviškos 
išminties piįnus pamokslus. 
Daug kas misijomis pasinau
dojo... rado savo širdies ra
mybę ir pasisėmė drąsos ko 
voti gerąją gyvenimo kovą 
savo ir artimųjų didesnei lai
mei».
ĮIKgEBUMn '
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ŠVENČIA GIMTADIENIUS

Izidorius Saulytis, Elena Re 
gina Seliokas, dr, Eliziejus 
Draugelis, Juozas Tijūnėlis 
(balandžio 4), Juozas Alekna
vičius (5), Kostas Ališauskas 
(7). Jiems ir kitiems sukaktu
vininkams mūsų gražiausi lin 
kėjimąi!

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

D R. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

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 x

Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca5 Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consnltorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1208, 
Vila Prudente, Tel. 63*5352

Į Escola Politechnika, Universidade de S. Paulo, šiais 
metais įstojo CARLOS ALBERTO BAUŽYS, sūnus Elenos ir 
Algirdo Baužių. Baigęs Scientifico, jis pasirinko inžineriją. 
Jei ir toliau jam mokslas taip seksis, tai bus jaunas inžinie 
riue, jam dabar vos 17 metų.

| Facuidade Paulista de Direito (PUC) įstojo ELIANE 
BAUŽYS. Elenos ir Kazio Baužių duktė. Ji šiais metais gavo 
mokytojos diplomą. Dabar ji nori mokytis advokate. Tiek 
Elianės, tiek Carlos Alberto tėveliai yra statybininkai, kurie 
jau 15 metų stato dviaukščius namus (sobradinbos) ir aparta 
mentų mėgėjams dangoraižius. Abu gerai uždirba ir puikiai 
gyvena.

Eseola Politechnika jau anksčiau studijuoja Kęstutis ir 
Algirdas Sipavičiai ir Rimgaudas Jūra. Tegu Dievas padeda 
visiems ėiems studentams pasiekti, ko jų jaunos širdys už
simojo.

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dàbar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

JAU ČIA PAT VIENYBĖS PIETUS

Š. m. balandžio 5 d. (per atvelykį) Šv. Juozapo Parapi
ja ir Šv. Juozapo Vyrų Brolija švęs savo Globėjo tradicinę 
šventę. Šiemet Brolijai sukanka 29 oarbo metai. Ta proga 
vyrai užprašė šv. Mišias už savo narių gerovę ir sveikatą. 
Jos bus 11 valandą. Po mišių procesija ir paskui, apie 12 va 
landą, pietūs Jaunimo namuose, Zelinoje,

PAKVIETIMUS galima gauti: Casa Verde pas Juozą Tijū 
nėlį, Oną Matelionytę, Jurgį Matelionį ir Andrių Stankūną> 
Mookoje pas Joną Dimšą; Vila Prudente pas Motiejų Tama- 
liū ą, Vila Zelinoje pas Brolijos narius.

Sv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba

i y. tem interêsse
■ em saber twdef 

sôbre ©Volkswagen 
de 6© HP?

W Procure-nos.
ESTAMEL - Estanislau Meliunas Jr. 

RTílbitirama, 1235-1269 Fcn« 63-2387, V. Prudenfc
AUTORIZÃDÚ

NETEKOME

kovo 26 d. «Mūsų Lietuvos» 
skaitytojos JUZĖS KONTAU- 
TA1TÊS, Muzikos Instituto di
rektorės, 53 metų amžiaus. T. 
Jonas Bružikas 3 valandas 
prieš mirtį jai suteikė pasku
tinius sakramentus, o vėliau 
ir palaidojo ją Tremembė ka 
pinėse. 7-tos dienos Mišios 
bus Sta. Ana bažnyčioje ba
landžio 3 d. 9 vai. Paliko liū 
desy savo vyrą Martino Cafa 
Ii, gyvenantį rua Izmael Ne
ry, 415, Tucuruvi.

25 kovo mirė Marta Blėdy- 
tė-Užsienienė, sulaukusi 80 
metų amžiaus, gyvenusi Vila 
João Branco (prie Vila Orato 
rio); Ji buvo kilusi iš Kėda, 
nių apskrities, Grinkiškiu pa 
rapijos, Kubiliūnų kaimo.

balandžio 1 d. mirė ANTA
NAS BALTUŠIS, turėjęs virš 
60 metų amžiaus ir gyvenęs 
Vila Beloje. Tesiilsisi visi 
Kristaus ramybėje! Mūsų užuo 
jauta mirusiųjų giminėms^
IIBWIII 
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TAUTŲ SUSIBROLIAVIMO 
iškilmės katedros aikštėje šie 
met buvo dar gražesnės ir iš 
kilmingesnės kaip praeitais 
metais. įvairių tautų žmonės 
savo tautiniuose drabužiuose 
nešė savo vėliavas pražings
niuodami pro katedros eska
ladą. Iš ten jas sveikino kar 
dinolas Agnelo Rossi ir mies
to viršūnės. Televizijos apa
ratai filmavo ir perdavė įspū 
džius namie pasilikusiai vi
suomenei.

Ir mūsų tautiečių daug di
desnis būrys šiemet dalyvavo 
tose Tautų Susibroliavimo Mi 
šių iškilmėse. Kardinolas pa
sakė įspūdingą pamokslą. Ha 
likopteris lėkdamas virš žmo 
nių ^minios išbėrė daugybę 
rožių lapelių. Šimtai karve
lių, paleistų iš narvelių, paki
lo į padangę, kaip gyvi tai
kos ir sugyvenimo simboliai. 
Šventė paliko gražų įspūdį.

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Balandžio 5 diena metinė 
tradicinė Brolijos šventė.

Birželio 21 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba* 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm. ,
I
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