
Patys rusai apie Rusija
PETRAS PAKALNIS

Neseniai Maskvoje buvo pasklidę gandai, kad Brežne
vas ir Kosyginas gali prara ti savo vietas, Mat, ekonominis 
Sovietų gyvenimas yra toks sustingęs, kad vis platesni žmo 
nių būriai rodo savo nepasitenkinimą. Tokį nepasitenkinimą 
pareiškė ir trys žymūs Rusijos mokslininkai, rašydami Erež 
aevui, Kosyginui ir Podgornui idomų laišką. Laišką pasira
šė Sovietų atominės bombos tėvas, Dr. Sakarov, žinomas 
fizikas V, F. Turčin ir istorikas R. A. Medvedev, Štai svar
besnės to laiško vietos.

nusmukimo Ženklai reikia demokratiškumo

PLAČIAJAME PASAULYJE
BOGOTÁ

VIS NENURIMSTA
EKSDIKTATORIUS

Kolumbijoje įvykę preziden 
to rinkimai sukėlė daug nėra 
mumų. Skaitant rinkikų bal
sus, kurį laiką daugumą turė
jo buvęs Kolumbijos diktato 
rius ROJAS PINIlLA. Paskui 
skaitant balsus iš provincijos, 
iš žemdirbystei sričių bei už 
sienyje gyvenančių kolumbie- 
čių, vi š 100 tūkstančių bal
sų daugumą gavo valdžios 
kandidatas Pastrana Borrero.

Tada eksdiktatorius ir jo 
partijos ANAPO egzaltuoti na 
riai pradėjo rotesto demons 
traeijas padeginėti, plėšikau
ti. Vyriausybė turėjo įvesti 
apsiausties stovį. Ji paskelbė 
perskaičiuosianti vi-us bal
sus, dalyvaujant visų partijų 
atstovus. Taoa Rojas Pinilla 
atsisakė siųsti savo atstovus 
į perskaičiavimo komisijas. 
Jo partija reikalauja perskai
tyti visus balsus ir patikrinti 
visas balsavimo aktas O tai 
užimtų labai daug laiko, gal 
daugiau nei pusę metų. Tuo 
tarpu jo šalininkai vis turėtų 
progos kelti neramumus kraš 
te. Iš viso Kolumbijos rinki
mų tėieii.ė pusė yra labai 
komplikuota ir užtikrinanti 
pergalę dviems didžiosioms 
Kolumbijos partijoms.

SOV. RUSIJA

MINĖJIMAS IR AREŠTAI.

Praeitą savaitę Maskvoje 
oficialiai buvo pradėta minė 
ti LENINO gimimo 100 metų 
sukaktis. Suvažiavimo atsto
vai iš visų komunistinių ir jų 
satelitų kraštų. Komunstų Par 
tijos sekretorius Brežnevą8 
pasakė 3 valandas užtrukusią 
kalbą parlamento rūmuose, 
Visi pritarė ir gyrė. Tik vie 
nas Rumunijos prezidentas ir 
komunistų partijos generali
nis sekretorius drįso pasiprie 
šinti ir reikalauti laisvės kitų 
kraštų komunistų partijoms ir 
"savo kelio», siekiant sočia, 
hzmo įgyvendinimo.

Tomis pačiomis balandžio 
21 ir 22 dienomis Rusijos po
licija suėmė 160 totorių, ku 
rie buvo susir nkę prie Leni
no bibliotekos Maskvoje, pra
šydami leisti jų tautos žmo 
nėms grįžti į savo kraštą, iš 
kurio buvo karo metu ištrem 
ti. Jų likimas nežinomas.

Kaip Sovietų pogrindžio 

slaptieji laikraštėliai praneša, 
dabar visur suiminėjami žmo 
nės, eina teismai ir pasmer
kimai. Iš 15 praeitais metais 
pasirašiusių protesto raštą, 
įteiktą Jungtinėm Tautom, 
jau 4 suimti ir pasmerkti.
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Apsisprendimo Valan
dos dėl Indokinijos 

ir Azijos
HANOI. Vadų pasitarimas. 

Nuo valdžios nušalintasis Kam 
bodžos kunigaikštis Norodon 
SIHANOUK, Šiaurės Vietna
mo ministrų pirmininkas ir kj 
ti Indokinijos komunistų par
tijų vadai buvo susirinkę pa 
sitarti. kaip vesti kovą prieš 
‘šiaurės amerikiečių imperia
lizmą ir jų agentus». Jie visi 
nutarė padėti vieni kitiems 
šioje kovoje. Taip pranešė 
per Hanoi paskelbtas komu
nikatas.
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SAIGON. Tariamasis n e u 
t r a 1 u m a s . Vis labiau aiš 
kėja buvusio Kambodžos vai 
dovo kunigaikščio SIHANOUK 
paskelbtasis valstybės «neu
tralumas* Iš tikrųjų tai bu
vo pridengtas pataikavimas, 
net rėmimas komunistų. Jis 
prileido apie 40 tūkstančių 
Šiaurės Vietnamo karių ir par 
tizanų įsitaisyti savo bazes 
Kambodžoje, rekrutuo i sau 
partizanus iš ten gyvenančių 
ar pabėgusių vietnamiečių, iš 
ten pulti Pietų Vietnamą. Sos. 
tiaėje jis leido įsitaisyti Viet 
kongo, tai yra Pietų Vietna
mo Komunistų partijos vado 
vybei savo būstinę ir vado
vauti visai karinei akciją 
prieš Pietų Vietnamą. Jis gu 
driai pasipelnydavo iš slapta 
įgabenamų ginklų, parduoda 
mų vietkongo partizanams.
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PEKIN. Kinija gra
so. Jei Kambodžos naujoji 
valdžia pradės iš tikro pla
čiau persekioti Komunistinės 
Kinijos piliečius, tai ji ims an 
tis atitinkamų priemonių jiems 
apginti. Šiaip Kinija ir Sovie
tų Rusija yra aiškiai pažadė
jusios visokeriopą pagalbą ku 
nigaikščiui r ihanouk atgauti 
valdžią ir atstatyti Kambodžo 
«neutralumą.

*
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OM PENH. Pa v o j u s 
didėja, šiaurės Vietnamo 
kariai ir partizanai kviečiami 

kunigaikščio Sihanouk išlais
vinti kraštą, ’ beveik visose 
Kambodžos srityse eina prie
kin. Jie prie pat sostinės bu 
vo užėmę miestelį Angtas- 
som. Bet jį vyriausybės ka
riai sakosi vėl atkovoję,
!!—! 
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JAV prezidentas Niksonas 
vis dar neapsisprendė ar teik 
ti karinę pagalbą Kambodžos 
vyriausybei, kurios ji oficia
liai prašo. Prancūzija atsisa
kė. Anglija taip pat lūkuriuo 
ja. O pavojus tuo tarpu vis 
didėja. Kambodža gali visai 
patekti i komunistų rankas. 
Tada amerikiečiams būtų prak 
tiškai neįmanoma atsilaikyti 
Pietų ietuame. Greitu laiku 
būtų likviduota ir silpnutė 
Laos demokratinė sritis. Atei 
tų tas pats likimas ir kitom 
Indokinijos valstybėm. Todėl 
cabar yra apsisprendimo die
nos dėl visos Indokinijos ir 
net Azijos likimo.

1UG VAJUS

IŠSIVYSTIMO BANKO 
DEŠIMTMETIS

PUNTA DEL ESTE. Praeitą 
savaitę Urugvajaus vasarvie 
tėję Punta del E)ste įvyko 11 
toji Išsivystymo Banko (BiD) 
konferencija. Šiam Bankui pri 
klauso beveik visos Ameri. 
kos žemyno valstybės. Konfe 
rencija atžymėjo savo veiki
mo dešimtmetį. Per tu<s 10 
metų Bankas išdavė 20 bilijo
nų dolerių paskolų ir pašalpų 
Lotynų Ameriko valstybėms.

Konferencijoje banko gu
bernatoriai — paskirų šalių 
finansų ministrai — nutarė 
per ateinančius 4 metu* padi 
dinti banko įnašus 8 bilijo
nais. ;š jų du trečdalius ineš 
JAV, o kitus — Lotynų Ame
rikos valstybes. Brazilija yra 
gavusi iš to banko ilgalaikių 
ir trumpalaikių paskolų 2 bi 
lijonus dolerių
n—n

BRAZILIJA

LIETŪS ŠIAURĖS RYTŲ 
VALSTIJOSE

Praeitą savaitę prasidėjo 
stiprus lietus vadinamosiose 
Šiaurės Rytų (Nordeste) srity
se Lyja nuo Ceara iki Per
nambuco. Tai suteikė daug 
vilčių tų sričių gyventojams, 
kurie patys, jų gyvuliai ir lau 
kai labai kentė nuo sausros. 
Tikimasi taip išgelbėti daugel 
medvilnės laukų, o Pernam
buco valstijoje ir kukurūzų 
pasėli. __ ____________

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

«Per paskutinį dešimtmetį», 
taip skamba laiško pradžia, 
«mūsų krašto ekonomijoje pa 
sirodė nusmukime ir sustingi
mo ženklų. Lyginant mūsų 
ekonomiją su JAV, matosi, 
kad mūsiškė yra atsilikusi ne 
tik kiekybės, bet ir kokybės 
atžvilgiu. Mes pralenkėme 
JAV akmens anglių gamyba, 
bet esime atsilikę alyvos ir 
dujų gręžimu ir elektros sro
vės gamyba. Beviltiškai L sa
me atsilikę chemijos produk 
tais ir begaliniai atsilikę kom 
piuterių vartojimu ekonomijo
je. Tuo atžvilgiu skirtumas 
tarp Sovietų ir JAV yra toks 
didelis, kad negalima jo iš
matuoti. Mes gyvename kita 
me amžiuje.

ATSILIKOM IR ERDVĖSE

1950 metu pabaigoje mūsų 
kraštas pirmasis paleido sput 
niką, o vėliau pirmasis palei
do žmogų į erdves. 1960 me
tų pabaigoje mes praradome 
pirmenybę, ir pirmieji žmo
nės. nusileidę ant mėnulio, 
buvo amerikiečiai. Pas mus 
prasidėjo antroji pramonės 
revoliucija, ir dabar, 1970 me 
tų pradžioje, matome, kad ne 
tik nepavijome JAV (kaip bu
vo žadėjęs Kruščiovas, auto 
rius), bet kad praraja tarp tų 
dviejų kraštų kasdien darosi 
vis didesnė.

KODĖL, KODE..?

Kas atsitiko? Kodėl mts ne 
pajėgiame prilygti labiausiai 
išsivysčiusiems kapitalistų 
kraštams?

Mūsų sunkenybių priežastis 
nėra socialistinė struktūra, 
bet antidemokratinė» viešojo 
gyvenimo tradicijos ir nor 
mos, pasirodžiusios Stalino 
laikais ir nepanaikintos mūsų 
dienomis,

SLEPIAMI NEGALAVIMAI

Organizavimo ar vadovavi
mo problemos negali būti iš
rištos vieno ar kelių žmonių, 
turinčių valdžią. Jos reiktJia 
gos kūrybinio dalyvavimo dau 
gybės žmonių, esančių viso-e 
ekonomijos šakose. Bet da
lindamiesi iniormacijomis mes 
randame nenugalimų sunku
mų. Tikras žinias apie mūsų 
klaidas mes slepiame, kad ne 
būtų panaudoti nedraugiškos 
propagandos. Labai suvaržy
tas yra pasidalinimas žinio
mis su kitais kraštais, nes bi 
jome, kad neįsiskverbtų prie 
šlška ideologija. Drąsūs eko 
nomjniai samprotavimai ir 
praktiški pasiūlymai be jokių 
diskusijų nustelbiami, nes bi- 
jomės, kad jie nesugriautų pa 
matų, ant kurių stovime.

°asidalinimas žiniomis turi 
atnešti mūsų gyvenimui dina 
mikos ir panaikinti biurokra 
tinį stilių, kuris dabar lošia 
Svarbią rolę Demokratizavi
mas panaikintų prarają, esan 
čią tarp paryjos ir inteligen
tų. Geriausios intelektualinės 
pajėgos būtų mobilizuotos so 
cialinių ir ekonominių proble 
mų sprendimui’.

JIE SIŪLO

Remdamiesi tais samprota
vimais ir žiūrėdami į to vietų 
negeroves, tie žymūs Rusijos 
mokslininkai siūlo net 12 prak 
tiškų dalykų, kurių svarbiau 
šieji yra šie;

1. Valstybės ir komunistų 
partijos vadovybė turėtų pasį 
sakyti, kad Rusija yra reika 
jinga didesnio sudemokrati- 
nimo.

2. Reikėtų įsteigti institutą 
tirti žmonių nuomones pagei 
davimus ir skelbti jo darbo 
rezultatus.

3. Laisvai pardavinėti užsie 
nio spaudą ir netrukdyti radi, 
jo bangų iš kitų kraštų.

4. Amnestija politiniams ka 
liniams. Reikėtų paskelbti vi 
sus politinių bylų dokumen
tus. Publika t irėtų^žinoti, kas 
dedasi kalėjimuose ir politi
nių nusikaltėlių stovyklose.

5. Reikėtų organizuoti pra
monės sąjungas ir duoti joms 
daug laisvės planuojant pro
dukciją ir jos procesą, pro
duktų pardavimą, žaliavų at
sargas, finansus ir žmonių pa 
sirinkimą.

6. Palaipsniui reikėtų pas
kelbti po keletą kandidatų 
valdžios ir partijos vietoms, 
kad žmonės balsuodami turė 
tų galimybę pasirinkti.

7. Reikėtų gražinti laisvę 
Stalino laikais ištremtiems v 
8ų tautybių žmonėms.

UŽSIENIO POLITIKA IRGI* 
TAISYT.NA

Tame pačiame laiške Rusi
jos mokslininkai pasisako ir 
prieš kai kuriuos Sovietų po 
litikos žingsnius. Jie mini Ni 
geri ms ir arabų žyd i konflik 
tą ir sako, kad. turint bėdų 
su ekonominiu Rusijos gyve 
nimu ir su Kinija, nereikėtų 
kišti piritus į toli esančius 
kraštus. «Taigi», taip jie bai
gia savo laišką, «ekonomijos 
sustingimas gali privesti mū 
sų kraštą prie katastrofinių 
pasekmių. Dabar mes dar ga 
lim pasirinkti teisingą kelią 
ir daryti reikalingų reformų»-

Atšventę Lenino gimimo ju
biliejų Sovietų vadai galės 
pagalvoti apie nuoširdų moks 
liniukų įspėjimą, kurie rodo, 
kad komunistų pagyros eina 
aau, o gyvenimas sau.

1



2 pusi

■ VĖŽYS IR LIETUVIS 
AGRONOMAS

Brazilijoje tapo žinomas lie 
tuvis vėžio tyrinėtojas agro
nomas JONAS B DRECKAS, 
Jo atlikti vėžio ligos tyrinė- 
mai buvo plačiai aprašyti 
dienraštyje «O Estado de São 
Paulo» (22.il 1.70).

Jonas Budreckas, imigran
tas iá Lietuvos po II Pasau
linio Karo, darbuojasi jau il
gus metus Santa Amelija fa
zendoje, Mairinque, kaip ag
ronomas ir administratorius. 
Vieno pastato skiepe jis turi 
įsitaisęs vėžio tyrinėjimo la
boratoriją. Jau 19 metų kaip 
daro įvairius bandymus. Net 
du kartu dėl to jau buvo už
sikrėtęs vėžio liga.

Vėžį jis laiko ne tiek liga, 
kiek nenormalumu žmo 
gaus kūno ląstelių, kurių at
siranda perdėtai naujų ir ne
normalių. Vėžio liga esanti 
pasėka nepažabotos civilizaci 
jos ir žmogaus klaidų, iš lau
kų, daržų, sandėlių (dėl dirb
tinių trąšų) patenka j žmo
gaus kūną žalingų, stipriai 
nuodingų medžiagų. Paleng
va, palengva jos renkasi žmo 
gaus kūne, neigiamai veikia 
— ir pasirodo vėž o liga, kar 
tais tik po 25 metų...

Jis yra išdirbęs tų pavojin
gų medžiagų tris chemines 

formules (Xl-JB, X2 JB ir 
X3-JB) Tačiau jų viešai ne- 
paskleidžia. Jis pats netiki, 
kad šiame šimtmetyje 
būtų surasti vaistai visiškai 
vėžį pagydyti, iki juos suras 
geriausia priemonė - grįžti 
gyventi pagal gamtos į s 
tat y mus ir naudotis Die
vo mums gamtoje suteikto
mis gėrybėmis, vengiant dirb 
tinų, nuodingų produktų, ku
riuos gamina modernioji che
mija. Juk primityviose tauto 
se vėžio liga visai nežinoma.
iiBasauii 
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PRANCŪZIJA

JAUNIMAS IŠPILDĖ PRO
GRAMĄ sausio 4 d. įvykusia 
me Paryžiaus lietuvių susirin
kime. Viena jaunuolė davė 
atspėti mįsles susirinkusiems 
trejetas jaunuolių improviza
vo sceninius vaizdelius, patys 
mažiausi R. ir Z Bačkių vai
kučiai deklamavo. Pabaigai 
tautinių šokių grupė pašoko 
keletą tautinių šokių. Dalyva
vo virš 50 asmenų.
IIEBMHBII ,
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MIRĖ DIPLOMATAS Ant. 
Liutkus, dirbęs Lietuvos ats
tovybėje Prancūzijoje. Mirė 
jis vasario 9 dieną Paryžių 
je. Per jo laidotuves dalyva 
vo daug lietuvių, prancūzų ir

MUS LIETUVA

kitų. Tam pasižymėjusiam di
plomatui ir lietuviui atsisvei
kinimo kalbas pasakė Lietu
vos atstovas Prancūzijoje pro! 
J. Baltrušaitis ir E. Turauskie 
nė.. Pokaris metais A. Liut
kus buvo pamėgęs dailę, nu 
tapęs daug piveikslų ir su
ruošus keletą jų parodų
IIŪBMBBĮĮ
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VYSKUPAS DEKSNYS lan
kė*! Paryžiuje per Vasario 
16 dienos minėjimą. Jis ap
lankė visą eilę lietuvių vei
kėjų ir kalbėjosi su Elena 
Turauskiene dėl jos velio- 
nies vyro, žinomo Lietuvos 
veikėjo ir diplomato paliktų 
užrašų, kurie būtų naudingi 
atspausdinti.
II—MMII
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ANGUJĄ
LONDO E VASAR O 16 MI 

NÉJ MAS užtruko visą savai
tę. Vasario 14 dieną buvo pa
maldos Lietuvių Šv. Kazinr'e 
ro bažnyčioje, užprašytos Lie 
tuvos atstovo V. Balicko Va
sario 16 vakarą Didžiosios 
Britan jos Lietuvių Draugijos 
valdyba surengė Lietuvių Na
muose priėmimą lietuvių drau 
gams anglams ir emigracinių 
bendruomenių veikėjams. Šes 
tadienio gi vakarą ta pati 
draugija suruošė platų minė
jimą visiems lietuviams.

Programoje, be paskaitos ir 
diplomo įteikimo Romui Kin 
kai už darbą lietuvių šešta, 
dienio mokykloje, buvo solis
tės Birutės Volterienės dai
nos, Emil jos Jakutienės ti
krai dramatiškos deklamaci
jos, brolių Parolių sugriežtos 
lietuvišKos dainos.

Panašiai buvo paminėta Va
sario 16 ir kitose Anglijos lfe 
tuvių kolonijose.

V? NINTELÊ LIETUVIŠKA 
BAŽNYČIA už geležinės už
dangos Europoje yra Londo
ne. Tai šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčia.

Prie jos yra lietuvių para
pija, kurios klebonas dabar 
yra kun. J. Sakevičius, mari
jonas. Veiklus yra ir parapi
jos komitetas, kuris vasario 
1 dieną turėjo savo metinį 
susirinkimą 
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GRAŽŪS ML ĖJIMAI Vasa
rio 16 dienos buvo surengti 
visoje eilėje lietuvių koloni
jų. Keiserlautene ir Scbwet- 
zingeno minėjimuose meninę 
programą išpildė Vasario 16 
gimnazijos mokiniai: jų gru
pės dainavo puikias lietuviš
kas aainas, šoko tautinius šo 
kius, deklamavo patriotinius 
eilėraščius...

Hamburge per minėjimą 
Izabelė Šeferytė-Šrederienė 
labai jautriai sudainavo lietu 
vji liaudies dainų pynę, o vo 
kiškai dainavo jos vyras- 
Nors šeštadieninės mokyklė
lės mokytojas sirgo, bet vis- 
tiek vaikučiai pasirodė su 3 
tautiniais šokiais, dainomis, 
eilėraščiu ir akordeono mu
zika Didesnius minėjimus su 
rengė ir Hanoverio, Liubecko 
ir Lebenstedto lietuviai.
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LIETUVIAI OSAKOJE

«Expo — 70", tarptautinė 
paroda Osakos mieste, Japo
nijoje, šiais metais kreipia 
dėmesį ne tik Vakarų Vilniš
kė Elta pateikė žinių apie so 
vietų paviljoną ir lietuvių me 
nininkų įnašą... Maskvos var
dui.

197© o gegužės 1 d

Pasirodo, sovietinio paviljo 
no tema parodoje — Lenino 
100-ji gimimo sukaktis. Todėl 
ir šių metų parodos lankyto
jai matys grynai agitacinį so 
vietinio paviljono pobūdį, nes 
kaip seka iš vilniškės Eltos 
aiškinimų (pgl «Tiesą», Nr- 
293, 1969), rusai tame paviljo 
ne «stengsis parodyti V. Le
nino idėjų įgyvendinimą Ta
rybų Sąjungoje, socialistinės 
santvarkos pranašumus...»

Lietuvių įnašas? Jis dau
giausia pasireikš geologijos 
skyriuje, kur bus parodytas 
Tado ir Gintos Baginskų dar 
bo 14 kv. metrų ploto deko
ratyvinis Sovietų Sąjungos že 
mėlapis iš bronzos ir kur bū 
šią inkrustuoti Sovietijoje ap 
tinkamieji mineralai. Dailinin 
kai Mizgiriai paruošė tris vi
trinas. Šiame geologijos sky 
riuje bus ir kitų lietuvių dai
lininkų darbų.

Tų lietuvių dėka, teigiama, 
lankytojai skyriuje pasijusią 
kaip «pasakų karalystėje»,..

...Parodoje, sovietų paviljo
ne, dar bus du lietuvio K. 
Morkūno vitražai ir abu «šio 
viną» sovietų temas, «Drau
gystė su Japonija» ir «Tarybi 
uis jaunimas». Bus ir kiek lįe 
tuvių taikomosios dailės dar
bų, Kauno radijo gamyklos 
aparatai. Naujiena — tai ke
turios vilnietės lietuvaitės — 
makenės demonstruos viluiaus 
modelių namų drabužius...

(ELTA)
tlMB—II 
iioKKaiii

GER AUSIAS SPORTININKAS

Geriausiu Lietuvos sporti
ninku 1969 m. buvo pripažin
tas krepšininkas Modestas 
Paulauskas. Ši garbė jam ten 
ka ketvirtą kartą.

Partizanai Dzūkijoje
VLADAS RAMOJUS

Tų pačių metų balandžio mėnesį partizanai 
įsitvirtino Kaniūkų kaime. Juos čia apsupo žy
miai stipresnės iš Rusijos atgabentos raudono
sios armijos jėgos. Kautynėse žuvo minėtas da
linio vadas J. Matukev čius —■ «Vilkas», o jo 
pareigas perėmė J. Kaukelis — «Pavasaris». Lt. 
Vičkačkas tuo metu gavo «Vasaros» slapyvardį 
ir tuo varuu pasivaaino jo partizanų būrys.

"" 1945 metų gegužės mėnesį okupantai atė
mė iš ūkininkų gyvulius ir surinkę į didžiulę 
bandą varėsi Rusijon. Partizanai Žilionis, Gaina 
rėnas, P. Stankevičius ir Narenkevičius atėmė 
gyvulius iš raudonųjų nelaisvės ir grąžino ūki
ninkams Septynias karves kiek vėliau stribai 
vėl atėmė, bet kiti gyvuliai liko žmonių rankose.

Nežinia, ar sužeistas, ar granatos pritrenk
tas leitenantas Vičkačka 194 5 metais rugpjūčio 
27 dieną pateko į priešo rankas ir buvo žiauriai 
tardomas. Šio vyro nuopelnai Lietuvos rezisten
cijai yra labai ryškūs, nors jis buvo iš kovotojų 
tarpo labai anksti išskirtas.

Suėmus Vičkačką žinios apie partizanus ku
riam laikui nutrūksta, bet jie išsilaikė ir tebeko 
vojo dar 1948 metais. Tų metų rudenį partizanai 
turėjo savo laikiną stovyklą Burbonių miškė. 
Jie padėjo minas ant Rudiškių - Onuškio kelio, 
kuriuo važiavo rusų kariuomenė. Netrukus po to 
prie Rudiškių partizanai sulaikė mašiną su kelei 
viais, visiems išdalijo antikomunistines karikatū
ras ir šoferiui liepė važiuoti tiesiai į Onuškio 
NKVD ištaigą. Nuo anos minos, padėtos ant Ru 
diškių—Onuškio kelio, žuvo 20 aršiausių partiza
nų priešų enkavedistų. Minos svėrė po 5-6 kilo 

gramus, buvo sudėtos skardinėse dėžutėse su 
užrašais anglų kalba.

Kai 1949 m. rugpjūčio mėn. enkavedistams ap 
supus bunkeri, gyvas i jų rankas pateko čia mi
nimas jaunasis partizanas, kovoje kritusių vyrės 
niųjų kovotojų įpėdinis J. Žideckas, NKVD rado 
jo bunkeryje dzūkų partizanų ’Dainavos» apy
gardos įsakymą kovoti prieš ivedi ą kolchozų- 
Bet partizanas J. Žideckas, kad ir i baisias kan
čias bei mirti žvelgdamas, driso pasakyti; «Ma
no veikios rajone, Onuškio valsčiaus pietrytinė
je dalyje, dar nebuvo nė vieno kolch zo>.

Šaunūs dzūkai narsiai laikėsi.

DEGĖ NKVD BŪSTINĖS MIESTELIUOSE

Varėnos, Merkinės, Perlojos ir kitose Dzū
kijos apylinkėse veikė «Merkio» būrio kovotojai- 
1945 m. balandžio mėn. šio būrio vadai nutarė 
užpulti Rudnios miestelį ir išlaisvinti iš kalėjimo 
suimtus lietuvius patriotus, iš toliau apšaudžius 
miestelį, pagaliau partizanai įsiveržė į jį, o pani 
koje atsidūrę enkavedistai paskubomis degino 
dokumentus, lyg jiems būtų atėjęs laikas pas - 
traukti ne tik iš Rudnios, bet iš visos Dzūkijos 
ir Lietuvos. Nežinia, kiek to užpuolimo metu žu
vo komunislų veikėjų, bet partizanai išlaisvino 
kalinius, ir jiems atiteko bolševikų ginklai. Par 
tizanai pasitrąakė iš miestelio, jodami iš enka
vedistų atimtais arkliais, o užpakalyje pasilikęs 
miestelis degė.

Gruodžio mėn. partizanai užėmė Perloją ir 
šeimininkavo Merkinėje. 1946 m. gruodžio mėn- 
partizanai užėmė Varėną H, apšaudė NKVD na
mus ir juos padegė. Kautynėse žuvo rusas kari
ninkas, o pasitraukdami partizanai nupjaustė te 

let no stulpus ir miestelis liko be telefono ryšio. 
1947 metais partizanai sužinojo, kad stribai Zer 
vynų k«ime areštavo lietuvius patriotus ir varo 
juos į Rudnią. Ant Uolos upės kranto patykoję 
užpuolė stribus ir išlaisvino belaisvius. Tuo pat 
metu «Merkio» vyrai įsiveržė Varėnos I mieste
lin ir nuodugniai kratė NKVD butus, ieškodami 
tų aršių lietuvių tautos naikintojų. Vienas enka
vedistų apgyventas namas, partizanams pripylus 
į patalynes žibalo, sudegintas. Ta pačia proga 

v uždegta ir NKVD Varėnos būstinė. Atrodė, kad 
jau nebėra jėgos, galinčios atsilaikyti prieš ge
rai organizuotus Lietuvos laisvės kovotojus.

SUSPROGDINTI NAMAI

1948 metais balandžio 18 dieną vakare į 
partizanus pasiryžęs išeiti Merkinės gimnazijos 
mokinys Bernardas Navickas, gimęs 1930 me
tais, komjaunuolių pasilinksminimo metu sus
progdino Merkinės kultūros namus su visais rau 
donaisiais kampeliais ir Stalino portretais. Sprogs 
taniuosius įtaisus jam buvo pagaminęs kitas jau
nuolis partizanas Juozas Aleksevičius, gimęs 
1928 metais.

1949 metų gegužės mėnesį partizanų būrys 
įsitvirtino prie Sarčių-Varėnos keli, netoli miš
ko Tuo metu pro šalį lėkė sunkvežimis, pilnas 
kareivių ir enkaved’stų. Partizanai paleido to
kią smarkią ugnį, kad drebėjo pušys ir smėly
nai, ežerai ir giria. Priešo lavonai po šio užpuo
limo buvo dešimtimis skaičiuojami. Vienas šio 
užpuolimo dalyvis, Jonas Budėnas, žuvo tų pat 
metų lapkričio mėnesį.
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DIDELIEMS .DARBAMS

Reikalingi Visi
Šviesios atminties Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir 

mininkas Juozas BaČiūnas sakė: «Bendruomene1 rūpi, kad 
viso pasaulio lietuviai būtų vieningi tautiniuose savo reika
luose, kad jie vieni kitus geriau pažintų, kad artimai tarp 
savęs bendradarbiautų, kad vieni kitus daugiau gerbtų, ir 
kad visi aukotų bent dalį savo pastangų didžiaus am ir vi
suotiniam siekimui — kad Lietuva būtų laisva ir demo
kratiška».

Tai dideli siekimai. Štai kodėl jiems reikia mūsų visų, 
nes Bendruomenės kūrėjai teisingai žiūrėjo: «Kiekvienas lie
tuvis yra lietuviška plyta. Tačiau kol lietuvio su lietuviu ne
jungia lietuvių bendruomenės organai, tol tokie lietuviai tė
ra tarsi palaidų plytų krūva, iš kurios kiekvienas pašalaitis 
gali nusinešti sau patinkamą plytą» (M. Krupavičius, «Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės keliu»)

Yra visiems atvira paslaptis, kad Brazilijos lietuviai esą 
me daugiau panašūs i Krupavičiaus minimą palaidų plytų 
krūvą, o ne į organizuotą bendruomenę. Net ir kitų organi
zacijų maža beliko, ir tos pačios mažai beturi narių,daugiau
sia senesnio amžiaus, o jau nebeturim nė vienos pakanka
mai veikiančios jaunimo organizacijos, vienon vieton dau
giausia lietuvių besueina -elykų rytą į prisikėlimo pamal-

Prieš trejetą, metų atrodė, 
kad visa Pietryčių Azija taps 
raudona. Šiaurės Vietnamo ko 
munistai vis giliau skverbėsi 
j pietus, skaitlingi Indonezijos 
komunistai ruošė perversmą 
Javos saloje, o Filipinų bok
sai, komunistų .partizanai, ga
na sėkmingai priešinosi vie
tos valdžiai Paskui nei iš šio 
nei iš to pradėjo komunis
tams nesisekti.'Geneiolas Su
barto numalšino komunistų 
sukilimą, paskutinieji ciu Fi
lipinų prezidebtai nugalėjo 
huksus, o JAV kariai sustab
dė raudonųjų antplūdį Pietų 
Vietname. Šiomis dienomis ko 
munistai veržiasi kitur: j Laos 
ir Kambodžos va'stybes.

KAMBODŽOS KOMUNISTAI

Kambodža yra virš 4 mil’jo 
nų gyventojų valstybė, kurią 
iki šiol valdė apsukrus poli
tikas, kunigaikštis Sihanouk. 
Gyvendamas netoli komunis
tų ir matydamas jų pavojų, 
jis lankstėsi Rusijai, Kinijai 
ir Šiaurės Vietnamu! lokiu 
būdu tikėjosi įsigyti jų maio 
nę. Kambodža yra neutrali 
valstybė ir nenori veltis j kai

<»»» » «<» » ♦ « » * >i< <■ ai n< >n >i< * * * * * * * * *

das, Vasario 16 minėjimą, į kaikurius šermenis, ar septintos 
dienos mišias. Mums reikia didelių pastangų vėl dažniau ir 
gausesniais būriais suburti lietuvius.J3 gausiau suburti galį 
pasisekti tik surengiant tikrai įdomius pobūvius, kaip Lietu
vių Dieną, spaudos balių, prašmatnes jonines, dainų dieną 
ir t.t. Nesvarbu turėti dideles programas. Jos gali būti ir 
trumpos Svarbu, kad lietuviai susirinkę, pasigerėję nore ir 
trumpa, bet įdomia programa, gali drauge pabuvoti, padai
nuoti, pasivaišinti, kas nori pasišokti, išsikalbėti, PABEN
DRAUTI Ypač svarbūs tokie pabendravimai yra jaunimui 
Šitaip pamažėle susidaro darni, gyva Lietuvių Bendruomenė» 
kuri jau gali imtis svarbiausių darbų savo kolonijose.

mynų kivirčus. Bet Ho Či Minh 
nepaisė 1954 m. Genevos su
tarties ir įkurdino joje 60.000 
savo kareivių. Iš iKambodžos 
pasienio jie užpuldinėja Pietų 
Vietnamą, ypač Saigono apy
linkes. Jei JAV kariai, juos su 
muša, jie ptsitraukia į neu
tralią Kambodžą, pasilsi, pa
pildo praretėjusias gretas ir 
vėl eina kovoti į ietų Viet
namą. Kai prezidentas John- 
sonas pranešė Sihanoukui, kad 
komunistai puola iš Kambo
džos Pietų Vietnamą, Sihanou 
kas griežtai paneigė tą faktą 
ir pakvietė JAV žurnalistus 
įsitikinti, kad jis sako tiesą. 
«Viskas ką sako Sihanoukas», 
taip išsireiškė vienas Angli
jos laikraštis apie Kambo
džos šefą, «turi bent tris pras 
mes», ir JA/ žurnalistai gale 
jo patvirtinti, kad iš tiesų 
taip yra. Nukeliavę visokio 
mis susisiekimo priemonėmis 
į Kambodžos-Vietnamo pasie
nį, jis rado ką tik apleistas 
Siaurės Vietnamo komunistų 
stovyklas Taigi, komunistai 
buvo ir nebuvo. Galimas daik 
tas, kad Siihan ūko agentai 
įspėjo komunistus apie žurna

1970 m. gegužės I d 
lįstų kelionę, ir šie pasitrau
kė kitur. Tačiau JAV žurna
listai paskelbė gerai dokumen 
tuotus savo kelionės rezulta
tus ir įrodė, kad Sihanoūkas 
toleruoja neutralioje Kambo
džoje komunistų kariuomenę. 
Negalėdamas paneigti tų fak
tų, Sihanoukas uždraudė lais
vojo pasaulio žurnalistams ke 
liauti į pasienį, kur buvo įsi
kūrę komunistai.

SUKYLA GYVENTOJAI

Tačiau komunistų sauvalia
vimas svetimame krašte įky
rėjo vietos gyventojams ir ko 
vo viduryje pradėjo bruzdėti 
Kambodžos sostinės studentai. 
Suruošę demonstra ijhs prie 
Šiaurės ir Pietų Vietnamo ko
munistų atstovybių, jie išdau
žė jų langus, padegė keletą 
automobilių ir nuteriojo atsto
vybių vidaus įrengimus. Siha
noukas tuo metu gydėsi Pa
ryžiuje. Nujausdamas, kad jo 
padėtis blogėja, jis nuskrido 
visų pirma į Maskvą, o pas
kui į Pekiną, tikėdamasis per 
kalbėti komunistus,kad apleis 
tų jo kraštą Pekine jis ^suži
nojo, kad trys jo bendradar
biai padarė perversmą ir pa; 
sisavioo valdžią. Kadangi Si
hanoukas turėjo daug šaliniu 
kų, naujoji Kambodžos vy
riausybė atskleidė kai kuriuos 
Sihanouko gyvenimo užkuli. 
sius, kad jį sukompromituotų. 
Viename provi cijos mieste 
Sihanouko gerbėjai mėgino 
sukilti, bet buvo greitai nu
malšinti. Kambodžos sostinė
je įvestas karo stovis, ir nie
kam nevalia pasirodyti gatvė
se tarp 6 valandos vaka o ir 
6 valandos ryto. Be to, naujo 
ji vyriausybė išsiuntė į mies
tus ir miestelius savo agen
tus, kad šie atidengtų žmo
nėms visą suktą Sihanouko

(pabaiga 5 pusi.)

I

|š visų dalykų, kuriuos 
randame evangelijoje, vienas 
krinta į akį savo dažnumu - 
žmonių tikėjimas arba netikė 
jimas. Kristus ne kartą priki
ša savo mokiniams ją menką 
tikėjimą. Ištraukęs iš vandens 
skęstantį Petrą, jį apibara; 
«Mažatiki, kodėl suabejojai?» 
Tomui liepia dėti pirštus į sa 
vo žaizdas ir ne abejoti, o ti
kėti. Vadina palaimintais tuos, 
kurie, nors nematė, įtikėjo. 
Atnešamus pas save ligonius 
klausia, ar tiki, kad galėtų 
būti jo pagydyti, Išlaisvinęs 
juos iš kūno arfdvasios ligų, 
paprastai atleidžia, sakyda 
mas: «Tavo tikėjimas išgelbė
jo tave». Žengdamas į dan
gų, siunčia apaštalus į pasau
lį šiais žodžiais: «Kas tikės, 
bus išganytas; kas netikės, 
bus pasmerktas». Tikėjimas iš 
tikrųjų yra krikščionybės pa
matas. Todėl, nuėję sekmadie 
nį į bažnyčią ir išklausė e van 
gelijos, vieningai ir iškilmin
gai drauge su kunigais taria
me; «Tikiu!»

Mes tikime. Bet yra daug 
žmonių pasaulyje, gal būt, 
net mūsų kaimynų ir draugų, 
kurie netiki, Netikinčius Die 
vu vadiname ateistais. Žodis 
kilęsiš graikų kalbos: neigia

H 
mos dalelės a «ne» arba «be» 
ir teos «Dievas , Lietuviškai 
jį esame tiksliai išsivertę žo
džiu «bedievis». Bet šio žo 
džio čia nevartosime, nes yra 
įgavęs niekinantį ir žeminan
tį atspalvį.

Regėdami aplink save ateiz 
mą, galime imti manyti, kad 
visada daugiau ar mažiau 
taip buvo. Toks galvojimas 
suvis klaidingas. Vienoje pran 
cūzų katalikų intelektualų sa 
vaitėje istorikas Daniel-Rop- 
sas pagrįstai nurodė: «Ateiz 
mas žmonijoje, ypač Vakarų 
kultūros istorijoje, yra per
dėm naujas reiškinys. Prieš 
septynetą šimtų metų ateisti
nis nusistatymas būtų buvęs 
tiesiog neįmanomas. Tada ti
kėjo kiekvienas. Visi, nuo di
džiausio iki mažiausio, nuo 
mokyčiausio iki didžiausio 
nemokšos, ne vien tikėjo Die 
vo buvimą, kaip to moko 
krikščioniškoji dogma, bet be

AMCETAS TAMuŠAITIS, S. J.

atvangos visa gyvenime ma
tavo vertybių mastu, kuria
me Dievas buvo visko prie
žastis ir tikslas.. Yra įvykęs 
radikalus perspektyvos paki
timas, sukrėtęs pačius religi 
jos pamatus».

Praėjusiame šimtmetyje Ni- 
čė paskelbė, kad Dievas mi
ręs. «Statistikos duomenys», 
tęsia Daniel-topeas, «patvirti 
na to vokiečių filosofo įžvel 
gį. Jie atskleidžia, jog didžiu 
lei žmonių daliai visa vyksta, 
tartum Dievas būtų miręs', 
tartum būtų dingęs iš žemės, 
kurioje nebepripažįs ama jam 
daugiau vietos Net tose šaly 
se, kur ateizmas nėra pada
rytas dogma, plačios žmonių 
masės gyvena taip, tartum 
Dievo nebuvimas būtų aiš
kiausia tiesa... Tai begalo di
džios svarbos ištorinie faktas. 
Nereiškia nieko gera žiūrėti 
į jj pro pirštus area nutylėti. 
Jis stato prieš sąžinę tų, ku

rie dar tiki, didžią problemą, 
už kurią svarbesnės vargu ar 
bėra (Monde moderne et le 
sens de Dieu, Paris, Horay, 
1953, 14 15 psl.).

Tokia yra ne vien to pran
cūzų istoriko nuomonė. Ir II 
Vatikano susirinkimas, kalbė 
damas apie Bažnyčią dabarti
niame pasaulyje, sako «Ateiz 
mas yra priskirúnas prie svar 
biausių mūsų meto problemų 
ir turi būti nuodugni su ap 
svarstytas» (II Vatikano susL 
rinkimo dokumentai, I t, 185 
psl.) Mes jį, nors trumpai, ap 
svarstysime lokiu būdu: pa
dalysime ateistus į tris rūšis 
ir įsidėmėsime apie juos tris 
taisykles.

TRY « ATEISTŲ RŪŠYS
• ■

Pirmoji rūšis yra tariami 
ateistai Kodėl juos vadiname 
tariamais? Jie lariati esą ate 
is ai, bet iš tikrųjų nėra. Jie 
mano, jog neigia Dievą, bet 

iš tikrųjų nesąmoningai ji pri 
pažįsta, nes Dievas, kuri nei
gia, yra ne Dievas, o kas ki
ta, Tariamo ateisto pavyzdys 
požiūriu i Kristų, gali būti 
apaštalas Povilas prieš savo 
atsivertimą. Jis persekiojo 
Bažnyčią, norėjo krikščionių 
religiją išrauti su šaknimis- 
Kodėl? Kadangi buvo pasiry 
žęs sekti tiesa, norėjo raut' 
ša;in k aidą, sekė savo sąži
nės balsu Tik matė klaidą 
ten, kur buvo tiesa. Panašūs 
žmonės, nors ir tariasi, ateis
tai nėra. Kas apsisprendęs už 
tiesą, už gera, tas yra apsi 
sprenięe už Dievą nes Die- - 
vas yra gėris, Dievas yra tie 
sa. o sąžinės balsas yra Die
vo baisas.

Antroji ateistų rūšis yra el 
gesio ateistai. Jie mano, kad 
Dievą pripažįsta, bet iš tikrų 
jų ji neigia savo elgesiu, dar 
bais. Tokio. ateisto pavyzdys 
yra krikščionis, kuris Dievą 
tiki savo smegenimis, bet ne 
gia gyvenimu. Ši antroji rū
šis yra priešingybė pirmajai. 
Ten asmuo tariasi netikis, bet 
gyvena gyvena kaip tikintis 
O čia tvirtina, jog tiki bet gy 
vena ka p netikintis. Todėl 
ten — daug taurumo, o čia 
— daug veidmainiškumo.

(Bus daugiau)
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______ T-70 n) gegužės 1 d 
iki 1,30 valandos ryto, ir pra 
rijau geroką gabalą.. anato
mijos knygą.

Visi tie netikėti Turizmo 
Dienos malonumai buvo vel
tui, nė cento neišleidau, ir 
dar daug visokių dovanų par
sinešiau ..

Kitas, dar didesnis malonu
mas. Jau išlaikiau labai ge
rai pirmąją pusę savo egza
minų ir keleto dalykų jau pe 
rėjau į antruosius studijų me 
tus. Ačiū Dievui, iki šiol visi
kas, ir mokslas 
P ortu galijoje, klojasi 
ko geriausiai!...

Leokadija

“Pagarba Pirmajai Turistei!!!”
REDAKCIJOS PASTABA: Susitinku linksmą 

laimingą p. Aleknavičienę. Ji man sako- «Turiu 
iš Leokadijos labai gerų naujienų». Klausiu; «Ko 
kių>? Sako: "Užeikit ir pasiskaitykit». Užeinu. 
Gaunu laišką. Beskaitant jis redaktoriui taip ge 
rai patiko, kad jis išprašė iš mamos, leisti nors 
dalį laiško atspausti «Mūsų Lietuvoje" Tikima- 
siį kad juo pasidžiaugs visi p. Leokadijos drau- 
gai-ės ir visi jos ištikimieji rėmėjai. Visus ji pra 
šo sveikinti, ir visiems savo geradariams nuošir 
džiai dėkoja už paramą, be kurios niekuomet 
nebūt galėjusi patirti tiek laimės, kiek paitiria 
bestudijuodama mediciną ir iš gerųjų portugalų 
žmonių.

Iš tiesų, ta jūsų Leokadija, o portugalų <Liu- 
cardia» vadinamoji mergiotė kartais nebesijaučia' 
esanti savo kailyje. Kartais jai atsitinka tokie 
dalykai, apie kuriuos niekada ne nesvajoja.

Štai balandžio 20 dieną Portugalija švenčia 
TURISTO DIENĄ. Portugalų TURIZMO SĄJUN
GA laisto šampanu, duoda čia esantiems turis
tams dovanas, fundija iškilmingus pietus, pavaži
nėja po apylinkes, o pirmajai prie Turizmo na
mų atėjusiai turistei mergaitei dar prideda ypa 
tingą premiją. Na, ir įsivaizduokit, kas man at
sitiko!

Ar ne aš buvau pati pirmoji «turistė» atsidū
rusi prie turizm namų? Išėjau miestan pasidai
ryti. Vilkėjau «mini-saia» (tą tamsiai myiynąją, 
tetos man pasiūtą), baltą bliuskutę. jūreiviškai 
mėlynus batukus ir tokios pat spalvos rankinu 
ką. O kadangi ouvo labai saulėta diena, tai užsi
dėjau ir Koimbros žaviuosius nuo saulės akinius. 
Ir štai, nieko negalvodama, žingsniuoju pro Tu
rizmo rūm s. Turizmo direktorius stod vartuose 
ir priima svečius. Staiga jis pamato mane gat
vės kampe ir sušunka:

— «Aure, jau ateina ir pirmoji mūsų turis
tė! —* Ir tuojau priėjęs prakalbina mane klaus
damas:

— Do you speak english — ar kalbi an
gliškai? ft

—- Ne, — sakau, — esu brazilietė.
Na, nieko, vistiek kviečia vidun, j priėmimų 

salę. Apspinta fotografai ir kad traukia, tai trau
kia fotografijas iš visų pusių ir kampų!., kad man 
net galva ėmė suktis. Tada įteikė man šviežių 
raudonų rožių didelę puokštę ir dėžę dovanų. 
Čia buvo gražiai dažytų lėkščių Koimbros por
celanas, visokių miniatūrų, meniškai padirbti «pa 
htos», ir visa eilė kitokių gerybių. 11 valandą 
pakvietė pasivažinėti ir papietauti, drauge su vi
sais kitais čia pasitaikiusiais turistais.

Pietauti nuvyko na į miestelį Penacova, į vie 
nus poilsio namus. O, kad jūs galėtumėt nors 
viena akimi pamatyti’.tų namų turtus, ir kaip iš
taigingai mes buvom priimti ir pavaišinti!!

Papietavę keliavome toliau. Aplankėme Pa
lacio Hotel de Buęaco. Jį vadina «Palacio Ho
tel» todėl, kad tie rūmai yra buvę Portugalijos 
karaliaus (D. Manoel.) rūmai. Ir čia pamačiau 
kažką bjauraus! Visur tik sidabras ir auksas žė. 
ri! Negalima to nė apskaičiuoti! Dieviška, stebuk 
linga — turtuolių puvėsiai!...

Paskui aplankome tokius «Mesijo» vardu va
dinamus urvus, kur įbuteliuojamas ir sendinamas 

▼ ynas. Čia irgi mus priėmė ir vaišino ko ištaigiu 
giausiai. O kadangi aš buvau pirmoji mergaitė

V. Mykolaitis — Putinas
V Mykolaičio-Putino vardu Lietuvoje ei

na visa eilė eilėraščių, kurie perrašinėjami ran
ka. šiuo vardu eina ir vjj-a Marijos litanija, ku
rią čia spausdiname. Ar ji tikrai parašyta Puti
no — nežinome...

Tėviškės Aidai, Austrai.
1970. 11. 20.

MOTINA KRISTAUS, MELSKIS UŽ MUS.

Ant Tavo rankų mažas Kūdikėlis
Taip reikalingas Motinos globos...
Tu Jam ne kartą šluoštei ašarėles 
Ir mokei tart žodžius tėvų kalbos...

Tik Tu viena Jo Mo ina garbinga —
Gali vadinti Kristų Sūnumi,
Tau jokio grožio ir garbės nestinga, 
Nes Tu esi Jo meilės dangumi.

Tiesos ir meilės šiandien pasiilgę, 
Mes laukiam Kristaus, laukiame Tavęs. 
Vilties žvaigžde mums Tavo vardas žvilga 
Ateik! — Ir vėl širdis Kalėdas švęs.

n ’ . ■ . • -

Tu savo Sūnų Kristų4 melsk už mus,
Kad mes Jo Tėvo rastume namus.

MOTINA DIEVU MALONĖS 
MELSKIS UŽ MUS.

O Motina malonės dieviškosios,
Š Įtini tyras Dievo dovanų!
Iš tos versmės per amžius atvertos vis 
Aš atsigert ištroškęs ateinu...

Vilioja čia kvapu baltos lelijos
Tau iš dangaus šakelė atnešta. .
ui skelbia grožį Motinos Marijos
Kuri viena lyg lelija balta.

Dienų kaitroj pavargo mūsų širdys.
Vidais keliais mes einam pas Tave.
Čia Tavo meilė tūkstančius pagirdys 
Malonės neišsenkančia srove.

O melsk už mus, Malonės Tu pilnoji,
Kuri mums Dievo meilę dovanoji.

turistė, Ui tiek apie mane visi šokinėjo, kad aš 
jau nebesijaučiau esanti "aš — Leo —» o kaž
kas kita!

Iš vyno sandėlių pasukoine alaus fabrikan 
Čia mus priėmė dar iškilmingiau ir vaišino dar 
prabangiau! Čia turėjau pasimatyti ir pasikalbėt 
su žurnalistais (entrevistadaiį/dr vėl žaibavo tvis
kėjo fotografų lempos, kliksėj’b aparatai, vėl su 
sipažinau su daugiau draugų' ir draugių, kurie 
man rodė ypatingo susidomėjimo. Jau pradėjau 
atrodyti tartum būčiau Brazilijos karalienė... Lai
mė, kad Brazilija karalienės neturi, ir visa tai 
buvo tartum tik savotiškas gražus sapnas. Bu
vau laimingiausia.. .<«

Pasibaigus iškilmėms, visi žurnalistai Turiz 
mo Draugijos direktorius, vienas argentinietis ir 
brazilas S Paulo teisių fakuiteto profesorius no
rėjo palydėti mane iki namų. Bet aš «parabriza» 
tik pamostagavau rankute — «Ne, ne, pareisiu 
viena» — ir viena parsiradau namie dar 22 va
landą. Ir žinote, ką tada veikiau? Sėdau prie 
knygos mokytis, ir mokinausi, zubrijau nuo 23

Mykolas Krupavičius Apie 
Ateitininkus Rusijoje

SLAPTI SUVAŽIAVIMAI IR POSĖDŽIAI MIŠKUO 
SE. ATEITININKAI PETRAPILY, MASKVOJ, VE- 
RONEŽE. RAUDONAS RAIŠTIS ANT SUTANOS.

NUTEISTAS MR'I. BĖGIMAS PER 
VOKIEČIŲ APKASUS.
JUOZAS PRUNSKIS

Šiemet ateitininkai švenčia 60 m. sukaktį ir 
ruošiasi jubiliejiniam kongresui Chicagoje. Nori
si iš to sąjūdžio kūrėjų, pirmūnų daugiau sužino 
ti, kokiomis idėjomis gyventa pirmais entuziaz
mo metais, kokias kliūtis turėjo nugalėti, o kaip 
tas platus sąjūdis išaugo, kaip jo nariai brendo 
didžiam nepriklausomybės atkūrimo laikotar
piui, kada jų įnašas gyvybėmis laisvės kovų fron 
te ir kūrybinė energija valstybės organizavime 
buvo itin stambus.

Tos mintys ir nuvedė pas vieną iš pirmau
jančių mūsų iš ano laikotarpio veteranų — prel. 
Mykolą Krupavičių. Prelatas atsakinėjo į klau
simus:

— Kada Prelatas įsijungėte į ateitininkus?
— Aš skiriu potencialinius ir aktualius atei

tininkus.
Potencialiai ateitininkai buvo net tada, kai 

dar nebuvo ateitininkų vardo, k"ris atsirado 
1910 metais. Jau anksčiau tų metų buvo ateitinin 
kiškos dvasios kuopelių: Marijampolės mergaičių 
progimnazijoje, Liuveno, Friburgo studentų orga
nizacijos. Buvo ir kitose vietose,

1910 metais įvykusioje Degučių konfere ei 
joje Marijampolės priemiesty, buvo priimtas atei 
tininkų vardas. Konferencija įvyko E Draugelio 
(gal ir su kolektyvu) iniciatyva. Jau prieš tą kon 
ferenciją K. Bizauskas leido šapiragrafuotą «Atei 
tį», pivadinią gal būt pagal prancūzą «L’Avenir».

Tada buvau klierikas, Seinų seminarijoje. 
1 en turėjome slaptą lietuvių kuopelę, lietuviškų 
leidinių knygynėlį, taikėme jį bibliotekoje j že 
mes paslėpę, nes tuometinė lenkiškoji seminari 
jos administracija neleido. Iš tos kuopelės — vie 
nas neva dvasiškis, buvau pakviestas dalyvauti 
Degučių konferencijoje, kur vyko Draugelių na
muose. Dalyvavo apie 30 — 40 mokleivių ir stu
dentų. Nebetilpo namuose, kiti stovėjo lauke, kas 
buvo galima, esant vasarai. Tuos nutarimus pa
tvirtino 1911 metais ateitininkų konferencija, bet 
ji vyko mokslo metais, ir aš ^negalėjau iš semi
narijos išvykti. Po Degučių konferencijos Drau
gelis Maskvoje sukūrė katalikų studentų sąjun
gą, nepanaudodamas dar ateitininkų vardo, nes 
tas dar nebuvo plačiau žinomas

Seinų seminarijos lietuvių klierikų slapta 
kuopelė rinkdavosi arba bibliotekoje, kurioje dir 
bo kuopelės narys Raitelaitis, arba rinkdavomės 
ir miškinėse, kai išeidavome pasivaikščioti.

Tapęs kunigu, važinėdavau, lankydavau atei 
tininkų kuopelos, buvau renkamas į vadovybę, 
įdomus faktelis — mes Seinų klierikai, suvažiuo 
davom mokslo metų pradžioje aptartarti ateinan
čių metų darbą.

Susirinkome Šunskų giraitėj. Tai jau buvo 
ateitininkai. Ten susirinko ir aušrininkai. Pama
tėme, kad kažkas ten juda — išsigandome vieni 
kitų.

(Bus Idaugiau)
i
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Didvyriai ir Kankiniai Skulptūrose
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS APIE LIETUVOS 

KANKINIŲ KOPLYČIOS MENIŠKĄJĮ APIPAVIDALINIMA

Lietuvos Kankinių koplyčios 
Šv, Petro bazilikoje, Vatika
ne, paruošiamiesiems meno 
darbams artėjant i savo baig 
minę stadiją, koplyčios reika
lais besirūpinąs vyskupas Vin 
centas Brizgys neseniai lan
kėsi dail. V, K. Jonyno studi
joje (182-39 Jamaica Ave., 
Hollis — prie Jamaica — N. 
Y.) ir kartu su dailininku ap 
žiūrėjo visus projektus ir jau 
užbaigtus darbus, skirtus Lie
tuvos Kankinių koplyčios de
koravimui.

Šito, šiemet įkūnijamo už
mojo tema užkalbinę vysku
pą V. Brizgj, sužinojome eilę 
faktų kurie, tikimės, bus įdo
mūs ir mūsų skaitytojams.

Pagal paskutinius duome
nis, koplyčia bus gerokai 
aukštesnė, negu pačioje suma 
nymo pradžioje buvo galvo
ta; jos aukštis dabar ?ieks 11 
pėdų. Todėl ir sienose įmon
tuojamos skulptūrinės figūros 
dabar galės būti ypač impo
zantiškos. S enose įmontuoja, 
mi atskiri istoriniai asmenys 
ir šiaip vaizdai dabar kils i 
daugiau negu 6 pėdų aukšti 
Dail. V. K. Jonynas jau visą 
eilę sk Iptūriniu detalių yra 
padaręs itikroviniame jų di- 
dyje.

Šalia pagrindinės kankinių 
temos, yra sukurtos dar ka 
raliaus Mindaugo, Jogailos, 
Vytauto ir šv, Kazimiero fi
gūros ar vien jų veidai. Čia 
yra dailininko pagaminta net 
keli skirtingi jų projektai. Vi 
sus tuos modelius lig šiol yra 
matę daugelis kompetentingų 
asmenų — istorikų, meninin
kų, lietuvių ir nelietuvių. Pats 
dailininkas V. K. Jonynas tuo 
reikalu yra taręsis su eile žy

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

mių istorikų, yra surinkęs 
daug įdomios dokumentaci
jos, liečiančios būsimos ko
plyčios sienose vaizduojamus 
žmones ir įvykius, Studijuo
damas šią gausią autentišką 
medžiagą, dailininkas ir ku
ria to ar kito istorinio laiko 
tarpio rūbų bei kitokių ženk
lų detales. Visa ši kūrybinė 
paruoša jau tiek pastūmėta 
pirmyn, kad nuo dabar dail. 
V. K. Jonynas vykdo jam pa
tikėtus darbus jau galutinėje 
jų formoje ir medžiagoje.

Sutarta, kad, baigus vienos 
sienos skulptūras, jos tuojau 
oro keliu bus išsiųstos į Ro
mą. Tai įvyko jau kovo mė
nesio pirmoje pusėje. Antros 
sienos skulptūros bus išsiųs
tos pora savaičių vėliau. Kiti 
Lietuvos Kankinių koplyčios 
darbai — altorius, grindys, lu
bos — vykdomi Romoje šv. 
I etro bazilikos administraci
jos parinktų menininkų.

iš viso to, kas ligi šiol čia 
ir ten suprojektuota ir pada
ryta, aiškėja, kad mūsų lietu
viškoji koplyčia bus impozan
tiška ir išskirtinai būdinga.

Paėmei- sartu šios kopė 
čios visumos ir detalių paruo 
Šimo dar bus (braižinius, me
delius) ir galutinius jų reali
zavimus, galima jau būtų su
kurti nemažą šios koplyčios 
įrengimo muziejų bef atitinka 
mą leidinį. Gal tai ir bus pa
daryta. Ypač kai prie viso to 
dar būtų pridėta pačios ko. 
plyčios dedikacijos vaizdai 
bei kiti to įvykio atminimai.

Reikia tikėtis, kad ši mūsų 
tautos paminklą visi lietuviai 
įvertins ir laiku atsilieps su 
savo konkrečia pagalba, kad 
piyčius dedikacijos iškilmių 
neliktų nebaigtų rūpesčių.

(pabaiga iš 3 pusl.)s

politiką ir seniau pridengtą 
korupciją. Atrodo, kad Siha- 
nouko šalininkų skaičius ma
žėja. Daugėja balsai, kad Kam 
bodžoje būtų pašalinta monar 
chija ir paskelbta respūblika. 
Kambodžą valdąs triumvira
tas prižadėjo tą klausimą ap
svarstyti iš visų pusių ir iš
klausyti daugiau nuomonių. 
Tuo tarpu vyriausybė sustab
dė ginklų vežimą per šavo 
teritoriją į Šiaurės Vietnamą 
ir pareiškė, kad nekviesk jo
kios svetimos valstybės pade 
ti jai iškrapštyti komunistus 
iš Vietnamo pasienio. Neži
nia, kaip ji tą klausimą ma
no išspręsti. Kambodža turi 
37 000 engvai apginkluotų ka 
rių ir apie 100.OCO milicinin
kų. Antra vertus reikia abe 
joti, ar Šiaurės Vietnamo ko. 
mumstai yra tokie pajėgūs, 
kad galėtų vesti trijų frontų 
karą; Pietų Vietname, Kam. 
bodžoje ir Laos valstybėje. 
Kaip ten bebūtų, susidarius 
nenumatytai padėčiai buvu
sioje Prancūzijos Indokinijo
je, prezidentas Niksonas tu 
rėš nuodugniai apgalvoti, ar 
išsimoka atšaukti daugiau ka 
riuomenės iš Pietų Vietnamo 
kur balandžio pradžioje pagy 

V, tem i nterêsse 
em saber tudo 

sobre ©Volkswagen

Prosyre-nos»
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ESTAMEL - Estanislau Melionas Jr.
R. Ibitirams , 1235-1269 Fone 63-2387, V. Prudente

---------REVENDEDOR
AUTORIZADO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO\
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

vėjo komunistų puolimai. At- 
sarga gėdos nedaro.
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KAI PIRKSI BATUS...

Pirmiausia žiūrėk patogu
mo, o ne jų stiliaus-gražumo.

Batus pirk kiek galima vė
liau vakarop, nes kojos yra 
linkusios dienos metu kiek pa 
storėti-patinti. Prieš»pietus ge 
rai tikę batai, vakarop gali 
tapti per ankšti.

Pirkdamas batus būtinai rei 
kalauk gerai primieruoti. Jū
sų kojų didumas ir storumas 
gali pasikeisti tarp vienų ir 
kitų batų pirkimo. Mieruoū 
reikia abi kojas ne atsisėdus 
o stovint, nes tada jos yra 
platesnės.

Žiūrėti, kad batai būtų ga
na ilgi ir platūs, kad nesu
spaustų kojų. Batuose dar tu
rėtų būti apie centimetras 
tuščios vietos prie pirštų ga 
lų. Plačiausioji batų vieta 
tkur padas ima siaurėti kul
nų link) turi būti pakanka
mai erdvi, kad galėtum pato
giai stovėti visu savo svoriu 
ir nė kiek nespaustų kojos. 
Bet reikiažiūrėti, kad batai 
švelniai ir tikrai prisiglaustų 
prie užkulnių.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO.

p. Anatoi. Grišonas, Ciudad 
de Pariš- 5836, Tel. 50-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETÚVIU BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, pirmi 
ninkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdb 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbt 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar H 
mišios;

Išpažintys čia kląusomoi 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1@ vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va) 
Bom Retire, 10,15 vai 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vafy 
Moinho Velho 11,30 va!., .
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8.00 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V Prudente 18 vai.

«MOŠŲ LIETUVOS» RE 
□ AKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAlŠ-' 

KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.o-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

U7MAOS CAKKiERI m.
Lindoya vanduo yra aaudi žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

SÃO P U I. OCaixa Postai 3967
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BENDRUOMENĖS ŽINIOS 
POSĖDŽIAVO TARYBA 

nraeito antradienio vakarą 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės naujoji Taryba turėjo 
vieną iš pirmųjų savo posė
džių Tėvų Jėzuitų Namuose- 
Posėdyje ji pradėjo svarsty 
ti Valdybos veiklos planą. 
Pianas turi gražių realizuoja 
mų užsimojimų plačiau išvys 
tyti Bendruomenės veiklą

Svarstyta visa eilė ir eina 
mųjų reikalų, tarp jų ir rei
kalas prisitaikyti knygų vedi 
me prie duotinos, dabar iš vi 
sų reikalaujamos rentos de
klaracijos.

Sekantis Tarybos posėdis 
bus gegužio 23 dieną )5 va
landą Vila Zelinoje.
IĮ—■Bill 
ii—ii

VĖL PASIUNTĖ PINIGŲ

B. L. Bendruomenės Savi
tarpio Pagalbos Tarnybos vai 
dyba vėl pasiuntė studentei 
medikei Leokadijai Aleknavi
čiūtei 300 nkr, kvotą kovo ir 
balandžio mėnesiams. Tuos pi 
nigus ji surinko iš susidariu 
šio L. Aleknavičiūtės studijų 
rėmėjų būrelio. Jų pavardės 
jau buvo paskelbtos.
H—lHilll 
&MB3U9Í!

REMIA IR KITI

Studentę medikę L, Alekna 
vičiūtę remia taip pat ir kiti 
tautiečiai, net kitataučiai. Jie 
savo mėnesinį ar kiek retes 
nį įnašą įteikia Aleknavičiū
tės tėvams jai persiųsti Štai 
jų pavardės; Vine. Vikt. Ba- 
nyssūn, Henr, Guzikauskas, 
Pr. Janulis, Apol. Jakaitis, 
prei. p. Ragažinskas, J. Silic- 
kas, Ana Sakalauskienė, Ma
rija Slautienê, dar trys tautie 
čiai: taip pat neseniai pradė
ję remti: Jonas Jodelis, Jo
nas Korkiškas, N, N., remia 
ir jas buvusi mokytoja Maria 
EI. Cerchiari Custodio, Amil- 
ear <le Cine Morais, Germa 
no Ammoso ir japonas T. Yo- 

DR ANTONIO SIAULYS
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 Senhpras 

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

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

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORC1UKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X r .

Conaaltorío: Rua Gap* Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5332

i " "" ■ *"" ' 1 H-i hi Li mi! ..■■■■■

nãmine Studentė Leokadiją 
savo laiške prašė visiems pa 
reikšti nuoširdžią padėką.
n—įį 
iitamii

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 20 nkr.; Aleksandra Zvi 
nakevičienė Marija Kalvai 
tis, Konstancija Povilavičie- 
nė, Jonas Jodelis, Jonas Stu- 
kas; 25 nkr Petronėlė Drau 
gėlytė-Vosylienė. 
11—1 ÜBKB—Ü

AUKOJO GRINDIMS.

Tėvų Jėzuitų salės Mooko 
je grindims aukojo 15 nkr. 
Našlė P.D., po 20 nkr. Izido
rius Samytis ir Steponas bei 
Salomėja Narušiai, 25 ncr. Vi 
la Bonilha lietuviai,
U—■—If 
iiüÉ——iii

NEBUS PAMOKŲ šj šešta
dienį gegužės 2 d. Šv. Kazi
miero parapijos mokiniams, 
kadangi yra valstybinė gegu
žės 1 šventė, ilgesnis savait
galis, tai tėvai su vaikais no
ri išvykti poilsiui, Pamokos 
bus gegužės 9 dieną, 
ti—in 
ii—ü

IS RIO PADANGES
Nuvykęs į Rio de Janeiro 

tik po vienerių metų, jau ra 
dau daug atmainų. Kadangi 
man rūpėjo aplankyti «Mūsų 
Lietuvos1 skaitytojus ir papra 
šyti, kad atsinaujintų prenu
meratą. - psigyvenau pas jė
zuitus. Keldavau penkiomis 
ryte ir visą dieną kelionėse 
iki vėlyvo vakaro 11 valan
dos. Per 9 dienas aplankiau 
virš 50 skaitytojų. Tik dviejų 
nepasisekė pagauti. Tai ra
šau, kad žinotumėte, kaip ne
lengva net prenumeratos pi
nigus surinkti iš ML skaity
to ,ų.

Aplankiau Teresopoly savo 
gerą draugą Stasį Kumpį. Gai 
la, radau su virš kelio nupiau 
ta dešine koja. įsimetė gan
grena. Stebėjausi, kaip mie- 

las Staselis kantriai viską pa 
neša, -juokauja, yra visai ge
roj nuotaikoj. Visgi mūsų lie
tuviai kantrūs, galima iš jų 
imti pavyzdį. Taip at čia S. 
Pauly turiu vieną lietuvį su 
nupjautom abiem kojom. Jis 
sako, ko čia nusiminti. Kiti 
turi didelį pasaulį, o aš ma
žą. Aš jam nuvežu kas mėne 
sį šv. Komuniją. Ir tokiam sto 
vy žmogus suranda gyvenimo 
prasmę ir vertę.

MIRUSIEJI

Jau neberadau gyvųjų tar
pe šių ML skaitytojų. Pulki
ninkas Stasys Jurgutis mirė 
automobilio katastrofoj Nak
čia važiavo tiltu. Matyt kas 
priešais paleido didelę švie
są į akis. Jis gerai nematyda 
mas pasuko dešinėn ir nusi 
vertė nuo tilto. N’ekas per 8 
valandas nepastebėjo, nes ei 
nant ar važiuojant tiltu nesi 
mato. Ji ištraukė iš aukštiel 
niokos mašinos dar gyvą, bet 
be žado. Paliko liūdinčią žmo 
ną ir dvi dukteris su anū
kais. Velionis kasmet išleisda 
vo vieną «Mūsų Lietuvos» nu 
merį. Teatlygina jam Dievas.

Antras mirė A. Pauliukonis. 
Jam irgi buvo nuplautos abi 
kojos virš kelių. Negalėda
mas vaikščioti, sau duonutę 
užsidirbdavo rankomis, dary 
damas gražias lėles, Trečias 
ML skaitytojas Antanas Gir
nius irgi mirė. Beto dar senu 
tė Eleonora Broniušienė, ku
rią sūnus Ramonas buvo par
sitraukęs iš Lietuvos. Nera
dau nei Jono Pociaus, kurį 
pernai aprūpinau ligonio sa
kramentais, nei Marijonos Ju 
relevi^ienės ir dar keleto. Bet 
užtai radau naujų lietuviukų, 
ką žinai, gal ir būsimų ML 
skaitytojų. Tai Monikutę Sau 
rusaičiukę, Elenutę Smirnovu 
tę, Reginą Simkevičiūlę, Flo- 
rią Azbariutę ir Edmundą Du 
bauskuti. Beja, dar nesenai 
gimė Lucijus Dutka de Lima 
dukraitė ar sūnaitis, o nge 
los vyčaitės de Loureiro Pau 
lyte jau bėgi< ja ir šneka.

KUNIGAS J. JANlLlONiS

Jis jau eina 79 metus, dar 
gerai atrodo, tik besiskun- 
džiąs kojomis ir cukrine liga. 
Jo giminaitis Petrukas, gyve
nąs pas jį, sunkiai serga rau
menų išdžiūvimu. Gerieji lie 
tuviai yra užsidėję mėnesinį 
mokestį ir taip padeda nešti 
nelengvą abiem kryželį. P. 
Klemensas Martinkus suren
ka iš žmonių tuos pasižadėji 
mus. Ačiū jam

ZBLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ» 

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

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINĄ 

praneša tautiečiams, kád daro Inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

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

PRELATAS Z. IGNATAVIČIUS

■ " Buvęs anksčiau Rio kunigų 
seminarijos profesorius Pre
latas Z. Ignatavičius vėl grį 
žo iš Romos. Jis vėl pasiry
žęs atnaujinti visos kolonijos 
veikimą.

NITERÓI PADANGĖJE

Čia išbuvau dvi dieni. Lan
kiau kleboną M. Valiukevi
čių. Jis įsteigė klierikų semi 
narį ją ir jau turi 25 klieri
kus. Mielas kunigas Mečislo 
vas yra tos seminarijos rek
torius.

Jo giminaitis kun. Aldo Ra’ 
manauskas gražiai darbuojasi 
S. Pedro de Ąldeia. Jis ten 
įsteigė ligoninę, mokyklą. Jo 
tėvelis veda visą ūkį ir staty 
bą, o mamytė šeimininkauja- 
lenai neansakomai graži vie 
ta prie jūrų, sūrus vanduo. 
Ima druską ir tonomis išve
žioja po visą Braziliją. Besi’ 
maudydami ligoniai dažnai pa 
gyja. Iš S. Paulo p, Jono Bag 
džiaus suorganizuota iš 74 
žmonių ekskursija kaip tik 
gegužės t vyksta į tą vietą 
pasimaudyti ir pailsėti. Lai
mingos kelionės!

KELIONE PATENKINTAS

Nors išvargęs, bet paten
kintas, grįžau iš Rio, atnauji 
nęs beveik visiems laikraštį. 
Gavau vieną naują skaityto 
ją, bet išbraukiau tris Prieš 
du metu buvau gavęs net 7 
leidėjus, o šiemet tik tris, Bet 
vis vien gerai. Už kelionę iš 
laikraščio ne cento neėmiau, 
nes žmonės apmokėjo Žo
džiu, kelione esu visiškai pa 
tenkintas, Tik prašyčiau jau 
ateinančiais metais, kad mie
li Rio ML skaitytojai nelauk
tų manęs atvažiuojant, o pa 
tys, nieko nelaukdami, atsiųs
tų už laikraštį. Galima f-iųsti 
vardiniu čekiu, arba pašte 
gaunamas vokas ir registruo
tu būdu atsiunčiamas pinigas. 
Būkite tokie geručiai! Kai kas 
sako: «Iš Rio mažai žinių»! 
Taigi, rašykite. Ir keletas ^as 
menų pasižadėjo rašy i. Lauk
sime. Tada iš Rio padangės 
soHlauksice žinių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie atsinajino laikraštį, ku 
rie išleidžia numerį ir kurie 
mano kelionę piliai apmokė 
jo, o mielam Antanui Sauru- 
saičiui labai dieną mane pa
vežiojo. ir Antanui Loureiro 
ir jo žmonai irgi už vieno va 
karo patarnavimą mašina.

Jonas Bružikas, S.J.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

MIRĖ

A, A. ALEK&ANDRAS 
KIZELIAUSKAS

balandžio 27 dieną; buvo gi
męs Seinuose, 1905 metais ge 
gūžės 4 dieną, Brazilijon at
vyko 1927 metais ir visą lai
ką gyveno Zelinoje, Liko liū
dinti žmona Teklė, sūnus Vy
tautas, dukterys Anelė ir Ol
ga, du žentai, mati, 7 anūkai 
ir kiti giminės. Palaidotas Ce 
ramikos kapuose. Septintos 
dienos mišios su egzekvijo
mis bus pirmadi-nį, gegužės 
4 dieną 19 valandą Zelinos 
bažnyčioje.

Kviečiami dalyvauti visi gi 
minės ir pažįstami.

ünansaii

ATSILIEPKITE!

Kas žino, kur gyvena Vla- 
dzė Česonienė Stankevičiūtė? 
Jai atėjo laiškas apie gimines 
Lietuvoje. Sužinoti ML re
dakcijoje.
ĮĮggg! 
umSmii

TĖVAI PRANCIŠKONAI 
ŠAUKIASI

Kas neužsimokėjo už 1969 
ir šių 1970 metų VARPELį ar 
AIDUS, malonėkit ko grei
čiausiai tai padaryti, nes tie 
gražūs ir labai vertingi žur
nalai yra tikrai sunkioje pi
niginėje būklėje. Tė\ai Jėzui 
tai apsiėmė priimti prenume
ratas ir persiųsti. Būkim išti 
kimos sąžinės lietuviai. Ačių’-

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė 
į Apareciaa 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.

SKAITYKIT É 1 I b 
P L A T I N K I T Ė V I B 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».
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