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«Aušros» Choras

PLAČIAJAME PASAULYJE
25 METAI PO II

PASAULINIO KARO
MASKVA Gegužio 5 dieną 

suėjo ,'25 metai, kai vokie
čiams pasirašius kapituliaci
jos raštą, pasibaigė baisusis 
II Pasaulinis karas. Šią sukak 
tį labiausiai minėjo komunis 
tiniai kraštai.

Ta «Pergalės Diena» su y pa 
tingomis iškilmėmis buvo at
švęsta Maskvoje Gatvės bu
vo papuoštos vėliavomis ir 
spalvotomis elektros švieso
mis. Garsiakalbiai visą dieną 
perdavė kariškus maršus ir 
dainas; televizija rodė filmus 
ir dokumentus apie buvusįjį 
karą. Visi Sovietų Rusijosjai 
kraščiai atsispausdino Kraš
to Ginybos ministro, maršalo 
Andrei Greeks kaloą, nasaky 
tą Kremliuje. Jis iškėlė Rau 
donosios Armijos laimėjimus 
ir kaltino JAV imperializmu 
ir įspėjama komunistine Ki
nija.

Panašios iškilmės, tik su 
kariniais paradais, buvo ir 
Jugoslavijos sostinėje Belgra
de, Pragoję ir kitur.

AMERIKIEČIAI CAM-
BODZEJE IR NERA

MUMAI
WAŠINGTOvaS. JAV pre

zidentas Niksonas praeitą sa
vaitę pasiuntė karinius dali
nius draug su pietų vietna
miečiais į Cambodžos teritori 
ją. Tą pat vakarą, Niksonas 
kalbėdamas per radiją ir te
leviziją, teisino šį savo apsi 
sprendimą, kad būtinai reikė
ję sunaikinti šiaurės vietna
miečių ir vįetkongo militari
nes bazes bei vadovietes Cam 
bodžos teritorijoje, nes iš čia 
jie visai nekliudomi puldavo 
Pietų Vietname amerikiečius 
ir vietnamiečius. Dabar jie 
iš tų pat bazių užima vis di
desnes Cambodžos sritis ir 
nori nuversti parlamente pa
tvirtintą naująją valdžią

Visuose JAV miestuose pra 
sidėjo studentų, kairiųjų ir 
parlamentarų protestai. 4 stu
dentai žuvo susirėmimuose su 
policija ir tautine gvardija. 
Kongrese pareikšti protestai 
už tariamų Konstitucijos su
laužymą (Prezidentas pasiun
tęs karius neatsiklausus par 
lamento), žadėta iškelti bylą 
prieš prezidentą.

Tačiau Niksonas kariuome 
nés neatšaukė. Vėl aiškino 
studentams ir gegužio 10 d.

pasakė visam kraštui, kad jo 
tikslas yra tas pats, kaip ir 
protestuojančių — pasiekti tai 
kos ir atitraukti amerikiečius 
karius iš Indofeinijos. O tai 
galima tik sunaikinus jų ats
paros bazes Cambodžoje Jis 
pažadėjo karius iš Cambodžos 
ištraukti po 60 dienų ir ne
siųsti karių toli u, kaip 30 ki 
lometrų Į Cambodžą. Tai pa
lengva apramino žmones. Dau 
guma iš plačiųjų masių — pa
gal Galup viešosios nuon.o.- 
nės tirinėjimo davinius — pa
sisakė už Niksono politiką.
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Belagueris Laimės
SAN DOMINGOS. Gegužio 

16 d., šeštadienį, ,bus r nki- 
mai į San Domingas valsty
bės prezidentus. Priešrinkimi
nė kampanija yra labai karš
ta, aistringa, Dabartinio pre
zidento Belaguer priešininkai 
labai siunta, kam jis vėl pas 
tatė savo kandidatūrą į pre
zidentus. Ypač teroristinės 
grupės labai triukšmauja, vyk 
do teroristinius aktus, užpuo
limus bei žudymus

Tačiau Vyriausybė griežta 
ranka su policijos ir kariuo
menės pagalba palaiko visur 
šiokią tokią tvarką. Belaguer 
nepasiduoda įbaiminamas. Jis, 
tur būt, bus vėl išrinktas į 
prezidentus. Tačiau ne dėl 
to, kaip prikiša priešininkai, 
kad panaudoja visą valdžios 
galią išplėsti savo propagan
dai. Daugiausia dėl to, kad 
jo priešininkai yra suskilę į 
4 partijas. Nei vienas jų kan 
didatas negali surinkti reikia 
mos daugumos. Dtl to jie ir 
širsta, iš anksto kaltina būsi 
mų rinkimų falsifikacija, te 
roru ir t.t. Tačtau rinkimas 
visame krašte stebės tarptau
tinė politikų ir žurnalistų ko 
misija, vadovaujama buvusio 
Venezuelos Užsieniu Reikalų 
ministro Marcos Falcon.

Apsisprendimo Dienos 
Bolivijoje

LA PAZ. Turės apsispręsti 
šiomis dienomis Bolivijos pre 
zidentas generolas Ovando 
Candia. pasukti į komunizmą 
ar grįžti į demokratiją. Į ta’ 
verčia keletas faktų,

Gegužio 1 Bolivijos darbi
ninkų sindikatai suruošė «An 
tiimperialistines eitynes’, neš 
darni didelius komunisto «Che» 
Guevara paveikslus ir raudo
nas vėliavas. Eitynių prieky-

NAUJOJ1 BRAZILUOS LiEiUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBA
Sėdi (iš kairės).- V. Banys, A. Petraitis. M. Vinksnaitienė, Kap. J. Čiuvinskas Tarybos 

pirm., J. Tijūnėlis, Valdybos pirm., U. Matelionytė, J. Jodeiis.
Stovi (iš kairės): A. Magila J Bagdžims, St. Kubiliūnas, V. Kutka, P. Šimonis, J. Baužys.
Trūksta: M. Braslauskaitės ir J Bajorino.

je žygiavo keletas revoliuci
nės vyr.ausybės ministrų. Tai 
pirmą kartą po 1965 metų, 
kad valdžios minis rai daly
vautų prokomunistinėse ma- 
mfesiacijose.

Darbininkų sindikatai ture 
jo savo 6 j| Bolivijos Darbi 
n nkų Centrales kongresą par 
lamento pastatuose. Jie ten 
iškabino didžiulį Lenino pa
veikslą ir j| bei komunizmą 
garbino. Tai leisdamas, gen, 
Ovando tikisi laimėti kairių
jų paramą.

IŠSIRINKO LECHIN.

Šiame kongrese Centralės 
vykdomuoju general, sekreto
riumi sindikatai išsirinko Juan 
Lechin, buvusį Bolivijos vice
prezidentą, kasyklų darbinin
kų sindikato vadą ir Kaisto
sios Bolivijos Revoiiuefjos 
Partijos pirmininką O jį ka
rinė valdžia prieš porą mene 
šių buvo ištrėmusi iš krašto. 
Tik visai neseniai gen Ovan
do leido jam grįžti. Lechin 
kongrese piktai puolė įBėiivi- 
jos Kariuomenę ir reikalavo 
ginklų darbininkams. Rezoliu 
cijose kongresas reikalavo 
visus dideliuos us laikraščius 
paversti darbininkų koopera
tyvais.

AR BĖRĖMS KARIŠKIAI?

Visa tai, be abejo, užgau 
na kariškius ir dešiniųjų bei
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 Pranui Šukiui
tragiškai netekusiam mylimos motinos JULIJOS sesers 1

LUCIJOS ir MOČIUTĖS JULIJOS R DMINIENĖ - 
gilaus skausmo valandą drauge liūdime

Robertas ir tėvai Bratkauskai

Žuvus eismo nelaimėj 
LIUCIJAI Š U KYT B I 
motinai JULIJAI ŠUKIENEI 

ir močiutei JULUM RUD JN1ÊNEI 
skausmo valandą širdingą užuojautą reiškiame 

jos sūnui Pranui.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

PRANUI ŠUKIUI
PRANO ŠKUi SATKÚNUI IR ŠEIMOMS 

reiškia nuoširdžią užuojautą ir aukoja šv. Mišių auką
Tėvai Jėzuitai

liberalų galingas grupes. Ypa 
tingai prezidentui Ovancio 
svarbi kariuomenės parama. 
Jis iki šiol ja rėmėsi savo 
kovoje prieš komunistus ir 
liberalus, kurie nori jį nu
versti.

Norėdamas įs teikti kariš
kiams, praeitą sekmadienį ge
nerolas Ovando pasakė griež
tą kalbą. Joje pasisakė prieš 
vykstančius komunizmo reiš 
kinius Bolivijoje. Jis pareiš
kė.- «Mes nenorime komuniz
mo, nors ir esame kairioji 
grupė ir norime pala kyli ge
rus santykius su komunisti 

niais kraštais».
Be to, jis parengė plačią 

administracinę reformą. Pa
gal ją turi būti pertvarkytos 
ir ministerijo . Ta proga jis 
galės pašalinti keletą labai 
komunistuojančių savo kabi
neto narių Tie ir nelaukė re 
formos oficialios pradžios 
bet atsistatydino, r o keletos 
dienų atsistatydino ir visas 
ministrų kabinetas. Dar ne 
aišku, koks bus naujasis, kur 
pasuks generolas Ovaodo? 
Kaip pasisakys Bolivijos ka
riuomenė?
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