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PLAČIAJAME PASAULYJE
VIETNAMAS

Besitraukiančius Pietų Viet
namo karius nuolatiniai ir sti 
priai puola šiauriečiai, bet 
JAV laiko žygį į Laos tiek 
pasisekusiu, kad balandžio 
mėnesi à Įtrauksią daugiau 
amerikiečių karių.

ŪKBOEKlii

ARGENTINA

Prezidento Levingston val
džia yra pavojuje dėl nesuta
rimo tarp jo ir gea. Lanusse.
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PERU

Užsienio reikalu ministras 
Jarren, lankydamasis Brazi
lijoje, skatina Lotynų Ameri
kos kraštus daugiau bendra
darbiauti ir savo kraštų gy
venimą artimiau derinti.
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IZRAELIS

Tikimasi, kad komunistų 
partijos XXi V kongresas pa
veiks egiptiečius, kad jie su
mažintų savo reikalavimus 
Izraeliui;

VATIKANAS
Í- f i ‘ ■ ; I-

Naujasis Vatikano muzie- 
juas, vieno iš stambiausių pa 
šaulyje, vedėjas yra brazilas 
Deoclesio Predig de Campos.
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Vokietijos laikraščiai, ste* 
bėdami Čilės padėtį, spėjaj 
kad Allende valdžia gali už
daryti ir Bonuos išlaikomas 
vokiečių mokyklas Čilė e, po 
to, kai atėmė daug žemių, pri 
klausančių čiies vokiečiams.
ĮiB^žLSMsain 
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Brazilijos vyskupų konfe
rencija pasisakė prieš mir
ties bausmę. 
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São Paulyje šiuo metu vyks 
ta vokiečių.pramonės paroda 
Ibirapueroje j kurią iš Vo
kietijos didžiausiu pasaulio 
lėktuvu atskrido apie 690 pra 
monininkų ir prekybininkų, 
naa wįį 
ííb&mmÍJ

Naujtsis São Paulo miesto 
prefeitas Figueiredo Ferraz 

pabrėžė, kad jo administraci
jos pagrindiniai darbai būsią 
Metrô statyba miesto susisie
kimui išspręsti, apsauga nuo 
potvynių ir miesto švara. Ra
giną visus piliečius nemesti 
išmatų į gatves ir viešose 
vietose.

Il-ojo JAUNIMO KON
GRESO DEKLARACIJA

Il-si« 1972 metų Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
tęsdamas ! ojo 1966 metų kon 
greso. tradicijas, vėl jungia 
lietuvių jaunimą draugėn ir, 
glaudžiai bendradarbiauda
mas su Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenę, ryškina didžiuo
sius Lietuvių Tautos, laisvės» 
kultūros bei išlikimo sieki
mus

Išreiškęs tikėjimą Lietuvių 
Tauta ryžtasi įgalinti lietuvių 
jaunimą su jos kultūra arčiau 
susipažinti; įsąmonin i jos vaid 
menį ir į jos kūrybinį dhrbą 
įsitraukti.

Pripažindamas reikalingu
mą jaunimą išjudinti suakty
vinti ir į lietuvišką gyveni
mą ir darbą įtraukti, ryž asi 
suburti ko daugiausia jauni
mo, ugdyti jaunimo ir jų or
ganizacijų bendravimą ir ben
dradarbiavimą, iškelti jauni
mo atsiekimus ir, Kritiškai 
žvelgdamas į praeities darbus 
teikti gaires naujiems.

Pristatylamas savo tikslus, 
II sis jPUJK Ko m tetas krei-
piasi į visą lietuvių visuome
nę moralinės ir malerialiLės 
paramos.

ii PLJK Prezidiumas
ItgjggSSHtl 
ŪiŠŠKiŠūii

SŪKIO KONKURSAS
H PLJK komitetas skelbia 

šūkio konkursą. Konkurse 
kviečia dalyvauti visą lietu
vių jaunimą, nežiūrint gyve
mos vietos. Šūkiai bus verti
nami pagal jų originalumą, 
skambumą ir Kongreso nuo
taikų išreiškimą. Šūkis — ne 
daugiau kaip dešimties žo
džių. Šukio pasiūlymai priima 
mi iki 1971 metų balandžio 
mėn. 11 dienos. Konkursą lai 
mojusiam skirsimą 50 dolerių 
premija, kurios meema as 
yra dr. V. Majauskas. Spren 
dimą darys 11 PLJK komite
tas. Šūkiai siunčiami PLJK 
vicepirmininkei Vitalijai Rui- 
bytei: 6753 So. Rockwell St, 
Chicago, Ill. 60629, USA.
!!gg™!!
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FINANSŲ KOMISIJA
PLJK finansų ^komisija su

daryta New Yorke su pirmi 
ninku dr. J. P. Kazicku, na 
riiis: S. Arūnu, A. Budreckiu 
R. Čerkeliūnaite, G, Kumpi- 
kaite, J. Oniūnu, A, Sabaliu, 
L. Šileikyte, J Ulênu. V. Vė- 
beliūnu ir dr. V. Vygantu. 
Pirmojo kongreso apyvarta 
siekė 95.000 dol., kurių 45.000 
išleisti atvežti tolimesnių kraš 
tų atstovams.

PARENGIAMIEJI 
DARBAI

Jaunimo kongresas vyks 
JAV ir Kanadoje. Komitetas 
ragina visus kraštus ruošti 
savo kraštų jaunimo kongre
sus, suvažiavimus bei stovy
klas. Iš jau numatytų įvykių 
yra Kanados lietuvių jauni
mo kongresas rugsėjo mene 
šį, Europos lietuvių studijų 
savaitė liepos mėnesį ir Vo
kietijos bei A'-glijos skautų 
stovykla, Kurioje dalyvaus 
virš šimto skautų ir skaučių 
iš JAV ir Kanados.
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Tautinių šok-ių ketvirtoji 
šven ė įvyks 1972 liepos 2. 
Kongreso posėdžiai tęsis iki 
liepos 9, 0 tada prasidės kon 
greso stovykla (gali būti, kad 
Kanadoje).

ŠIMTAS PAREIŠKIMŲ

JAV Senate ir Atstovų rū
muose Vasario 16 proga bu
vo padaryta 10 + pareiškimai 
Lietuvos -reikalu, pradedant 
vasario 9 iki kuvo 1. Kalbėjo 
27 senatoriai n 67 atstovai. 
Senatorius E. Kennedy pažy 
mėjo, kad lietuvių ryžtas at
gauti laisvę, tai pavyzdys vi
sam pasauliui, tai žibintas, 
nuronąs kelią ir kitiems, ko
vojant dėl laisvės bei prigim 
tinių teisių. Buvęs JAV vice- 
pr<zidemas Hubert Humph
rey priminė, kau šiais metais 
minima ir 720-toji Lietuvos 
valstybės įkūrimo sukaktis- 
Jis nurodė kad «Lietuvoje zy 
dėjusi kultūra bei politine bis 
tema savo stiprumu, išsiiaiky 
mu teikia gyvą pavyzdį šių 
dienų pasauliui *

Atstovas L Nedzi nurodė 
kad pusė šių dienų JAV gy
ventojų nebūvu, gimę, Sovie
tų Sąjungai užėmus Baltijos 
valstybes ir pusė Jungtinių 
Tautų narių tuo metu dar ne 
buvo nepriklausomomis vals
tybėrpte?

Šio M, L. Nr. Garbės Leidėjai 
JUOZAS MASIULIS ir 

PRANAS ŠUKYS
Jie apmoka šio numerio spaudos išlaidas, sudarydami vieną 
Garbės Leidėją. Gražus pavyzdys ir kitiems mūsų tautie
čiams panašiai padaryti. Vienam lyg per sunku, bet dviese, 
tryse ar keturiese yra kas kita Tokia sutartis savaime ke
lia tarp tų asmenų vienybę, solidarumą ir broliškumą. Nes ir 
patarlė sako: «Kai du stos, visados daugiau padarys*. Viens 
pradės, kits padės, draug toliau varys.

«Mūsų Lietuva» sulaukdama daugiau tokių pagalbininkų 
gali drąsi i žiūrėti į ateitį. Žinoma, kas gali, tegul ir vienas 
tampa Garbės Leidėjas. Tokių idealistu irgi turime ištisą 
eilę.

Tad labai didelė padėka tenka mūsų spaudos bičiu- 
čiuliams Juozui Masiuliui ir Pranui Šukiui.

«Mūsų Lietuvos* Administracija

Kudirkos likimas
Vasario 11 visame pašau, 

lyje buvo paskelbta žinia gau 
ta iš «patikimų šaltinių», bet 
ne iš oficialios TA b S agentu 
ros, kad Simas Kudirka, ame 
rikiečių grąžin ąs sovietams, 
esąs gyvas, sveikas ir net ga 
vęs naują butą Klaipėdoje.

vasario 12 ta ati amerikie 
čių žinių agentūra £P pas- 
bė iš lietuvių gautą žinią, kad 
Kudirka miręs. Žin-ia gauta 
iš pačios Lietuvos privačiu 
būdu

Sakoma, kad sovietų radi
jas ir vietinė spauda ima kai 
bėti ir rašyti, kad Kudirka 
mėginęs bėgti, bet jį smar
kiai amerikiečių pakrantės 
sargyba sumušė ir grąžino 
sovietams.

New Yorko apylinsės lietu
vių akcijos komitetas, vado
vaujamas Romo Kezio, palai
ko ryšius su žinių agentūrų 
centru, kad šios savo keliais 
reikalautų Sovietų Sąjungos 
pranešti apie Kudirkos liki
mą. Komitetas taip pat renka 
■aukas, kurios būtm panaudo
tos padėti j&m, jo šeimai, iš
leisti knygai ar paminklui 
statyti.

Manoma, kad amerikiečių 
laivo Vigilant Simo Kudirkos 
atgal paimti tarp šešių sovie 
tų buvo du lietuviškomis pa- 
varaėmis - A. vamvičius ir 
E. Gružauskas.

Indianos universiteto, JAVj 
studentų grupė surinko 13,178 
parašus Simo Kudirkos reika 
lu, ir juos įteiks Jungtinių 
Tautų pabėgėlių komisijai.

Detroite ir apylinkėse lietu 
v>iai studentai ir moksleiviai 
vasario 16 proga skleidė lape 
liūs apie Lietuvą, jos okupa
ciją ir Simą Kudirką. Prie 
studentų prisidėjo ir lietuvis 
profesorius. Kai kuriose mo
kyklose lietuviai gavo kalbė
ti per mokyklos garsiakalbį 
su visomis klasėmis sujungtu, 
apie Lietuvą. Apsirengę tau
tiniais rūbais pravedė disku
sijas, dalino lapelius, lankė 
stotis. Kai kurių mokyklų ve 
dėjai raginę lapelius dalinti 
ir mokytojoms bei profese. 
riams, kurių kai kurie pade 
kojo už i' formacijas. Vieno
je iš 15 mokyklų bei uoiver 
bitetų nebuvo leista nė tauti 

niais rūbais rengtis nė lape 
lių platinti — vedėjui lietu 
viai studentai ųusiuntė protes 
tą. Pagrindinis organizatorius 
— studentų pirmininkas Ro
bertas Selenis.

Lietuvių Skautų Sąjunga, 
viena pagrindimų lietuvių jau 
riimo auklėjimo organizacijų* 
pasisiūlė platinti apie Kudir 
ką medžiagą, pra esti metinę 
rinkliavą lapkričio 23 (Lietu 
vos kariuomenės šven ės ir 
Kudirkos įvykio dieną), skati 
na skautų bei skaučių viene 
tams pasirinkti jo vardą ir 
1971 stovyklas, kurioms pa 
renkami L etuvos žymių vyrų 
ar vietovių vardai, pavadinti 
jam pagerbti.

VATIKANAS IR 
SOVIETAI

Arkivyskupas Agostino Ca- 
saroli, pirmasis Vatikano di
plomatas, aplankęs Maskvą 
po 1917 metų, ten nuvyko ofi 
cialiai pasirašyti atominių gin 
klų sutartį. Savo pareigomis 
jis prilygsta užsienio reikalų 
ministeriui.

Maskvoje laikė Mišias šv. 
Liudviko bažnyčioje, vienznte 
Įėję katalikų bažnyčioje ta
me mieste, kurią lanko dau
giausiai visokių atstovybių dj 
plomatai. Pamoksle minėju, 
kad jo pasikalbėjimai esą ma 
žos kibirkštėlės ledams atšal 
dyti; Bažnyčioje buvo apie 
70 žmonių, daugiausia senes 
nio amžiaus moterys.

Casaroli vedęs derybas baž 
nyčios reikalais Vengrijoje-, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 
Sakoma, kad jis gerai pažis-. 
ta visas pasaulio problemas, 
moka kalbėti italižkai, pran 
cūziškai, angliškai, vokiškai, 
ispaniškai, portugališkai ir ru 
siškai. Yra kalbėjęs ir su Ju 
goslavijos bei Kinijos parei 
gūnais.

Vatikanas savo atstovo ap 
silankymą laiko simboliniu, 
nes nesitiki, kad Sovietų Są 
junga pasiųstų savo atstovą 
prie Vatikano, visi kraštai, 
kurie turi diplomatus prie 
apaštališkojo sosto, pripažįsta 
Popiežių kaip b00 milijonų 
katalikų vadu. Manoma, kad 

(pabaiga 4 pusl.jį
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Oklahomos universitetas 
(JAV) išleido Rimvydo Šilba- 
jorio studiją apie 14 išeivi
jos lietuvių rašytojų anglų 
kalba. Knygos leidimą rėmė 
ir Lietuvių Fondas. Apžvalgo 
je rašytojai Ra ausk;»s, Vai
čiulaitis, Aistis, Škėma, Os
trauskas, Landsbergis, Nyka- 
Nil.ūnas, Mackus, Nagys, Bra 
dūnas, Katiliškis, Mekas, Ba
ronas ir Brazdžionis.
«—■IĮ

Detroite įvyko montreališ- 
kio Prano Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų paroda, ku
rią atlankė apie 500 asmenų. 
Iš 70 atsivežtų skulptūrų, žiū 
rovai nusipirko 40 Ruošė De 
troito kultūros klubas.
n—m 
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Prof. A. Greimas skaitė 
paskaitą Milane, Gemelli ins
tituto sukakties proga. Šiuo 
metu eina Urbono universite
to lingvistikos mokslinio di
rektoriaus pareigas.

Toronto skautų kanklinin 
kų, skudutininkų rr birbynin- 
kų grupė pavadinta «Skauti
ninko Stepo Kairio muzikiniu 
vienetu*, gpagerbdama prieš 
metus mirusį grupės vadovą.

Viduržemio jūroje, Kipro 
saloje, oarbuojasi pranciško 
nas brolis Jeronimas Petraus 
kas, anksčiau buvęs Švento 
joje Žemėje. 
11—1» 
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Švedijos vyriausybė pasky
rė didelę sumą pinigų Balne 
čių institutui, kad suruoštų 
simpoziumą, skirtą krašte uy 
vedančių baltietiškos kilmes 
žmonių problemoms apsvars 
tyli.
n—»»
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Lietuvių koplyčios šv. Pe. 
tro bazilikos rūsyje darbas 
baigtas, bet dar liko 15.000 
dolerių skolos. Koplyčios ko
mitetas kreipiasi į lietuvius 
prisidėti tą skolą Išmokėti.
IĮMMJB—II 
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Kun. A. Valiuška leidžia 
«Arizonos lietuvį», biuletenį 
lietuviams, gyvenantiems toje 
JA v dalyje. 
ii&Kgmaau ūušūii

Jungtinių Tautų biblioteko
je Panevėžio teatro ir filmų 
aktorius Donatas Banionis 
skaitė paskaitą ir rodė filmą, 
kuriame jis pats vaidina, 
iigamamai! 
iiūūūii

Australijos lietuvis Algis

wrist lik u.a

Vinyrys, 19 metų, išlaikė 
QUANTaS bendrovės lakūno 
egzaminus Tai pirmasis lie
tuvis, turis pilnas piloto tei
ses šioje valstybinėje ben
drovėje. 
hm—n iuSniS

Belgijcje gyvenančio A. Te 
nisono 24 lietuvių autorių no
velių rinkinys, išvestas i fla 
mi) kalbą, neužilgo bus išleis 
tas belgų leidyklos, 
naganai! 
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Toronto «Birbynė» liaudies 
instrumentų ratelis, minėjo 
savo metinę šventę kurioje 
dalyvavo ir «Aukuro» kanklių 
orkestras iš Clevelando, vado 
vaujamas Onos Mikulskienės. 
«Birbynės» vadovė yra Dalia 
Viskontienė. 
n—n Ü——iii

Bostono TarptButinis insti
tutas pi mą kartą suruošė 
mugę, kurioje d lyvavo ir 
Onos Ivaškieuės vadovauja
ma šo,kių grupė.

Tasmanijos sa!oje, Austra
lijoje, lietuviai sukūrė naują 
tautinių šokių grupę «Venta», 
kuri pirmą kartą pasirodė 
rugsėjo menes,.
11 m—mh 
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Ohio, JAV. lietuvių gydyto
ju draugija paskyrė keturio
liktą savo metinę premiją, šį 
kartą g r. A. Maceinai.

Inž. J. V. Danys, iš Otawos 
Kanadoje, skaitė seniausios 
ir didžiausios Kanados inži
nierių sąjungos suvažiavime 
paskaitą apie švyturių staty
mą pavojingose vietose.

Romoje spausdinama mono 
grafija apie prof. Kazį lakš
tą. Parašė dr. Juozas Eretas, 
leidžia Lietuvių Katalikų Moks
10 Akademija.
II—II 
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Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo ba
lansas pernai pasiekė tris 
milijonus dolerių.
II— 
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STUDENTAI PRIEKYJE

Paprastai studentai peikia
mi, kad visą laiką demons
truoja. Bet dabar lietuvių 
spauda giria JAV ir Kanados 
lietuvių studentiją, kuri labai 
uoliai demonstravo Kudirkos 
ir Simokaičių atveju. Cikago 
je demonstracijai vadovavo 
Romas Sakadolskis, busimojo
11 ojo Jaunime Kongreso ko* 
miteto pirmininkas. Jaunuo
liai nešė kartuves su Kosygi
no iškamša, kiti sutrypė So
vietų <-»ąjung08 vėliavą. Tarp 
150 plakatų buvo šie: «Komu 
nistai skerdikai dar vieną žu 
do», «Aš irgi bėgčiau», <Dar 
viena genocide auka», «Ar ir 
kūdikį nuteis», «Mes su ta
vim, VyVai". Kartu demons
travo viena 70 metų senutė, 
pasiremdama lazda, ir barz
dotas studentas, kuris norėjo 
kad visi žinotų, jog ir hipiai 
demonstruoja
tl—11 
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KRUPAV ČIAUS PALIKIMAS

Prel. Mykolas Krupavičius 
parašė 400 puslapių autobio
grafiją, kuri rasta po mirties, 
taip pat knygas «Mąstymai 
kunigams», «.viažasis liturgi 
uis katekizmas» ir «Krikščio
niškoji sociologija.» Bus ren
kamos visuomenės aukos pi

U71 a . kovo 26 d
niginiam palikimui padidinti, 
kad knygos būtų išleistos.
I—j]
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KUNIGAI REMIA KUDIRKĄ

Bostono arkivyskupijos ku
nigų senatas priėmė vienbal
siai rezoliuciją už Simą Ku
dirką, grąžintą sovietams, ku 
rią nusiuntė senatui bei ,pre- 
zi lentui.
n—n 
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BENDRA VEIKLA

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo komitetas, Amerikos 
Lietuvių Taryba posedž uose 
derino savo veiklą ryšium su 
Kudirkos ir Simokaičio įvy
kiais, džiaugdamiesi, kad or
ganizacijos ir kartos jungia
si padėti.

ARKIVYSKUPAS UŽ 
LIETUVIUS

Los Angeles arkivyskupas 
Timothy Manning paskelbė 
pareiškimą: -Du paskutinio 
meto įvykiai atnaujina mūsų 
širdyse užuojautą ir ašaras 
dėl narsios lietuvių tautos li
kimo » Arkivyskupas prime
na Lietuvos ilgą ištoriją, lie
tuvių kalbos grožį, Nepriklau 
somyLės kovas, trėmimus, lie 
tuvių gilų tikėjimą. «Kol Lie
tuva laikosi savo dvasinės 
stiprjbėe, savo pareigos, tei 
siugumo jausmo, savo pašiau 
kojimo, savo pasitikėjimo Die 
vu, kol laisvasis pasaulis ją 
remia, tol yra vilties.»
H—iII 
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New Yorko lietuviai atšven 
tė Klaipėdos «švadavimą 1923 
metais. Buvo ekumeninės — 
katalikų ir protestantų — pa
maldos ir akademija.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Aš padėjau knygą ir galvojau: jeigu aš da
bar nueisiu į Jatulio patatalpą, jis bus nustebęs 
mano atsilankymu. Jo veide išsiverš tas keistas 
veržlumas, kurį aš pastebėjau per pirmą jo pa
matymą. Ir apie ką mu lu kalbėsime? Nebėra Ša 
piros, ir Mūzos nebėra, ir gyvenimas nėra absnr 
das ir nėra pažintinė medžiaga Apie ką mudu 
kalbėsime: aš — komjaunuolis, jis tarybinio gy
venimo an malija — mano jaunatviškų metų ko
lega ir... kunigas?

Aš staiga pasijutau išsekęs doktrinierišiku- 
me, lyg žuvis išmesta ant kranto ir apmaudin 
gai stebinti, kaip atokiau gaivi ir vandeninga 
upė teliūskuoja savo vilnimis.

Juk antikos krikščionys savo doktriną sim
bolizavo žuvies siluetu. Gal man nueiti pas Ja- 
tulį ir, nieko jam neištarus, .nieko jam nepasa
kius, išpiešti ant popieriaus, ant sienos, ant sta
lo, ant savo nuosavos rankos žuvies siluetą?

Du raiškūs šūviai sutrinksėjo lauke.
Šūviiai sutrinksėjo skubomis, tuoj vienas po 

kito, lyg du smarkūs trenksmai dmrimis. Aš iš
girdau žmogaus surikimą, kuriame buvo baimė 
ir skausmas. Tai buvo atliepis į šūvius.

Aš iššokau iš šiltos lovos, apglumęs, nesu
prasdamas tokios nepaprastybės, šūvių išdaugos 
kolūkyje ir žmogaus riksmo tamsoj. Aštrūs auto 
mobilio farų spindulys pervėrė mano langą ir 
dingo gatvės posūkyje pro skverą. Motoras urz 
gė ir urzgimas skubiai tolo.

Virpėdamas dėl vėsos ir nuogąsčio, aš sku 
bomis užsimečiau ant savęs apdarą ir išbėgau 
raštinėn Erie durų susidūriau su išsikišusiu lau
kan Dareika.

— Kas čia? — paklausė senis.4— Šūviai?
— Bėgu ištirti, — atkirtau Dareikai.
Prie rašt nės laiptų jau subėgo žmonės. 

Tai vis iš kumetyno, nes abu namai kaip ir gre 
ta. Partorgas reikšmingai suspaudė man alkū
nę Po valandėlės aš sustojau greta atokiau. Be
veik ausin jis man pasąkė:

— Raikūnas atsivežė draugą iš agitropo, 
Kažkas šovė iš už kampo automobiliu. Atrodo, 
sužeidė svečią. Raikūnas tuoj pasuko mašiną ra 
jono medpunktan. z

— AŠ net sutūpiau vietoj, lyg klupščiai pa
lūžtų.

— Atentatas? — aš suvapėjau..
— Gal būt, — sutiko partorgas. '
— Tai kvepia plačiomis išvadomis, — aš 

ėmiau suprasti tai. kartu jusdamas, kad mano 
ryšiai su stalčių literatūra gerai žinomi tolimam 
draugui Tvar kovui.

— Kvepia, mielas drauge, — sutiko par- 
orgas.

Žmonės bailiai kuždėjosi, lyg būdami ligo
nio pataloje.

Vėliau visus Smalsuolius pavarė namo.
Ryte Jatulis sutiktas prie durų, pasisakė 

man, kad negirdėjęs sąmyšio. Jo nuovargis taip 
jį surakinęs lovoje, kad jis miegojęs, kaip už
muštas.

Grįžęs Raikūnas buvo audringai grasus ir 
nekalbus.

Po pietų kolūkyje atsirado du vyrukai iš 
specialaus milicijos dalinio su treniruotu šuniu. 
Šuniui davė pauostyti kažkokį skarmalą ir, kiek 
patupčiojęs vietoje, tai dairydamasis į raštinės 
duris, tai žvelgdamas į vėjo išgarintą taką, vos 
unkšdamas, mokytas šuo panorėjo bėgti taku, 
tempdamas už pavadžių savo vadovą.

Šuo bėgo j kemsyną, kur buvo maldykla, 
ir ėmė draskyti nagais skaptuotos rankenos du
ris. ourys nebuvo užrakintos. Jas plačiai atvė
rė, šuo ir jo vadovas, lengvas ir mitrus vyru
kas su labai siaurom kelnėm ir keli dar kviesti 
niai liudininkai jbėgome maldų namelio vidun,

Mažoje patalpėlėje buvo keistai jauku. Vis 
dėlto čia kai kurių žmonių įsitikinimu buvo vie
ta mistikai, kurios iš tikrųjų už pastato sienų 
lauke nebuvo. Mano jau matytas Jatulio alto" 
rius buvo čia priremtas prie sienos, apkrautas 
kulto dalykais. Antikinės Romos mirties bausmė 
— kryžius, pritvirtintos ant altoriaus, plačiai 
skleidė savo medines raukas. Ant kryžiaus ka
bojo- apgraibomis išskaptuotas nukryžiuotojo 
žmogaus lavonas.

Mokytas šuo tempė savo mitrų vadovą prie 
būdelės, kurioje buvo išsakomos tikinčiųjų nuo
dėmės dvasininkui. Ta būdelė, tokia suokalbinin 
kiška, atrodė tikra visų slapukų, visų antitarybi- 
ninkų pasimatymo vieta, natūraliai provokuojan 
ti mistines ir kontrarevoliucines idėjas.

Šuo sustojo prie būdelės ir suunkštė, žvelg 
damas savo rudomis, protingomis akimis i paly
dovą, vizgindamas savo trumpą, apkirptą uodegą.

Padėtis buvo tragiškai aiški.

(Bus daugiau)
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Kas mūsų laukia?
Jeigu žmogus mėgsta keliauti, jam geriausia būti lietu

viu. Per šimtą metų masinės emigracijos, vi š milijono lie 
tuvių išsisklaidė po pasaulio šalis, ne tik gerai žinomas, bet 
ir į Kiprą, Naująją Gvinėją, Afganistaną ir kitur.

Tautybės ryšys ir tinklas apjuagia visus išeivijos lietu
vius, ypač negalinčius normaliai su savo kraštu bendrauti. 
Vieni pas kitus lankosi ir netikėtomis progomis: Amerikos 
kariai lietuviai iš Vietnamo vyksta pas Australijos lietuvius 
atostogų, Korėjoje tarnaują aplanko lietuvius misijonierius 
tame krašte ir Japonijoje, lietuviai studentai pasiekia Euro
pą, Pietų Ameriką, JAV taikos tarnyoos nariai nuklysta į Tur 
kiją, Aziją, Afriką, ir susiranda savo tautiečių.

Per dvylikos mėnesių tarpą 60-ties asmenų Grandinėlė 
šoko Kolumbijoje ir Venecueloje, Čikagos ’Grandis «Austrą 
iijoje, Hamiltono «Gyvataras» apkeliavo Kanados vakarus, 
Čiurlionio ansamblis dalyvaus Venecuelos 150 metų Nepri
klausomybės šventėje, virš 150 JAV ir Kanados jaunimo 
vyks į Vokietijos ir Anglijos lietuvių skautų stovyklą, Uru
gvajaus «Ąžuolynas* žavėjo São Paulo ir Rio lietuvius.

Mūsų laukia didelė kelionė už 16 mėnesių — antrasis 
Pasaulio Lietuvių jaunimo Kongresas. Ne visi galės vykti, 
bet visi gali rūpintis, kad Brazilijos atstovų nuvyktų gražiai 
paruoštas geras skaičius. Jeigu pasisektų pasiųsti maždaug 
20-ties asmenų tautinių šokių grupę —- dar geriau.

1966 melais įvykusiame kongrese nusvėrė Vokietijoj 
Australijos ir S. Amerikos jaunimas, nors pusę atstovų su
darė Pietų Amerikos kraštų atstovai. Turėję didesnį vaidme
nį ir įtaką pasaulinio masto lietuvių jaunimo veikiai mokėjo 
gerai lietuviškai ir, dar’ svarbiau, gerai nuvokė išeivijos 
padėtį, politinius k ausimus ir taip toliau.

Nors kongresus ruošia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
kiekvienas kraštas mobilizuoja visas savo jėgas saviškiams 
nu iųsti, išrinkęs veikliausius ir geriausius. Susilaukus ir pa
ramos iš centro JAV-bėse, liktų dar atstovų kelionė iš Bra 
zilijos surinkti gal apie 10.000 kruzeirų ar daugiau.

Tai nėra eilinis atostoginis pasivažinėjimas, o žūtbūti- 
nis darbas mūsų jaunimui pagyvinti, apjungti ir surišti su vi 
sų kraštų lietuviais, kurie sudaro vieną lietuvišką šeimą.

Lietuviškos Draugijos
Vienas pirmųjų ir didžiau

sių valdybos darbų yra meti
nio plano sudarymas, lik blo
gai tvarkoma draugija neturi 
veikimo plano ir nežino, ką 
ji metų bėgyje veiks.

Reikia numatyti ir tinkama 
tvarka išdėstyti visas veiklos 
sritis.- minėjimus, koncertus, 
parodas, kalbėtojus, meninės 
programos atlikėjus, su ku
riais reikia iš anksto tartis.

Atskirose lietuvių kolonijo
se tenka parengimus derinti 
su kitų lietuviškų organizaci
jų parengimais, kad tą pačią 
dieną jų nebūtų perdaug ir 

kad lietuviai nekenktų patys 
sau.

Planingumo, įvairumo, pras
mingumo ir įdomumo trūksta 
ir mūsų organizacijų bei klu
bų ruošiamuose eiliu uose su
sirinkimuose, Labai dažnai 
pirmininkai ir valdybų nariai 
prieš susirinkimą nesusiren
ka į savo posėdžius, neapta
ria susirinkimo eigos.

Didžiausia liga, kuria serga 
visi mūsų organizacijų ir klu
bų susirinkimai, yra jų pro
gramos perkrovimas: kviečia
mi net keli ka.bėtojai, jų lai
kas neribojamas, diskusijos

MŪSŲ LIETUVA

Kunigo teismą
KOMUNISTINIS TEISMAS — TEISĖS IR TIESOS 

ĮŽEIDIMAS

(tęsinys)

ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 
SĄLYGOS

. Bet dar yra viena sąly
ga, kad tas įstatymas būtų 
pažeistas; tai mokymas pabrė 
žiant įstatymo nustatytas tai
sykles. Reiškia, nepilnamečių 
religinio mokymo organizavi 
mas ir sistemingas vykdymas 
yra užgintas tik tas, kuris pa 
žeidžia įstatymų nustatytas 
taisykles. Jei nepažeidžia, tai 
neuždraustas. Juo labiau yra 
leistas nesistemingas moky
mas. O koks yra ^pilnas vai
kų rengimas prie pirmos Ko" 
manijos?

Aš tų taisyklių nepažei- 
džian, nes jy nėra. Aš 28 me 
tų nebuvau Lietuvoje ir vai 
kų nerengiau prie pirmos Ko 
munijos. Pirmą kartą ir per 
trumpą laiką pradėjęs tikrin
ti jų žinojimą, galėjau pada
ryti klaidų ir būčiau buvęs 
dėkingas tiems, kurie mane 

išplečiamos nuKryįSta. Daug 
kalbama, o mažai padaroma 
Nėra prasmės kalbėti porą 
valandų, jei tą patį galima 
pasakyti per 15 30 minučių- 
Jei kviečiamas solistas, cho
ras ar tautinių šokių grupė, 
nebūtinai reikia prašyti dai
nuoti 20 dainų ar tiek šokių 
šokti. Kartais 3 4 dainos ar 
tiek pat šokių daug ger’au ir 
prasmingiau reprezentuoja pa 
tj programos dalies atlikėją-

Pastaruoju metu susirinki
mus, minėjimus, paskaitas ir 
eilines sueigas labai paįvairi
na naudojamos vaizdinės prie 
monės, kai filmų ar skaidrių 
būdu parodomi vaizdai plokš
telės ar magne.of<ono juosto
mis grojama muzika ar dai
nos. Paskaitos su tokiais pa
įvairinimais būna įdomesnės 
ir labiau traukia klausytojų 
dėmesį TSika ir parodėlės, 
knygos, laikraščiai, iškarpos, 
dokumentai, laiškai,fotografi
jos ir rinkiniai.

Punktualumas didelė dory
bė, tačiau jo beve.k visos 
mūsų draugijos stokoja. Per 
tai niekais nueina labai daug 
brangaus laiko

Lietuviški parengimai yra 
pagrindinė mūsų veiklos ir 
lietuvybės išlaikymo sritis. 
Taigi labai svarbu, kad jie 
būtų įdomūs, patrauklūs, ge
rai organizuoti ir planingi.

«Draugas» 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSiTO PARATODOS
Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

būtų apie tai pamokę, pers
pėję. Ne tik niekas neperspė 
jo, bet ir vėliau klausinėjau 
konfratrus apie tas taisykles 
ir niekas jų nežinojo ir nega
lėjo man paaiškinti. Kaip ga 
Įima pažeisti taisykles, kurių 
niekas nežino, kurios nepas 
kelbtos. Bent dabar, mane 
teisiant, norėčiau iš Tamstų, 
oficialiu valdžios atstovų, su
žinoti ir išgirsti, kada ir kur 
jos buvo paskelbtos, kad pi
liečiai galėtų jų laikytis.

Logiškai, pagal paaiškini
mą galvojant, turi būti kelių 
įstatymų nustatytos, turi būti 
kel os taisyklės, o ne viena.

NEPASKELBTŲ TAISYKLIŲ 
VYKDYMAS

Sudarant man bylą rusų kai 
ba buvo paskaityta instrukci
ja apie įstatymų taikymą kul
tams iš 1961 metų kovo 16 
dienos (instrukcija pi prime- 
neniju zakouodatelstva o kul- 
tach ao 16 marta 1961 g.). Ji 
neturi įstatyminės galios Lie
tuvos respublikoje, nes ji 
Aukščiausios Tarybos nepas
kelbta. Kaip gali piliečiai jos 
laikytis, jei ji nežinoma? Kiek 
viena respublika turi savo 
konstituciją su skirtingų 
straipsnių redakcija, savo bau 
džiamąji kodeksą, todėl ir vi 
si įstatymai, kurie turi galio
ti. turi būti Lietuvos respubli
kos Aukšč. Taiybos prezidiu
mo paskelbti, nes konstituci
jos 23 str. sako: «Lietuvos 
«Aukščiausioji Taryba yra vie 
nintelis Lietuvos TSR dekre
tų leidimo organas».

Jei aš būčiau žinojęs tas 
taisykles, būčiau i jas atsi
žvelgęs. Bet jų nėra. O kiše
nėje ar stalčiuje laikomos ins 
trukcijos ar taisyklės neturi 
įstatyminės galios, — tai kiek 
vienam aišku.

Taigi aš religinio mokymo 
užsiėmimų neorganizavau ir 
vaikų sistemingai nemokiau, 
taip pat nepažeidžiau jokių 
dekretų numatytų taisyklių. 
Todėl aš prieš 143 str. 1 d- 
nenusikaltau. Tai matyti iš 
liudininkių parodymų.

NUSIKALTIMAS LENINO 
PRINCIPUI

5. 1) 143 str., kuriuo esu 
kaltinamas, reikia ne bet kaip 
išaiškinti, bet pagal Lenino 
principus . O jis jau 1902 — 3 
m. tvirtino.- «Socialdemokra
tai reikalauja, kad kiekvie
nas turėtų pilną teisę išpa
žinti ko k pageidauja tikėji

197J m. kovo 26 d

mą visiška i laisvai. Kiekvie 
nas turi turėti pilną teisę iš 
pažinti pageidaujamą tikėji
mą visiškai laisvai. Kiekvie
nas turi pilną teisę ne tik 
laikytis kokio nors tikėjimo, 
bet ir kitą tikėjimą platinti. 
Juo labiau tad kunigu gil i 
atlikti savo pareigas. r

2) Bažnyčios nuo valstybės 
ir mokyklos nuo Bažnyčios 
atskyrimo dekrete, paskelpta- 
me 1918 m. sausio 23 d. 9 
paragr. parašyta:

«Mokykla atskiriama nuo 
Bažnyčios. Dėstyti religinių 
tikėjimų mokslą visose vals
tybinės ir visuomeninėse, o 
taip pat ir privatinėse moky
klose, kur dėstoma bendro 
lavinimo dalykai, nebeleidžia
ma.

Piliečiai gali mokyti ir mo
kytis religijos privačiu būdu.» 
(X t 6 p. XV t. 156-7 psl,).

DEKRETAS APxE RELIGINI
M KYMĄ

Pagal šį dekretą, kuris nė
ra atšauktas, draudžiama ti
kybą mokyti tik valstybinė
se, visuomeninėse ir privati
nėse mokyklose,, kur dėstomi 
bendro lavinimo dalykai. Tai 
gi pagal tą dekretą vien tik 
tikybos galima mokyti bažny
čiose, nes tai yra privati iš
taiga. Taigi pagal tą dekretą 
parengimas prie pirmos Ko
munijos yra pilnai leistas.

Tai patvirtina ir kitos bro
liškos socialistinės šalys, įku- 
rios laikosi leninizmo. Pavyz
džiui Lenkijoje, demokratinė
je Vokietijoje, Vengrijoje, Če 
koslovakijoje visur yra mo
koma tikybos sistemingai baž 
nyčiose arba bažnytiniuose 
namuose. Dėl vaikų rengimo 
prie pirmos Komunijos nie
kas jokių priekaištų nedaro, 
kunigams fyra pi’nai leista 
dėstyti katekizmą. Jie tikrai 
įgyvendina Lenino prlnJpą, 
ir niekas jų neteisia. O mū
sų krašte, kur skelbiama pil
niausia sąžinės ir religijos 
laisvė, kur Lenino mokslas 
sudaro pagrindą, kunigai tei
siami už savo pareigų palūki
mą, žinoma, ne už piluą, o 
tik už pamėginimą

6. Suvienytų Nacijų Organi
zacijoje 1948 m. gruodžio 10 
d. buvo priimta «Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija», 
kurią priėmė i«* pasirašė Ta
rybų Sąjunga Tts deklaraci
jos 18 str. sako; «Kiekvienas 
žmogus turi teisę į mindės, 
sąžinės ir religijas laisvę; ši 
teisė leidžia... laisvai išpažin
ti savo religiją kaip pavie
niai, taip ir bendrai, laisvai 
mokytis religijos mokslų, pra- 
vesdinėti pamaldas ir atlikti 
relig.nes apeigas.*

Deklaracila mūsų valstybės 
priimta. Priimta ir, kad «leis
ta mokytis religijos moks
lų», — gbet kodėl nevykdo
ma? Pagal tą priimtą dekla
raciją galima ne tik katekiz
mą, bet ir tikybą dėstyti, nes 
visi turi teisę jos mokytis. O 
aš esti teisiamas už tai, kad 
kelioliką vaikų patikrinau ir 
keletą žodžių nežinantiems 
paaiškinau.

(Bus daugiau)
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Gilią užuojautą Gudelių šeimai, 
mirus A A. ANTANUI GUDELIUI, reiškia

Matelionių šeima

ŠVENTOSIOS SA VAPĖS
IR VELYKŲ °AMALD0S
ŠV. KAZIMIERO P RAPIJO.TE

Didįjį Ketvirtadienį vienerios šv. Mi ios vakare 20 
valandą. Po mišių procesija į kalėjimą.

Didįjį Penktadienį pamaldos prasidės 14 valandą, 
kad galėtų baigtis apie 15 valandą Ir tą dieną bus ga
lima priimti Švenčiausią.

Didįjį Šeštadienį ugnies šventimo ir kitos pamal
dos prasidės 20 valandą. Baigsis po 21 valandos.

VELYKŲ DIENĄ iškilmingos mišios 17 valandą, 
kaip kiekvieną sekmadienį. Pfer tas mišias giedos «Auš
ros» choras iš Lietuvos gautas velykines giesmes, ir vi
si žmonės tradicines giesme»

Visos tos pamaldos bus didžiojoje salėje, kaip ir 
Verbų dienos mišios su procesija 17 valanda.

VZelina
Klebonijoje vieši kun. Mar

tynas Gaidys, salezietis, jau 
20 metų dirbąs Minas Gerais 
valstijoje, prieš tai buvęs 
Portugalijoje.

arniž
Vyresniųjų naujai tautinių 

šokių grupei talkino dr. Au
dra Deveikytė, pamokydama 
Malūną. Šustą, Gyvatarą, prieš 
išvykdama atgal į Buenos Ai
res kovo 24 d, Šiuo metu lau
kiama IV Tautinių Šokių šven 
tės knygutės, kurioje nurody
ti šokiai 1972 metais įvyk
siančiai šventei JAV-bėse.
llRCTgfflįl 
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JUOSTŲ AUDIMO ir lietu
viškų raštų siuvinėjimo kur
sai po atostogų vėl tęsia dar
bą. Pagal susitarimą, dabar 
renkamės sekmadieniais 16 
vai. Priimamos naujos kursan 
tės (reg. mok. 5 kruz.)

Prieš šv. Velykas bus mar
ginami kiaušiniai lietuvių liau 
dies meno motyvais. Gražiau
si margučiai bus premijuo. 
jami

JONAS J H U T IS
RUA COSTA BARROS, 352 

-M ■ ■

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

ų, indų bei darbo įrankių.. ■■ .«
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DR; ANTONIO SI A U-L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-lnfancia

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

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

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

Kursai vyksta Jaunimo Na
muose! grojant liet, plokštelių 
muzikai.

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
Vila Zelinos parapijoje vei
kia šeštadieniais prieš pietus 
10 vai. ir po pietų 3 vai. Jau
nimo Namuose. O sekmadie
niais 10 vai. renkasi tiktai 
jaunimas; amžiaus riba ne
nustatyta. 
nwsgBMn

Praėjusį sekmadienį šv. 
Juozai o Vyrų Brolija atšven
tė metinę savo šventę, su mi 
šiomis ir procesija lauke. Po 
mišių Jaunimo Namuose bu
vo jaukios vaišės, kuriose da 
lyvavo ir Bendruomenės cho
ras, ir veikėjos moterys vy 
rams dažnai talkininkaujan
čios. Šventė ir vaišės praėjo 
labai pakilioje nuotaikoje.
iinggasHKgin 
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CAMPINAS
Prie Oampinas miesto Pau- 

linha miestelyje mirė senas 
«Mūsų Liet vos* skaitytojas 
Antanas Gudelis, sulaukęs 79 
metų amžia s. Mirė kovo 3 

dieną. Paliko nubudusią žmo 
ną Emiliją, sūnų Juozę, duk
terį Eleną, marčią ir žentą, 
anūkus.
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VELYKŲ DIENĄ po 17 va
landos mišių bus margučių 
paroda bei ridenimas. Už gra 
žiausiai nudažytus margučius 
bus duodamos gražios pre
mijos.

Jei dalyvaujantieji margu
čių varžytinėse atsineštų sa
vo užkandžius, tai gėrimų 
bus galima gauti vietoje ir 
bus galima grąžtai pabendrau 
jant drauge praleisti Velykų 
vakarą. Nyrintieji galės ir pa 
sišokti bei pažaisti tautinius 
žaidimus-ratelius.

margučius dažysimi

Šitą šeštadienį, kovo 27 die 
ną 15 valandą Šv. Kazimiero 
lituanistikos mokykloje bus 
margučių dažymo pamoka. 
Gali dalyvauti ne tik moky
klos vaikai, bet ir visi norin
tieji pasimokyti. Kaip margu
čius dažyj parodys plė, Ire
na Skurkevičiūtė, kuri tikrai 
sugeba juos labai gražiai nu
dažyti.

Atsineškite savo virtus ar 
nevirtus kiaušinius I

PADĖKA UŽ MALONIĄ 
VIEŠNAGĘ

Iš šaltos sniege paskendu
sios Čika os atvykęs S. Pau
lin, radau ne tik šiltą klima
tą, bet ir šiltas lietuviškas 
širdis. Kur tik pasisukau, vi
sur buvau labai maloniai pri
imamas, vaišinamas, laiko

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo 4
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

ZELJNOJE 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!

mas Nors trumpu žodeliu, 
bet labai nuoširdžiai noriu 
visiems ir visoms padėkoti.

Gerb. prelatui P. Ragažins- 
kui ir T. Jonui Bružikui su jų 
asistentais dėkoju už iškil
mingai atlaikytas pamaldas sa 
vo bažnyčiose už a.a. mano 
velionę žmoną, Bendruome
nės chorui už pagiedojlmą ir 
vaišes. Šv. Juozapo Vyrų Bro 
Ii jai už pagražinimą pamaldų 
savo uniformomis ir žibintais 
ir visiems tautiečiams, daly
vavusiems tose pamaldose.

Dėkoju piei, Onai Mateli©- 
nytei jos mamytei ir pp. bi
jūnėliams už vaišes. Izabelės 
Seliokienės dukrai Elenutėi 
ir žentui Martynui Ramel- 
kams ilgesnį laiką mane lai
kiusiems ir globojus į e ms*. Taip 
pat už vaišes, pavežiojimą po 
miestą, nugabenimą į Santos 
dėkoju Onai Masienei su vy
ru ir jų vaikams, ir pp. Vero
nikai Tatarūnienei su vyru 
už keletą dienų Santose, M, 
Pakalnienei, Kaziui ir jo žmo 
nai Maculevičiams ir jų du
krai Tekliutei bei Šimkūnams. 
Algirdui Šukiui su ušeima tu
riu padėkoti ir pavežiojimus 
po gražias vietas Kultūrinin
kams pp. Steponaičiams San
tose, Elenai Pavilonienei su 
sūnumi.

Negaliu pamiršti ir p Juli
jos Joteikaitės Galvão ir jos 
malonaus vyro Josė dažnai 
mane pavažinėjusiems pb Š. 
Raulį, vaišinusiems ir globo
jusiems ir visai mano ligonę 
žmoną siaugiusios Onutės Jo 
teikaitės giminei su mamyte, 
parodžiUttiai man labai daug 
geros širdies. Irenai Skurke 
vičiūtei ir jos draugėms D. 
Ruzgaitei, R. Braslauskaitei, 
parodžiusioms man gražų cir
ką, o jos tėveliams už vaišes 
namuose.

Dėkoju prel. Ragažinskui 
aprodžiusiam man Rio de Ja

Raštinė: *
. 15 de Novembro, 244 

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

neiro miestą, Tėvams Jėzui
tams už nuolatinę pastogę, jų 
šeimininkei Angelikai Triu- 
bienei už rūpestingą globą ir 
patarnavimus.

Jei kurio nors mielo tautie 
čio pavardę būčiau apleidęs, 
tai atsiprašau. Tiek daug ma 
ne žmonių pamylėjo, kad 
sunku visus beatsiminti.

Dar kartą visos ir visiems 
nuoširdžiausias ačiū ir links
mų Velykų šven&iųi

Su pagarba ir padėka Jūsų 
Vincas Kuliešius 

h—n iigiwimu

RIO DE JANEIRO
S olistas Stasys Citvaras, gy

venąs New Yorke, ruošiasi 
birželio gale sugrįžti į Kio, 
kuriame gyveno prieš 15 me
tų. Brazilijoje išmokęs Jaikro 
dininko amato, kuriuo ir JAV- 
bėse verčiasi. Išvykdamas no 
ri suruošti koncertą Yra da 
lyvavęs kazokų chore, kuris 
iš JAV apkeliavo įvairius pa
saulio kraštus, o dabar vėl 
grįžta į Rio de jJaneiro;»

BRAŽINSKAI PAVOJUJE

Turkijos Aukščiausias teis
mas panaikino žemesniojo 
teismo sprendimą, pagal kurį 
lietuviai ;Brazinskai pasukę 
sovietų lėktuvą ląiąvėp, buvo 
priimti kaip politiniai pabėgė 
liai. Viso pasaulio lietuviai 
raginami kreiptis į Turkijos 
valdžią, kad Bražinskų sovie
tams neišduotų, nes jų laukia 
mirties pavojus. 
hm—b 
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(pabaiga iš 1 pusi.)

Sovietams toks pripažinimas 
negalimas.

Casaroli pareiškęs sovie
tams pageidavimus apie kata 
likų padėtį, kurių dauguma 
gyvena Lietuvoje, Ukrainoje 
ir Gudijoje — iš viso apie 
4,5 milijonai. Kalbėjęsis ir su 
Maskvos provoslavų patriar
chatu dėl jo atstovo prie Va 
tikano.

Vatikano spauda neskyrė 
daug dėmesio Casaroli kelio
nei, nenorėdama sukelti nepa 
grįstų vilčių. «Drauge» rašo 
ma, kad Vatikanas labai gerai 
pažįsta Sovietų priespaudą ir 
tikinčiųjų persekiojimą, bet 
kartu gerai žino ir prispaus 
tųjų kančias. Todėl ir ryžtasi 
stengtis kokiu nors būdu pa 
dėti katalikams už geležinės 
uždangos. Casaroli sugebėjo 
sudaryti sąlygas Vengrijoje 
1964 metais paskirti naujų 
vyskupų tuščioms vyskupi
joms užimti. Taip pat užmez 
gė su Jugoslavija diplomat! - 
nius ryšius, 18 metų nutrauk
tus.
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