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Mano dienos darbas vėl prasi
dės sekantį rytą. Kapas nėra ak
la gatvė, be išėjimo, o pervaža.
Jis užsidaro sutemstaritir atsive
ria auštant.

Jis JA UT Ė
BUSIMOJI
GYVENIMĄ

" AŠ ESU PRISIKĖLIMAS IR
GYVYBĖ; KAS TIKI Į MANE,
NORS IR BŪTU MIRĘS, BUS
GYVAS", Jo. 11, 25.

Victor Hugo, tai vienas iš
pačių žymiausiųjų Prancūzijos
rašytojų. Velykų proga dedame
jo minčių pluoštą apie amžiny
bę. Red.

vūūūččrūarūūūūūūūūo

AŠ jauste jaučiu savyje busi
mąjį gyvenimą. Esu kaip giria/
kadaise iškirsta: naujos atžalos
yra stipresnės ir gajesnės negu •
kada nors anksčiau.
Aš žinau, kad kylu į dangų.
Saulė šviečia viršum mano gal
vos. Žemė man teikia gaiviųjų
savo sulčių, o dangus man atsi
unčia nežinomų pasaulių atšvais
tą.
Jūs sakote, kad siela yra tik
kūninių jėgų apsireiškimas . Bet
kodėl mano siela yra šviesesnė
kada mano kūnesjėgos ima silp
ti?
Ant mano galvos žiema, bet
mano Širdyje amžinas pavasaris.
Aš šią valandą alsuoju alyvų, ži
buoklių ir rožių kvapsniu, kaip
būdamas dvidešimties metų.
Juo arčiau einu prie galo, juo
aiškiau aplink save girdžiu ne
mirtingas, mane kviečiančias
pasaulių simfonijas. Tai nuostabu,
bet tai paprasta. Tai užburianti
pasaka, bet tai ir istorija.
Pusę šimtmečio aš dėsčiau sa
vo mintis eilėmis ir proza. Aš
bandžiau viską: istoriją, filosofiją,
dramą, romanus, padavimus, saty

GERBIAMUOSIUS PRELATUS,
MIELUOSIUS KUNIGUS SALE
ZIEČIUS, VISUS KUNIGUS LIE
TUVIUS, VIENUOLES, ORGANI
ZACIJAS IR BROLIJAS,PMŪSŲ
LIETUVOS”RĖMĖJUS BEI
SKAITYTOJUS IR VISUS TIKIN
ČIUOSIUS LIETUVIUS, LIETU
VES SVEIKINAME V. JĖZAUS
PRISIKĖLIMO IŠ MIRUSIŲJŲ
ŠVENČIU PROGA! LINKIM VI
SIEMS GYVAI GYVAI PATIRT
DŽIAUGSMO IR STIPRYBĖS IŠ
IŠGANYTOJO UŽTIKRINIMO,
JOG KELSIMĖS IR MES GAR
BEI, LAIMEI, KURIU IŠ MŪSŲ
NIEKAS NEBEATIMS NIEKADA.
„MUSU LIETUVOS’LEIDĖ
JAI IR ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS KUNIGAI

rą, ode ir dainą. Tačiau jaučiu, kad
nepasakiau nė tūkstantosios daliės
to, kas yra manyje.
Eidamas į kapą, galiu pasakyti,
kaip ir daugelis kitų, kad aš užbai
giau savo dienos darbą, bet negaliu
sakyti, kad užbaigiau savo gyveni
mą.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

TĖVAI JĖZUITAI
e
ŠV. VELYKŲ PROGA ŠIRDIN
GAI SVEIKINAME SAVO PARA
PIJIEČIUS, LINKĖDAMI LINKS
MU JĖZAUS PRISIKĖLIMO
ŠVENČIU,
SALEZIEČIAI
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Lietuvoje išėjo Jono Lukaševičiaus knyga "Reemigrantai"apie lietuvius, kurie sugrįžo Lie
tuvon po okupacijos, daugiausia
iš Brazilijos ir kitų Pietų Ame
rikos kraštų. Aprašytas jų gyve
nimas Lietuvoje. Knyga 142 psl.
išleista 600 eg z.
V
"
9

BWIRGTOJT; TMEJE
• Per dieną Vilniuje 250 autobu
sų ir 189 troleibusais pasinaudoja
beveik pusė milijono asmenų.

• Lietuvoje 197 0 metais sugauta
4.400 centnerių žuvu vidaus vande
nyse /upėse ir ežeruose/.

Šiais metais Klaipėdos žvejai
.vigavo apie 4 milijonus centnerių
žuvies, o žuvies pramonė siekia
neveik pusę Klaipėdos gamybos.

Renavos parke, Mažeikių aps
krityje, auga storiausia Lietuvos e*
glė. Jos kamieno apimtis prašoka
3, 5 metrus.

Lietuvoje yra 330 hektarų dur
pių, kurių ištekliai yra apie 5. 300
milijonų kubinių metrų.

Seniausias Žemaitijos ąžuolas
auga prie Plungės-Kulių kelio. Joapimtis 7, 5 metrų. Sakoma,kad jis
jau buvęs drūtas ir stiprus, kai Jo r
gaila su Vytautu krikštijo žemai
čius pries 559 metus.
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Visų rūšių bendrojo lavinimo
mokyklos ir mokiniai okupuotoje
Lietuvoje: 1960-61 m. buvo 4.257
mokyklos ir jose buvo 453 tūkstan
čiai mokinių; 1965-66 m. buvo
4.404 mokyklos ir 556 tūkstančiai
mokinių; 1970-71 m. buvo 3,778
mokyklos ir 57 5 tūkstančiai moki
nių, (Viestnik statistiki, Maskva,
1971. V. 9, 75 psl. )
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Kauno lėlių teatras, vadovauja
mas Stasio Ratkevičiaus, Vengrijo
je parodė pasaką "Eglė žalčių kara
lienė". Vilniaus bibliotekos vaikų
skyriaus lėlių teatras Slovakijoje
rodė "Popierinis arkliukas."
9

Palangoje 23 šio miesto ir Klai
pėdos menininkai išstatė apie 60 ku
rinių, kurių įdomiausi buvo drobės,
medžio raižiniai, keramika, plasti
kos kuriniai ir kilimai.
9

0 Vilniuje, praėj, metų gruodžio
mėn.vidury respublikinėje biblio
tekoje įvyko V. Mačernio kūrybos
vakaras. Apie poetą pasakojo kri
tikas Vyt. Kubilius, mokslo drau
gai Pranė Jakimaitienė ir poetas
Eugenijus Matuzevičius. Mačernio
eiles skaitė konservatorijos stu
dentai.

Bendro lavinimo mokyklas Lie
tuvoje pernai baigė 22.000.

9

Lietuvoje minėtas rašytojos Ie
vos Simonaitytės, Aukštųjų Šimo
nių likimo autorės 75-tasis gimta
dienis. Kartu išėjo jos naujas romanas,Paskutine Kūnelio kelionė')

9

Vyskupas Julijonas Steponavičius,
Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų apaŠtalinis administratorius, šventė
b0 metų sukaktį. Kunigu įšventintas
1936 metais po studijų Vilniaus uni
versitete; 1955 tapo vyskupu. 1961
metais buvo ištremtas įKaunivjskupiją; jam neleidžiama eiti vysku
po pareigų.

Lietuvoje pravestas kultūros
paminklų surašymas : surašyta 660
piliakalnių, 1,200 pilkapių ir sen
kapių, 220 mitologinių akmenų,
4.7 00 koplytėlių ir kryžių. Daugiau
sia piliakalniu yra Utenos rajone —
net 45,

Vienintelė lietuvių organizaciją,
Lenkijos valdžios pripažinta yra lie*
tuvių visuomeninė kultūros draugija,
turinti šiuo metu 1.750 nariu 44 ra
telius ir du skyrius.

Ežerų ir ežerėliu Lietuvoje yra
apie 4.000. Žiloje senovėje jų būta
gal dešimteriopai daugiau. Dabar
kai kurie yra sausinami.

Vasario 13 d. Šiaulių gyventojų
skaičius pasiekė 100.000, kai Daunoravičių šeimai gimė sūnus.Šiau
liai yra ketvirtas miestas Lietuvo
je /po Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
ir pries Panevėžį/.
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Kadangi sumažėjęs mišku plo
tas neigiamai atsiliepia i žemės
derlingumą, miškus Lietuvoje nu
matoma praplėsti 300.000 ha.

• Worcesterio, JAV, lietuviu
parapiją perėme tėvai marijonai,
pakviesti vietinio vyskupo. Parapija buvo įsteigta 1891 metais
Šv.Kazimiero draugijos, įkurto^

1876 metais. Naujuoju klebonu
paskirtas kun. A. Miciūnas, MIC.
g Pasirodė nauja plokštelė "Lie
tuvių kompozitorių dainų rečita
lis", įdainuota solistės Stasės
Klimaitės, akompanavo A.Kučiū
nas . Plokštelėje 14 dainų: Binko,
Kiršos, Tysliavos, Putino, Mai
ronio, Jakšto ir Buivydaites poe
zija, dainon paversta Petrausko,
Vanagaičio, Šimkaus, Tallat-Keipšos, Naujalio, Gruodžio, Jakubeno, Sodnio, Gaidelio ir V. K. Ba
naičio .
@ Dr. Martynas Anysas paruo
šė 300 psl.veikalą apie Lietuvos
kovą su hitlerinės Vokietijos po
litika Klaipėdos krašte. Autorius
buvo daugeliu įvykių dalyvis.

Prieš šimtą metų gimė Fricas Richardas Saudinis, gimęs
Rezininkuose ir gyvenęs Gumbi
nėje. 1905 metais jis pirmasis
pasaulyje atrado sifilio ligos ken
9 Varšuvoje pradėtas leisti mėne
kėją ir tapo pasaulinio masto gar
sinis laikraštis Lenkijoje gyvenan
senybe. Mirė būdamas 35 metų
tiems lietuviams, pavadintas:
amžiaus.
"Varsnos".
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HSAlILYJE^y
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0 Vilniuje mirė Augustinas Griciis
rašytojas, žurnalistas ir dramatur
gas, pasižymėjęs ypatingai humoris tika.

9

Lietuvos evagelikų reformatų
Bažnyčios superintendentas kuni
gas Povilas Dilys atšventė 40 me*
tų kunigystės sukaktį. Gimė Vil
niuje, studijavo teologiją Varšu
voje. Po karo Vokietijoje studi
javo ekonomiją, nuo 1951 gyvena
Čikagoje, bendradarbiauja spau
doje, dalyvavo tarptautiniuose
reformatų suvažiavimuose Jis yra
lietuvių ekumeninio būrelio naws.
9

I. Smieliauskienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė "Grands
Čikagoje, įvairiose vietose per
8 veiklos metus pasirodė 1 30 kartų. Narių yra 82.
9

3

NR. 13 (1235) 1972.III. 30

dabartinė

MŪSŲ

LIETUVA

Kinija

Komunistų valdomoji Kinija pergyveno tris skirtingus laikotarpius.
Paėmęs Kinijos valdžia į savo rankas 1949 m., komunistų vadas Mao Tse-tung pavedė savo ištikimiems bendradarbiams provincijų, apskri
čių ir miesto valdžias, pradėjo atstatyti apgriautus miestus ir susisie
kimo priemones ir kovojo prieš plačiai įsigalėjusią korupciją. Matyda
mas lėtą krašto atstatymą, 1958 m. jis paskelbė skambų šūkį— "didelį
žingsni pirmyn"— ir ragino tautiečius steigti vietines plieno gamyklas,
gaminti darbo įrankius ir ūkio padargus ir kelti Kinijos pramonę. Ūkinin
kus jis ragino atsisakyti privačios nuosavybės ir dėtis į ūkio bendruomenes. Deja, jo bandymai nepavyko, ir 1962 m. Mao Tse-tung nustojo prezidento vietos.
Tačiau negeriau sekėsi ir nau
darbininkų atstovų. Kiekviena pro
jam prezidentui. Jis sekė Rusijos
vincija, apskritis ar miestai gali
komunistų pavyzdžiu ir pradėjo vis steigti įmones, gerinti susisiekimo
priemones ir žemes ūkį ir investuo
ką koncentruoti į vyriausybės ran
kas. Tokiu būdų išaugo galingų val ti kapitalą ten, kur jis duoda dau
giau naudos. Ūkininkai yra sujung
dininkų karta, kurie visose srityse
ti i bendruomenes ir savo asmenitardavo paskutinį žodį.
nei naudai turi tik mažus žemės
Prieš tą naują biurokratų luo
mą 1966 m. Mao Tse-tung sukėlė
sklypus .
"kultūros revoliuciją" ir paleido į
KAIP DABAR ?
darbą gerai organizuotą ko munis Surinkus žinias iš užsienio žur
tų jaunimą. Jauni fanatikai pradė
nalistų, aplankiusių Kiniją tarp 1970
jo terorizuoti valdininkus, ministe
ir 1972 metų, gaunasi toks dabarti
rius, užsienio atstovus, profeso
rius ir senų pažiūrų žmones. Ma
nės Kinijos vaizdas.
tydamas, kad jaunimas nuėjo per
Nei vienas Kinijos pilietis ne
kenčia bado ir nemoka valstybei mo
toli, Mao Tse-tung uždarė mokyk
las ir universitetus ir įsakė kariuo kesčių. Valstybės valdymo aparato
išlaidos padengiamos įmonių pelnu.
menei pristabdyti karštagalvius.
Visi kinai gydomi veltui ir niekas
Nuo 1970 m. Kinijoje pastebi
mas naujas laikotarpis. Jis yra bū nemoka už mokslą. Pabaigę viduri
dingas ne kultūros augimu, bet tech nes mokyklas, jaunuoliai siunčiami
nikos pažanga. Literatūroje, mene į ūkius, fabrikus ar į kariuomenę, .
ir architektūroje komunistai beveik kad kasdieniniam gyvenime įgyven
dintų Mao Tse-tung mintis, su ku
nieko naujo nesukūrė, bet techni
riomis susipažino mokyklose. į ukoje gerokai pažengė. Visos Kini
niversitetus priimami tik tie, ku
jos provincijoms, apskritims ir
riuos rekomenduoja ūkio ar fabrimiestams buvo suteikta plati auto
nomija. Tuos vienetus valdo ne cen- kų tarybos ir kariuomenės dalinių
traline valdžia, bet žmonių išrink vadovybės. Vidurinės mokyklos ir
universitetai steigia savo dirbtuves
tos tarybos, susidedančios iš ko
ir studijuoja iš arti gamybos eigą.
munistų partijos, kariuomenės ir

— Atidarykit, mieli draugai, mes atgabename kultūrai reikalingas prekes!
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Visur daug diskutuojama ir ieškoma
priemonių tobulinti techniką. Prity
ręs technikas specialistas gali tapti
universiteto profesorium.
Darbininkų algos yra gana že
mos: tarp 18 ir 25 dolerių į rAėnesį.
Niekas negali įsigyti privačiam var
tojimui automobilio ir televizijos aparato. įprasta susisiekimo priemo.
nė yra dviratis. Jis kaštuoja tarp
7 5 ir 90 dolerių. Butai yra pigūs ir
maisto produktų kainos neaukštos.
Krautuvės pilnos įvairių prekių ir
nesimato laukiančiu eilių, kaip ki
tuose komunistų kraštuose. Valdžia
ragina pribrendusius vėlai kurti šei
mas ir neapsikrauti vaikais. Mote
ris turi lygias teises su vyrais ir
dažnai dirba tą patį darbą. Ūkio me.
chanizacija yra labai atsilikusi,
Kinijos vyriausybės perka kvie
čius Kanadoje ar Australijoje ir eks
portuoja medžiagas ir žaliavas . Mies
tų gatvės yra labai švarios ir jose
nesimato elgetų. Kinijos kariuome
nė išsilaiko savo pačios darbu. Ka
reiviai gamina ginklus, ūkininkauja
valstybės dvaruose, turi savo ver pyklas, siuvyklas ir batų dirbtuves.
Jaunuoliai laiko didele garbe tarnau
ti kariuomenėje ir ginti kraštą nuo
"imperialistų". Chou-En-lai inicia
tyva Kinija turi virš 60 pasiuntiny
bių ir teikia užsieniui, ypač Afrikos
valstybėms, įvairią pagalbą. Kinai nė
ra nei laimingi, nei nelaimingi. Jų
gyvenimas yra valdžios nustatytas
ir gana pilkas.

PUTNAME
KURIAMA
LIETUVIŲ
KOLONIJA
Netoli Hartfordo ir Bostono, Con
necticut valstybėje yra Putnamo
miestelis, šalia jo įsikūrė Nek.Pr.
lietuvaičiu seserų vienuolynas . Čia
yra spaustuvė, mergaičių bendra
butis, netoliese nauja Ark. Matu
laičio senelių globos namai; Čia bū
na visokių suvažiavimų, stovyklos ,
ir k. Lietuviai šią vietele labai pa
milo. Ir štai praneša, jog LITO
lietuviut finansinė bendrovė čia užpirkus didelį plota% žemės, prie eže«
ro,ir jau pardavinėja sklypus lietu
viams norintiems čia įsikurti. Pir
mieji nusipirkusieji sklypus žada
pradėt namų statybą, jau ateinan
čiais metais. Galimas dalykas, jog
čia išaugs visai padorus lietuviš
kas miestelis.
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JR.IUVIHU METllflPVSKfllTA
Pasibaigus rinkimams į naują Brazilijos Lietuvių Bendruomenes Ta
rybą, 1970-1972 metais veikusi taryba visuomenei praneša svarbesniuo
sius savo veiklos bruožus. Šalia šios apyskaitos numatomi dar šalpos, ka
sos ir revizijos komisijos pranešimai.

1971-1972 metai

1970-1971 metai
Pirmuose posėdžiuose priim
tas veiklos planas; 1970 birželio 7
įvyko trijų Baltijos valstybių komi
teto, kuriame lietuvius atstovauja
LB ir LB tarybos pirm. J.Čiuvinskas, suruošta išvyka į Centro Muni
cipal de Campismo; São Bento salė
je birželio 14 įvyko iškilmingas mi
nėjimas, dalyvaujant valdžios, radi
jo ir spaudos atstovams, suruoštos
ir pamaldos už žuvusius; rugpjūčio
30 daug jaunimo ir senimo dalyvavo
Lietuvių dienoje Centro de Campis
mo; 1971 sausio 3, kartu su Žilvičiu
ruošta ir piniginiai paremta vaikams
eglutė; vasario 14 LB koordenavo
Vasario 16 minėjimą São Paule; BLB
Tarybos pirmininkas pasiuntė šias
telegramas : gruodžio men. Turkijos
prezidentui - prašydamas lėktuvu iš
Sov. Sąjungos pabėgusiems Brazinskams politinės prieglaudos; sausio
mėn. Turkijos prezidentui padėka už
suteiktą laikiną prieglaudą Bražins
kams; sausio mėn. JAV generali
niam konsului, prašant persiųsti Amerikos prezidentui^ protestą prieš
Simo Kudirkos išdavimą sovietams;
vasario mėn. Šv. Tėvui per Nunci
jų Brazilijoje, prašydamas užtarti
sovietų teismo mirties bausme nu
baustą V. Simokaitį /gautas atsaky
mas ir Bendruomenei Apaštališkas
palaiminimas/; sausio mėn. Sovie
tų vyriausiajam tribunolui, prašyda
mas pasigailėjimo V. Simokaičiui.

Birželio įvykiai minėti LB pas
tangomis suruoštomis pamaldomis
abejose SP lietuviškose parapijose
birželio 13; trijų Baltijos tautų iš
kilmingų minėjimų birželio 19 su
menine programa ir kalbomis; bir želio 20 baltiečių išvyka su ekume
ninėmis pamaldomis, vaišėmis ir
žaidimais; birželio 23-30 kartu su
estų ir latvių kolonijomis Roosevelt
aikštėje įvyko trijų tautu meno ir
kultūros paroda, kurią aplankė apie
10,000 asmenų; paroda buvo vėliau
perkelta į Jaunimo namus Vila Zelinoje; pasiųsta telegrama popiežiui
Pauliui VI jo gimtadienio proga; Lap
kričio 20 paminėtas Lietuvos kariuo
menės įsteigimas pritaikyta menine
programa; 197 2 vasario 20 LB su įvairių organizacijų pagalba suruošė
Vasario 16 minėjimą ir visas paja
mas bei aukas /apie 1.000 kr/ pas
kyrė jaunimo kelionei į Š. Ameriką;
visą laiką per savo atstovą dalyvavo
Jaunimo Kongreso komiteto veikloje
ir pasitarimuose, su beveik visų SP
organizacijų pagalba tą komitetą su
darė; kovo mėn. pravedė naujos BLB
tarybos rinkimus .
Revizijos komisijai patikrinus
bylas, vėliau bus pateikiami savitar
pio pagalbos tarnybos, kasos ir pa
čios revizijos pranešimai.
Juozas Čiuvinskas
BLB. tarybos
pirm.

dr. J. C. Blanko. Brazilijos atstu
vas atsiuntė gėlių ir sveikinimo ra?
tą. Lietuvių minėjimas vyko vasa
rio 19 d. Kultūros draugijos namu
se, su choru, kanklėmis, tamtinia > ■
šokiais ir kalbomis.

Venecueloje

Lietuviai pasiuntė rezoliucij?^
ispanų kalba Venecuelos respubli
kos prezidentui Dr. R, Caldera, p<u
lamento pirmininkui, Caracaso ar
kivyskupui bei spaudai. Ją pasira 
šė Venecuelos L.Bendruomenės pir
mininkas VI. Venckus ir Vliko atsto
vas H. Gavorskas. Dienraštis "Uh j
mas Noticias" įdėjo straipsnį, pa\,<
dintą "Lietuvos diena,"

JAV vyriausybė
Per užsienio reikalų ministrą
William Rogers pasiuntė laiška Li<
tuvos atstovui: "Lietuvių tauta sa\<
atkaklia ir narsia kova išlaikė bei
išugdė savo tautinę kultūrą ir savi
tuma, kol ji 1918 metais pasiekė s
vo tikslo - nepriklausomos valsty
bės buities. Nors svetimųjų įsikiši
mas tą tragiškai trumpą Lietuvos
nepriklausomybes tarpsnį nutraukę
bet lietuvių tauta tebesiekia atgauti
laisvą ir valstybinį apsisprendimą.
JAV vyriausybe ir toliau supranta
ir pritaria lietuvių tautos apsispren
dimo siekiams".
JAV MIESTUOSE

Ypatingai tuose, kuriuose gyve
na daugiau veiklių lietuvių, iškelto>
Lietuvos vėliavos, aprašyta Lietuv
dienraščiuose ir perduoti pasikalbo
jimai bei kitos programos per radi
ją. New Yorko priemiesčiuose tokk
minėjimai jau keletą metų iš eilės
ruošiami BATUN /baltieciu komite

VASARIO 16 FASZWW
Iš Įvairių pasaulio šalių ateina Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimų aprašymai. Virš šimto senatorių
ir Kongreso atstovų kalbėjo Washingtone; net ir mažuose
miesteliuose diena atšvęsta.
Urugvajuje

Apie šventę iš anksto buvo per radiją informuojama
ispanų ir lietuvių kalbomis . Vasario 16 d. prie Artigas
paminklo Montevideo mieste Lietuvos atstovas A.Grišonas padėjo tautinių spalvų vainiką. Iškilmingoje sargybo
je stovėjo Urugvajaus karių; buvo didelė tautiečių minia,
Nuotraukos lietuvaičiu su tautiniais rūbais įdėtos pagrin
diniuose dienraščiuose, Lietuvos pasiuntinybėje priėmi
me dalyvavo šv. Sosto Nuncijus, Portugalijos ir Kinijos
ambasadoriai, JAV, Ispanijos, Korėjos ir Peru atstovai,
Urugvajaus užsienio reikalų ministerijos viceministras

Piešinys V. Ramoni

Paskirt ne tik rimuotų f rašų trupinius,
Paminklą pastatyt reikėjo tiems seniai,
Kurie kiekvieną mielą dieną rūpinas
Ar švarūs kito apatiniai marškiniai.

Pr. Raščiu
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Mupleitei dvi elHt kubų su .ĮvaJrlotnli geoMetrináalí IlgOromlj. Kiekvienoje
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Suraskite Juos

Prūdas, lame prūde bliūdas tarne bliūde
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SUDĖSTYK SEKANČIUS ŽODŽIUS:-

Raidžių:

Raidžiu;

YDA

EGLELE
KAUNAS
RAGANA
RIMTIS
SAUSRA

Raidžiu:
ARAS
ASLA
KASA
RŪTA

5 Raidžių:
ASARA
GULBĖ

KARTA
MIGLA
PĖDOS
PILIS

7 Raidžių:

GĖLYNAS
KRAUJAS
STIKLAS
VALANDA
•

•

8 Raidžių:
PRIETEMA
SIETYNAS

arklys kaltas

\ ieną karią ‘.gona pagavo vag.ari
nuvedė j policiją Polio,ja Klausia
— Kam tu vogei arK,/
Čigonas sako.
— Pone' Ėjau pro gaivą - Kanda e a
pro užpakalį — spiria, lindau pro pil\u
spaudžia, šokau per
r užšokau Arki\
pradėjo bėg,,. r pagavo mane
(K Lietuvių tautiškus)
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Lietuviai oolitikai bei veikėjai
nebekovos viens su kitu, laikraš
čiuose viens kito nebevanos. o ii
visi tautiečiai mylėsis kaip balan
dėliai u maloniai burkuos. Tikta
da ar nebus nuobodoki metai ir
nebeįdomus laikraščiai?

Toliau pranašaujame, kad lie
tuviai taip pat nustos pavydėti vie 
nas kitam turto ir garbės. Taipgi
šiais balandiniais metais rezoliu
cijomis bus nugalėtas rūkymas ir
konjakas su alučiu, kaip ir tiki
žmogaus priešai, bet diktatoriai.

U SAPNAI
A"".?*

Manau jog visi nesutiksit, kad po Velykų švenčių. Balandžio pirmoji
diena yra pati linksmiausia ir maloniausia. Ir kurgi nebus. Per kiaurus
metus tenka, taip sakant, pa sninkoti, t. y. nesakyti niekam tiesos, o pir
mąją balandžio, tai galima drąsiai, be mažiausios baimės meluoti ir nei
nusidėsi, nei nieko neužgausi, ir dar ims kas ir patikės, jog sakai tikrą
tiesą. Ar bereikia didesnio malonumo?

Čikagos DRAUGO„Spygliai ir Dygliai*kartą taip parašė apie Balan
džio pirmąją: ’’Balandžio pirmoji, sakoma, yra apgavysčių diena. Bet
mes netikime, kad ji tokia būtų, nes tada bolševikai ją, o ne gegužio pir
mąją būtų pasirinku savo mokslui atžymėti. Mes gi todėl ir manome,
kad gegužio pirmoji yra apgavystės diena, gi balandžio pirmoji yra šiaip
sau linksma šventė, kada Žmogus gali, taip sakant, ir teisybės kokį kris
lelį išrėžti savo ir savo artimo paguodai.
Balandžio pirmosios proga norim tad ir papasakoti kaikurias prana,
šystes. Pavyzdžiui, mes tikime, kad šiais metais niekas nebeieškos gąrbes, o tik pinigu, Jeigu jau kas nors sakė prakalbą, uždegė ugnį su išsau
gotu švedų monopolio degtuku, jei kas kokį sukaktuvininką pasveikino,ar
kugelį iškepė, ar kelioms poniutėms arbatėlės davė išsigerti draugijos
namų kambarėlyje, jei kas blynus kočiojo ir prisidėjo prie pagerbimo
ir prie pagėrimo, jei cepelinus ir kopūstus kirto, ir per barzdą varvėję
tai visi nebepyks, kad tų jų nuopelnų koks nors laikraštis viešai neišvar
dijo. Jie nebemanys, jog jau yra didžiausi ir garsiausi, ir dėl to nebe
reiks jų laikraščiuose apgarsinti.
Mes pranašaujame, kad Šiais metais rašytojus pagerbs nebe kokiais
banketais, bet ims pirkti jų, išleistas knygas. Ir kad Šiais metais nebe
bus tokių, kurie laikraštį skaitytų vogčiomis pasiskolinę iš kaimyno, o
patys visi užsisakys ir jau metų pradžioje prenumeratą užsimokės.
Mes pranašaujame, kad Šiais balandiniais metais lietuviai bus pa
tys taikingiausi žmones visame pasaulyje. Visi nustos kovoti už teisybę,
nes niekas iki šiol dar nekovojo už neteisybę. O kadangi neteisybės nie
kas negina, tai ji ir triumfuoja.

»X-TAME ŠIMTMETYJE LE!F
ERIK5OHA5 ATRANDA AMERIKA.
-------------- -------------- —

L—
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• XV-TAME ŠIMTMETYJE KOLUMSA5 ATRANDA AMERIKA,.

—i-------- ---- —
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• ——
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Šiais balandiniais metais ne
beliks nė vieno lietuvio tėvo, nė
motinos, nė močiutes, kurie ne
leistų vaikų į lietuvių mokyklą, o
taip pat nebeliks ir tokių, kurie
išdrįstų atsiimti kandidatūra, kai
norės jį ar ją išrinkti į kokią nors
valdybą ar net į pirmininkus.

Tai tik dalis mano pranašyscių. Žiūrėkit per metus, ar jos
išsipildys .
Balandžio Pranašas

Sapnai yra labai svarbi mūsų
gyvenimo dalis ir jie turi daug
reikšmės. Pavyzdžiui, jeigu ba
landžio pirmosios naktį susapna
vai vieną kuri šių sapnų, štai ko
gali tikėtis:
Susapnuoti Kapt. Juozą Ciuvinska,

reiks eiti į ilgą posėdį labai nepa
togiu laiku.

Zenona Bačelį

tave kvies būti

kandidatu į LB Tarybą.

Pinigus : — Juozas Baužys kvies ta
ve prisidėti prie jaunimo keliones
Amerikon, ar užsisakvti 'frs”
tuvą’.
(Nukelta į 8 pusi.,

• XX-TAME ŠIMTMETYJE LIETUVIS DYPUKAS ATRANDA AMERIKA.

-------------- --

---

---
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1 balandiniai sapnai n
?

.Ml .f’ ■... - r-.- v-Jo»

(Tęsiny3 iŠ 7 pusi).
) sus apnuoti „Mūsų Lietuvą^ r e i Š kia,
•iH jau baigėsi jūsų prenumerata.

2. - 2.500 riaušininkų užpuola
susirinkimo salę. Nuramink juos .
Gali kalbėti bet kuria mirusia kalba,
išskyrus lotynų ir senovės graikų.

;m* Hermaną Šulcą: — tavo vaikai
ueliau norės vykti į iškylą ar sto/klą, negu su jumis į Santos ^.ar
- na r uja.

čktuvąperilgai laukei įnešti pi•igus kelionei į S. Ameriką ir pra• išai progą taip pigiai ten nukakti.
i .Giedrį:»» iš policijos gausi bilie.
>ą už per greitą važiavimą*.

horaj-RYT tau skaudės gerklę.
1 * Bružiką;- skubėk patikrinti,ar
epametei moterystės liudijimą,
-ad esi tikrai apsivedęs bažnyčioje.
■.hcėlę: - pirmą kartą parašysi’
Mūsų Lietuvai” rašinėlį.

3. Parašyk gaidas piano koncertui.
Orkestruokit ir iš pildykite fleita ir
Mūsų Lietuvą” pilną klaidų: - šianbūgnu. Rasite pianą po savo kėde.
' uva susitiksi p. A. Vinkšnaitį.
4. Numatykite, kokios gali būti
íaliaus dirbtuvę:- pasisiūlysi pa!ėti Petrui Šimoniui paruošti šven visuomeninės problemos, kai ateis
pasaulio pabaiga. Pramatykite ban
te, patvarkyt jaunimo namus ar
dymą, kuriuo galėtumėte patikrinti
bažnyčią.
savo teoriją.
R ua Lituânia, 67.—nus ipir ks i bilie 5. Ant jūsų stalo yra išardyto
tą Sąjungos pietuos na.
šautuvo dalys. Po dešimties minu
i.uinksmai besijuokianti T.J.Kid^ą čių kambarin įeis labai alkanas tig
Reiškia, kad "Aušros” choran įs
ras. Pasielkite šioms aplinkybėms
tojo dvigubai daugiau jaunų daini
tinkamu būdu. Būkit pasiruo
ninkų— vaikinų ir mergaičių.
šęs pateisinti savo nuosprendį.
V itą Tatarūną ir J. Kidyką linksmai
6. Ant jūsų stalo raudonas tele
nesikalbančius reiškia, jog į pas fonas. Pradėkite trečiąjį pasaulinį
kutinę repeticiją visi choristai at karą. Smulkiai aprašykite visuome
ėjo "ant minutės”, ar kad bendrai
nines bei politines to karo pasek
jų suruošta dainų diena labai gerai mes, jeigu tokių būtų.
pasisekė.
7. Pasisakykite už tiesą, arba
Nesusapnuoti nieko: — reiŠkia, jog
prieš tiesą. įrodykit,kad jūsų nuoužmiršai prieš guldamas išmesti
monė yra teisinga.
burnelę,.
8. Paaiškinkite, kas yra pasau
©®®©<3>G®©€>©
lis. Suraskite penkis pavyždžius.
VISI PIRMININKAI TURĖS LA1Patenkinamai atsakę į šiuos
klausimusbus pakankamai geri U2, imti bet kurios organizacijos pir
Viso pasaulio lietuviai sutarė,
mininko vieta.
jog neužtenka išrinkti organizaci
joms vadovus — pirmininkus . Rei
kalinga juos gerai išegzaminuoti,
ar jie yra tinkami - tam darbui,
t. y. derinti lietuvių veiklą, bendra c
darbiauti su kitais ir spręsti mū
PAMALDOS PILNOS JAUNIMO
sų visuomeninius reikalus. Tam
Pereitą sekmadienį visos lietu
tikslui ji$ turės laikyti egzamine.
vės nutarė atsivesti į lietuviškas
Štai kaikurie klausimai, į kur i m s
pamaldas bent po keturis savo areiks atsakyti:
nūkus.
1. Turit skustis peiliuką, mar
lės gabalėlį ir šnapso butelį.Iš
NETIKĘS VASARIO 16 MINĖJIMAS
pjauki! savo akląja žarną. Neuž
Šiais metais mūsų svarbioji
siūkite iki bus patikrinta operacišventė netinkamai atžymėta.Vie
a^Tųrit 15 minučių šiam uždavitoj kad programa užtruktų 4 ar 5

valandas, ji pasibaigė per pusan •
tros. Vietoj penkių prakalbų ir ke
leto hžodžių"buvo tik trumpas, aiš kus įžanginis žodis.
♦
SĖKMINGI LB RINKIMAI

Nes eniai įvykus iuo s e BRAZI U ■
JOS Lietuvių Bendruomenės rin 
kimuose iš r in kta po vieną atsto
vą iš Porto Alegre, Santos, Jundiai-Campinas, Curitibos ir net pen
ki iš Rio de Janėiro.

SĄJUNGA PLEČIA KULTŪRINĘ
VEIKLA¥
Pastačiusi kasmet po vieną ke
turių veiksmų vaidinimą, Sąjunga
ruošiasi įrengti Vila Belos mokyk
loje lietuvišką muziejų ir skaityk
lą. Sąjungos choras ir tautinių šo
kių grupė jau eilė metų puošia lie
tuviškas programas.
RIO LIETUVIŲ NAMAI
Rio de Janeiro lietuviai, kurių,
palyginus su S. Pauliu , nėra daug,
įsigijo nuosavus namus-apartamen
tą. Čia vyksta susirinkimai, Šven
tės, čia yra knygynas bei skaityk
la. Ir beveik kas vakarą sutinki
čia tai beskaitančius knygas ir žur
nalus, tai belošiančius Šachmatais
ar domino, tai b e diskutuojančiu s įvairius lietuviško gyvenimo reika
lus,
PELNINGAS SPAUDOS BALIUS

Po trijų spaudos balių, davusių
po pora šimtų kruzeirų pelno, visi
dalyvavusieji susitarė mažiau val
gyt dešrų bei kopūstų, gerti tik ”agua tonica”. Šių metų spaudos ba
lius tokiu būdu davė pelno 1.200
kruzeiru* .
Gaila tik, kad Šiais metais ne
buvo tokios meninės programos,
kaip pernai» trūko ožių balsų okte
to. Programą sugadino gražios de
klamacijos, jaunimo orkestras, va
dovaujamas kun.St. Šileikos, vyrų
ir moterų kvartetai, išpildė gra
žiai harmonizuotas dainas . Prie
durų parduota 87 lietuviškos kny
gos ir užsiprenumeruota 2 3 kitų
kraštų lietuvių laikraščiai bei žur
nalai,
ŽAVI PARODA

Brazilijos lietuviai menininkai
suruošė parodą miesto centre, su
žavėdami lankytojus skulptūra, pa
veikslais, grafika, audimas, foto-
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zilijoje, kunvtarp indijonų darbuojaMŪSŲ ATSTOVAI Į
«râÜHÕãiãiiiiirâiüiÉi^râããã^^ãi^^
si lietuvis kunigas ir viena seselė
Pereitame ML numeryje buvo lietuvaitė kartu ir gydytojas Aleksan’KONGRESĄ.
•’ •
■«SESS^SSSaSBHtSSBBSSás»
atspausdinti sąrašai į Jaunimo Koii dras Bendoraitis.
* —_
Vasario 20 Įvyko rinkimai II-ojo
gresą išrinktųjų ir tautinių šokių
Pernai jo ligoninė sudegė ir ge
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongre
grupės sąstatas, kuris vyks į S. A- rų žmonių aukomis vėl statoma. Štai
so atstovų.
meriką liepos mėnesį,.
■
. kaip jis rašo kovo 13 d. šiais 1972
Brazilijos JK komitetas nutarė 17
metais: "Gavau Jūsų malonų laišku
aficiatių atstovu sąrašą padidinti
Nepatenkintų parinktais kandi
tį. Mielu noru paimsiu vaistus, ku
dar keturiais asmenimis, tikėda>'
datais visuomet bus, o mūsų finan-i
riuos Jūs norite mums pasiųsti. Ma
mas, kad bent 17 jų galės į Kongre sinės jėgos neleidžia siųsti tiek,
no didžiausia problema - vaistai.
są vykti. Atstovai kas savaitę ruo
kiek kiekvienas norėtų. Šalia iŠrirkšiasi tinkamai atstovauti Brazilijos tųjų, aišku, kiekviena s, g alįč sudė Kaip jums anksčiau rašiau, visiems
čia duodu vaistus veltui.
jaunimą. Siame numeryje pradeda ti kelionei pilną sumą, gali vykti
Ligoninės statyba eina pirmyn.
me aprašyti išrinktuosius. Vėliau
ir mielai laukiamas.
Šiais metais manau turėti 12 lovų,
seks ir šokėjų biografijos.
Išrinktieji yra visų mūsų ats
Iš viso sąraše yra 35 jaunuoliai, tovai ir tam tikra prasme mūsų viL nes be jų negaliu operuoti. Labora
kurių 21 mergaitės ir 14 vyrų; ats tis. Tai nereiškia, kad kiti atstum torijos, konsultorijos jau yra pasta
tytos ir jose jau darbuojuos nuo sau
tovų be-i kandidatų skaičių papildo
ti — dar jų jaunystės metu bus ke
dar 14 Šokėjų. Iš pačių atstovų yra letą^ Kongresų ir tautinių šokių š val sio 17 d.
Per mano rankas pereina kas
trys gimnazijos mokiniai, 12 stu
čių, jei tik apie jas kalbėti ir nerd
dentų, 4 baigę.mokslus ir 2 tarnau nėti bendrų stovyklų su Argentina dien apie 80 ligonių. Vienas gydyto
tojai; iš šokėju prisideda 11 gimna bei Urugvajumi, Pietų Amerikos
jas iš Bolivijos po 3 valandas man
zistų, studentas ir du tarnautojai.
padeda. Jaučiuosi pavargęs. Prašau
Lietuvių Kongreso ir 1.1.
Jūsų prisiminti mane savo maldose."
Pagal organizacijas, priklauso
Šiame laiške norėčiau tik paša
Nemuno tautinių šokių grupei - 18,
Poniai Ambrozevičienei Širdin
kyti ir pasidžiaugti, kad išrinktųjų
Žilvičiui - 11, ateitininkams -11, li
tarpe yra keletas asmenų iš kelių gai dėkojame už suteiktą Lietuvių
teratūros rateliui-6, Lietuvių Są
šeimųjtai parodo, kaip šeimos su Sąjungos vardu pagalbą musu tautos
jungai Brazilijoje - 5, chorams- 2
geba ne tik vieną atstovą lietuviš- pasišventusiam tarp indėnų misijo(po viena Aušros ir L.Kat. B-nės),
nieriui A, Bendoraičiui.
kon veiklon pasiųsti, bet ir visą
Mūsų Lietuvoje pastoviai bendra
šeimą jon įtraukti.
J, Bružikas, S.J.
darbiauja (jaunimo puslapyje) - 5,
Mes visados didžiuodavomės
yra 2 naujai išrinktu Brazilijos Lie
Willy Ambrozevičius, 24 m.,stu
tuvių Bendruomenės organų nariai,. šeimomis, kurios gausiai aukojosi
dijuoja inžineriją USP; laisvalaikiu
15 lanko ar dėsto lituanistinėse mo Lietuvos ir tikėjimo labui:daug yra
domisi knygomis, muzika, sportu,
partizanų šeimų, kurių žuvo keli
kyklose.
priklauso Juventus klubui, yra soci
broliai ar ir seserys; taip pat už
O dabar smulkiau apie kiekvie
alinis Grêmio Politécnico direkto
laisvę
1918
metais
kovoti
išėjo
ke

ną.
rius ir Sąjungos sekreterius .Gyveli iš tos pačios šeimos; dar seniau
Antanas Aleknavičius, 16 m.,
-ištisos šeimos per sieną, nešė kny na Parque da Mooca.
Žilvičio akordeonistas, ateitininkas
gas Lietuvai šviesti.
Regina Bagdžiutė, 21 m. moko
Antarcticos atskaitomybės tarnau
Žilvitį šokti, dalyvavo tautinių šo
tojas, šiais metais darbovietės so
Mūsų atveju galime pasidžiaug
kių mokytojų kursuose JAV-se per
cialinio klubo sekretorius, lanko
ti, kad lietuviškoje veikloje daug
nai; priklauso Bendruomenės cho
Zelinos lituanistinę mokyklą;mėgs kur dalyvauja ir tėvai ir visi vai
rui, Ateičiai, studijuoja istoriją,
ta modernią muziką, matematikos, kai— juk lietuviški dalykai yra šei
mėgsta tiek klasinę tiek moderniąją
muzikos bei atskaitomybes knygas; mos reikalai. Užtat sveikintinas
muziką; dalyvavo 1968 m. stovyklo
šalia akordeonô..moka dar groti pi
atstovų ir šokėjų parinkimas pagal
aninu, žaidžia krepšinį, futbolą, sta kiekvieno gabumus, lietuvišką veik je. Gyvena Vila Libanezoje.
Arletė Bumblyte , 20 m. studijuo
lo tenisą, mėgsta skaityti, dalyva lą, o ne pagal kitokius matus.
ja psichologiją Sao Marcus fakulte
vo 1968 ir 1971 metų stovyklose.
A. Saulaitis
te, priklauso Sąjungai, Sociedade
Marija Aleknavičiūte, 2 0 m.,
Brasileira de Psichologia, keliavu
dirbanti- Antarcticos raštinėje, pri
Sveikina iš Lietuvos
si po Pietų Ameriką ir neseniai bu
klauso Žilvičiui, Ateičiai, Centro
Nors mes esame toli nuo jūsų, vusi Europoje; mėgsta klasinę, mo
Educacional "Arthur Friedenr eich"
bet leiskite pasveikinti visus Brazi* derniąją brazilų bei amerikiečių mu
lanko fakultetą, mėgsta romantiš
ziką, domisi joga ir įvairiais spor
kas ir psichologines knygas, s po r. Ii jos lietuvius ir palinkėti daug lai
tais. Gyvena Jardim Paulista.
mes ir džiaugsmo Naujuose 1972
tuoja.
Arletė Dylytė, 17 metųlankanti
Metuose.
Vera Aleknavičiūtė, 18 m., mo Bonifacio de Carvalho kolegiją, pri
Albinąs. ir-Antąnas Lapia i
kytojauja Zelinos lituanistinėje mo Padėka
klauso Žilvičiui, Ateičiai, Juventus,
kykloję, buvo ateitininkų pirminin
Alpinos sporto klubui ir Clube de
Albina Stankevičiūtė-Ambrozevikė, Žilvičio jaunesniųjų vadovė,lan
Campo ĄBC; mokosi anglų kalbos
čienė įteikė Kun,. Jonui Bružikui, S.
ko ČEPAM kolegiją, mokosi anglų
União Cultura Brasil - USA, laisva
J. 15 klmg. įvairiausių vaistų, kurių
kalbos, žaidžia krepšinį, tinklinį,
laikiu užsiima sportu, žiūri televi
ji daugiausiai surinko L. Sąjungos
mėgsta skaityti ir klausyti muzikos.
ziją ir filmas .
vardu. Tie vaistai tuojau bus supa
Bus daugiau
kuoti ir pasiųsti į Rondonia, čia Bra-

•Laiškas ML redakcijai

10

NR 13 (1235) 1972. III. 30

MŪSLL

LIETUVA

NAUJOM Br.LB.
T O yBA
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Švo Juozapo Vyrų Brolija sveiKiną visus brolius ir seses lietu
vius šv. Velykų proga, linkėdama
visiems Viešpaties palaimos l
Motiejus Tamaliunas
Brolijos pirmininkas

Sv. Juozapo vyrų brolija ba
landžio 16 rengia pikniką Praia
Grande,
Rengėjai - Vyrų Brolija

Lietuviškų pamaldų tvarka Sąo Pau
le :
Verbų sekmadienį 11, 00 Vila Zelinoje su choru; Didįjį Ketvirtadienį 20 3C
Zelinoje; Didįjį Penktadienį 16, 00
Mookoje; Didįjį, Šeštadienį 19, 00 Mookoje; Velykų procesija ir Prisikėli
mo JMišios 6, 00 Zelinoje - gieda cho
ras.

Pagal Centralinės Rinkimų Ko
misijos aktą 1972 į Brazilijos Dė
tuvių Bendruomenės Tarybą išrin
kti: Kun. Antanas Saulaitis 379b.
Kun. Pranas Gavėnas 346, balsais
Pedro Šimonis 341, Alfonsas Pe
traitis, 315, Jonas Bajorynas 308>
Jonas Jodelis 307, Mečys Palec
Tf’nTTfTTT-giirrrr'rriiii immim.'iii.i iiMMwaag—aer
kis 283, Algirdas Sliesoraitis257,
LIETUVOJE UŽ LAISVĘ
Zenonas Bačelis 253, Rymantė
Steponaitytė 238, Janina ValaviČienė 227, Jonas DimŠa, 222, Vin
PARAŠAI
cas Kutka 212, João Lukoševičius
206 ir Jonas Paukštys 190.
Naujas protestas Lietuvoje
Kandidatai į Taryba yra Šie:
O. Estado de São Paulo antradie
Pranas Šukys gavęs 186 balsus,
nį, kovo 28, atspausdino žinią "Baž
Casimiro Skorupskis 169, Graž
nyčia persekiojama Lietuvoje" f'Lie
vydas Bačelis 169, Juozas Masiu
tuviai katalikai pasmerkė persekio
lis 166, Albino Budrevičius 158,
" Sąžines laisvė neegzistuoja Lie
jimą, įteikdami raŠta su 17.054 pa
Sergio Pilipavičius 111, Kazys
tuvoje, kurioje Bažnyčia yra persex
rašais, prašydami sovietinės vaiTriúbas 110, Vitas Butkevičius
kiojamap " rašoma lape, kuriamu.
Idžios, kad jiems butų užtikrinta ti
107, Anna Stankūnas 106, Elena
minima, tarp kitko, vyskupų Stepo
kėjimo laisvė, pažadėta Sovietų Są
Vidmantas 105, V. Vytautas Rim
navičiaus ir Saldkevičiaus ištrėmi
jungos konstitucijoje. Raštas
buvo
SHBBrnwwmwmTBHBBaaattP»
kevičius 102, Antanas Rudys 92,
mas; dviejų
kunigų , Gomes,
mokiusių
tiky
F mni'IWI llllilfflfflFMMMIlHIIIIII'l
Donato,
Rua
Braulio
37
pasiųstas Jungtinių Tautų generali
Vytautas Tumas 90 ir Juozas Fe
bos bažnyčioje, kalinimas nuo 1971
(SPARK).
niam sekretoriui Kurt Waldheim,
liksas Lisauskas 89.
lapkričio
ribotas kandidatų
šokėjaimėn;
turi
sekma
su prašymu,
kadrepeticijas
butų įteiktas
ko 
Revizijos Komisijon išrinkti:
skaičius
seminarijoje;
draudimas
dieniais
9f ikivadovui
13 vai.,Leonidui
nebent
munistų nuo
partijos
Magdalena Vinkšnaitiene 314, Vil ■iet
ir tikinbutų
pranešta
kitaip.
Brežnev.
Vienas
egzempliorius
bu
ma Simonytė 286 ir Juozas Čiuruošiasi dar
vo Atstovai
paduotas Kongresui
užsienio koresponden
vinskas 249 balsais.
ni ir
atvejus,
Šeštadienį
nuo 15-19 vai.
Vila
Ze
tams Maskvoje."
Kandidatai į Revizijos Komi
linoje ir sekmadienį nuoado
10 savo
iki 22chr.
siją yra šie: Jose A. Tatarūnas
lokymo
ir (pasirinkti viena iš tų dviejų
laiko
gavęs 243 balsus ir Regina Bagpastangos
tarpiu).
džiutė 181.
Visiems kurie ruošiasi vykti
į Šiau
ai ėjimu.
" 
Šiuose rinkimuose balsavo
rės Ameriką, ruošimo s i laikas yra
489 lietuviai.
irgi sekmadieniais nuo 14 iki 16 vaL
Rinkimų Komisija nustatė 9
balsavimo lapus negaliojančiais.

17.054

Kovo 25 mirė Juzė Jurkonienė, 75 metų, Brazilijoje, išgyve
nusi 42 metus; išaugino Šeimyną.
Nuliūdime paliko vyrą Motiejų,
dukterį Moniką ir du žentus, sep
tynis anūkus ir vieną proanūkį.
Gyveno Ipirangoje, palaidota tą
pačią dieną Morumbi kapinėse.

Aplankyti ligoniai
Klebonas J. Bružikas ir T,
Antanas Saulaitis aplankė daug E*
goniiįjišvežiodami velykinę sv.
Komuniją Šiuose bairuose :Mandaqui, Parada Inglesa, Tucuruvį
Vila Gustavo, Jardim Brasil, Tre>
membé, Matilde, Guilhermina,
Granada, Nova Granada, Libaneza, V.Ema, V.Paulina, João Ce
leste, São Lucas, V. Zelina, Qrinta Paineira, Jardim Italia, V.Anastacio, Casa Verde, Parque
das Nações, Sta. Teresinha, Mo oca, Parque da Mooca, Prašone
pranešti, kur dar randasi ligonių
ar negalinčiu dėl senatvės lanky,
ti bažnyčią, kad galima būtų juos
aplankyti.

i

Liudas Bendoraitis
Centralinės Rinkimų Komisijos
Pirmininkas.
®©®©©o©
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„Musų Lietuvai: p, Baltaduo
nienė dar pridėjo už brolį 15 kr.
Jonas Adamavičius už save ir už
brolį Leoną 50 kr., Jurgis Garška 50 kr., Mikasė Baibokas 20kr
Ąįeks. Jasiunas 50 kr.

JAUNIMO KONGRESAS
Lietuviai turistai ,
Dar gali užsirašyti kelionei
į Šiaurės Ameriką.Reikia pasku
bėti, kadangi jau dalis vietų, pa
likta Brazilijos lietuviams, užlei
džiamą brazilams. ___ ____
Didįjį Penktadienį, kovo 31 d.
šaukiamas ’'Žilvičio" Tėvų Komi
teto susirinkimas : jis įvyks vaka
re, 20,430 valandą, jaunimo Na
muose.

Aukso knygą

Jaunimo Kongreso kelionei pa
remti atidarysime po Velykų. Su
rinktos lėšos bus panaudotos viso
jaunimo išlaidoms (Ypatingai au
tobusams) JAV-se ir Kanadoje,
kadangi keliautojų mokestis yra
tik už lėktuvą. Aukso knygon
pasirašyti gali asmenys ar
organizacijos, paskyrusios bent
Cr $.50 ar 100.
Kongreso atstovai ir Šokėjai
Turi Šiuo metu užsiregistruo
ti turizmo agentūroje, įmokėdami
bent 120 kr. Dokumentus galima
ten pat sutvarkyti, už atskirą mo.
kestį.
Adresas : Sr. Arnaldo, Roberto ar

Vila Zelinoje.

Bus Daugiauf

