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*1 t i dvi fotografijos. Barzdota- 
senelis yra 83 metų Pranas Ge- 

Jhi mažosios Lietuvos lietu- 
Didelis lietuvių kalbos žinovas, 
i.-tirias ger įausių pasaulio kabl

iu, Bet ką padare su juo komu- 
i |;? Po karo neleido jam profe- 

, ..mi universitete. Jis turi gany.
. rves’.'. Kodėl? Kad nesutinka 
mU marksizmo - stalinismo.

• .vena Bajoriškėse. Tai apra- 
„ lavoje einančio žurnalo "Švy- 

korespondentai H. Paulauskas

; r T . V y ta r ta s .

Jaunesnysis vyras tai Vilniaus 
Universiteto lietuvių kalbos profe
sorius Jonas Kazlauskas. Jis irgi 
atsisakė garbinti komunizmą ir rū
pinosi tik lietuvių kalbos tyrinėji - 
mais ir jos dėstymu, rase straips

nius ir knygas. Į politiką nesikišo. 
Bet to komunistams nepakako . Nore 
darni jį perauklėti, suėmė ir nusiun
tė i bepročių namus netoli Maskvos. 
Po kiek laiko iš ten išleistas grįžo 
Vilniun, neatsivertęs į komunizmą.

Darbavosi Mokslų Akademijos 
knygyne. 1970 m. spalio 8 dieną, 
atėjo knygynan ir dingo. Spalio 17 
jo lavonas rastas beplūduriuojąs 
Neryje, Vingio parko apylinkėje. 
Tiktai po metų laiko komunistinė 
žinių agentūra ELTA paskelbė kiek 
žinių apie prof.Kazlausko likimą. 
Jis spalio 8 patelefonavęs tarnai
tei apie 13, 30 vai, kad pareisiąs 
pietų. Iš Mokslo Akademijos BiÊ> 
•xiotekos iki namų visai arti. Ei

nantį profesorių sustabdė privaàa- 

ves juodas Volga automooilis. Iš 
jo iššoko du vyrai ir kažką pasakė 
profesoriui. Tada visi trys susėdo 
mašinon, KazlausKas šalia šoferio, 
tiedu vyrai užpakalyje. Ir nuo to 
momento profesorius dingo . Niekam 
nepasisekė sužinoti, kur jis dingo. 
Radus jo lavoną, pasklido žinia,kad 
prof. Jonas Kazlauskas buvo nužu
dytas. To įsitikinimo iki šiol nepa
sisekė išrauti iš Lietuvos žmonių 
minčių, nepaisant, kad vyriausybe, 
po jo laidotuvių, apdovanojo jį pre
mija už veikalą "Lietuvių Kalbos Is
torinė Gramatika".

Žinoma, su profesorių susidoru. 
jo taip, kad tuo tarpu nėra jokių aiŠ 
kiai apčiuopiamų įrodymų, kad ji 
būtų nugalaoijusi komunistų valdžia. 
Gdlimas dalykas, kad jis ir nelai
mingu būdu "įkrito" upėn ir prigė
rė. Tačiau, kai peržiūri visa jo gy. 
venimą ir daroą, kai žinai jo nusis
tatymus, tai tas neatrodo tiesa. Vis
kas sakyte sako, kad jis ouvo nužu
dytas .

Taip pat keistose, iki šiol neiš
aiškintose aplinkybėse, žuvo ir ki
ti lietuvių kalbos žinovai Lietuvos 
universitete, pa v .‘.Elzbieta Mikalaus
kaitė, Jurgis Lebedys, Juozas Sen
kus, Kazys Umbrasas, Stasys Budrys. 
Visi žuvo tarpę 1970 metų gegužio 
ir spalio mėnesių. Ir visi buvo žy
mus lietuvių kalbos žinovai, turėję 
didelės įtakos savo studentams. Tos 
keistos, iki šiol neišaiškintos mirtys 
verčia įtarinėti, jog sovietai tyčia 
naikina lietuvius mokslininkus, kad 
nuslopintų lietuviu kalbos mokslines 
studijas ir atsikratytų komunizmui 
nepalankiais mokslininkais. Jei to
kios, tiek Lietuvos, tiek užsienio lie
tuvių išvados yra klaidingos ir ne - 
teisingos, teleidžia Lietuvos valdžia 
visa tai gerai ištirti, kad ir Tarp
tautiniam Raudonajam Kryžiui ir 
paskelbti.

Paskutine savaite vienas duSziu 
ju rusu rašytoju Solzenicinas papa 
šakojo užsienio korespondentams, 
kaio iis vra per sekiojimą s kom . pi 
lielios . Taip kom . geron- ne savus •r * '

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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TRAXU

Pirmos istorinės žinios apie Tra
kus siekia keturioliktojo amžiaus 
pradžią. Pilies pastatymo metai 
tikrai dar nenustatyti. Vieni šalti
niai ją vadimol Kęstučio, kiti Vytau. 
to pilimi. Tikra yra tai, kad abu 
čia gyveno, čia priėmė kitų kraštų . 
pasiuntinius, čia buvo valdžios cen
tras Lietuvos galybės klestėjimo 
laikais.

@ ČIURLIONO PAVEIKSLAI Lietu
voje sukėlė lietuviuose daug rūpes
čio. Jie pradėjo gesti, blukti. Išty
rinėjus juos, pasirodė, kad blukimo 
kaltininkas yra prastas popierius, 
ant kurio paveikslai yra piešti, ir 
klijai, kuriais jie yra priklijuoti 
prie kartono. Sudaryta specialistų 
komisija tiems labai pragarsėju
siems paveikslams pataisyti ir ap
saugoti nuo tblesnio gedimo. Pra
nas Gudynas vadovauja tai komisi
jai.

0 Lietuvos Mokslo Akade.rn.ija iš
leis mokslini visu K. Donelaičio • »
raštų, tomą.

O Vilniaus Dramos Teatras ruošia 
vaidinti F.Schillerio "Klasta irMei 
lė" premjerą.

@ Pabaltijo kino mėgėjtįlV festi
valyje iš dešimties premijų ketu
rias laimėjo lietuviai.Geriausiu fil 
mu laikomas V. Laumakio :"Ne vien 
tik gitaros".

e
@ Vilniuje paminėtos Gabrielio 
Landsbergio 120 gimimo sukaktu
vės. Prikalta paminklinė lenta prie 
namų, kurs jis 1905-6 met ais gy- 
vendamas sukurė "Birutę", Miko

M U S U LIETUVA

Petrausko panaudota ope
rai parašyti.

® REGINA TAMULEVIČIŲ *
TE , Viln iaus operos lyri
nis supranas, minėj# 50 am
žiaus ir 30 metų scenos 
darbo.

©Vilniaus dailės salione 
surengta jauno skulpto

riaus Vytauto Mačiuikos 
pirmoji darbų paroda. Jo 
kūrinai tai masinės ak
mens skulptūros.

g IŠLEISTA BALIO BU
RACO MONOGRAFIJA:
Jis buvo seniausias Lietu
vos fotografas. Savo arky- 
ve turįs 18.000 negatyvų 
ir 25.400 nuotraukų apie 
lietuvių papročius ir me-
nų.

» LENINGRADE įvyko iki šiol di
džiausia Lietuvos fotografų darbų 
paroda. Dalyvavo 82 fotografai su 
7 24 nuotraukoms.

6 TARPTAUTINIU ŠOKIU KON- 
kurse Vilniuje pirmą vietą laimėjo 
Jūratė ir Česlovas Norvaišos ir Va
lentina bei Adomas Gineičiai.

& ČIKAGOJE lietuvių radijas MAR- 
gutis atšventė 40 metų darbo sukak 
tį.

@ Klevelande leidiama -'DIRVA" 
paskelbė 500 dolerių premiją už 
Šiais metais parašytiną geriausią 
novelę. Premija parūpinta Simo Ka 
s elionio.

Klevelando studentai surengė Al- 
mio Kuolo ir Onos Kliorytės para
šytą Vytauto MaČerno poezijos mon. 
tažą.

® ČIKAGOJE, Čiurlionio galerijo
je, Vasario 16-os proga dalyvavo 
2 5 lietuviai dailininkai, išstatę paro
dai 69 grafikos, tapybos, skulptū
ros ir kitus darbus.

$ MON TRJCA LIS; KANADA
Akademinis sambūris čia jau de

vintą kartą paskyrė 500 dol. premi
ją. už grožine literatūrą, išleistą 
laisvajame pasaulyje 1970-7 1 met.

g LIETUVIŠKOS STUDIJOS šią va
sarą Vokietijoje bus nuo liepos 1» - 
iki 24. Netoli Stuttharto.
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1000 dole
1. Gydytojų korporacija "FRA
TERNITAS LITHUANICA" ski
ria 1000 dolerių premiją meni
ninkų konkursui, Simo Kudirkos 
tragedijai meno kūriniais atvaiz 
duoti. Kūriniai turėtu išreikšti 
Simo šuolį į laisvę, jo g^žinimą 
tėvynenjkalėjimą, teismą, jo pa
ties ir šeimos tolimesnį likimą 
bet atmetimą bet kurios pagal
bos iš laisvojo pasaaulio.

2. Konkurse cįali dalyvauti visi 
dailininkai iš viso pasaulio ir 
jie gali pristatyti kelis savo kū
rinius. Kūryoai gali naudoti ta
pybą, mozaiką, skulptūrą, grafi
ką bei kitas meno išraiškos for
mas. Meno kūrinių didumas ne
apribotas .

3. Meno kūriniai kartu su sla
pyvardžiais vokuose pristatyti
ni į Jaunimo Centrą, 5620 S. Cla
remont Ave. Chicago, 111.6063b, 
ne vėliau kaip š . m. lapkričio 
18 dieną, numatomai parodai 
užbaigiant Jaunimo metus.

4. Sudarytoji menininkų jury 
komisija parodoj įvertins kūri
nius, ir,esant reikalui, tūkstan- 
tantinę premiją galės padalinti 
dviem ar trims premijoms. Ne
sant premijuotų kūriniu, jury 
komisija konkursą galės pra
tęsti bei atidėti vėlesniam lai
kui. ,

5. Vokai su slapyvardžiu atida
romi jury komisijos tik po kūri
nių premijavimo. Dailininkai sa
vo kūrinius galės atsiimti, par- 
duoti ar dovanoti tik parodai ir 
parodoms užsibaigus.

6. Gyd. korporacija "Fraterm- 
tas Lithuanica" pasilieka pirmi 
nyoą įsigyti premijuotus kūri
nius, ar juos dovanoti lietuvių 
meno galerijoms bei įstaigoms

Gydytojų Korporacijos 
"Fraternitas Lithuanica" Cen
trinė V a1dy ba. —-

t • 9• • »

- Žinai, mamyte, mūsų bobutė 
bais i bailė.

- Kodėl?
- Kai mums reikia pereiti gat 

ve- J1 griebia mane už rankos 
ir dairosi i visas šali$>.

u

e i t
• »
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Petras Pakalnis

.Ai NAUJA VÔKIêTÍJÔJê
Maždaug prieš porą metų Sovie

tų ir Vakarų Vokietijos vyriausy
bės pasira-šė sutattį, kuria vokie- 
iai pripažino dabartine Vokietijos 
r Lenkijos sieną. Ji eina pagal O- 
ler ir Neisse upes. Be to, vokie- 
lai ir rusai sutarė nevartoti jėgos 

sprendžiant įskilusius tarp jų klau- 
s imus.

Tais pačiais metais ( 1970) pana- 
šią_ sutartį sudarė vokiečiai ir len
kai. Prašant Vokietijai, Lenkijos 
vyriausybė prižadėjo išleisti iš Len
kijos visus vokiečius, norinčius ap
sigyventi Vakarų Vokietijoje. 
.    I ■ ——

Dėl ko susitarta

Vakarų Vok letijos kancle - 
ris W. Brandt, buvęs savo laiku Ber. 
iyno burmistras, išsiderėjo iš rusų 
kad atskira sutartimi būtu svarsto- 
rias Berlyno klausimas. Jis norėjo, 
kad Rytų Vokietija leistų Vakarų 
Vokietijos piliečiams laisvai lanky, 
ti komunistinę Berlyno dalį ir kad 
netikrintų traukinius, einančius per 
Rytų į Vakarų Vokietiją.

Kadangi Berlyną valdo sąjungi
ninkų komisija - anglų, prancūzą, 
rusu ir amerikiečiu atstovai, - tai K
tą reikalą turėjo spręsti jų įgalioti
niai. Po ilgų ir kietų derybų sutar
tis pasirašyta praėjusių metų rug
sėjo mėnesi.

Berlyno sutartis nustatė tik bend
ras linijas, būtent, kad R. Vokieti- 
jaįpa-palengvins susisiekimą su va
karine Berlyno dalimi, o V.Vokie
tija rūpinsis vakarų Berlyno ekono- 
mimais ir politiniais reikalais. Ki
tais žodžiais : V. Vokietijos piliečiai 
galės laisvai lankyti rytinę Berlyno 
dali ir visi traukiniai, skirti Vakarų 
Vokietijai nebus kontroliuojami R. 
Vokietijos pareigūnų. Jie tik uždės 
tiems traukiniams antspaudus ir 
prižiūrės, kad jie nepaliesti pasiek
tų V . Vokietijos sieną.

Pasirašę Berlyno sutartį, Sovie
tai pradėjo spausti Willy Brandt,kad 
ratifikuotų Maskvos sutartį. Tačiau 
kancleris Brandt nesiskuoina ir sa
ko, kad rusų ir vokiečių sutartį pa
tvirtins tik tada, kai bus vykdoma 
Berlyno sutartis. Pasirašyta, bet 
nevykdoma Berlyno sutartis neduo
da jokios naudos Vakarų Vokietijos 
piliečiams, kurie norėtų aplankyti 
Berlyne savo gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Daug vokiečių nepritaria

Kai Willy Brandt pradėjo derėtis 
su rusais, krikščionys demokratai 
ir kiti vokiečiai jam priekaištavo, 
kad jis atsižadąs Vokietijos žemių. 
Tačiau Brandt jiems atsakė, kad Vo
kietijos ir Rusijos sutartimi Vakarų 
Vokietija nieko nenustojo, nes tos 
žemės buvo prarastos jau prieš 25 
metus. Dabar atsiranda net socialis
tų ir Laisvosios Vokietijos Partijos 
narių, iš kurių yra sudaryta koalici
nė Vokietijos vyriausybė, kurie abe
joja, ar verta ratifikuoti Maskvos 
sutartį. Willy Brandt vyriausybė tu- 
ri, tik nežymią daugumą parlamen
te ir kelių atstovų balsais ji gali su- 
griūti.

p.Dalia Kučėnienė, Amerikos lie
tuvių pamėgta solistė ir judri vi
suomenininke atvyksta į S. P. ba
landžio 28 dieną, ieškoti jaunų ta
lentų mūsų jaunimo tarpe.

Matydami tą opią Vakarų Vyriau 
sybės padėtį, sąjungininkai pradėjo 
pasisakyti, kad Vakarų Vokietijos ir 
Sovietų sudaryta sutartis turi būti 
ratifikuota. Taip pat ir Sovietai no
ri, kad sutartis oūtų patvirtinta.

Vis gi naudinga

Nepaisant visų pasisakymų, Willy 
Brandt opozicijos nariai priešinasi 
sutartį patvirtinti. Krikščionių demo 
kratų lyderis Barzel tvirtina, kad & 
sutartimi Vokietija atsisako teisės 
apspręsti savo likimą, atseit suvie
nyti kada nors Vakarų ir Rytų Vokie
tijas. Jis mano, kad jo sudaryta v y, 
riausybė galėtų išsiderėti iš rusų ge 
resne sutarti. Bet tuo reikia laoai » • 
abejoti, nes rusai aiškiai pasakė,kad 
sutartis sudaryta ne su Barzel ir 
kitais vokiečiais, bet su dabartine 
Vakarų Vokietijos vyriausybe. Už a- 
bi sutartis - su rusais ir lenkais - 
praėjusiais metais Willy Brandt ga-

Š1O MUSŲ LIETUVOS NUMERIO 
GARBĖS LEIDĖJAS

whttalS bbuftkewirimus
JAM NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA

Vytautas Butkevičius gyvena Ze- 
linoje. Per spaudos balių įteikė 
Administratoriui du šimtus kruzei 
rų nestatydamaa jokių sąlygų. ML 
administracija, dėkinga jam už to
kią stambią paramą laikraščiui, 
skiraia jį šio numerio garbės lei
dėju, linki jam geriausios kloties 
ir tikisi, kad jo pavyzdys išjudins 
ir kitus prisidėt prie ML leidimo 
naštos palengvinimo.

vo Nobelio taikos premiją. Tai yra 
ženklas, kad Vakarų Europos politi* 
kai labai teigiamai vertina Willy 
Brandt pastangas sumažinti įtampą 
tarp Rusijos ir NATO atstovų. Abie
jų sutarčių ratifikavimas paruoštų-1 
kelia Sovietų planuojamai Europos 
Saugumo Konferencijai, kuriai daoar 
pritaria ir JAV vyriausybės , Apskri
tai, tiek Europoje, kiek Azijoje jau
čiamas troškimas mažinti esančias 
įtampas ir siekti patvarios taikos.

Netvirtindama su rusais ir len
kais sudarytų sutarčių, Vokietija 
prarastų daug draugų, ir visi iki 
Šiol protingai išspręsti klausimai 
vėl pakibtų ore.

Balandžio ir gegužės mėnesi 
Vakarų Vokietijoje bus rinkimai 
ir nulems jos likimą. Būtų laoai 
gaila, jei dėl kelių Vokietijos per. 
dėtų ir nerealištiškai galvojančių 
patriotų būtų sunaikinti Willy Bran 
dt politikos rezultatai. Žinoma, 
ir Brežnevas turėtų paspausti Ry
tų Vokietijos vyriausybę, kad vyk
dytų Berlyno sutartį. Juk jis pats 
visoms trims sutartims pritarė 
ir su joms surišo savo paties li
kimą. Antra vertus, jei tos trys 
sutartys bus nepatvirtintos, tuo- 
Kart galėtų kilti nauja Berlyno kri
zė, nutrūktų derybos tarp Vakarų 
ir Rytų Vokietijų, kuriomis nori
ma normalizuoti tų dviejų valsty
bių santykiai, ir Vakarų Vokieti
ja turėtų prisipažinti esanti kalta, 
kad sugriovė Will v Brandt, sąjun- 
2ininKU ir Sovietų pastangas suma, 
tinti politinį Europos įtempimą.
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"NORĖJAU GYVENTI IR
MOKYTIS IR DŽIAUGTIS"

"Aš norėjau gyventi, mokytis ir 
žaisti, Bet koks gyvenimas, kai tre« 
čią diena gatvėje tyso nužudytas kai
mynas ir niekam nevalia jo palaido-

Įpusėjus redaguotišį ML numerį, redakciją pasiekė čia de
damas lietuvio kalinio raštas Aukščiausiam Sovieto Prezidiu. 
mui. Jis yra ilgokas, tai ne visas tilps šiame numeryje. Tę
sinį įdėsime į kitą numerį, Tas raštas jau aplėkė viso pašau* 
lio spaudą ir sukėlė jo rašytojui, visiems kaliniams, ypač pa, 
vergtai lietuvių tautai nuoširdžios užuojautos. Musų pareiga

ti.%.. Koks gi mokymąsis, kai čia 
vienas, čia kitas moksladraugis 
liaujasi roclytis mokykloje — j mos 
drauge su šeimomis užkaltuose pre
kiniuose vagonuose išvežė į Sibirą. 
KOKS GI ŽAIDIMAS, KAI SUAUGU
SIEJI RAUDA. (Red. pabraukta).

supažindint su tuo raštu draugus brazilus. Red. 
Vertimas iš rusu kalbos.

Neperdeda
O kad aš netirstinu spalvų ir ap-

SSR Aukščiausiojo Sovieto Prezidiumui
kalbomis neužsiimu, liudija skai- v
ciai. Štai, kai kurie jų: Nuo 1944 m

Eimučio Liudviko, Adomo s., g. 1935 
Adresas: Mordovskaja ASSR 
u/0 Javas, ZX 385/10 

liepos iki 1945 gruodžio likviduota 
1067 priešsovietinės pogrindinės or
ganizacijos ir grupuotės, 839 bandi-

PAREISKIMAS
tų ginkluotos grupuotės (musų par
tizanai pravardžiuojami banditais),
1 1870 kontrarevoliucijonieriu. (Škai-

Buvau penkerių metu amžiaus kai kankamai įspūdingą jėgą, išėjusią 
an parodė mano tėvo lavoną.Pusė prieš sovietų armijos okupaciją Lie 

ido ištinus, pamėlynavus o Antroji tuvoje, prieš jos užkartą sovietinę 
is ė kruvina» Akys išdurtos. Rankų santvarką.
kojų oda balta, atšokus nuo kūno,—

pv i r in ta. liežuvis ištrauktas ir viii
ele ištemptas. Lyties organai su-

< aiškyti (apie tai sužinojau vėliau) 
lietomis daug tokių pat sumaitotų 
•ivonų. Mano motina ir daugelis 
paari nepažįstamų žmonių raudojo, 
eikė prakeikė bolševikus.

Nebuvo girdėjęs
Ligi šiol nebuvau girdėjęs žodžio 

bolševikas". Pirmąją informaciją 
pie bolševikus gyvenimas man ne- 

* ketai pateikė jų sumaitotų lavonų 
avidalu ir jiems siunčiamu prakeik 
imu: žmogėdros, pabaisos, niekšai 

žmonijos padugnės! Taip kei- 
b ir prakeikė ne propagandistai, o 
Š siaubo ir skausmo sąmonę, pra-
ndančios motinos, žmonos^ darįi 
yriškiai.
Tai buvo 1941 metų birželio mė-

esi, raudonajai armijai traukiantis. 
Man tada buvo penkeri metai am-

■ lauš. '
■_ u?- A ------- - —

Po antisovietinio po g r indžio LL
KS (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū- - 
žio) vėliava as atsidūriau ne todėl, 
kad man* socializmo idėjos nepatiko 
tada aš buvau per jaunas ganėtinai

susivokti teorijoje*“» o todėl, kadraP*; ryti savo tvarką^ir kad tai vadina-

Žiauri kova

Ėjo nelygi, todėl nuožmi kova. 
Kova žūt ar but. Jei nūdien Vietna
mo partizanams didelė pagalba ei- 
na|ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet ir 
iš daugelio kitų šalių kompartijų, 
tai ginantiems savo mažąją gimti
nę nuo galingojo lužpuoliko Lietu
vos partizanams iš šalies niekas 
iš esmės nepadėjo. Beveik visi pa
dorus pasaulio žmones (jei po vi
sa to galima juos padoriais laiky
ti), tylėdami žiurėjo į sovietinių ka
rių vykdomas lietuvių žudynes.Pen- 
kenius-pokario metus .Lietuvoj ne
siliovė šaudynės, liejosi žmonių 
kraujas; žmones vaitojo tiek dėl so
vietinės valdžios, tiek dėl LLKS 
rankos,

Bet partizanai saviškiai
. Bet aš ę žinojau, kad Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdyje yra lietu
viai, saviškiai, o sovietų armijos 
kariai kalbėjo man nesuprantama, 
svetima rusų kalba. AŠ žinojau, 
kad Lietuvoje revoliucijos nebuvo,

i kad. raudonoji armija atėjo į mūsų 
.šalį ir nekviesta pradėjo joje da- 

čiai paimti iŠ Lietuvos KP CK Par 
tijos arkyvo, - 177 1 fondas, op. 
1771, od. sb 89, 88 psl).

Palyginkite: Didžiojo tėvynės ka
ro metais antifašistiniame pogrin
dyje ir partizanų sąjūdyje dalyvavo 
9187 žmones, kurių 1422 žmones 
žuvo. (Štaras .‘"Partizanų Judėjimas 
Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karome 
tais", mokslų kandidato dizertacija 

k 1965 m . 243 psl).

v . V

n Negalėjau likt nuošalyje

Mano krūtinėje plakės gyva, ne 
akmeninė širdis. Likti nuošalyje aš 
negalėjau'. Mano antisovietinė veik
la buvo garbinga ir nesavanaudiška. 
AŠ dariau vien tai, ka* nuoširdžiai 
laikiau būtina ir naudinga kovos rei
kalui su lietuvių tautai svetima so
vietų valdžia. Nieko nedariau dėl 
asmeninės ’naudos ’ar" g a rVėš .“'Bu
vau įsitikinęs, kad kovoju su netek 
singumu, kad vykdau savo pilietinę 
pareigų savo gimtinei, savo tautai
ir visai žmonijai. Ta aplinkybė,kad 
antisovietinis sąjūdis Lietuvoje pir
maisiais pokario metais apjungęs 
dešimtis tūkstančiu žmonių per 10 
metų kovos pasidarė labai negau
sus, manęs nejaudino. Atvirkščiai, 
mane įkvėpė žygiams, AŠ radau 
reikalinga kovoti ne tik už save pa
tį, bet ir už tuos, kurie pakliuvo į

donosios armijos į, Lietuvą, atnešto- į s i okupacija. Aš žinojau, tikrai čekistų rankas ir su numeriu nuga- 
ji sovietų valdžia dorojosi su nesu- i žinojau, kad ne LLKS privedė kovą roję, mirdami badu, kasė anglis 
prantamos naujosios tvarkos neprii «prie tokio įniršimo, nes LLKS dar Vorkutoje; taip pat už tuos, kurie 
mančiais žmonėmis su-besaike ir= me nebuvo susitverusi, kai čekis- nematydami pergalės, iš baimes
nusikalstama žiaurybe. LLKS suda<» tai virino mano gyvam tėvui ran- pakėlė arba nuleido rankas.
ré Lietuvoje visiems žinomą ir pa* ų kas, traiškė jo lyties organus. ' daugiau

KITŲ KRAŠTŲ LIETUVIAI TIKRAI REAGUOS. O KAIP REAGUOSIM MES , BRAZILIJOS LIETUVIAI ?
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fitšTA tyfvji

Pirmos istorinės žinios apie Tra
kus siekia keturioliktojo amžiaus 
pradžią. Pilies pastatymo metai 
tikrai dar nenustatyti. Vieni šalti
niai ją vadir&ol Kęstučio, kiti Vytau. 
to pilimi. Tikra yra tai, kad abu 
čia gyveno, čia priėmė kitų kraštų 
pasiuntinius, čia buvo valdžios cen
tras Lietuvos galybės klestėjimo 
laikais.

® ČIURLIONO PAVEIKSLAI Lietu
voje sukėlė lietuviuose daug rūpes
čio. Jie pradėjo gesti, blukti. Išty
rinėjus juos, pasirodė, kad blukimo 
kaltininkas yra prastas popierius, 
ant kurio paveikslai yra piešti, ir 
klijai, kuriais jie yra priklijuoti 
prie kartono. Sudaryta specialistų 
komisija tiems labai pragarsėju
siems paveikslams pataisyti ir ap
saugoti nuo tblesnio gedimo. Pra
nas Gudynas vadovauja tai komisi
jai.

$ Lietuvos Mokslo Akademija iš
leis mokslini visu K. Donelaičio • > 
raštų, tomą.

0 Vilniaus Dramos Teatras ruošia 
vaidinti F.Schillerio "Klasta ir Mei 
lė" premjerą.

Pabaltijo kino mėgėja IV festi
valyje iš dešimties premijų ketu- 
rias laimėjo lietuviai.Geriausiu fil 
mu laikomas V. Laumakio :"Ne vien 
tik gitaros".

0 Vilniuje paminėtos Gabrielio 
Landsbergio 120 gimimo sukaktu
vės. Prikalta paminklinė lenta prie 
namų, kurs jis 1905-6 metais gy
vendamas sukurė "Birute", Miko u 7

ir V a-

Petrausko panaudota ope
rai parašyti.

t REGINA TAMULEVIČIŲ 
TE , Viln iaus operos lyri
nis supranas, minėj!)50 am
žiaus ir 30 metų scenos 
darbo.

6 LENINGRADE įvyko iki šiol di
džiausia Lietuvos fotografų daroų
paroda. Dalyvavo 82 fotografai su
7 24 nuotraukoms.

e TARPTAUTINIU ŠOKIU KON- 
kurse Vilniuje pirmą vietą laimėjo 
Jūratė ir Česlovas Norvaišos 
lentina bei Adomas Gineičiai.

6. Gyd. korporacija "Fraterm- 
tas Lithuanica" pasilieka pirmt 
nybę įsigyti premijuotus kūri
nius, ar juos dovanoti lietuvių 
meno galerijoms bei įstaigoms9 ČIKAGOJE, Čiurlionio galerijo

je, Vasario 16-os proga dalyvavo 
25 lietuviai dailininkai, išstatę paro
dai 69 grafikos, tapybos, skulptū
ros ir kitus darbus.

@ MONTRJEALIS; KANADA
Akademinis sambūris čia jau de

vintą kartą paskyrė 500 dol. premi
ją. už grožinę, literatūrą, išleistą 
laisvajame pasaulyje 1970-7 1 met.

Gydytojų Korporacijos 
"Fraternitas Lithuanica" Cen-

©Vilniaus dailės salione 
surengta jauno skulpto

riaus Vytauto Mačiuikos
pirmoji darbų paroda. Jo 
kūrinai tai masinės ak
mens skulptūros.

t IŠLEISTA BALIO BU
RACO MONOGRAFIJA:
Jis buvo seniausias Lietu
vos fotografas. Savo arky. 
ve turis 18.000 negatyvų 
ir 25.400 nuotraukų apie 
lietuvių papročius ir me-

$ ČIKAGOJE lietuvių radijas MAR- 
gutis atšventė 40 metų darbo sukak 
tį.

H Klevelande leidiama -'DIRVA" 
paskelbė 500 dolerių premiją už 
Šiais metais paraŠytiną geriausią 
novelę. Premija parūpinta Simo Ka 
s elionio.

Klevelando studentai surengė Al- 
mio Kuolo ir Onos Kliorytės para
šytą Vytauto MaČenio poezijos mon
tažą .

$ LIETUVIŠKOS STUDIJOS Šią va
sarą Vokietijoje bus nuo liepos L - 
i ki 24. Netoli Stuttharto .

1. Gydytojų korporacija "FRA- 
TERNITAS LITHUANICA" ski
ria 1000 dolerių premiją meni
ninkų konkursui, Simo Kudirkos 
tragedijai meno kūriniais atvaiz 
duoti. Kūriniai turėtu išreikšti 
Simo šuolį į laisvę, jo g^žinimą 
tėvynėn,kalėjimą, teismą, jo pa
ties ir šeimos tolimesnį likimą 
bei atmetimą, bet kurios pagal
bos iŠ laisvojo pasaaulio.

2. Ko nkurs e $ali dalyvauti visi 
dailininkai iš viso pasaulio ir 
jie gali pristatyti kelis savo kū
rinius. Kūryoai gali naudoti ta
pybą, mozaiką, skulptūrą, grafi
ką bei kitas meno išraiškos for
mas. Meno kūriniu didumas ne- 
apribotas.

3. Meno kūriniai kartu su sla
pyvardžiais vokuose pristatyti
ni į Jaunimo Centrą, 5620 S. Cla
remont Ave. Chicago, 111.6063b, 
ne vėliau kaip š . m. lapkričio 
18 dieną, numatomai parodai 
užbaigiant Jaunimo metus.

4. Sudarytoji menininkų jury 
komisija parodoj įvertins kūri
nius, ir,esant reikalui, tūkstan- 
tantinę premiją galės padalinti 
dviem ar trims premijoms . Ne
sant premijuotų kūriniu, jury 
komisija konkursą galės pra
tęsti bei.atidėti vėlesniam lai
kui. .

5. Vokai su slapyvardžiu atida
romi jury komisijos tik po kuri
nių premijavimo. Dailininkai sa
vo kūrinius galės atsiimti, par- 
duoti ar dovanoti tik parodai ir 
parodoms užsibaigus.

- Žinai, mamyte, mūsų bobutė 
bais i bailė.

- Kodėl?
- Kai mums reikia pereiti gat 

vę-*- j1 griebia mane už rankos 
ir dairosi i visas šali&.u

t « t
• \
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Didysis vizyras, visaip išgyręs Skaičiuotoją, 
. -akė kad tuoj jam būtų sumokėta 7 denarai, nes 
-an3 pagal teisę, priklausė tik vienas. Mate - 
•«tiko patiektas įrodymas buvo logiškas, aiškus 
ir nieko nebuvo galima į tai atsakyti.
Šitokios dalybos - vėl priešines Skaičiuoto - 

Ías - septyni auksiniai man, o mano draugui vie* 
■’as, yra matematiškai teisingos, kaip Įrodžiau, 
he t netobulos Dievo akyse .’

Ir paėmęs pinigus Į rankas padalino juos ly
giai pusiau. Pusę davė man (keturis auksinius), 
j. i tųs keturis pasilikdamas sau.

Sis žmogus yra tikrai nepaprastas - pareiškė 
izyras. - Nepriėmė pasiūlytų dalybų 8 denaru į 

dvi dalis is 5 ir 3, kuri ose jam teko didesnė 
‘ -lis; Įrodė turįs teisę gaut 7 ir jo bendrake
leivis tik vieną, o ant galo padalino 8 denarus 
Ūgiai pusiau atiduodamas pusę draugui.

STASIUI SANTVARUI 70 METŲ
Santvaras yraaukštaitis, gimęs 1902 m. Seredžiaus vai 

čiuje, Kauno apskrityje. Be bendro švietimo išeitų mokyl- 
lų, mokėsi vaidybos, dainavimo bei muzikos, 1 iteratūros i' 
dailės meno istorijos Lietuvoje-ir Italijoje. Pilietiniame gy 
venime jis perdėm iškilus.

Šešiolikos metų amžiaus Nepriklausomybės kovos sava 
noris, nuo 19 metų - spaudos darbuotojas, teatrų adminis 
tratorius, operos solistas, altorius, kultūrinių draugijų or 
ganizatorius, kultūrinių parengimų, apsigyventoje vietr./e 
ir išvykose, ruošėjas ir dalyvis, visuomenininkas -kultur 
ninkas, be sustojimo rašąs plačioje spaudoje, rasąs tais 
klausimais straipsnius.

Tuo pat metu pradėjęs ir ligi šiol neužgesęs reikštis li
teratūrinėje kūryboje kaip poetas, dramaturgas-rašytojas, 
libretininkas, publicistas, žurnalistas, recenzentas ir bio 
grafas. Ligi šiol yra išleis- ” «
ta 6 poezijos rinkiniai, 6 o- Xll

Ir pridėjo su entuziazmu:
Mac Allah ’ (Dievas yra galingas .’) Šis jau

nuolis, ne tik atrodo išmintingas ir gabus skaį 
iavimui ir Aritmetikai, bet yra geras draugui 

t r duosnus pakeleiviui. Šiandien pat paimu ji 
-avo sekretorium .’
Galingasis Vizyre - atsake Skaičiuotojas - 

Hip matau jus su dvidešimt sesiais žodžiais, 
Kurie talpixia šimtą keturiasdešimt penkias rai
des taipgi jau mane išgyrėt kaip niekada savo 
gyvenime dar nebuvau girdėjęs; aš idant tinka - 
■na i jums atsidėkoti esu priverstas panaudoti 
penkiasdešimt du žodžius su nekiek nemažiau 
kaip du šimtu devyniasdešimt raidžių. Lygiai 
dvigubai ! Telaimina jus Allah ir apsaugo .’

libretai, virs 100 operų ad- IOE T S IF
jų ir dainų, dvi kantatos ir O O (F
8 dramos veikalai.

Kaip amžininko dviejų poetinių generacijų (nepriklauso - 
mos Lietuvos bei individualistiškos ir jos atkritusios n dais 
vės bei idėjines Srities) jo poezija yra artima joms abiem: 
Poezija pasižymi simbolizmu, bet esmėje joje yra atvaiz- 
duojama gyvenimo tikrovė. Joje atsispindi epochiniai per
gyvenimai: tėvynės meilė, gyvenimo džiaugsmas, jaunat
viškas idealizmas, meilės ilgesys, visuomeniški rūpesčiai, 
tremties sielvartai ir visuotinės problemos.

Sekant JAV - kur jis gyvena - lietuviškų spauda bei vi 
suomeniškai-kultūrinių Įvykių aprašymus, jį galima paste 
bèti, kaip nepailstamai besisielojanti tautinės kultūros rei 
kalais - ir tai šalia jo darbų dėl kasdieninės duonos. Tad 
tenka palinkėti jam sveikatos ir ištvermės dar ilgus metui 
Švytėti tautinėje kultūroje,

Tais žodžiais Skaičiuojantis Žmogus visus 
mus nustebino savo gudrumu ir pavydėtinu talen
tą. Jo įgudimas skaičiuoti jau siekė to,kad 
galėjo suskaičiuoti žodžius ir raides tik ką 
ištarto sakinio. Vferíú

Skersai: 4. Mėlynos pavasarinės gėlytės. 6. 
u>s kerpa. 9. Ką karvė sako. 9. Kai pieštukas 
nulūžta, jis . 11. “Tipas” — vienaskaitos į- 

■ -.gininke. 13. Kai pelės išsigąsta, jos — (daro 
1-bai plonytį garselį). 15. Pelių spalva. 16. Me- 

<s su ilgomis, plonomis, žemyn svyrančiomis 
Sakomis. 18. Berti sėklas į žemę (sutrumpin
tai). 22. Paukščio, kurio vardą turi Baltimorės 
beisbolo komanda, lietuviškas pavadinimas. 24. 

•’ei žuvis neturi bent vieno —, ji negali vairuoti 
savo plaukiojimo. 25. Pavasarį mes — varnė
nams inkilėlius. 26 Sergėti. 28. Mes jau — sa- 
./o suoluose. 30. Sveikas kaip — (raudona, ašt
raus skonio daržovė). 31. Tai, ką vakare vai
kams skaito. 32. Ne naujų. 34. Kai norime ką 
nors nutildyti, sakome “—”, 35. Prisivalgiusi.
37. Paukštelis, kuris šaukia: “pliks... pliks”.
38. Kai rankos delnas ir pirštai sudedami taip, 
kad galima ką nors jais pasemti, pasidaro —.

žemyn: 1. Graži, kvepianti, balta, rausva 
arba tamsiai raudona gėlė. Angliškai peony. 2. 
Raugintos duonos gėrimas. 3. Dideli, mėlyni 
triukšmingi paukščiai. Angliškai jays. 5. Perkū
no tyra paukštelis, kuris skraidydamas me
kena. 7. Kai ji šviečia, būna graži diena. 10. 
Mažytis paukštelis, angliškai titmouse. 13. Kuo
duotas paukštis, kuris mėgsta šlapias pievas ir 
šaukia: “gyvi, gyvi!’’; angį. — plover. 14. 
Paukščiai, kurių varde randamas žodis “pelės”. 
15. Ten žydi ramunės. 17. Susveikti. 19. Vaikas 
išbėgo į lauką tik su viena — (namie avimas 

minkštas apavas). 20. LgS^i gražios, didelės gė
lės, kurių varde yra žodis “Jurgi”. 21. Nepradėk 
miegoti! 22. Nuodinguose grybuose yra —. 24. 
Tas pats žodis kaip ir 31 skersai, tik viena
skaitos kilmininke. 27. žuvies kiaušinėlis. 29. 
Kirliai maitinasi — (negyvais žvėreliais). 31. 
— mus nėra pelių. 32. Klevo arba beržo sun
ka, kurią žmonės renka į indus ir geria. 34. 
Tas pat kaip ir 34. skersai. 36. Jis, ji; tas, — .

Prieš porak metų aplankęs jį Bostone, sutikau tokį pat 
statų, tik su paaugštėjusia kalta ir sidabriniais plaukais ap 
linkui, bet geros nuotaikos ir su jaunuoliška energija. Po 
ra dienų besisvečiuojant pas ji bei patrauklia jo gyvenimo 
drauge i prisiminėm e musų bendradarbiavimą Dainos Drau 

gijoje, kai man teko būti jos vadovu 
o jam dalyvauti parengimuose, kai} 
pas ižyminč iam solis tui - dainininkui.

Jo nuotaikingai ir dermingai poei 
jai pavaizduoti, cituoju čia porą pos
mų iš jo eilėraščio "Aš pažinau tave.

Rudens ranka sudraskė vasaros drabu 
Ir nusigandę paukščiai lėkė į pietus — 
Aš pažinau tave gaivinantis Geguži, 
Man tavo veidas tokis tyras ir skaistus

Neliks žolės, neliks akmens ant kelio, 
Neliks nei taurėje nei jūroje vandens 
As pažinau tave kančioj ir drožiny 

smūtkelio
Esi šviesa, kuri nemirs, kuri nesens
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i'es inys iš 14 nr io ,
............. . Kas atneša grudų ries- 

utėlė ar medaus koreli - še, iš to ir minti. Ar tai 
aldovo sūnaus gyvenimas? Ir ar tokiai galvelei moky- 

i i. savo žilstantį tėvą ?
Vaišvilga nuleidžia akis.
- Nesi, tėvuli, toks stiprus, kad pūteisi atrodyti.

1 U.būgai kryžiuočiu, šokai jų papročius priimti, net 
su drabužiais rengtis. Gėda ir pagalvoti, kad taip ap

is ūko tau galva.
- Kurgi išmokai vanagu pulti tėvui i akis? Ar iš

> utėnų krikščionybės ?
Vaišvilga pasižvalgo i apdumblojusį dangų,i lanks

tomas viršūnes ir šakas.
- Nebūtu vėjo, neslamėtų ir giria. Pykši, tėvuli, 

ar nepyksi, bet sakau teisybę. Klaidą padarei: didelę, 
gal. net pražūtingą klaidą. Jaugi ir pats matai, tik pri
sipažinti gėdinies.

- Man gėda nebent vien dėl to, kad tik toks mano 
vy r iaus ia s s ūnus.

- Vai nematysi jau gero: čia gilu, ten klampu, o 
atgal jau nėra nei liepto, nei ledo.

- Prigyvenau metą, kada kiaušinis vištą moko, -
- nusijuokia Mindaugas.

-■ Pilnu balsu atsižadėk Romos Bažnyčios, arba 
išduosi jai visą Lietuvą.

- Visą Lietuvą?
- Lyg, tėvuli, nežinotum, kad jiems Lietuva-šven

to Petro nuosavybė? Argi Lietuvos karaliaus - ne 
švento Petro vasalas ? Argi Lietuvos karalystė nėra 
Apaštalų Sostui pavesta? Man širdį gniaužia.

- Jau antri metai, kai sąjunga su ordinu nutrauk
ia. Tai ko dar visa gerkle žvieguliuoji?

- Gerai, gerai, jeigu iŠ tiesu taip. Tadagi garsiai 
nutrauk visus rysius ir su Romos krikščionybe.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

8

(Tęsinys)

- O argi Romos krykščionybė kalta už kiekvie
no kryžiuočio piktadarystes?

- Bet ją gi per kryžiuočius gavai. Atsiribok 
nuo jos galutinai.

- Tau rutenai tave primokė. Tu atrajoji Gali- 
Čo kiršinimus prieš mane. Vėjuje iŠ rytų užuodžiu 
sąmoksj.inį kvapą.

Vaišvilga išbalęs. Jo akys žiba, lyg žarijos.
- Sąmokslinį? koktu girdėti tokį įtarimą iš tė

vo lūpų. Kaip tu pažvelgsi mano mamos akysna, 
kai Anapus susitiksit?

- Juo labiau tu apie tai pagalvok.
- Ar tave, tėvuli, taip piktai prieš mane pa

motė Morta prikurstė?
- Tylėk, šikšnosparni'.
- Senoliai nėra girdėję tokio, kaip tu. Šven

tuoju krauju aplietas žemes priešams dalini. Ką 
tau pasakytų tavo motina, velionė mano senelė?O 
ką velionis mano senelis Ringaudas, didysis tavo 
tėvas ?

- Tylėk, sakau!
- Ne-ty-lėė-siu, tėvuli, jeigu neatsiriboji nuo 

Romos Bažnyčios. Kaipgi man tylėti, jeigu mūsų 
žemiu ir žmonių tu nesigaili'. - Vaišvilga spirgėte 
spirga.

- Laukan! Nenori klausyti savo tėvo, klausyk 
ten Naugarduko Šunų ir vėjų! Nešdinkis iš čia!

Bet išoka Morta:
- Ar ir vėl koneveikiatės ? Vėl judu lyg katė 

su šunim!
Morta! Nūnai ji jau žino visa apie dievus. Ar 

ir Anapus ji tebėra krikščionė, kaip buvo čia iki 
mirties ?

Morta su puošniu karalienės vainiku. Bet nu
liūdęs jos veidas. Sudžiūvus, suvytus. Jos akys 
išvargę. Ir balse gi daug graudulio:

- Sakiau, Mindai, nereikejo nukirsti ryšiu su 
ordinu. O dabar neklausyk ir, kiek begalėdamas, 
saugokis Treiniotos. Jis nori tavo kraują pralieti 
Nėra už Treiniotą, pavojingesnio. Kas ištiktų Rep- 
lį ir Gerstuti, jeigu jiedu paliktu be tėvo? Jaunik
liai prieš tą piktąjį neatsilaikytų.

- Mortele, aš gi nei Treiniotos nebijau, nei 
nieko nesibaidau. Užmik be baimės. Aplinkui ra
mu ir gražu,

- Taikykis, Mindai, su kryžiuočiais. Magis
tras mudu labai pagerbė ir į karalius iškėlė. Jis 
išaukštino mūsų Lietuvą. Ir labai saugokis Trei
niotos! Jis tyko tavo dieneles sutrumpinti. Nuo j~ 
ko labiausiai sergėk Replio ir Gerstučio galveles 
Viską tik jiedviem palik! Užtikrink jiedviem pali 
kimą, o ne baltas migleles ir sunkųjį vargelį. Dė.' 
tavęs kasdien drebu, kaip epušės lapelis. Dėl Re 
lio ir Gerstučio širdis stengsta, kaip akmenėlis. 
Kas nutiks, kada tavęs nebus?

- Morta iš baimės virpa ir tankiai alsuoja.
- Nebijok, Mortele, nesibaimink, Priešų, ži 

nia, yra. Ir ne tik vienas Treiniota, Juodvarnės 
gi nenustojo kiaušinių dėti. Bet jau daugel metų 
taip. Priešu vis buvo ir atsirasdavo naujų.

Bus daugiau į.
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T a ii buvo du paruošiamieji pasita 
anai apie penktąją P. Amerikos lie 
v'.ų kongresą. Gautas naujas laiš 

i s iš ALOS T Argentinos, kuriame 
doma kongresą ruošti 1973 m. 
->ario 2 3’25 dienomis S. Paule, 
įvairių organizacijų atstovai pa

lakė, jog pritaria šiam siūlymui, 
norėtų oficialiai atsiklausti sa

il valdybų. Todėl prel.P.Raga- 
iuskas, kurio inciatyva pasitari

mai sušaukti, pasiūlė pasiųsti vi- 
>ms organizacijoms pranešimus,

■ balandžio 17 d.pirmadienį, šauk- 
;i naują posėdį ir sudaryti komisi- 
. ts, jei bus sutarta ruošti kongre
są. «

Kaip žinome, paskutinysis kon
gresas įvyko Argentinoje 1967 me> 
• ais. Sekantis turėjo būti Urugva
juje, bet perkeltas Venecuelon, ir 
’ur neįvyko.

Kongrese būtų meninė programa 
i minimo studijų savaitė, ir pan. . 
Tikimasi, jog į kongresą atvyktų 
svečių ir iŠ Š. Amerikos, ir iš ki- 
i ur.

BALTU TARYBA
Šiais metais S. P.baltų tarybai 

vadovauja lietuviai. Trijų tautų at
stovų posėdžiuose, drauge su gar - 
hės pirmininke deputate Dulce Sa
les Braga, priimtas šių metų dar
bų planas, į kuri įeina : siekti at
gaivinti konsulatinius patarnavi
mus latviams ir lietuviams; reng
ti baltų paroda rugsėjo menesį, 
Prestes Maia galerijoje; ruošti 
baltų minėjimą birželio proga, gal 
drauge su Rio lietuviais, birželio 
H dieną, katedroje, su ekumeninė
mis pamaldomis; leisti informaci
nį biuletenį portugalų kalba,kurs 
išeitu bent kas tris menesius.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 16 -Vyrų Brolijos išvy
ka į Praia Grande.

Balandžio 17- organizacijų atsto
vų posėdis dėl P. Amerikos kon-~ 
greso.

Balandžio 22 - M. Apaštalavimo ar. 
batėlė M. Lietuvos naudai.

Gegužės 7 d. Motinos dienos minė
jimas, bet dar neaišku kame ir 
kokia forma.

Gegužės 21 T. Tono Brųžiko 75 m, 
amžiaus ir 50 m.kunigystės pa
minėjimas Mokoje.

Birželio 11 - ekumeninės pamal
dos už Baltijos kraštus, gal Rio.

Birželio 18-Pamaldos S. Paule už 
Lietuvos laisve.

z- i M ŪSŲ LIETUVA

JAUNIMO KONGRESAS
gramoje,

agronomiją Piracicaboje, šoka Ne
muno grupėje, mėgsta plaukti, ėiis 
ti krepšinį, skaito nuotykių knygas 
bei romanus, kas savaitę, iš univer 
siteto atvyksta į šokių repeticijas 
ir lituanistinę mokyklą, Mookoje.

Živilė Juraitytė, 18 m., iš Barra 
Fundos; mokytojauja Mookos litu a 
nistinėje mokykloje, dalyvavo 1971 
stovykloje, priklauso literatūros 
rateliui, studijuoja istoriją USPir 
dėsto "Marechal do Ar" kurse; 
mėgsta klasinę 
muziką, poezijoj, 
istorijos ir psicho 
logijos knygas,ra 
šo poeziją.

Rimgaudas Jurai 
tis, 26 m., irgi 
iŠ Barra Fundos, 
dėsto chemiją vai 
stybinėje kolegi
joje, 1971 metais 
gavo bakalauro

studijuoja USF^o ~
litechnikos mokyk Mūsų atstovai 
loję ir fizikos institute; buvo vado
vas 1971 m. stovykloje; priklauso 
literatūros rateliui, bendradarbiai 
ja ML jaunimo puslapyje, žaidžia 
stalo tenisą, šaškes, šachmatais.

Julija Kraujalytė, 27 m. nemunie 
tė, baigusi pedagogiją ir dėstanti 
pradžios mokykloje; priklauso chr 
Juventus ir Motel Clube Minas Ge 
rais; mėgsta samba ir šiaip popu* 
liarią muziką, domisi teatru ir li
teratūra, romanais ir "suspense1,1 

Emantė Mikuckytė, 19 m., s tu d i juo 
ja biomediciną USP, priklauso :So- 
ciedade Paulista de Historia Natų- 
ral, Motel Clube Minas Gerais, 
ToLoCo vedėja, literatūros rate, 
liui, Aušros chorui, Nemunui, ML 
jaunimo puslapio redakcijai; m ėg s- 
ta rankdarbius, sportą, knygasjbu 
vo 197 0 metais Eucharistiniame 
kongrese Brasilijoje. Gyvena cen
tre .
Ona Petraitytė, 19 m ., s tudijuo j a 
matematiką katalikų universitete, 
dėsto Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje, bendradarbiauja ML- 
oje, priklauso Nemunui, literatū
ros rateliui, Baltų tautų komite
tui; mėgsta klasinę muziką, gyve
na Sumare; keletą. Kartų buvusi 
pas gimines Italijoje ir 197 0 me
tais JAV-se studentų mamų pro-'

Vanda Pilipavičiūtė , 17 m.’, lankan
ti B . de Carvalho kolegiją, mėgsta 
muziką, romanus'ficção cientifica" 
knygas, mokosi anglų kalbos, spor
tuoja (krepšinis, tinklinis, stalo teii 
sas), priklauso Alpinos ir Juventus 
klubams, Žilvičiui ir Ateičiai.

Jonas Silickas , 17 m. žilvitietis ir 
ateitininkas; lanko kolegiją; mėgsta 
rankdarbius, motociklus, skaityti ir 
sportuoti; priklauso dar Juventus, 
Grêmio Estudantil N. S. do Carmo, 
Lago Azul ir ABC klubams, mėgsta 
Bossa Nova ir "Rock’n Roll" muzi
ką, groja gitara.

Vilma Šimonytė, 22 m., s tudi j uo j a 
biochemiją USP ir dirba toksikolo-

logijos skyriuje, dalyvavo P. Ame
rikos lietuvių Kongrese Argentino, 
je; priklauso CAFB, AAAFB, Juven
tus, Ateičiai, Nemunui, Sąjungai*, 
BLB revizijos komisijos narė, mėgs 
ta sportuoti ir romanus.
Julius Tijūnėlis, 18 m., studijuoja 
technikos mokykloje; baigė skaitik
lių kursą,’ mėgsta mokytis, sportuo. 
ti, keliauti, skaityti*, Nemuno Šokėjas.

Laima Vosyliūtė, 18 m., ateitinin
kų kuopos pirmininkė, žilvitietė,dir. 
banti sekretorės darbą banke; mėgs 
ta krepšinį, tinklinį, plaukti, skai
tyti ir klausytis muzikes .Gyvena 
Vila Beloje.
Wilma Žvingilaitė, 29 m..advoka
tė,’ baigusi ir administraciją,* Sajun 
gos patarėja; mėgsta sportą, muzi 
ką, knygas, joga, priklauso Clube de 
Campo Fazenda, Juventus; Yra 
Gremio "Horacio Lane"visuomeni- 
niu ryšių vedėja.
Arūnas Steponaitis, 26 m. Brazili
jos JK komiteto pirmininkas, baigęs 
chemijos inžineriją ir administra
ciją; bendradarbiauja ML; literatū
ros ratelio narys, scenos artistas. 
Gyvena Paraiso.

Bus Daugiau
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. i MIMO NAMAI

Ramovės” lietuviškojo jaunimo 
tpė, kuri stengiasi apjungti visą 

1 aviškąjį jaunimą ir bendradar- 
su visomis organizacijomis, 

.K. irinko pirmadienį, bal. 9 d. pa- 
!.->rti įvairiausiais reikalais.
. (arta£

kad visi Ramovės lankytojai mo 
í j kas mėnesį po 2 kr. , Pinigai 
h panaudojami patalpoms išdažy- 
naujiems žaidimams įsigyti ir 
ūdroms išlaidoms padengti.
- jaunimo grupė su kun?» Šulcu lan- 

vS lietuviškas seimas verbuoti
ajus narius.
- Atlikti vidaus valdybos rinki-
ai. Išrinkti:
Robertas Petrokas ir Regina Bag 
iúté rūpintis berniukų ir mergai- 

ų veikla.
Klaudijus Dilys išrinktas iždiniu-

j, Sekmadienį, bal 16 Ramovės
i Rytojai prašomi jam įteikti savo 

jokestį.
©

1AR REIKALINGA trejetas šimtų 
j uzeirų apmokėti Ramovės nau-

, asms žaidimams. Tėvai ir bičiu
li prašomi prisidėti su 20 kruzei- 
ų. Pinigus įteikti galima p.Vin- 
ui Baniui ar Zelinos parapijoje.

O

; E VU KLUBAS. Planuojama turėt 
aunimo namuose tėvų klubą. Tai 

pozityviai atsilieptų ir malonesniam 
sugyvenimui ir mūsų jaunimo auk
ojimui. Tad sekančiame "Žilvičio” 
’ ėvų susirinkime kviečiami dalyvaut. 
r o daugiau tėvų bei suaugusiųjų.
Tas susirinkimas šaukiamas bal.
17 dieną, 20 vai. Jaunimo namuose.

NEMAŽAI SUAUGUSIŲ pageidauja 
dalyvauti lietuvių kalbos patobuli
nimo kursuose. Yra galimybių tai 
padarytu sekmadieniais po pietų 
16 valandą, Zelinos Jaunimo na
muose. Kursą praves kun. P. Ga
vėnas. Bus galima susitarti ir dėl 
kito, patogesnio laiko.

VAIKŲ LIETUVIŲ KALBOS KUR- 
sas šeštadieniais po pietų, bal. 
22 dieną bus 16 .valandą. Pakeiti
mas padarytas, kad ko daugiau 
jaunimo galėtų dalyvauti sporto 
rungtynės e, kurios vyksta kas šeš
tadienį nuo 14 iki 16 val.,A.Frie- 
denrfeich'1 klube, V. Alpinoje. Jame 
vis gausiau telkiasi lietuviškasis 
jaunimas. Kurie dar norėtų prisi
dėti, ar gali nurodyti jaunimo, gali 
kreiptis į kun. H. Šulcą.

Sale ziečiai.

MUSŲ Lietuva

KONGRESO ATSTOVAI IR ŠOKĖ
JAI sekmadieni, bal 16 vyksta 
"Kongreso Dienai” pas kun.J.Šeš
kevičių į ‘Instituto Rural", Progra 
moję pramatyta2, sportas, dainos, 
diskusijoj,

GALI DALYVAUTI išvykoje ir ki
tas jaunimas bei senimas, Užsire
gistruoti Zelinos parapijoje iki 
ketvirtadienio, bal 13 d.vakaro, kad 
būtų galima laiku parūpinti vietas 

bičiulių automobiliuose, nes ten 
vyksime privačiais automobiliais.

Valgius ir gėrimus pasiimti iš 
namų. j

Visi ateitininkai ir kandidatai bei 
zilvitieciai prašomi dalyvauti. Ne- 
užmiršti laiku užsiregistruoti, 

Kun. H. Šulcas 
©

KVIEČIA ARBATÉLÉN

Balandžio 22 d., šeštadienį, 19 
vai. Jaunimo namuose Maldos Apaš
talavimas ruošia arbatėle M. Lietu- ♦
vos naudai, Programa bus paįvai. 
rinta filmu ir skaidrėmis. Malo
niai kviečiam ko gausiau dalyvauti.

pirm.Monika Kleizienė,

UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ:
Nijolė Balrunonienė, JAV 10 dol, 

Ta proga ji sveikina visus savo pa- 
žįstamus S.Paule, nes čia yra il
goką laiką gyvenusi.

Pranas Mikuckis 30 kr.

KO TUO gigKÍAMA?

P a skutiniame ML numery til
po straipsnis "Bendruomenės rin
kimams praėjus”. Jo autorius JK 
pliekia Bendruomenės Tarybą ku-

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

1 0

adė n»
cijos valandas > už praėjusius rin
kimus ir kita.

Nesiimsiu aiškinti, kiek tame
straipsnyje yra nukrypimų nuo tie
sos, Tik stebiuosi, kodėl jame iš
kelta kritika tokia tendencinga ir 
neobjektyvi. Net pats autorius pri
sipažino -"minėjimai, paroda, tele
gramos, praėjo nepastebėtai”. Va
dinasi, tai uuvo beverčiai faktai, 
Oet kažkokie ’’dalykėliai” tai jau 
verti dėmesio!

Vasario 16 minėjime buvo ren
kami atstovai į Jaunimo Kongresą. 
M. L. redakcija ten nepasteoėjo jo
kių "dalykėlių" ir spaudoje tų rin
kimų nei trumpu žodeliu nekomen
tavo. Turbūt buvo norėta nepaste
bėti - lygiai taip, kaip liaudies, 
meno ir kultūros parodos Bend
ruomenės veikime. Bendruome
nės Tarybos darbams įvertinti 
visuomenė keliais-šimtais balsų 
išrinko Revizijos Komisiją. Jeigu 
ji iki šiol dar nepatiekė spaudai 
savo išvadų, tai anksčiau, ar vė
liau ji tai padarys, nes tai jos tie
sioginė par eiga. BeKbejo, tars žo
dį ir apie B-nes rinkimus.

Minėtas straipsnis ML vargu pa* 
pasitarnaus vieningesniam S. P. 
lietuvių oendradarbiavimui, ar uo
lesniam darbų įsipareigojimui 
naujai išrinktoje Taryboje. Visuo» 
menės darbas yra savanoriškas, 
reikalaująs daug laiko, sveikatos 
ir pasiaukojimo. Ar nereikėtu tik 
džiaugtis, kad tokių .pasišventėlių 
dar turime ir kad jie dar ši tą pa
daro, Padaro taip, kaip išmano, 
kaip dauguma nutaria.

Lietuvybės dirvonuose pas mus 
tikrai lėtai sukasi ratai. Neįvyk
do savo planų Bendruomenė, lie.- 
tuviškos mokyklos, chorai ir ki 
ti kultūriniai vienetai. Visur stin
ga pinigų. Trūksta ir dirbančių 
žmonių, o jų skaičių dar kaskart 
sumažina neužtarnauta kritika.

Mg. Vinkšnaitienė.
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■ KIEK KARTU JAU BUVOT j 
® IŠVYKĘ SU VYRŲ BROLIU g
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