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NAUJOJO PRIESTATO
CENTRINIS ĮĖJIMAS.

ČIA VYKS DALIS JAU* 
NIMO KONGRESO PRO 
GR AMOS.

ČIA YRA DABAR KO N* 
GRESO RENGIMO RAŠ 
TINĘ:

o o o

FASADO PRIEŠAKYJE 
LAISVĖS KOVU PA
MINKLAS, PRIE KU
RIO VYKSTA DAUGY
BĖ IŠKILMIŲ. ČIA PA 
DĖS SAVO VAINIKĄ 
IR II PASAULIO LIE
TUVIŲ JAUNIMO KO N-

+H
JAUNIMO CENTRĄj 
LIETUVIŠKOSIOS PA
TRIOTINĖS VISUOME* 
MENĖS REMIAMI,PA- 
STATĖ, DABAR PRA
PLEČIA IR IŠLAIKO. 
LIETUVIAI TĖVAI JĖ
ZUITAI.

IH
JAUNIMO CENTRE 

yra: Aukštesnioji litua
nistinė mokykla, litua- 
nistikos Institutas, Čiur
lionio meno galerija. 
Muzikologijos arkyvas, 
Pasaulio lietuvių arky- 

Ivas, Foto arkyvas .Di
džiojoje salėje būna vai
dinimai, koncertai, mi
nėjimai, organizacijų 
s uvažiavimai. Daug ely - 
je kambarių vyksta or
ganizacijų^ susirinkimai.

WBÊKSfl 5RU0 PERSEKIOJAMIEMS BROLIiW . žiūrėk ir 3 pit-
Lietuvos nacionalinė 
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Vaizdas iš įvykusių maldos demonstracijų Chicago j balandžio 1 d. Nųotr. A. Gul basko

1,000 LIETUVIŲ SUKLAUPI
DIDMIESČIO CENTRE

Maldos fe protesto mitingas Chicagoje
' Lietuvoje išleistas apeigynas par- 1 
. duodamas užsieny, bet jo neįma
noma gauti pačioj Lietuvoj. Kan 
kiniais mirė 4 Lietuvos vyskupai 
ir 170 kunigų. Per 100 bažnyčių, 
uždaryta ar sunaikinta. Neseniai 
komunistai sudegino. 4 bažny
čias. Apie 138,000 lietuvių dar 
išblaškyti .po Sibirą ir kitas Sov. 
Sąjungos vietas ir negali grįžti.

Studentų vadovaujamos maldos

Prie mikrofono po vieną arti
nosi lietuviai studentai, mergai
tės tautiniais drabužiais: A Jasai
tis, J. Bradūnas, G. Vindašiūtė, 
V. Narutis, G. Čepaitytė, skaity- 

Apie tūkstantis lietuvių šešta
dienį buvo suklaupę Chicagos 
miesto centre, melsdamiesi už 
ateistinės diktatūros persekioja
mus brolius tėvynėje.

Viršum gausios minios buvo 
iškelti plakatai su įrašais: Leis
kite mūsų tautos žmonėms mels
tis, Lietuvoje melstis yra laikoma 
nusikaltimu, Protestuokit dėl lie
tuvių persekiojimo, Negalima ig
noruoti 17,000 žmonių šauksmo, 
Leiskit mūsų tautai garbinti Die
vą. Melskitės už kenčiančią Lie
tuvą, Neleiskite, kad Lietuvą 
kryžiuotų, Laisvė laikoma nusi
kaltimu Lietuvoje ir kti

Kubiečiai remia lietuvius
Latvis Zierins nešė didžiulį 

širdies pavidalo plakatą su tra
lu: Parodykit meilę. Išlaisvinkit 
mūsų krikščionis, žydus ir kitus1 
brolius iš komunizmo pančių ir 
vergijos. Atsiskubino ir Kubos 
pabėgėliai su plakatu: ‘ Kubie
čiai remia lietuvius.

Toje masinėje lietuvių
monstracijoje buvo latvių, rimu- 
rų, kroatų ir kitų. Gilų įspūdį 
larė estrados , centre paprastas 
<ryžius, ant kurio nukryžiuota lie 
uviška trispalvė, perrišta juodu 
caspinu. Minios .tarpe — dide- 
is procentas jaunimo. Jie ir pla
katų daugumą nuplėšę.

Iš tūkstantinės minios kruti
nu galingai suskambėjo ta ryž- 
o giesmė: Dię^ąs mūsų prieglau-. 
la. ;

Vysk. V. Bnzgys savo kalboje i 
>riminė genocidą Lietuvoje, pri-, 
nine, kad Lietuvoje beliko tik' 
>04 kunigai: pusė to, kas buvo' 
aisvėje. Vieton buvusių 450 se-' 
ninaristų dabar teleidžiama į se- 
ninarijas įstoti trisdešimčiai.

— Kad 17,000 lietuvių, kurie pa
sirašė prašymų Jungti Tautams,

de-

—- Kad jaunimas nepalūžtų ti
kėjime, nepaisant propagandos;

—'Kad jiems greičiau ateitų 
laisvės džiaugsmas;

— Kad tikėjimo skelbėjai pa
siliktų nepalaužiami.

— Kad valdantieji suprastų są
žinės laisvę.

Minia vis kartojo:
— Viešpatie, išklausyk mūsų 

maldos.
Kun Pgv. Dilys, evangelikų 

.-reformatų dvasininkas, meldė, 
kad ateitų tiesos pergalės diena.

J. Jasaitytė, D. Vaitkevičiūtė ir 
L. Mainytė .perskaitė jaudinan
čius Sibiro lietuvaičių maldak
nygės posmus.

Buvo perskaityta kongreso at-! 
stovo Derwinskio telegrama, ku-.
m rašė protestą prieš per- 
sekojimus Lietuvoj.

— Tegu Dievas išklauso pa
vergtųjų maldos, — kalbėjo pri- 

i tardamas D. Coman, kandidatas
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[musu; jaunimas prašo j
ANTROJO PASAULIO LIE’ 

i TUVIU JAUNIMO KONGRE- 
ĮsO RENGIMO KOMITE- 

; TAS KREIPIASI Į VISO PA- 
šaulio lietuviškąjį jaunimą 
ir visus lietuvius ir prašo:

"Raginame visus parody. | 

i ti, jog mes einame iš vie- | 
no su Lietuvoje kenčian- 
čiais broliais ir seserim, | 
ir imtis TUOJAU PAT • i 
veikti'

I
I.Siųskim telegramas 
ir laiškus Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui, 

pasakydami, kad mes re
miame Lietuvos piliečių 
r eikalavimus .

2. Organizuokime mal
dos ir kitokio pobūdžio de
monstracijas . 3

3. Siųskim telegramas a r j 
be nt laiškus gyvenamos 
vietovės bažnyčių bei vy- j 
riausybių vadams, prašant I

i

tuvių peticijai ir Jungti Tautų j 
gen. sekretorius prašomas veikti.

Maldos mitingą pravedė K. Va ; 
■laitienė. Vienas pagrindinių jo 
organizatorių — kun. G. Kijaus- i 
kas priminė, kad' tai tik mūsų 
darbo pradžia. Turim pabusti sa
vo pareigai, jausti atsakomybę ir 
padėti pavergtiems broliams.

Edvardas Šumanas karsta
1 kalba skatino minią reikalauti, 
i kad Nixon as M askvoje pasisaky- ] 
; tų prieš šią priespaudą, reikalau
tų laisvės.

Sis maldos susibūrimas buvo gi- j 
li-ai įspūdingas. Televizija atsiun
tė savo filmuotojus. Ruošiant 1 
protesto mitingą daug pasidarba-

į kongresą.
Atsišaukimas į laisvąjį pasaulį
Buvo priimtas atsišaukimas 

laisvąjį pasaulį, kur reiškiama: 
protestas prieš laužymą žmogau 
teisių Lietuvoj, prieš ištrėmimž 
vyskupų Sladkevičiaus ir Stepona- 

ivičius, .prieš kalinimą kunigų,į v . 
reiškiamas pritarimas 17,000 lie-|uztarti Lįetuvos žmones.

— 2 4. Prašykim vietinę
spaudą, radiją, televiziją, 
iškelti Lietuvoje varomą 
religinę priespaudą.

5 . Paskleiskim ko dau
giausiai Jaunimo Peticijos 
lapų ypatingai kitataučių 
tarpe. Jaunimo Peticija 
beldžiamasi i Jungtinių 
Tautų sąžinę, reikalaujama| 
ištirti, kaip Lietuvoje yra į 
pažeidžiamos žmogiško
sios teis ės, 

Tik vieni
darni, negailėdami nei dar
bo , nei pinigų, galėsim pa
dėti Lietuvoje persekioja
mam lietuviui.

JAUNIMO DARBAS IR 
ŠIRDIS —LIETUVIŲ TAU
TOS ATEITIS'.

ADRESAI laiškams ir te
legramoms i Jungtines Tau 
tas: His Excelency Kurt 
Waldheim, Secretary GeneJ 
ral, United Nat ions s, Nev j

I

kitiems pade- i
i

am-

jauskas, R. Sakadolskis, P. Petru
lis, kun. -A. Stasys, Pakalkos, L. 
Norvilas, apskritai, Altą, Liet. į 
Bendruomenės, Jaunimo kongre-i' 
so vadovai, studentija.

Dalyviai buvo visokio
žiaus. Jauniausia — 13 mėnesių 
Asta Kazlauskaitė, kurią atsine
šė tėvai gyd, Teresė ir inž. Algis.

Pritarimo telegrama atsiuntė 
sen. Ch. Percy. Studentai V. Na
rutis, J. Bradūnas spausdintus at
sišaukimus išvežiojo po amerikie 
čių parapijas.

Lietuvių maldas ir demonstra
cijų aprašė Tribune, Sun-Times, 
Today. Apie tai informavo radi
as ir televizija. J. Daugailis j

Jaunimo peticijoms:
II Lithuanian Youth Con
gress, Petition Committee 
5620 S. Claremont Ave, 
Chicago, Ill606 36, US A

VISI LIETUVIAI prašomi kartu su jaunimu protes
tuoti prieš Sovietų užmačias pavergtoje Tėvynėie. Vi
si prašomi prisidėti prie Jaunimo Peticijos savo pa-
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LIETUVIO RAŠTAS IŠ KALĖJIMO
Liudvikas, Adomo s. Simutis, gimęs 1935, už dalyvavimą Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdyje 1955 Pabaltijo karinio sovietų tri
bunolo nubaustas mirtimi, SSSR Aukščiausiojo sovieto pre- 
zidiuui mirties bausmę pakeitus 25 m. griežto režimo pa
taisos darbų kalėjimu, po 15 kalinimo metų, 1970.VH.20, ap
lenkdamas kalėjimo administraciją, kuri jo pareiškimus sulai
kydavo, savais kanalais pasiuntė SSSR Aukščiausiojo sovie
to prezidiumui šiokį savo pareiškimą, kuris čia išverstas iš rusų 
kalbos ir kuriam redakcija pridėjo antraštėles.

AUKŠČIAUSIAI
SOVIETŲ 
VALDŽIAI

Aš buvau suimtas ne 1952 metais 
kai valstybės saugumo organai ga
vo pakankamai duomenų apie mano 
ryšius su antisovietiniu pogrindžiu, 
apie tai, kad turiu ginklą, kad plati
nu nelegaliai leidžiamus LLKS laik 
raščius, brošiūras ir lapelius. Ma» 
ne suėmė 1955 m. po trejų metųma- 
no aktyvios antisovietinęs veiklos; 
suėmė tada, kai stuburo džiovos 
par blokštas, pagal gydytojų prognozę 
buvau trejiem metam paguldytas į 
ligoninę, gulėjau gipse, negalėjau 
vaikščioti.

Tatai nepadėjo man persiimti pa* 
g arba čekistų atžvilgiu, neskatino 
keisti nusistatymų sovietų valdžios 
atžvilgiu.

Tik Sovietų Sąjungos KP viešas 
Stalino asmenybės kulto pasmerki
mas ir pripažinimas, kad šalyje bu* 
vo eilė nenormalių reiškinių, kaip 
nekaltų piliečiu represavimas, nuož
mumas, akių dūmimas ir pn.ir kad 
’’tatai neturėtų pasikartoti" (Chruš- 
cevas), pastatė man klausimą tnejau- 
gi Kremlius taip pakeistų savo poli
tiką, kad kova pries sovietinę val
džią taptų nebereikalinga?

Be to, apie tą patį laika aš jau 
aiškiai supratau, kad politinė veikla 
aš verčiausi ne iš pašaukimo, o iš 
reikalo’, kad aš negaliu būti politiniu 
veikėju, nes neturiu tam nei reika
lingų gabumų, nei noro, nei pakan
kamo išsilavinimo.

Todėl aš įstojau į taikaus pamaus 
darbinio gyvenimo kelią. Pradėjau 
kelti savo išsilavinimo W i s Įgijau 
porą darbo specialybių. Pradėjau 
dirbti, nors del sveikatos padėties 
buvau nuo darbo atleistas. Įtemp i au 
visas jėgas, kad išvengčiau pažeis
ti suimtiesiem nustatyta režimą, 
nors ir negalėjau pripažinti jo vis iš 
kai teisingu.

j/et oluortft.
Paskutiniu astuoneriu metu būvy 

j e (iki 1970) as tolydžiai buvau alka
nas. Buvo labai sunku. Bet aš tylė
jau, nors tokio valdžios nusistatymo 
• - v 

kalinamųjų atžvilgiu, ypatingai poli
tinių kalinių atžvilgiu, negaliu pri
pažinti teisingu. Beveik tolydžiai 
čia mums duoda tokią žemos koky
bės duoną, kad netgi peralkę zmo 
nes neįstengia savo davinio suvalgy, 
ti. Tokia pat duona tiekiama ir ne - 
toliese apgyventų vietovių gyvento
jam. Bet jei tyli pilnateisiai pilie , 
čiai, tyliu ir aš, kalinys, nors tokio 
tylėjimo negaliu laikyti normaliu. 
Tai neatitinka "komunizmo statybos 
moralinio kodekso dvasios", juo la~ 
jbiau, kad dabar šalyje Jiau ne poka
riniai badmečio laikai. Sprendžiant 
iš laikraščių, dabar yra iš ko ga- 
minti normalią duoną.

Sovietų valdžios atstovai dažnai 
mane apšaukia nusikaltėliu, banditu. 
Aš tyliu, nors tokį nusistatymą ma
no atžvilgiu laikau neteisinga.Netei
singas jis ne todėl, kad aš ne bandi
tas, bet ir todėl, kad sovietų vais- 
tybės oficialioji politika deklaruoja 
pakantą kitaip manantiem.

K.aX|a iteist foaátüias.áarf-
Ligi šiol nei sovietų valdžiai, 

nei komunizmo idėjai aš neper s iė- 
miau pasitikėjimu bei pagarba. Tik
riausiai tai dėl to, kad mano buvi
mas kalėjime tam ne padėjo, o, at» 
virkščiai, kliudė, čia sovietų val
džios atstovai, kovotojai už komu^ 

Religijos persekiojimas Lietuvoje. Taip jį vaizdavo dailininkas, pailiustruodamas Lietuvos 
tikinčiųjų laišku popiežiui. Laiškas į Vakarus buvo atneštas prieš 25 metus. Jo vertimu 
buvo išleidęs vokiečių komitetas krikščioniškajai kultūrai ginti.

nizmą (bent pagal savo užimamą pos 
tą) dažnai man pataria: "Keisk pa
žiūras. Kito kelio į laisvę nėra". 
Tuo pačiu jie atima iš manus gali
mybę, pagarbiai nusiteikti jų ir jų 
atstovaujamos valdžios bei partijos 
atžvilgiu. Kam jau kam, jei ne jiem 
privalu žinoti ir suprasti Markso 
mokymą, kad žmogaus pažiūrų for
mavimasis priklauso nuo daugelio, 
daugelio veiksnių, bet tik jau ne nuo 
nuosavo noro vienokias ar kitokias 
pažiūras turėti.

Auklėjamojo užsiėmimo dabarti
nė pusė Čia, ypatingo režimo patai- 
soą.darbų kolonijoje, kurioje esu 
laikomas, taip pat yra tokia, kad 
be pasibiaurėjįmo darbu ir to dar 
bo administratoriais,daugiau nieko 
man negali duoti. Aš mėgstu darbui 
tis iš Širdies, veido prakaite, kūry
bingai. Tai liudija mano asmens by. 
loję padėkos už gerą darbą ir pavyz
dingą elgesi. Bet kai Čia iš manęs 
reikalauja darbo, kuriam atlikti man. 
neduoda nei žaliavos, nei re'kalingų 
įrankių, tai esu priverstas blogai 
dirbti; besto , kai pirmąją mėnesio

■ pusę apskritai darbo nėra, o antrą- 
j ją pusę tenka dirbti, už du, kai bet

■ kurį mėginimą pasigaminti trūksta
mą ar pritaikyti turimą darbui įran
kį lydi prižiūrėtojų Įtariami žvilgs
niai arba net ir tikri tardymai, o

-g> M $
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tikintieji ir kunigai. Prisiminkime kunigų Šeškevi
čiaus ir Zdembskio ilgas kalbas sovietų teisme. 
Tu dar nespėjom kaip reikiant suvirškinti, ateina 
žinia apie 17 tūkstančių su virs tikinčiųjų pasira
šytą raštą, atsiųstą Juntinių Tautų generaliniam 
sekretoriui ir prašo jo užtarti Lietuvos katalikus 
prie sovietų valdžios. To rašto karštomis pėdo
mis atsiveja L.Simučio raštas aukščiausiam sovie 
tų prezidiumui parašytas . Jis gal aiškiausiai at-
skleidižia visą bolševikų nuožmumą ir neŽmoniš- • 
kurną bei veidmainystę. Šitie raštai labai sujaudi
no net kitataučius. Š.Amerikos, Kanados ir kitų 
kraštų lietuviai, ypač jaunimas labai karštai ir ■ 
stipriai reagavo, Surengė viešas demonstracijas, 
maldų valandas miestu centruose. Jaunimas sau- 
kiasi viso pasaulio lietuvių jaunimo ir vyresniųjų 
talkos (Skaitykite 2 pusslapį) . Reikia tikėtis, jog ir 
musų kolonijų lietuviai^jauni ir senia,atsilieps šim 
tris, o gal ir tūkstančiais, prisidėdami.

Kuo ir kaip prisidėti? Bus organizuojamos vie
šos pamaldos, tai ko skaitlingiau jose dalyvauti. 
Bus renkami parašai, kuriais paliudysime visam 
pasauliui ir pasakysim bolševikams okupantams, 
kad mes remiame savo brolių teisingus sąžinės 
laisvės bei religijos nevaržomo praktikavimo tei
sių atstatymo. Tuos parašus turės kas nors su
rinkti. į talką stoti turėtų visos musų organizaci
jos, draugijos, chorai, šokėjai, gimnaz istai, stu
dentai, mokytojai, prekybininkai, pas kurius užei
na daugiau žmonių, ir visi geros Širdies savo per. 
sukiojamų brolių vargą užjaučia lietuviai.

To reikalo negalima atidėlioti. Reikia kalti ge
ležį iki yra karšta. 17 tūkstančių pasirašytas ras
tas ir Simučio sklandas bei laisvės prašymas yra 
dabar įteikti. Jiems reikia paramos DABAR, TUO
JAU, ir ko didesnio žmonių skaičiaus, ne tik vie
no kito asmens. Todell ir tai organizuot negalima 
nė kiek atidėlioti. 0. K.

Nuo sausio 1 iki kovo 15 Sv, Kazimiero parapi 
j joje buvo kasdienes misios uz Lietuvos bažnyčia.f1 

To nepakanka, nes i jas įsijungė mažas būrelis i 
( žmonių. Girdėt, jog abieju musu parapijų kuni- i 

gai rengiasi paskelbt visiems A S. Paulo lietu-
L (viams bendras pamaldas, Dalyvausim skaitlingai1

—

Tylinčioji
ir šaukiančioji Bažnyčia
Lietuvos katalikų skundas J. 

Tautom su 17,000 parašų tu
rės būti spaudos svarstomas ir 
persvarstomas ne vieną sykį. 
Jis duoda vėl šviesos apie sovie
tinę politiką Lietuvoje, apie 
lietuvių nusistatymus; duoda 
progą stebėti ir Vakanį reakci
jas į tą skundą.

Šiuo kartu tebus pastebėtas 
IS pirmasis įspūdis — skundas duo

da akstiną pervertinti Vakaruo
se susidariusią pažiūrą apie 
Bažnyčią rusų valdomoje Lie
tuvoje. Ją Vakaruose mėgstama 
vadinti “Tylinčiąja Bažnyčia"’. 
Skundo šviesoje toks apibū
dinimas aiškiai neteisingas.

Neteisingas, nes Lietuvoje 
yra Bažnyčia tikėjimą išpažįs
tanti, dėl tikėjimo kovojanti, 
dėl tikėjimo šaukianti, dėl tikė
jimo einanti į kalėjimus. Dėl su
prantamų priežasčių tokia Lie
tuvos Bažnyčia reiškiasi ne dig- 

Įnitorių, bet tikinčiųjų masės 
šauksmu. Šauksmu už žmogaus 
teises, šauksmu į Vakarus — pa- 

\ galbos.

Nebe pirmas tai šauksmas. 
H Šiemet sueis 25 metai, kada 
I Lietuvos katalikai savo pirmą- 
| jį šauksmą pasiuntė į Vakarus 
p per partizanų delegaciją — pa- 
| siuntė Tikinčių laišką popiežiui 
L . , radarbiavimo,
i Bažnyčia yra čia, Tylėjimo ir tildyrųų ppiji ko-
I Vakaruose.''Tylinčioji, kada į munistai. Tylėjimo ir tildymo 
politika tarnauja ne Vakarų ir 
ne laisvės reikalui. Bet toki da
bar keisti laikai: Vakaruose 
yra žodžio laisvė, bet nėra vy
riausybės žodžio už laisvę, ku
rią yra pavergę sovietai. So
vietuose nėra žodžio laisvės, 
bet iš ten išsprūdęs į laisvę žo
dis apskrenda visą pasaulį.

Valstybių vyriausybės politika 
rodosi vis labiau tūstanti?

Netyli spauda. Netyli Kong
resas. Bet vyriausybei jų balsas 
neprivalomas, ir ji nesiima vyk
dyti Kongreso skatinimo kelti 
Baltijos valstybių reikalą J. Tau
tose. Vyriausybėje nuo prez.' 
Eisenhowerio laikų pradėta til
dyti šaukiančias institucijas, už
darant Amerikos Balsą Muen- 
chene. Tildymas sustiprintas 
prez. Nixono laikais, nutrau
kiant paramas egzilų laisvės ko
mitetam bei Pavergtos Europos 
Seimui.

Tildymo politika persimeta 
ir į Kongresą. Jame tokios poli
tikos čempionas yra sen. Pui
ri righ tas, užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas, nors dau
gelis senatorių protestuoja. Jo 
užmojis — nutildyti abu ra
dijo siųstuvus Muenchene (Free 
Europe ir Liberty), nes tai esąs 
šaltojo karo palikimas, kenkiąs j 
sugyvenimui su Sovietais. •

Kai Kongresas betgi nutarė • 
iki birželio mėnesio pratęsti ra
dijam mokėjimus, Lenkijos 
komunistų spauda sušuko be
veik sen. Fulbrighto žodžiais: 
tai esąs anachronizmas iš šal
tojo karo laikų tuo metu, kada 
vyriausybė sakosi norinti bend-

u

anuos šauksmus neparodė at
garsio. Tildančioji, kada dip
lomatiniais sumetimais tildė bal
sus bažnytiniuose forumuose.

skun-

Tylinčioji ir tildančioji 
politiką

Ar Lietuvos katalikų 
das ras atgarsio J. Tautose —
•nežinia. Tik žinia, kad ligšio
linė J. T. politika yra linkusi ty
lėti apie tai, kas gali pykinti 
Sovietus. Tylai yra ir biuro
kratinio pagrindo: reikia, kad 
skundą pateiktų J. Tautų narys. 
O ar tokių atsiras, kada ir J.

Dėmesys krypsta į lietuviš
kas institucijas, kurio laiko sa
vo privilegija kalbėti už nega
linčius kalbėti: kiek ir kaip jos 
virs garsiakalbiais anam šauks
mui iš Lietuvos?

JKGUOUU.' ?
TIKRAI SKAITEI /K SVAJOTAI AP! E SE/VOVĖJLIETUVA. , PILIS, KALMĄ 
SMAPKU/S ÍVGIUS /X? KAUTYNES.

SIAME LA! K&aÍtJJE PAS/POPYS,,
PA VEfKSlJUKA/S.

vilna juosta KAS SAVAITE^.
PPAbŽlA UŽ

PENKIOLIKOS D/ENU !c - / _
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Pasaulio lietuvis - Pietų Europa

NO INSTITUTO RURAL DO PE.JOSÉ

Quem gosta da antropologia (ou arqueologia) disse, 
enquanto que o nosso aviao (ou aviaozinho) descia em 
Roma, para não nos esquecer dos Hititas, um povo da 
civilização antiga na Asia Ocidental, pois quem con 
hece lituano pode ajudar a ler os escritos deles,ja que 
eles também eram indo-europeus .

Na ITALIA moram poucas familias lituanas, mas 
muitos padres:

PASAULIO
LIETUVIS

Depois de Vilnius e Kau 
nas na Lituânia, e Chicago 
nos EUA, Roma ocupa o 
quarto lugar em numero 
de sacerdotes catolicos (o 
quinto lugar o de São Paulo). 
Aqui um alegre padre nos conduz 
os preciosos lugares históricos e
nossa civilização ocidental. Êle ja se acostumou ao tra 
fego, várias vezes pior ao de Sao Paulo.

0 
0

<5nLl

romaria entre 
da

numa 
atuais do centro

Perto da cidade eterna os Padres salesianos lituanos
tem o seu centro mundial (em Frascati). Alguns padres 
lituanos trabalham nos oficios do Vaticano, ate o dire 
tor bancário da Citta dei Vaticano. Êles preparam os 
programas do Radio Vaticano para a Lituania, alguns 
estudam nas universidades ou seminários - e moram 
no Colégio de Sao Casimiro, mantido para os lituanos 
que se preparam para o sacerdócio. Outros lecionam 
na Universidade Gregoriana, com alunos de todas as 
partes do mundo, e leem os arquivos da antiga Lituania 
e publicam os dados nos livros da Academia Lituana de 
Ciências, com sede em Roma.

Na ESPANHA e PORTUGAL achamos mais lituanos
- estudantes do Brasil ou da America do Norte, mais pa 
dres (Radio Madri, também com noticias e formação re 
ligiosa dos lituanos na Lituania, onde o governo sovieti 
co proibe qualquer instruçaovde fe).

Ao atravessar os Alpes (uma jornada facil com um 
avião tão barato como a Musu Lietuva) paramos na AUS 
TRIA, onde muitos lituanos passaram anos difíceis de 
pois da segunda guerra mundial, antes de emigrar aos 

' paisęs que estamos visitan
UAUTIS ? KAUTIS/ do, Mas ficaram umas 20

familias, que moram entre 
as montanhas belíssimas.

Cabe ainda um papaga 
io nesta edição, então va 
mos dar uma olhada no ma 
pa: vamos á França, depois 
aòs cinco paisęs menores 
(ainda menores do que a 
Lituania), depois a Aleman 
ha, Inglaterra, e depois 
--- - quem sabe ?

Como foi combinado todos os participantes 
do proximo congresso lituano a se realizar nos E. 
Unidos, d evem comparecer aos ensaios e reuniões 
de preparação, tanto os dançarinos como os atsto
vai. a

So que domingo passado esse ensaio e reunião 
foram realizados em M'Boi Mirim, no Instituto Ru
ral de Padre Josê. Apesar da chuva que caia, to
dos se reuniram ás 9:00 horas na casa da Juventu
de, V. Zelina. Passando o aeroporto mais meia 
hora e todos chegaram bem ao Instituto Rural.

Antes do almoço houve a celebração da missa 
pelos Padres Saulaitis e Sulcas. Depois todos le
varam seus lanches para o refeitório, onde almoça
ram. Alguns comeram mais depressa e aproveita
ram o tempo livre antes da reunião dos atstovai 
para visitar os índios que estaosob o cuidado do Pe 
Josê.

Jaunimo darbas ir širdis _
lietuvių tautos ateitis!

A reunião dos atstovai foi preparada por Mary
tė e Verutė Aleknavičius e Vanda Pilipavičius que 
falaram sobre os "lituanos no mundo livre." Logo 
depoishouve o ensaio de danças que serão apresen
tadas no congresso.

Mas o mais gostoso foi quando o Pe. Saulaitis 
convidou, a todos para cantarem, a turma se en
tusiasmou tanto que quase esqueceram que ja es
tava na hora da partida.

AÍ todos se recolheram para os seus carros e 
voltaram para casa, Apesar da chuva que não pa
rou de cair desde a saída, havia sido um domingo 
bem diferente e muito agradavel.

Lucremos agradecer ao Padre Jose por ter ce
dido o seu lugar de trabalho e moradia que e o In
stituto Rural, e obrigada também á todos aquelet- 
que se puseram a disposição de levar a turma ate 
^a’ --Aríete Dylytė, V. Zelina

Jaunimo Kongreso atstovė

SKAITYTOJAI baŽtr

ČIA O MÍMAUSIU,

REDAKCIJA:
Rimgaudas

Juraitis
Emantė, ... , •Mikuckyte
J an e té Nikitin
Alfonsas D.

Petraitis
Onute Petraitytė
Antanas Saulaitis
Rymantė

Steponaitytė
Kristina

V alaviciutė

NORI PRISIDĖTI?

,0 i/nlAM Kx'i/r
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Rekordas
Ligoninėje basigydąs pasaulinio 

garso atletas į slaugės prasita- 
rimą, kad jo temperatūra siekian
ti 103:

— O koks pasaulinis rekor
das?

Brandos ženklai
Jūsų vaikai pradeda subręsti, 

kai duktė pradeda dažytis lūpas, 
o sūnus pradeda dažus nušluos
tyti.

Proga šypsotis
Žmogus, kuris gali šypsotis, kai 

dalykai blogai sekasi, greičiau
siai ka nors žino, kuriam kitam 
bus galima bėdą suversti.

Kalbant apie paukščius
Mokinys į mokytojo užklausi

mą, kodėl šaltų kraštų paukščiai 
žiemai skrenda į šiltuosius kraš
tus:

— Todėl, kad pėstiems eiti bū
tų per toli. . .

Parinko Pranys Alšėnas

seuiKąeąsi ’y Teąeuiv 
<W

ETinopi •£ 'Z SÁITAV

•■Į : T SI

’V _______
•į

1. Kur bites gyvena.
2. Jonukas turi aukštą 

.... 1,75 m aukščio.
3. Antanukas skaito ...

knygą.
4. Lietuviukas gėrimas

padarytas if duonos.

Išilgai-
1. Naktį blizganti danguj

ugnele.
2. Katyte negaudama 

^valgyt .. .
3. žmones sako: ’’Devyni

..., desimtas badas .
4. Valdžios ... yra tam

kad žinotum ką ir 
kaip galima daryt ir 
ko ne.

£2Egit& atsakymai
surask“ aštuonis paukščius
genys - pica-pau 
papūga -= papagaio 
antis- pato 
kalakutas - peru 
balandis - pombo 
sakalas » falcão 
papūgėlė - periquito 
kurapka - perdiz

Pereitas ML magiesiems nr« 
buvo klaidingai pažymėtas 
EW. Tai buvo nr6 27*
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Ô ♦ • o •Tuoj kaip atsiskyrėm nuo seiko Nasair ir vizy- 
ro Maluf, pasukom į nedidele užeigą, vardu Auksi
nė Antelėj netoli Soliman meskitos.

Musų kupranugariai tuoj buvo parduoti vienam 
patikimam šarnyrui, (karavanos vadui) , kuris gyveno 
kaiminystej .

« • V . «

Jau einant pėsčia, tariau Beremiz:
- Matai, mano drauge, kad teisingai sakiau, kai 
tvirtinau, kad geras skaičiuotojas lengvai gaus 
darbo Bagda mieste ! Nespėjai atvykti, o jau bu
vai pakviestas užimt vizyro sekretoriaus vietą. 
Nebereikės tau grizti į ta liūdnu Khoi kaimelį 
tarp uolėtų pakriaušių.

v. . «k.~ Kad ir kaip čia man sektųs ir praturteciau - 
atsake skaičiuotojas - vistiek noriu grįžti į. 
Persiją, i savo gimtinę. Nedėkingas yra tas, ku
ris užmiršta savo tėvynę ir vaikystes draugus, 
kai jam nusišypso laimė surasti garbės ir turtų 
oaze.

® y* j— 9 » 9 .zIr paėmęs man uz alkūnes, pridėjo:
- Sį momentą sueina lygiai astuonios dienos, kaip 
keliaujame kartu. Per tą laiką, kad issiaiskint 
ar ką paklausti ištariau lygiai 414.720 žodžių. 
Kadangi 8 dienos turi 11.520 minučių, galiu aps
kaičiuoti kad per mūsų kelionę pasakiau viduti - 
niskai apie 36 žodžius per minutę, tai yra, 2.160 
per valandą. Tie skaičiai rodo, kad kalbėjau ma
žai, buvau santūrus ir nevarginau tavęs tuščiais 
pamokslais. Žmogus savy užsidaręs ir perdėtai

tylus, tampa nemalonus; bet tie kurie kalba be 
atvangos yra Įkyrūs ir nuobodūs savo klausytojams 
Stengkimės tad vengti nereikalingų žodžių nenus
vyrant Į perdėtą lakoniškumą, nesuderinamą su 
mandagumu. Ir., kalbant apie tai, galiu papasakoti 
labai įdomu Įvykę.

Ir skaičiuotojas, po trumpos pauzos, štai ką 
papasakoj o:
- Gyveno Teerane, Persijoje, senas pirklys, kuris 
turėjo tris sūnus. Vieną dieną, pirklys pasisau- 
ke jaunuolius pas save ir tarė: Tas kuris pra - 
leis dieną neištaręs nė vieno nereikalingo žodžio, 
gaus nuo manęs premiją: dvidešimt tris auksinius”,

Vakarui atėjus, visi trys sūnūs vėl susirinko 
pas tėvą. Pirmasis tarė:
- Teve, šiandien, visą dieną, saugojaus kad neiš
tarti nė vieno nereikalingo žodžio. Tikiuos esu 
vertas (pagal jūsų Žodį) sutartos premijos - tos 
dvidešimt trijų auksinių premijos, kaip tikriau
sia pamenat.

. . . • iAntrasis prisiartino prie seno tėvo, pabučia
vo i am rankas ir tarė:
- Gerų vakarų, Teve .

. ✓ 9 *Pats jauniausias, pagaliau, neištarus ne zo - 
dzio, priėjo prie tėvo ir tik Ištiesė rankų pre
mijai atsiimti. Pirklys, atydziai stebėjus visų 
trijų jaunuoliu elgesį, galų gale tarė:

* À X

kita prasme» Kad nebū

IS MOKSLO IR TECHNIKOS PASAULIO
MUS SUPANTI GAMTOS TARŠA

Kiekvienos dienos laikraštis pil
nas straipsnių ir žinučių apie vandens 
oro ir žemes užteršimą arba apie bu
dus tą taršą sulaikyti ar mažinti.

Nereikia ir laikraščių—-užtenka pa
žiūrėti per langą ar į upę ar kaimy
nystėje esantį tuščią sklypą»

Daug kas kaltina mokslininkus, ku
rie savo sunkiu darbu atrado įvairių 
patogumų ir patobulinimu industrijai 
ir šiaip gyvenimui» Esą, jie tik nori 
daugiau gamybos, produktų, o nenori 
apsaugoti ’natūralios’ gamtos »Klausi
mas nėra toks paprastas» Kuris iš 
mūsų neišmeta per au
tomobilio langą apelsi
no lupenos ar graužtu
ko ? Arba koks tėvas ar 
senelė isdrista barti 
vaiką, kątik numetus; 
ant gatvės saldainio po
pierėlį? Lengva skųs
tis tarša, kai žmogui 
pačiam nieko nereikia 
daryti»

Klausimas yra sudė
tingas, nes nėra leng
vos išeities: jam iš- 
pręsti reikia visų tal
kos, ne tik pramonės 
ar valdžios. Sudė-

ting as
tų tiek nuodingų ir nešvarių di- 
jų, jau sugalvoti elektriniai au
tomobiliai, kurių variklius va

ro baterijos,, Oro tarša išspręsta? i Toli 
gražu - ne; tik jo tarša perkelta iš gailės 
į ’gamta', kurioje stovi elektros jėgainė, 
varoma branduoline (atomine) energija, 
anglimi, alyva ar dujomis (Čia neįeina 
hidroelektrinės stotys, kurios švaresnes 
bet kartu ir pakeičia aplinką užtvankoms 

Trecia aplinkybė, kuri liečia painųjį 
taršos klausimą, yra pažanga, ypatingai 
kraštuose, kurie sparčiai plečia pramo
nę e Jeigu butų bandoma visai išvengti to 
kas ’gadina’ gamtą (dūmų, skysčių upėse, 
šiaip išmatų), tai produktų gamyba butų 
labai brangi ir ekonominiai neįmanoma, 
Todėl valdžios šiuose kraštuose skatina 
fabrikus plėstis ir tiek jų nevaržo, kiek 

kraštai, kuriuose industrija 
jau įsigalėjusi»

Dar kitas dalykas i s i 
leidome išsiauklėjami,kad no
rėtume vis daugiau daiktų — 
tas, kas..jų turi, yra geresnis 
žmogus» Galime..peikti netoli 
esanti fabriką, kuris išląįdaa 
dūmų ir dulkių, bet taupome 
pinigus automobiliui nūs ip i ik“ 
ti ar to paties fabriko produk
tų įsigyti» (b. d») a-vs..
Anglų kalba knygos, išleistos 
JAV-se, Ylos yra vertimas*, 
antra-mokslinis darbas, jau

Jfeasio Ylos, anglą -kalte iškišti} 
Stutthofo pergyvenimų viršelis, pieš--1 
tas Pauliaus Jurkaus».

Naujo <&♦ Marijos Gimbutienės 
veikalo viršelis
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JUOZAS KBALIKAUSKAS

(Tęsinys)

L 

jos aukštai,- Kokios šviesios, kokios gražios’.... 
Bet - medžiuose nuosvitèlé 1. . . .
Kas gi tai? Kodėl?
Girdelis šokteli iš guolio.
Nusigriebia už žemiausios šakos ir užsitraukia. 

Grabinėdamas nuo šakos ant šakos, kopia susigūžęs

Per žaliojo medelio šventę kryžiuo- 
čiai vėl įpuolė žudyti, grobti ir de
ginti .

Visose gentyse - labai laukta Žaliojo medelio šven
tė. Dvelkčioja gaivus vėjukštis. Sklendena prisikėlusi 
gyvata.

O liūdna gi buvo, kai pernai rudenį ėmė gelsti ber
žai, gervėms iš skrendant, kai buvo sėjami rugiai .Pas. 
kui rūstūs vėjai nusiaubė visus spalvą pakeitusius la- 
pus: nudraskė visus iki paskutinio dar ežerams neuž
šalus, prieš skobnių kėlimą Mirusiems dalį atiduodant.

Bet va, Žaliajam medeliui jau vėl kvepia sugrįž ę 
lapiukai. Kasmet pavasarėjant sugrįžta jie gležni,gels
vai žali. Kas pavasarį sugrįžta vis tokie pat lapeliai, 
drungnas lietus, gaili rasa. Paskui - greit ir žiedai. 
Paskui žiedus - derlius. Iš dievų Ši malonė ir dovanos.

Jau vakar nešė ir nešė jaunus berželius: baltus,bliz
gančius, apsipylusius gelsvai žaliais lapelyčiais. Juos 
statė prie vartų ir įėjimų. Nešė į dirnstis ir prasčio
kų sodybas. Statė abipus durų. Nušlavė atšlaimėlius 
ir takus. Nuplovė skobnis, suolus ir uoslainus. Berže
lių sakelėmis iškaišė trobų vidų.

Šiandie juodmarges ir žalmarges ganyti išleido bur
kas anksčiau negu šiaipjau rytais. Jas išpuošė zalurry. 
nų vainikais ant drūtų kaklų ir ragų. Priešpiet pargi
nė. . .

Žaliojo medelio popietę jie sueina parugėsna bend
ruomeniškom vaišėm. Gerai nusipraus ę . Išeiginiais 
apsivilkę. Kiekviena šeimininkė į paraginęs atsineša 
savo užkandžių.

Bernai linksmi. Mergos gražiai supintom kasom. 
Apsikaišę žalumynais. Supasi sūpynėse. Šoka apie ber. 
želį, pastatytą viduryje pievos . Dainuoja parugio dai
nas .

Senyvesnieji parugėje šnekasi. Valgo kiaušinienę 
su krekenom. Vaikšto, žiūrinėdami, kaip auga ruge - 
liai, kaip besudygę vasariniai javai. . .

Girdelis jau Žemaitijoje . Joja jau Karšuvoje. Jis 
mato - šį vakarą debesys rūsčiais veidais. Lyg jaučiai 
viršum girių. Rūstūs ir slėpiningi...

Jau temstant sustoja nakvoti miške. Žirgą paleidžia 
ganytis. Ant samanų pasitiesia kailį: plaukuotą pusę 
apačion, kad blusos mažiau kąstų.

Guli aukštieninkas . Aplinkui tyla. Ramybė.
Žiūri į žvaigždes, dangaus tėvo dukrytes. Ka i p 

W ; 'v

z Jíb AiJ-i
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aukštyn, arčiau viršūnės.
Iš čia dabar jis pamato-— dega’.
Ir ne tik vienoje vietoje, ne ’. . .
Kryžiuočiai’.
Tai saviesiems perduodama baisi žinia:įsįver

žė pikti kraugeriai iš šiaurės. Tai pavojaus laužai 
aukštumose: užpuolė geležiniai žudikai. Kur jie 
pasuks, ten siaubingai nuterios .

Girdelis sėdi vienui vienišas medyje ant šakos
Pastyrusiu žvilgs , 
niu žiūti į plastan- 
čius gaisus tolumo
je. Tai šitokia Kar
šuvoje šiemet Ža
liojo medelio šven
te , . s

TĖVŲ ŽEME
Tèvrç žeme! Lkteviy tėvyne!
Ta šiandien sškendi varguose,.
Tavo garbę svetM
Puetauja broliu kraujuose.

Ką dabar daryti? 
Neišjosi juk naktį 
per tamsią girią, 
pro brūzgynus ir 
tankmes. Tirštame 
tamsos ūke neiš si- 
lenksi raistų ir 
klampynių. O ir 
nulipęs benegi už
migtum. Truk ir 
plyšk, o turi lauk
ti, kol nors kiek 
užsiims švisti. . . . 

v 
Zinia, 

ir degino
kryžiuočiai
Žudė ir nelaisvėn

Tėvų few! Kaip ilgu be tevęs! 
Taip IMI ta graudulys!
Kažin, ar ilgufi ji tą jausmą kęs. 
Ir kaip tą jausmu apvaldys.

fene! Nieks tavęs gmfôteSj 
Nors saulė šviečh. ir kitur, 
Bet laimės niekas nesuteiks tokioj 
Nes svetimas dangus kitur.

Tėv$ fene! tamsios naktiesI 
Saša ir tau ir mums vargę!. 
Aataį ja® brėkšta smtiė ateities, 
Atskfes visiems ji vergę.

ten ligi saulėlydžio plėšė 
grobė šiurpiai kly-

kiančius..,
Girdelis tartum matyte mato, kaip jie ten bė- 

go susišaukdami. Lėkė mergos ir moterys, dai
nininkės ir raudotojos. Slėpė savo rankų darbo 
mantą girių tankumynuose ir slėpynėse. Skubėjo 
į žalias salas, į sausas vietas raistuose. Slap
tais po vandeniu takais - tik jiems vieniems teži
nomais - brido su naštomis ir vaikais pasislėpti 
vidur gilių pelkių ir klampynių. Dabar naktį jie 
ten irgi tą patį mato - plačiai raudonuoja graudu
les pašvaistės. Žaizdomis dega Karšuva keliose 
vietose. Šiąnakt įsibaiminusi gentis vos kiškio 
miegu teprisnus ant samanų būdose, greitosiomis 
iš žagarų ir šakų sutvertose. . .

Pagaliau iš šviežio girios padvelkimo, iš ve
šių vėstelėjimų Girdelis pajaučia, 
kad rytas jau čia pat. Sujuda lipti 
žemyn iš šito saku lopšio. Jo nutir
pusias kojas dursčioja smulkus dygs 
niai.. .

Raudoną vakarą kryžiuocių ka - 
riauna sustoja nakvoti. Išsidėsto 
vidurlaukyje abipus žemaičius upe
lio. Aplink didžiulė stovyklą, iš ta to 
sargybas sugerais ginklais. Vėdi
nasi, gesina troškuli ir sotinasi. 
Ciaukšnoja ir čiulpsi keptas žąsis, 
vištas, avis, medų. . .

Apylinkės kareivos, bernai ir 
jauni vyrai prisėlina, kai tik nak~

A. Galdikas — Lietuva (triptikas). Kūrinys laimėjęs Grand Prix 1937 m. Paryžiaus tarptautinėje parodoje. Lls UZsvyra. (Bus daugiau)
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Dalia, KdSênienê išvyksta Jaunimo kongreso reikalais

-'•'a»»»

____  Dalia Kučėnienė 
reiškiasi daugeliu talentų. Ji 
stipri solistė, ‘gabi laikraščių ben
dradarbė, 'Lojolos ir RooseveŪto 
universitetuose pasiekusi ispanų 
Literatūros ir kalbos magistro 
laipsnį. Jos .laimėjimai žinomi 
ne tik JAV-se, bet ir tolimose ko
lonijose. Dabar Ji daug rūpinasi 
Jaunimo kongreso reikalais. Tuo 
reikalu ji kėlioms savaitėms iš
vyksta į Pietų Ameriką: į Ko
lumbiją, Urugvajų, Braziliją ir 
Argentiną, kur yra gausesnės lie
tuvių kolonijos. Patyrę apie jos 
atvykimą, anų kraštų lietuviai 
mūsų solistę pakvietė koncertuo
ti, Išvyks balandžio mėnesį it 
grįš gegužės 7 d. Ji septynerius 
metus yra gyvenusi Buenos Aires 
mieste ir ten esą išvykos į kon
gresą organizatoriai yra jos 
draugai.

S.PAULO LIETUVIAI RUOŠIA 
PENKTĄJĮ PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ.

Visų S.Paulo lietuvių organizaci
jų po du atstovu kviečiami daly - 
vauti svarbiame posėdyje balandžio 
27 dieną, 20.30 valandą, prel.P. 
Ragažinsko rezidencijoje , Zelinoj. 
Bus renkamas penktojo PALKon- 
greso rengimo komitetas ir sudaro, 
mos komisijos.

Organizacijų atstovai prašomi 
atsinešti bent 10 asmenų sąrašus, 
kurie galėtų įeiti į sekančias komi
sijas : svečių, ekskursijų, finansų 
(pati svarbiausia) spaudos ir infor
macijos, vaišių, transporto, meno, 
jaunimo, Kongreso darbų bei pro- 
gramos,ir kitas.

Argentinos lietuviai pasiūlė Ko n. 
gresui 1973 m.vasario 23-25 die
nas. Jau trijuose parengiamuosiuo 
se posėdžiuose atėjo sekančių vie
netų atstovai: Ateitininkų, Bendruo
menės, Bendruomėns choro, Kuni
gų vienybės, Moterų, ML redakci
jos, Sąjungos ir Žilvičio* Bus kvie
čiami atstovai iš stambesniųjų SP 
bairrų.

Kun, P. Gavėnas ir J. Antanai
tis apsiėmė paruošti Kongreso ruo 
šos projektą, paremtą III PALKą-

Daug viltingiau mūsų išeivijos 
likimas ir ateitis atrodo, kai mes 
vis protarpiais galime pasi- 
džiaugti iškylančiomis naujomis 
jėgomis. Viena iš tokių yra ta
lentinga lietuvė Dalia Kučėnie- 
nė. Ji yra duktė Jono Noreikos, 
buvusio Karo mokyklos lekto
riaus, “Kariūno” red aktoriaus, 
Šaulių apksr. viršininko, partiza
nuose veikusio generolo . Vėtros 
vardu. Naciai jį kankino Štut
hofo stovykloje, o bolševikai jį 
Vilniuje nužudė.

-—Naujiena — Jūsų kelionė 
į Pietų Ameriką. Kokie planai 
ir uždaviniai?

-^Mąno pirmas įsipareigoji
mas yra kongreso reikalu — juos
.:en painformuoti, pasitarti su at
vykstančiais atstovais ir su Chi- 
cagoje pasirodysiančiais taden-

— Esate įtraukta į II Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso dar
bus, kokia linkme yra planuoja
mas “Kongreso vakaras”?

— Sutikau rūpintis reprezen
tacinių talentų koncerto suruoši
mu. “Kongreso vakaro” pasise
kime rūpinsis dar ir šie komisi
jos nariai: L. Ambrosini, Ž. 
Numgaudai'tė, AJ Grigas ir V. 
Nakas.

Toks pasaulio lietuvių jauni
mo talentų skerspiūvinis vakaras 
yra pirmas, keliąs smalsumą ne 
man vienai. Sunku išpranašau
ti jo pasisekimą ar jo menišką 
lygį. Talentų registracija baigia
si gegužėj 15 dieną. Po termino 
galėsim konkrečiau pasisakyti.. 
Kiekvienu atveju “Kongreso va
karo” programoje atsispindės da
barties .talentų inventorius. Jau-
nimą pasiekiame įvairiais būdais: 
laiškais,' gyvuoju žodžiu, reke

tais. Visi juk esame susirūpinę mendacijomis, tiesioginiu ryšiu.
ir siekiame šio svarbaus tikslo 
— kongreso pasisekimo. Lietu
viai, sužinoję, kad atvažiuoju, 
paprašė taip pat padainuoti 
koncertuose.

— Kokį repertuarą atliksite 
Pietų Amerikoje?

Pvz. sol. St. Baras, gastroliuoda
mas įvairiuose Australijos mies
tuose, prižadėjo atlikti ryšininko

pervežant fe
trąįijos jaunimo
vardus.

Tin'ąKFilį Aus*
talentingųjų

— Dainuosiu daugiausia lie
tuvių kompozitorių dainas Bud
ri ūno, Gruodžio, Jakubėno, Pet
rausko, ispaniškų dainų ciklą bei 
Verdi, Mozarto ir Bellinio arijas.

iík

vykusiu čia 1965 metais.
Posėdžiui pirmininkavo prel.P. 

Ragažinskas, sekretoriavo A.Dut- 
kus.

O ESTADO" APIE LIETUVĄ

S e k madienį, bal. 16, O Estado 
de São Paulo įsidėjo iš„Paris 
Match"žurnalo straipsnį, pavadintą 
"Ar įmanoma Pauliaus VI kelionė 
į Sovietų Sąjungą". Po didele po 
piežiaus nuotrauka buvo parašas^ 
Popiežiaus kelyje į Maskvą yra ak 
muo: Lietuvos katalikai". Autorius 
pabrėžia, kad iš visų Romos katali
kų, lietuviai yra labiausiai persekio
jami, ir cituoja Jungt. Tautu se
kretoriui Kurt Waldheimui pasiųs
tą raštą, perduotiną L. Brežneveui, 
kurį pasirašė virš 17 tūkstančių 
Lietuvos tikinčiųjų. Sako, jog ne
žiūrint ką mano geri žmones, tikė
jimo persekiojimas Sov.Sąjungoje 
nerodo jokių atoslūgio ženklų. Mi
ni ir kitą raštą, parašytą Juodiškių 
tikinčiųjų (netoli Gardino) dėl jų 
kunigo suėmimo.

pilkutėlė TELIU
DIJA Bcpsq KULTŪROS 
ALKĮ IB MEILÇ LIETUVIŠ
KAI YEIK1AMČIAM SAVO
J AURIMUI l?.”.
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MÜSU, 
PADANGĖJ

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
ŠIEMET bus gegužio pirmą sekma
dieni, t. y. 7 dieną, 15 valandą, Ze - 
Linoje, Seserų Pranciškiečių gim
nazijos salėje. Programoje bus 
Mišios (salėje) minėjimo aktas, 
arbatėlė. Minėjimą rengia abi pa
rapijos drauge. Platesnę progra
mą paskelbsime kitame ML nume* 
ryje. ___

KVIEČIA ARBATĖLĖN

Zelinos M. Apaštalavimas ren
gia arbatėlę M. Lietuvos naudai. 
Ji bus Zelinos Jaunimo namuose, 
balandžio 22 dieną, šeštadienį} 19 
vai. . Arbatėlė bus paįvairinta fil
mu ir skaidrėmis. Maloniai kvie
čiame ko gausiau dalyvauti.

Urmininke M.Kleizienė

IŠVYKA PAJŪRIN praėjusį sek
madienį, suorganizuota šv. Juoza
po vyrų brolijos, pasisekė ko ge
riausiai. Keliauninkams mišias 
5.45 vai. ryto atlaikė kun. P. Ga
vėnas, Zelinos bažnyčioj. Diena, 
nors irlietinga, bet ekskursantų su
sirinko net 72 iš Zelinos, Mookos, 
Casa Verdes ir kitų apylinkių. Nu
vykę į Praia Grande turėjo progos 
pasigrumti su šėlstančiom bangom 
(saulutei iškišus nosį iš už debesų), 
Linksmai drauge pabuvota, svei
kai išsiblaškyta, pasivaišinta, arti
miau susipažinta ar atnaujinta se
nos pažintys.

Vakare grįžo dękingi organiza
toriams, ypač vyrų Brolijos pirm. 
M. Tajnaliūnui ir namų šeiminin- 
keij ir teiravosi, kada bus kita pa 
naši išvyka.

„ Auš ros" choras praėjusį šeštadie
nį susitarė organizuoti Sv.Kazimie- 
ro klebonui T. Jonui Bružikui, S. J.
7 5 metų gimtadienio ir 50 metų ku
nigystės paminėjimą, kurs bus ge
gužio 21 dieną,šv. Kazimiero para
pijos salėje. Programoje pramato- 
ma iškilmingos mišios, meninė pro
grama ir vakarienė. Aus ros cho
ras raštu kreipsis į visas liet, ka
talikų organizacijas prisidėti šitav 
paminėjimą ko iškilmingiau ir jau-

MŪSŲ LIETUVA

kiau pravesti. Taip pat kreipsis į 
visus bairrus, kur T. Bružikas,gal- 
jau dešimts m etų,atvyksta laikyt 
lietuviams mišias, kad tų vietovių 
žmones gausiai dalyvautų minėjime 
su savo plakatais.

M Aušros’choras maloniai kvies ir 
Bendruomenės chorą drauge sugie- 
dot lietuviškas mišias bei dalyvau
ti meninėje programoje.

Buvęs.
T. Jonas Bružikas yra kviečia

mas atvykti Š. Amerikon , kur yra 
ne tik lietuvių jėzuitu veiklos cent
ras, bet kur jis turi daug draugų ir 
pažįstamų. Juk per šešetą metų 
jis apvažiavo Ameriką skersai iš
ilgai pravesdamas misijų misijas 
ir padarė tenai gilų įspūdį. Jis iš
skris Amerikon gegužio 23 dieną.

AUSROS"CHORO VADOVYBĖ «I
prašo visus buvusius choro narius 
ateiti į repeticijas ir padėti atlikt 
gražią programa T. Bružikui pa
gerbt. Repeticijos būna kas šešta
dienį 20 valanda.

JAUNIMO KONGRESAS
Pirmoji Jaunimo kongresui pa

sirengimo diena buvo darbinga. 
Nors lynojo, b e t» ii ėdė s Juozo "Ins
tituto Rural" atvyko apie 40 jauni
mo. Jis mokėsi dainų, aptarė kon
grese svarstysimas temas, šoko 
tautinius Šokius, sportavo, dalyva
vo lietuviškose Mišiose. Su kongre
so atstovais bei šokėjais dalyvavo 
ir būrelis kito jaunimo bei jauno 
senimo. Žiūrėk jaunimo puslapius.

JAU PILNAS LĖKTUVAS
Brazilijos lietuviams turistams 

skirtos lėktuve vietos jau visos už
imtos - praneša Jaunimo Kongre
so komiteto pirm. A. Steponaitis . 
Prisidėjo 16 baazilų, lietuvių drau
gų, kai pasibaigė du lietuviams už
siregistruoti skirti mėnesiai ir 
dar buvo likę vietų. Šio mėnesio 
gale atsiųs sąrašus Argentinos bei 
Urugvajaus keliautojai. Tai jau ne
begali būt nė mažiausio abejojimo- 
EKSKURSIJA Į II PASAULIO LIE* 
TUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ, 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALĮ TIK 
R AI ĮVYKS, KAIP BUVO PRAMA
TYTA. Bet mūsų jaunimą tinka
mai aprūpinti dar ’.kalinga lėšų 
Negalim reikalaut, kad Amerikos 
lietuviai viską iki cento už mus ap
mokėtų. Musų savigarba relKalau- 
ja savo atstovus kaip reikiant ap
rūpinti. Todėl neatsisakykit prisi
dėt savo duokle, kai bus į jus kr ei' 
piamasi ir prašoma aukos.

BENDRUOMENĖ
PERDUOTO^ BLB TARYBOS

PAREIGOS
Balandžio 15, 1970-1972 metų 

kadencijos Brazilijos Lietuvių B. 
Tarybos pirmininkas Juozas Čiu- 
vinskas savo pareigas perdavė nau
jai išrinktajam laikinam Tarybos 
pirm. Alfonsui Petraičiui.

Ir buvusios ir naujosios Tarybos 
nariai išklausė Revizijos Komisi
jos pranešimo, padaryto kun, J. Šeš
kevičiaus . Iždo knygos, per kurias 
perėjo apie 6000 kruzeirų ir iš jų 
4000 šalpai, rastos tvarkoje, taip 
pat ir protokolai. Būta 11 posėdžių 
Valdybos ir 20 Tarybos. Veiklos ap
žvalgą atlikti palikdama pačiai Ta
rybai, Revizija pažymėjo, kad BLB 
ypatingai gražiai darbuojasi netur
tingųjų ir studentų šalpoje, daų£dė
mesio skyrė Bražinskų, Šimokaičių 
ir panašiems įvykiams,

v

Baigdamas savo pareigas, J. Ciu- 
vinskas jautriais žodžiais padėkojo^ 
Tarybos nariams, pažymėdamas, 
kad ir pats dirbo, kiek galėdamas 
B-nės naudai. Tarybos sekretorė 
M. Vinkšnaitienė, linkėdama naujai 
Tarybai sėkmės, pasisakė daug lai
ko skyrusi Bendruomenės reikalam, 
tikėdama, kad ji augs ir stiprės.

Naujosios Tarybos vardu perim
damas pareigas, laikinasis pirmA. 
Petraitis padėkojo buvusiai Tary
bai, ypač jos darbščiam pirminin
kui.

Diskusijose daug pastabų iššau
kė ML tilpęs (bal.6 d.) vedamasis 
straipsnis, kurį kaikurie dalyviai 
supratę, kaip asmeninį užsipuolimą, 
su netiksliais daviniais ir netinka
mą Tarybos rinkimų analizę.

Posėdis baigtas vaišėmis.

BENDRUOMENĖS NAUJOJI RE
VIZIJOS KOMISIJA Šitaip pasi
skirstė pareigomis: v

Pirm. Juozas Ciuvinskas
V.-pirm. Vilma Šimonytė
Sekr. Magdalena Vinkšnaitienė 

oooooooooooooo

UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ

Uolioji M. L. platintoja p. Uršulė 
Gaulienė surinko ir per prel, Z. Ig
natavičių atsiuntė šias prenumera
tas : Po 30 kr. : Angela Loureiro, į 
Vanda Ramanauskas, Vl.Vyčas, Er
nestas Petraitis; po 25 kr. :Pran- 
ciška Telksnienė, Ruth Kutkaitė- 
Silva, Al.Suveizda ir Jonas Sauru- 
saitis. Broliai Gauliai susidėjo 
100 kr. vienam ML numeriui įs

ileisti*

;.C
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