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Balandžio 21 dieną, 18.30 valandą visa milžiniško
ji Brazilija pradėjo savo nepriklausomybės minėji
mo metus. Miestų ir sporto aikštės pritvino minios
žmonių. Išklausė savo prezidento E. G.Medici trum
pos, šiltos, patriotiškos kalbos, iškėlė savo vėliavą
ir sugiedojo tautos himną. Toliau ėjo sporto žaidynės
koncertai, eisenos, nuostabūs fejerverkai.
SUGRĮŽO BRAZILIJOS IMPERATORIUS PETRAS I

Šeštadienį, bal, 22,Rio de Janeir e,iškilmingomis ap
eigomis sutiktas pirmojo Brazilijos imperatoriaus
Petro I sarkofagas, laivu atgabentas iš Portugalijos
su jo kūno palaikais. Imperatorius išgavo Brazilijai
nepriklausomybę nuo Portugalijos, Kraštą labai my
lėjo. Tik jo širdisspalikta Portugalijoje.
Sarkofagą atlydėjo Portugalijos prezidentas admi
rolas Thomaz ir visas būrys aukštųjų valdininkų.
Iš laivo aikštėn ir paskui iki šarvuoto kovo s vežimo jį
nešė keturi Brazilijos ir keturi Portugalijos marinai.
Žygiavo , pagerbdami, kariuomenės daliniai. Abiejų
prezidentų kalbos išreiškė abiejų tautų broliškumo,
vienybės jausmui-Juk prieš kelias dienas buvo paskel
bti Brazilijoje ir Portugalijoje dekretai, kuriais tų
kraštų piliečiai turi tas pačias teises ir pareigas, t. y
dvi pilietybes.
Po apeigų aikštėje,Petro I palankai nuvežti į buvu
sius imperatoriaus rūmus Quinta da Boa Vista^ Iš čia
>o kelių dienų Pedro I pradės lankyti visus didžiuosius
Brazilijos miestus ,iki rugsėjo 6 d. pasieks S. Paulį,if
bus padėtas Ipirangos muziejaus rūmuose. Imperato
riaus kūno kelionė po Brazilija turėtų sustiprinti tau
tas patríctózma.
KOKS BUS LIETUVIU KOLONIJOS ĮNAŠAS Į TAS
DIDŽIAS GYVENAMO KRAŠTO IŠKILMES?

Pirmą kartą Amerikos astronautai ir kelionių į Me
nulį organizatoriai patyrė tiek rūpesčiu, kai iki Mėnu
lio gana laimingai nuskridę vyrai pajuto, kad nevei
kiąs vienas erdvėlaivio motoras. Todėl atrodė būsią
negalima astronautams nusileisti Mėnuliu. Net šeše
tą valandų neaiškumai ir bandymai surasti, ko tam
moto rui trūks ta prir akino milijonus žmonių prie tele
vizorių bei radio aparatų su įtemptais nervais. Paga
liau surasta, jog motoras tvarkoje, tik kažkokia kita
kliauda neleido jam kaip reikiant veikti. Tą pašali
nus, nors šešetą valandų pasivėlavę^astronautai nu
sileido Mėnulio kalnuos na, atliko savo uždavinius,
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NORS ŠIRDIS TEBESKAUDA,
PALEISTAS IŠ KALĖJIMO
NEVEIKTU PRIEŠ SOVIETUS
Kalėjime praėjo 15 mano gyv......
10 metų8 Suprantu, kad tiek laiko
ra labai mažai, kad nuo mano ran
gos kritusio Osipovo artimųjų šir
dyse aprimtų skausmas s Betgi ir
n ano širdyje lig šiol skausmas ne
atlyžo dėl čekistų žvėriškai nukan
kinto mano tėvo, kuris buvo suiirfes
ik kaip įtariamas ir kurio kaltė

MUSU

LIETUVA

kalbėti krūvą malonių pa žadu» Tuo
užsitarnaučiau kolonijos adminis
tracijos tarpininkavimą malonei
gauti» Bet aš to nedarau ir nedaru
siu, nes tai nebūtų iš širdies» Jei
nėra reikalo kalbėti, jei nepriva
lu, aš moku ir galiu dėl to daug
ko patylėti» Bet meluoti, juoba sa
vo asmens naudai meluoti—labai
jau nesinori»

* f (4 1 (t

su. 'nūs i kai7e us
Aš tikiu teisingumo triumfu» Tai
nereiškia, kad aš nieko gera nematyčiau sovietinėje santvarkoje»
v
Ne apie tai čia kalba0 Čia aš tik
pabrėžiu, kad negalėjau prieš so
vietinę valdžią nekovoti, kad ne
buvau ir netapau nusikaltėliu, kad
mano gyvenimas kalėjime nepadė“
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mano mintį, kad tąsyk, 1956 m.,
Sovietų Sąjungos Aukščiausiojo So
vieto Prezidiumas pakeitė Pabalti
jo Karinio Tribunolo sprendimą ma
ne sušaudyti tik dėl to, kad, užuot
mane paprastai sušaudę, kalėjime
užkankintų nepakeliamomis gyveni
mo sąlygomis»
Prašau mane paleisti”»
(Parašas) Le Simutis
1970. VU. 20
Paaiškinimas

"Savo pareiškimą Sovietų Sąjun
dargi sovietinės valdžios mastu)
gos Aukščiausiojo Sovieto Prezidiu
ebuvo įrodytae Netgi jo reabilitamui siunčiu neoficialiu keliu, t.y.,
no negaliu tikėtis, nes jis buvo
ne per kolonijos specdalį, kaipman
^kankintas prieš teismą, tikriau
kaliniui, privaloma, o man nelega
-be jokio teismo«. O visi jį pažino
liu keliu, aplenkdamas kolonijos cen
jusieji man kalbėjo, kad jis buvo
zūrą» Tuo būdu sąmoningai paže i>eras žmogus.
jo išspręsti mano priešiškumo so
džiu kolonijos režimą, bet man ki^
Aš pries, kategoriškai prieš
vietinės valstybės valdžiai» Ir nėra tos išeities nėra» Šio pobūdžio pa
nerštą» Mano buvimas kalėjime
pagrindo laukti, kad greitu laiku pa reiškimus kolonijos administracija
iudija, kad aš sugebu gyventi dar»
dėtis pasikeistų, nes plyšys tarp so laiko piktybine antisovietika ir už
)ingą, taikų gyvenimą, sugebu buvietų valstybės oficialiosios linijos tai baudžia, iuoba kad savo pareiš
o
ir dalykų čionykštės konkrečios pa
i lojalus sovietų valdžiai, jei ji
kime kliudžiau ir administracijos
'imtai imasi savo klaidas taisyti»
dėties yra labai gilus» Ogi už tvo
interesus
*
ros vykstančius pasikeitimus nega
„ Suprantu, kad šioks liudijimas
L e Simutis "
liu pakankamai stebėti, nes nuo jų
lebūtinai turi būti priimtas įrody
m
$
©
esu patikimai izoliuotas s (Ar kas pa
mu. Argi mažai žmonių, kurie ne©
i*
15 metų, bet visą gyvenimą veid
šaulyje gali patikėti, kad lig šiol
f U'
Sartų
ežero
tradicinėse
lenktynė
nesu matęs nei televizoriaus, nei
mainiauja? Vis dėlto man dabar re
se dalyvavo t tais metais 106 lenk
tranzistoriaus» Bet tai tiesa)»
1.5-19 metu, kai aš bandžiau kaktynių kai, lengvomis rogutėmis,
a sieną laužti» Dabar aš linkęs at
a
a
m
e
?
arklių traukiamomis, perbėgdami
skaitomybei ir žinau, kad valsty
1.600 metrų. Pačiose svarbiausio»
Suprantu, kad manęs, su gink
bės saugumo organai, padedami
se suaugusių grynveislių - laimėjo
sovietų armijos, LLKS seniailiklu rankose išėjusio prieš sovietų
M, Sekmokas iš Širvintų su žirgu
eidavo, Sovietinės Lietuvos laikraš valdžią, Čekistai negalėjo nesuimti
čiai ir žurnalai, kuriuos turiu ga^ ir nelaikyti nustatytą laiką kalėjime, Oplombas - per 2 min. 16, 8 sekun
džių,
bet nesuprantu, kam kalėjime ma
limybę kalėjime skaityti, tvirtina:
*
©
ne badu marino ir visaip manimi ty
lietuvių tauta suprato, kad komub
Grūdų gamyba pasiekė pirmą kar
čiojosi , Be to šiuo metu, kai kova
nizmas ne tik neišvengiamas, bet
tą 2, 5 milijonų tonų, t.y. 26 cent
jau baigta, kai mes nugalėti, mano
ir puikus, kad Lietuvos sąjungą su
nerių derlingumas iš hektaro» Sobuvimas kalėjime darosi nenaudin
Rusija ne tik tvirta, bet ir na
dų derlius buvo apie 150 tūkstančių
gas, Juo labiau, kai mano sveika
ga, todėl antisovie mei veiklai He
tuvoje dabar nebėra dirvos
sa tos tovis paskutiniu metu ėmė pas- tonų»
tebi nai blogėti» Jei dabar aš dar
liai nebėra pagrindo prielaidai,kad
Skęstančiųjų gelbėjimo draugija
aš atnaujinčiau antisovietip< veik darbui tinkamas ir savo gyvenimui
su pirm, ..Vytautu Braziuliu rūpinalą, jeigu mane paleistų»
užsidirbu, tai kalėjimo sąlygomis
si5kad Lietuvoje būtų skenduolių
artimiausiu laiku galiu tapti nedar
vôtdwwfíi^utí
skaičius sumažintas. Pernai Lietu
bingu» Tada išlaisvinimas man bu
vos vandenyse žuvo 440 asmenų, įš
Būdamas antisovietiniu, iki sa
tų kartesnis nei mirtis kalėjime»
kaitant 80 žiemos metu (ypatingai
vo suėmimo, aš sugebėjau ir kom
uIHd’l ÍcIHh ?
užėjusių ant perplono ledo.
jaunuoliu būti, dargi komjaunimo
aktyvistu» Sugebėčiau aš dabar
Iš to, kas aukščiau pasakyta, ei
Lietuvoje esama 12.000 šernų,
taip pat suvaidinti atgailaujantį nu na išvada, kad tolimesnis mano bu
sikaltėlį, kokiu mane čia norėjo
vimas kalėjime negali ugdyti many«. kurių 10% leista per medžioklės
laiką nušauti. Pirmojoje pasaulio
padaryti» Mokėčiau prirašyti visą
je pagarbos sovietų valstybės val
drobulę pagyrų ir būrio viršinin
džiai, os atvirkščiai, man nurodi ~ medžioklės laimikių parodoje Bu»
dapešte aukso medalį laimėjo A.
kui, ir visai sovietinės valstybės
nes, kad, nepaisant garsių pažadų,
Šeškauskas ir B. Pajarskas už lie^
pataisos darbų sistemai ir apskri vis tiek kartojasi tai, kas 1’neturi
tavos šernų iltis.
tai sovietų valdžiai» Mokėčiau pri kartotis”, ir patvirtins jau kilusią.
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-no nepriklausomybės ugnelė.Praė-~
jusio šimtmečio viduryje Airijoje
Niekas nelaisvas nuo kritikos.
ir JAV pradėjo patriotai burtis į
Tlegalint jos išvengti, tenha apsigal
sąjungas ir norėjo at^ar*' A ujo s
voti, kaip į kritikas reaguoti.
Neįmanoma išskaičiuoti visų su nepriklausomybę. Nepriklausomy
Kritika, paprastai, būva dviejųrū- kilimų, kovų ir kruvinų susirėmimų bė buvo paskelbta 1916 m. per Ve
šių® malonesnioji, nes konstruktyvi
lykas, bet anglai numalšino airių
kuriais airių tauta per 250 metų
ir nemaloni, nes perdėm negatyvi,
bandė atgauti savo nepriklausomybę. sukilimą ir įvedė dar griežtesnę
kerštinga, niekinanti.
tvarką. Žinoma, airių patriotai ne
Iš tiesų, Airijos vargai prasidėjo
Kaip reaguoti į tas dvi kritikos
nuleido rankų ir galų gale 1922 m0
jau 1156 m., kai popiėzius Adria
rūšis? Reakcija gali būti trejopa :
nas IV pavedė Airiją Anglijos Kara Airija tapo pusiau nepriklausoma
dvasiška,
metodiška, objektyvi.
liui Henrikui II. Tačiau vienam Ai valstybe. Šiaurine Airijos dalis pa
Kritikuojamam sunkiausia yra
siliko prie Anglijos, bet galėjo iš
rijos kunigaikščiui pasisekė apgin
save kontroliuoti ir išlaikyti dvasi
rinkti savo parlamentą ir sudaryti
ti -salos dalį, ir ilgą laiką jo įpėdi
nę lygsvarą. Juk, paprastai, kritika
vyriausybę. 1937 m. Airija visiŠniai buvo nepriklausomi. Henrikas
įžeidžia mūsų savimylą. Todėl yra
kai atsiskyrė nuo Anglijos ir tapo
II išdalino savo vabalams Airijos
natūralu už bet kokia kritika imti
nepriklausoma respublika.
didikų žemes ir pradėjo nelaimin
pykti, kerštauti. Tąip darydami, dar
Ulsteris turi pusantro milijono
gą politiką, kurią jo įpėdiniai laibi
labiau susierziname, ir jei kritikuo bėgant pavertė airius antros rūšies gyventojų, kurių trečdalis yra kata»
tojas norėjo mus erzinti, jis ir pa piliečiais. Savaime aišku, kad ai
likai. Apie jų socialinius ir politi
siekė savo tikslą.
nius vargus jau buvo rašyta "Mūsų
riai nenorėjo lengvai pasiduoti, ir
Dar kartą prisimintina, jog visi,
keletą kartų sukilo prieš anglus. Di Lietuvoje". Nepakęs darni protestam
kurie dirba, ypač visuomeninį, daž
tų jungo, 1969 m. jie pradėjo bruz
desni airių sukilimai buvo tarp 1641
niausiai net neatlyginamą darbą, vi ir 1690 metų. 1685 m. Anglijos ka
dėti, demonstruoti ir kovoti už įgim
suomet yra kritikuojami. Atrodo, jog ralius Jokūbas II tapo kataliku ir
tas žmogaus teises. Kilus karu vi
kritika yra natūralus jiems "mora
užėmė Anglijos sostą. Tačiau jis
nį em s susirėmimams tarp katalikų
linis atlyginimas". Garbingiausias
karaliavo tik 3 metus. Nuverstas
ir protestantų, Anglija nusiuntė į
.kada nors šioje žemeje vaikščioj'ęs
nuo sosto, jis atvyko į Airiją ir
Ulsteriv kariuomenės dalinius . Juos
Asmuo buvo nedovanotinai kritikuo bandė airių pagalbą atgauti sostą.
katejikai priėmė: labai šiltai, nes ma
jamas, pagaliau net nukryžiuotas,nes Deja, I69O m. jis buvo sumuštas
nė; kad jie apgins juos nuo protes
žydų diduomenė negalėjo pakęst jo
šiaurinės Aitijos dalyje, vadinama
tantų persvaros. Bet kai buvo pas
skelbiamų idėjų ir daromų stebūkiUlsteriu. Toji pergalės diena Šven
tebėta, kad kareiviai palaiko protes
lų. Abraomas Linkolnas esąs pasa čiama Ulsterio protestantų iki šios
tantus, tuokart Airijos partizanai
kęs :*Jei aš perskaityčiau ir atsaki
dieno.s, nes ji yra jų galutinės per
pradėjo šaudyti iš pasalų į Anglijos
nėčiau į visus puolimus, turėčiau su galės simbolis.
kareivius. Nuo 1969 m. susirėmi
stabdyt visą savo darbą ir nebežino
Nugalėtojas Wilhelmas III, kaip
mo pradžios iki šios dienos priskaičiau, ką toliau daryti!.
ir kiti Anglijos karaliai, dalino ai
tomą apie 300 žuvusių, iš kurių 55
rių žemes protestantams, varžė kayra Anglijos kareiviai. Nepaisant
Antras būdas reaguot, tai protin
talikus, bet paliko Airijos parlamen vyskupų, prašymo, kad partizanai
gai apsigalvoti. Ypač žiūrėti, kas
tą, kuriame sėdėjo protestantai.
liautųsi šaudę ir sprogdinę bo bas,
kritikoje gali būti teisinga. Maloni
1800 m. buvo panaikintas Airijos
ypač kovo mėnesį teroro aktši taip
kritika, t. y. pagyrimai, greitiai už parlamentas, ir Airija tapo visiš
pagausėjo, kad Anglija buvo privers*,
mirštama, nes mus glosto, būname
kai priklausoma nuo Anglijos malo
ta siųsti daugiau kareivių į Ulsterįo
patenkinti ir ta kritika praeina be
nės. Tačiau airių širdyse vis rusėDaugelis mano, kad, jei nebūtų Ang
naudos.
lijos kareivių, tarp Ulsterio katali
kų ir protestantų kiltų pilietinis ka
Trečias būdas tai gerai pažvelgt
į mus kritikuojančio darbus ir nuo
ras .
Matydama, kad Ulsterio valdžia
pelnus, ar jis yra tikrai nuoširdus,
nedaro katalikams jokių nuolaidų,.
ir ar kritikuoja su gera intencija.
Anglijos vyriausybė kovo 24 dieną
Jei taip, tai negalima begaliniai už
paleido Ulsterio parlamentą ir vy
sigauti. Tik jei būtų aišku, kad kri
riausybę ir perėmė krašto valdžią
tikas' kritikuoja vadovaudamasis pa
į savo rankas. Ulsterio valdytoju
vydu, kerštu, ar asmeniškais intere
yra paskirtas artimas Anglijos prem
sais, tada reiktų reaguoti.Bet ir tuo
jero ben-dradarbis, vardu Whitdaw
atveju nereiktų kritikuojamajam
Apie ji sakoma, kad esąs geras ad
taip žemai moraliai nupulti, kaip tas
ministratorius ir apdairus politikas,.
neteisus kritikas. Tokią kritiką rei
Žinoma, tas Anglijos vyriausy
kia atremti faktais, o ne nekultūrin
bės potvarkis, patvirtintas parla
gais epitetatiš.
mento, sukrėtė Ulsterio protestam
Daugeliu atvejų tyla yra geriau
tus. Vienas jų vadas, buvęs Ulste
sias atsakymas kritikuotojui. Tik
rio vidaus reikalų ministeriu, tuo kai kritika yra nuostolinga, falšyva,
jau pareiškė, kad "protestantai tu
kritikuojamasis privalo atsiliepti ir
ri galią sutrukdyti naujos valdžios
įrodyti jos klaidingumą.
darbą". Tas pats vadas, ragino
Geriausiai kritika atremiama dirbt
Visom jėgom užsimojęs okupantas
darbininkais s tr e akuoti -ir. boikot.uo pozityvų darbą nelaukiant pagyrimų,
neša Lietuvai laisvę ir kultūrą. . . .
vadovaujantis kilniais idealais .
T<? s i n 3 3 S p s / .
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Prieš paskutiniuosius JAV pre
zidento rinkimus Ričardas Niksonas
1
<
sakė turįs planą., kaip butų galima
atitraukti JAV kariuomenę iš Viet
namo ir perleisti karo naštą Saigono vyriausybei o Tuo laiku JAV turė
jo Vietname 543/kareivių, buvo ne
tekusi 40 0 000 kritusių, ir keliš šim
tus tūkstančių sužeistų karių. Viet
namo karas buvo pasidaręs Ameri
koje labai nepopuliarus, ypač po
1968 m 0 taip vadinamos /Vietnamo
Naujų Metų/ ofenzyvos, kuria ko »
munis tai tikėjosi sutriuškinti JAV
ir Pietų Vietnamo kariuomenę. Ta
čiau, nepaisant didelių nuostolių,
tĮAV kariai atrėmė komunistų puo
limus ir išvarė juos beveik iš visos
Pietų Vietnamo teritorijos. Atsiga-*
vusi nuo didelio smugio^Pietų Viet
namo kariuomenė praėjusiais me*
tais įžygiavo į Kambodija ir, lydi ->
ma JAV aviacijos ir artilerijos, su-»
naikino komunistų tvirtoves. Po to
Žygio komunistai aprimo ir paliko
Pietų Vietnamą ramybėje.
Tuo Tarpu Ričardas Niksonas,
išrinktas prezidentu, pradėjo vyk
dyti savo planą, ginkluoti P.Viętna®
mo kariuomenę, atitraukti savuo
sius iŠ Pietų Vietnamo ir perleisti
kovas Saigono vyriausybei. Per tre*
jus metus JAV perleido Pietų Viet
nam ui apie 1 milijoną lengvų gink
lų (šautuvų ir kolkosvaidžių)20.000
sunkvežimių 26.000 kitų susisieki
mo priemonių ir virs 1.000 karo
lėktuvų bei helikopterių. Be to .
12.000 Pietų Vietnamo karininkų
atvyko į JAV ir eina kautynių ir Šta?
bo kursus. Iš viso Pietų Vietnamas
turi 1. 100.000 karių ir pusę milijo
no milicininku, kurie prižiūri proa
vincijų saugumą. Ginklų atžvilgiu
Pietų Vietnamo kareiviai prilygsta
komunistams. Tačiau jie turi ma
žiau kovos patyrimo ir labai pri
klauso nuo JAV aviacijos.

MÜSU
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Negalėdami palaužti P. Vietna
mo karo atsparumo, komunistai su-*
tiko derėtis Paryžiuje su Pietų Vid>
namo ir JAV atstovais. Bet tos de«
rybos, užsitęsusios jau porą metų
pasirodė visiškai bergždžios. Mat
vienokiu ar kitokiu būdu komunistai
žūt būt nori nuversti dabartinę P.
Vietnamo vyriausybę, sudaryti ko
alicinę valdžią ir palengva perimti
krašto vadovybę į savo rankas. A«
merikiečiai iki šiol buvo labai kait
rus, ~bet ne mulkiai. Matydamas,
kad derybos neduoda konkrečių vai
siu, Niksonas liepė jas laikinai nu°
traukti.
Pasilsėjęs 4 metus nuo Tet ofen«
zyvos, Šiaurės Vietnamo komunistai
šių metų pradžioje pradėjo telkti
kariuomenę demilitarizuotoje zono
je, Laose ir Kambodžoje. Amerikie
čiai stebėjo ju judesius ir spėliojo,
kur ir kada prasidės naujas komu
nistų puolimas. Daugelis manė, kad
komunistai puls vasario mėnesį, bd;
apsiriko. Didesnio masto puolimus
jie pradėjo šių metų kovo mėnesio
30 dieną. Paleidę apie 12.000 arti®,
lerijos sviedinių, komunistai prade*
jo pulti P. Vietnamo tvirtoves, esan
čias prie demilitarizuotos zonos, ir
per keletą dienų jas užėmė. Tai bu
vo nemažas smūgis. Komunistų laL
mei, pirmomis puolimo dienomis
dangus buvo apsiniaukęs, ir JAV ka
riuomenė negalėjo panaudoti aviaci
jos. Bet kai dangus prablaivėjo,Niksonas įąakė bombarduoti ne tik ko»
munistų kariuomenę, bet ir Šiaurės
Vietname esančius karo objektus.
Tuo tarpu didesnės kovos vyksta 4
vietose ir nežinia, kada ir kaip jos
pasibaigs. Rašant šį straipsnį, JAV
radijas pranešė, kad didelės kauty
nes vyksta prie Loc provincijos sos
tines, Kai kas spėja, kad komunis
tai, užėmę An Loc miestą, paskelbs
komunistinę Pietų Vietnamo Vyriau*
sybę. Kaip ten bebūtų, prezidentas
Niksonas vykdo savo planą ir atitrau®
kia JAV karius iš Pietų Vietnamo.

_____

_

L

Kai pries ketverius metus JAV tuK
jo Vietname virš pusės milijoną ka
reivių, 1969 m. jų pasiliko
tik
139.000, o dabar yra tik 96.000.
Šių metu gegužės mėnesį jų bus tik
69.000. Daugumą JAV karių s ūda 10
lakūnai, mechanikai, karo patarė
jai ir susisiekimo technikai.
Nepaisant komunistų įžūlumo,
prezidentas Niksonas sutiko atnau
jinti Paryžiaus derybas. Tai yra di
delis geros valios įrodymas, ypač
tuo laiku, kada komunistai šį tą lai
mėjo. Tačiau reikia atsiminti, kad
karas nulemiamas ne .per savaitę
ar mėnesį, bet per ilgesnį laiką.
Iškovoję Vietname jau 11 metų amerikiečiai komunistams nenusileis
nes kitaip prarastų pasitikėjimą vi
soje Indokinijoje.
Neseniai JAV,. Anglija ir So vie «
tai pasirašė sutartį karo atveju ne
vartoti bakterijų. Ta proga prezi
dentas Niksonas pareiškė, kad pa
saulyje tol nebus taikos, kol dides
nės valstybės drąsins mažesnes
valstybes pulti savo kaimynus . Nie
kas neabejoja, kad prezidentas tu
rėjo galvoje Rusiją, kuri drąsina
Šiaurės Vietnamo komunistus pulti
Fietų Vietnamą, loji dviveide So
vietų politika ųędųos nieko gero
nei rusams, nei.Šiaurės Vietna
mo komunistaurią, nes ji ardo JAV
pasitikėjimą Į^r.^mlio vadovais ir
bergždziam karui išsemia visas
Šiaurės Vietnamo atsargas. Gali
mas daiktas, kad ilgai užtrukęs
Vietnamo karas bus, ^spręstas ne
Vietnamo karo laukųbide, betNfe.sk>
voje, kurią Niksonabpfòri aplan
kyti gegužės mėnesį.
«■M

Teisme

— Prisipažinkite, kad jūs šitam žmogui
skelete antausį, — sako teisėjas.
— Ne, pone teisėjau, — ginasi kaltina
masis.
— Jis meluoja, — sako nukentėjusysis.
— Užsičiaupk, nes kitaip gausi dar vie
ną antausį! — pagrasina kaltinamasis.

SlTAyiĘTAJU MÁW.
ČIA KIJĮfhįOi PILIS - MANO Tfrl$K£*'
AŠ 6RIZTU NAMO- ATVYKSTU SSKMČlĄ
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Pasaulio Lietuvis - Prancūzija

”Parlez-vous francais?” Não adianta. Todomm^
do já sabe que somos turistas. É só olhar para to
dos os lugares interessantes e tirar dezenas de fo
tografias, e ja conhecem os que vem do exterior.
Desta vez preferimos ver uns pontos históricos,
não é? Historia da Lituânia na França? Certo. Pa
ra começar, olhem naquele relogio enorme no mu
ro do palacio dos antigos reis. A inscrição diz (em
Latim, a lingua internacional daquele tempo) sQuem
já tinha duas coroas recebeu a terceira.” E e o re
lógio doado ao Casimiro, que sendo Grão-Duque da
Lituânia e Rei da Polônia, aceitou o Trono da Fran
ça há vários

PAŠAU Ų0

Gyveno saloje vienintelis žmogus» Jis turėjo’ past
statęs namuką ir laukė? kad kurią nors dieną^bibą. isgelbėtas. Jo vieiiintells turtas buvo degtuku skrynu
te e Jis ją labai saugojo? visuomet nešiojosi su saviVieną grėbia dieną? kai. žmogus vaik&Mojo po salt
pamatė? kad jo narnas užsidegėe Bet nestik namas pra
dėjo degti? bet visas miskas saloje® Žmogui užėjo d?
dėlė baimė? nes ugnis kas kart vis artėjo? ir imogus
negalėjo šokt į vandenį? nes buvo pilnas alkanu žuvu
0 ugnis kaskart vis artėjo ir artėjo*
Kaip sis žmogus išgelbėjo savo gyvybę? (Atsalqjraas
šio puslapio apačioje)
f "
_.«««».

dificio do secu

LIETUVIS

com o simbo
lo da Lituania (õ cavalo branco com o cavalheiro)
em cima do portão? Era a casa dos estudantes litu
anos daquele tempo. No museu de Louvre achamos
pratos de prata e ouro também com o símbolo da Li
tuánia - pertencentes a;um Grao-Duque que deixou
o seu cargo e entrou num mosteiro.
Ha mais, mas não e bom contar tudo de uma so
vez. Então, vamos ver os atelier dos pintores litu
anos, de escultores, as casas de professores e es
critores. O antigo centro da cultura atrai também
os lituanos de hoje, eles participam das exposições
.artisti sticas e trocam as suas idéias e a sua arte
com muitas outras pessoas de diferentes nacionali
dades.
O capelão dos lituanos na França percorre opa
is pelo menos uma vez por ano, visitando uma cea
tena ou mais freiras lituanas nos conventos da Fran
ça (e Bélgica). Mesmo os que estão longe de um
grupo maior de lituanos, gostam de receber uma
visita e conversar em lituano.
Aqui os jovens lituanos falam lituano com sota
que francês, mas o idioma comum ainda serve nas
praias do Mediterrâneo, nas montanhas ou nas ci
dades grandes.
Ha também um representante diplomático da
Lituânia independente em Paris (como na Suiça, Jn
glaterra, Uruguai, Italia, Vaticano. ..) Não tendo
um jornal lituano, eles mandam as noticias ao”Eu
ropos Lietuvis” em Londres.
Passam pela França muitos estudantes litua
nos, vindos da America do Norte, ou ainda turis
tas durante as ferias. E se tiver um automovel
com aquele simbolo lituano - vamos buzinar, pa
rar ao lado da estrada e conversar. Ja aconteceu
muitas vezes

Atsakymas: Žmogus? pg
ėmęs degtukus, uždegė
žolės
savęs,
« • « *prie
t
a
- paris nudegino vietą?ku
rioje jis galėjo sau
giai likti. - - Nilza
Guzikauskaitė®
©
© o o

H »H . .
© G H
É o «4

Skersai:

1. Ne pigu.
2. Ne toli.
* > g 3
v? «J
jd

Išilgai;

. . .Aš nonų pamatyti, kaip
Lietuvoj iš jūros traukia ginta
rus ... R. Bobelytė, 2 sk.
Ten visi yra lietuviai ir visi
lietuviškai kalba. S. JahuŠas,
3 Sk.
~

m
CÜ

t

Ten yra toks žmogus Simas.
Jis padėtas į kalėjimą. R. Kezys, 2 sk.
Man patinka Lietuva lodei,
kad mano dėdė yra vyskupas Lie
tuvoj. A. Lukoševičius,'3 sk.

3
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d
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1. ”... Dievui aukštybėse, ir
ramybe zemej geros valios
žmonėms”.
2. Po .... seka rytas.
3. Indas kuriame laikomas
ar nesamas vanduo.
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LIETUVA

Atg^Įgmi ,"Surask 4 gėles ir 4 žvėris" is per
eito ML nuraeido:
lelija - Lilio
tulpė ~ tulipa
rože => rosa
Kamelija - camélia

SwclsX

*rar<l

zve^s

liūtas » leao
vilkas - lobo
dramblys - @lefau
te
zuikis - coelho

DEGTUKŲ UŽDAVINYS
V

S

džio kvadratus,
pajudindamas tik
tâs degtukus?
UŽDAVINIUS "SUKLAIDAS", "Deguką, uždaviniai" ir

pas ii Lietuvos
spaudos gavome ás
Tq Jono Giedrio
— S?», llyugvajuje»

1. Žmogus kuris gaudo žuvis.
(Rašant is dešinės į kairę)
2. Jur^ dievaitė, puse moters
puse žuvies.

3. Kai plaukiant laivu negera
daros, sakom ’’Važiuoja į. ...”
(is deginės į kairę)
4. Mergaičių supinti plaukai.

1. Kur plauko banginiai.
2. Klaustukas kurį vartoji kai
duodi pasirinkt is dviejų
daiktu.
Taip vadinas juros virstantys
vandenys.
Paukščiai kurie minta žuvim.
(Minta-maitinasi).

sojpaAnz ’y
soSueg *ę
jy *3 ejnp -į :p?âiTSi
A
SOSEįĮ

aieinp *3

süCoaz

*£

•£

‘į :tbsjq^s
; SBU1Á3IBS4V

Kelias ir saugumas
Kunigas važiuoja automobiliu
ir veidrodyje mato, kad užpaka
ly atvažiuoja automobilis; mėtydamasis į šonus. Suprato, kad
važiuoja išgėręs.-Bestebėdamas
automobilį užpakaly, užmiršo
kelią priekyje ir atsimušė įpaedį. Privažiavęs išgėręs pfiįtb
sustojo ir klausia kunigą:
— Ar neužsigavai?
— Ne, — atsakė kunigas, —
Dievas yra su manimi.
— O, Tėve, geriau leisk man
Jį vežti, nes, taip važinėdamas,
gali Jį užmušti...

ū[rujufe ik ixgzTrujTnn

Pas gydytoją
— Man labai skauda galvą,
— skundžiasi pacientas.
~^r seniai?
'
pat gimimo.,
— O ikitol ąr gerà£|a$ieisi?
paklausė išsiblaškė gydyto
jas.
© Vilkas avies kailyje galvoja
ne apie tą avį, kuri jįam kaili
nius atidavė, bet apie tą, kuri
pati dar savo kailiniais šildosi.
e Galva žmogui duota ne
tam, kad jis sakytų, ką galvoja,
o tam, kad jis galvotų prieš sa
kydamas.

b. bastys

______
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- Esu skolingas tik dvidešimt keturis su puse
denaru
- atsake tuoj Syrijos pirklys,
- Jei būčiau pardavus uz 200, turėčiau mokėti
35, kadangi pardaviau uz 140, esu skolingas
24 su puse !
.

- Pirmasis, atėjus pas mane, nuvargino mano dė
mesį nereikalingais žodžiais; treciasis pasiro
dė perdem lakoniškas.
Premija, tad tenka antra
jam, kuris buvo santūrus be dideliu kalbę ir pa
prastas be pasirodymu,
£
Ir Beremiz, baigė, klausdamas manęs:
- Kaip tu manai, ar senas pirklys teisingai įver
tino sūnus ?

Nieko neatsakiau, galvodamas kad geriau nesigincyt dėl tę 23 auksiniu su šiuo nepaprastu zmo
gura, kuris viskę skaičiais paversdavo, be palio
vos ieškodamas vidurkiu ir spręsdamas uždavinius.

.

.

.

* Ã

Pasakiau kad mums reikalingas kambarys, man
ir mano draugui skaičiuotojui Beremiz Samir, vizyro Maluf sekretoriui.
V

,

y

#

- Sis žmogus yra skaičiuotojas ? - paklausė se
nasis Salim. - Tai atvyko kaip tik laiku, kad
isgelbetę mane is nemalonios padėties. Tik kę
rimtai susiginčijau su brangenybių prekiautoju.
Ilgai ginčijomės ir is tų gincę išėjo tokia pai
niava, kad niekaip negalėjom prieiti prie vienos
nuomones.

Sužinoję, kad žymus skaičiuotojas apsistojo
užeigoje, susirinko būrys gyvai susidomėjusiu
žmonių.
Brangenybių prekiautoj as, pasauktas,^
pareiškė, kad labai norįs pamatyti kaip bus iš
spręstas tas uždavinys.'

- Kas per abejonės, pagaliau?- užklausė Beremiz.
Y

Į.

.

»

.

K

- Sis žmogus (parode pirštu į brangenybių parda
vėją) atkeliavo iš Syrijos į Bagdę parduoti
brangenybių; prižadėjo man mokėti uz nakvynę
20 denarų jei parduosjęs brangenybių užu 100, ir
35 - jei parduosjęs uz 200.
,

,

/y,

,

S'

.

Ž

Radau tarp mano rašinių šį eilėraštį, maž tinkamas
"Mūsų Lietuvos" skaitytojams, kurie prisimena tėvynę
su ilgesiui
Bronė Kemeklytė Merani
SVETIMAS DANGUS

Užeigos savininkas, vardu Salim, buvo tarna
vęs pas mano tevę. Vos tik mane pamatęs, susu
ko sypsodamasis:
Laukiu tavo įsa

.

-^Tik pagalvokite. Jei^jam uždirbus simtę, tu
rėčiau gauti 20, tai uždirbus 140, turiu‘gaut
28 !

Po kelių minučių priėjom Auksinę Antelę.

- Allah su tavim, mano vaike !
kymu dabar ir visados

.

- Neteisingai : - užginčijo susierzinęs Šalim,
- Pagal mano apskaičiavimus turi mokėti dvide
šimt astuonius.

K, Boruta
Taip nusibodo svetimas dangus,
Ir gatvės svetimos ir žmones Norėtųs pamatyti tėviškės laukus
Bent iš kartuvių paklodės.
O jeigu jau ir taip nebūtų, galima,
Tai valkata norėtųsi praeit nakčia
Pro kaimą gimtinį ir baltą kaminą
Liūdnai pasveikint kepure.

O gal ir motina ant gonkų laukia
Sūnaus paklydusio po svetimas žemes
Ir žiūri ilgai, antakius suraukus,
Neg, vieškelis sūnaus žingsnius praneš.

Nelauk - motuše - manęs nesulauksi.
O jei sulauksi - irgi bus ne kas:
Dar labiau antakius surauksi
Pamačiusi sūnaus Žaizdas.

•

Po kelių^dienų, vaiksciojęs sęn ir ten, paga
liau pardavė visas' brangenybes uz 140 denarų.
Kiek jis turi mokėti uz apsistojimą, pagal musę
sutartį ?

IŠ MOKSLO IR TECHNIKOS

‘ir panaudoti tai, ką išmetame ^ad
sutaupytume metalus, popierį. irkt

Aplinkos tarša - 1, Šiukšlės.
Sao Paule ir kituos® pasaulio
didmiesčiuose labai rupinZanasi,
kad vis didėja pramonės ir namų
išmetamų Šiukšlių tūris arba, kie
kis. Aukštos civilizacijos kra
tuose vienas žmogus išmeta per
metus apie 200 kg popieriaus,
Jeigu miesto šiukšlės būtų tin
kamai vartojamos ir suspaustos ,
tai, pavyzdžiui, visos Jungtinių
Valstybių šiukšles tilptų duobė
je turinčioje Mk riSSâ. Jká&âãâlįkubinio kilometro. 0 kadangi
^pasaulio žaliava ribota, svarbu

Jau yra išrasti būdai šiukšlėms
panaudoti. Senos automobilių pa
dangos, vietoj deginamos, gali 1&ti atliej&mos; iš garų gaminamos
švarios dujos krosnims, alyva, į-»
vairūs skysčiai smalai ir asfal —
tui9 Senus laikraščius jau seniai
Švedijoje karvėms šeria, kiek nu
valę raides ir supiaustę kaip šie
ną. Išmesti buteliai, stiklai tin
ka modernioms plytoms daryti.
Sunkiau yra su plastikos gami —
niais, kurių kiekis vis didėja,ns3
plastika nesupūva kaip popieris.
Bet mokslįninkai jau įšrado plas
tikos maišelius ar dėžutes, kurie

per kelis mėnesius žemėje ištirpsta®
Žemėje bakterijos ir grybai gali
suvirškinti labai daug šiukŠliųjtik
miestai turi pasirūpinti, kad būtų
pilanti žemės sluoksniai tarp išmatų,
nes kitaip labai ilgai truks,
kol
išmatos pavirs žeme. Nemaža šiukšlių
dalis tinka, ir žemei tręšti.
Sao Paule kasdien surenkama 4000
tonų šiukšlių, kurių 500 sudegina
mos ir tik 100 vėl panaudojamos pra
monėje, o kitos užkasamos. Supilamos
šiukšlės gali užpildyti daubas, pel
kes, bet ir užteršti vandenį. Todėl
miestai ieško priemonių saugiau iš“'
matas perdirbti, švariau deginti ir
kiek galima daugiau panaudoti.
Sekantų kartą kalbėsime apie van
dens /jūros, upių/ švarą.
avs
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JUOZAS KRALlKAUSKAb

(Tęsinys)
- Uu-huuu1. - pelėdą pamėgdžiodami, duoda ženk
lą vienur tamsoje.
~ Uu-huuu! - atsiliepia kitur.
Jie tyliai nuduria sargybinį, o antrąjį - baisiau
siai surikusį - kuokomis nudobia. Sušoka visas už
tvaros būrys, bet žemaičiai jau pradingę, it vėlės,
tankumynan, pelkėn, tamson. . .
Bet netrukus ir vėl, tik jau iš kitos pusės. Vėl
tyliai šiek tiek atsikeršiję, didžiai surinka visokiais
balsais. Kryžiuočių stovykla vėl pašoka išsigandus
ir padidina sargybas .
Dabar - apsitverusi stipria sargybų apsauga stovykla galėtų saldižiai įmigti. Bet tuoj ir gaid
žiai jau skardžiai pragysta: tie, kurie iš vakaro at
liko dar gyvi. . .
Vos tik prašvitus, kryžiuočių kariauna pakyla.
Ir vėl, kaip vakar, jie plėšia ir padeginėja sodybas.
Vėl į padangę kyla griaumūs dūmai.
Siautėdami vėl jie kerta nekaltus žmones be jo
kio pasigailėjimo. Užkluptą žemaitį vėl smogia
krūtinėn, pilvan, pečiuosna ar į pažastį. Kuo sopu
lingiau suklinka Šis mirdamas, tuo svetimšaliui ri
teriui saldžiau ir smagiau. . .
Galop trimituojama baigti, rinktis prie vėliavos
ir susitvarkyti žygiuotei namo.
Aplinkiniams kaimams tebedegant, kryžiuočiai
patraukia jau atgal į Livoniją.
Užvakar, vakar ir šiandie turėjo jie vis skubė
ti, bėgioti, vytis. Čia vienur, čia būk jau kitur .Te
ko skubiai kerėplintis per vėjo išverstus storus me
džius. Reikėjo lankstytis ir susigūžti pro šakas.

KIEK LIETUVIŲ
skaito Spaudą?
1970 m. "Dirva” buvo paskelbusi
anketą, kurioje tarp kitų klausimų bu
vo ir toks: kiek lietuvių skaito savo
spaudą? Redakcija gavo keletą šimtų
atsakymų, iš kurių paaiškėjo, kad ’’lie
tuvišką spaudą skaito absoliuti lie
tuvių visuomenės dauguma” (’’Dirva”,
1970 m. spalio 9 d.). Moterys atsakė
taip: mažai skaito — 9%, vidutiniš
kai — 45% ir daug — 46%. Vyrai
skaito daugiau: mažai — 1%, viduti
niškai — 29% ir daug — 70%.

Tai ten kuris paslydo,
tai vėl kitur kitas išsitie
sė, ar griovin nusivertą
ar už ko nors užkliuvęs
parkrito. Yra tokių, ku
rie mikšterėjo arba
smarkiai susitrenkė ko
ją, kiti - ranką. Ne vie*nam degte dega žaizda
ar sutinęs sąnarys. Kaikurį sugėlė užkliudytos
vapsvos, kitą vėl bitės.
Dažnam, vis kas nors

skauda.
Bet nors kryžiuočiai ir pavargę, nors protarpais
kuris ir sumykia dėl skaustelėjimo, jie labai paten
kinti. Šitas vėtrinis žygis pagonių, kraštan - įdomus
ir labai sėkmingas: mat, netikėtas, dargi por tokią
didelę jų Šventę. Gi jau grįžta atgal su gausiu gro
biu, smagiais atsiminimais ir garbės laimėjimais.
Joja ir žygiuoja dar vis nesustodami postovio.
Skuba.
Vilkstinė ilga, nutįsus, lyg upė.
Arkliai linguoja rimtomis galvomis. Jie apkrau
ti naštomis : raiteliais, maistu, kailiais, vilna aps
panga, Las tik geresnio. Neretas įdubusiais šonais,
jau perkritęs.
Prieš kalvą ir vėl pakalnėn.
O popietė tik dega, tik kepina be atvangos.
Vilkstinės viduryje - nelaisvėn išvesdami žemai

LIETUVA
čiai . Jie vargs vergais ordino dvaruose, Livonijoje
Pakliuvę vis paprasti žmones, lėto būdo laukininkai.
Žynys tik vienas, o kareivių - nė jokia.
Ir moteriškos už rankų surištos vis po tris. Is ve
dama ir senesnių, bet daugiausia čiupta jaunesnės^
ypač mergos ir mergaitės. Apsikorusios skarom, r
dinem, šiuo bei tuo iš lino. Visos basos. Raudono
mis nuo ašarų akimis. Keletas moterų - raitos. Ant
arklių užsodintos tik tos, kurios prisirišusios po vk
ną arba net ir du vaikus: viena - iš prieš, antrą už
nugaros.
Vyryškių daug mažiau. Dažnas ligi kelių pasirai
tęs kelnes. Tik keliolika suaugusių, o kiti - dar ber
niukai ir paaugliai. Jie varomi irgi po tris už rankų
prie kits kito prinarplioti. Apsikorę kas rudine, ka:
kailiniokais. Basi, suskirdusiom kojom.
Tvanku ir slopu. Padvelkia sakais. Pūsteli žirgi
nėliais. Liūdnai sušlama nulinkusios šakos.
Belaisviai apkvaitę, išblyškę, pilki, prakaituoti
Kai kurio veidas jau - it žemė. Dar vakar buvę lais
vi, šiandie jau suraišioti ir išvedami 'svetur. Belaukia tik sunkieji darbai iki mirties. Ten kažkur toli
jau niekad negalės būti nei linksma, nei gražu ir mie
1 a. .
(
Žalia giria iš lėto ūžėja. Snarsteri artimesniųjų
medžių šakos ir skujos. ..
Eisenoje į vergiją jie mini dūmines lūšnas pavė
syje ir juodžemio sklypelius su pernai rudenį pasė
tais žiemkentėliais. Jie teberegi samanotus, įlinkusius, žalius stogus...
- Ei, greičiau! Ar apkurtai? Greičiau, sakau!
- Kryžiuočiams tarnaująs žemaitis vėl rėžia per pe
čius .
Jis rudu paukščio veidu. Raudonplaukis. Ne že
maitiškais drabužiais - jau svetimas ir iŠ rangos.
Ši krūpteli visa ir atsikvoši. Nusvyra vėl pirmyn
- Kad nors gurkšnelį. . . nors lupoms pavilgyti. .
Ag, akyse raibsta. . . - jos švokščiančius dusins pertraukinėja kimiai krioksčiąs kosulys.
-Už svetimus piktesni šitokie mūsiškiai. Es ten
mus iki kaulų.
(Bus daugiau)

J. Janavičienės mozaikinės skulptūros dalis.
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PRELATAS PIJUS RAGAZINSKAS
NACIONALINIS DELEGATAS
t

Brasilia,

4 de abril de 1972 .

Reverendo Moneenhor,
Tenho o prazer de comunicar»
lhe, que em reunião reaazada no
dia 22 de março p.p. a Presidên
cia da Conferência Nacional dos
Bispos, nos termos de sua compe
tência, nomeou Vossa Reverência
como Dhlegado Nacional para os
Capelães e Missionários dos Lituanos residentes no Brasil, para
mais um espaço de cinco anos.
Aproveito o ensejo para enviar
a Vossa Reverência as minhas cor
diais saudações no Senhor.
Deus guarde Vossa Reverência

Umberto Mozzoni
Nuncio Apostolico
II»*”*"’*
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ti valdžios parėdymus. Katalikai
Anglijos vyriausybės potvarkį priė
mė gana šiltai, nes Anglija priža
dėjo praplėsti Ulsterio pramonę,
mažinti bedarbiuV skaičiųt ir duoti
kraštui didesnę finansinę parama.
Be to, Anglija prižadėjo paleisti
600 įtartinų airių, kurie be jokio
tardymo ir teismo sėdi kone entra*
cijos stovyklose. Iš savo pusės vie
nas partizanų vadas pasiūlė vieno
mėnesio paliaubas. Galimas daik
tas, kad Anglijos vyriausybei pasi
seks sumažinti nepakenčiamų įtam
pą, esančią dabar tarp protestan
tų ir katalikų. Tačiau tarp tų dvie
jų besikivirčiaujančių partijų tai
kos nebus tol, kol nebus sulygintos
katalikų ir protestantų teisės. Iš
kentėją, šimtmečius, Ulsterio kata
likai nori būti savo krašte lygiatei
siais piliečiais. Kas rašo apie pas
kutiniuosius Ulsterio įvykius, tas
neslepia simpatijos katalikams.
Kiekviename civilizuotame krašte
negali būti sūnų ir posūnių. Vals
tybei visi piliečiai turi būti lygūs.

IIŠTRAUKA IŠ BR:LIET. BENDRUO
MENĖS REVIZIJOS KOMISIJOS
AKTO:

Revizijos komisija rado tvarkin
gai vedamas kasos knygas ir patei
S-inamuju dokumentu byla.
Pajamų
metais:
'I
>—I —■»! «uL- turėta:
—1. ■ >■ 1970
Ii
—M.. »*» *'■»
2.458.01 cr.. Išlaidų: Cr. 1.782u80
jb-ajut

M U S JĮ

L IE r U v A

-

Likutis cr j :67 5.21.
1971 me tais . Pajamų cr : 2 966.21
Išlaidų c r. : 2.284. 00. Likutis :
684.21 cr, ,
Iš pateiktų dokumentų matyti, jog
į varga patekusiems lietuviams ir
besimo k : *iam jaunimui remti iš
leista. Gi 4.320.00 . Revizijos ko
misija giria šį Bendruomenės va
dovybė rūpestį vargan pakliuvu
siais lietuviais ir skatina lietuvių
visuomenę Bendruomenės darbus
remti.

Daugiausiai pajamų gauta iš soli
darumo įnašųiCr 3. 100.00 .
BENDRUOMENĖS VALDYBOS
knygoje vienuolika protokolų įrašy
ta portugalų kalba. Tarybos proto
kolų knygoje dvidešimts protokolų
lietuviškai.

GAUNAMŲ, IR IŠLEIDŽIAMU
raštų knyga rodo, kad Bendruome
nės vadovai jautriai reagavo į Simokaičių, Bražinskų bylų reikalus
ir susirašinėja, su Apaštališkuoju
Nuncijų bei kitais asmenimis, juos
gindami.
Pateikti dokumentai rodo, kad
Bendruomenės Taryba organizavo
ir pravedė naujosios Tarybos rin
kimus. Kandidatų sąrašan įtraukta
eilė jaunosios kartos atstovų ir kak
kurie jų buvo išrinkti naujojon Ta
rybom Šitai Rev. komisija laiko tei
giamu reiškiniu.
Rinkimuose dalyvavo 48 9 asme
nys ir balsavimų proga buvo suda
ryta balsavusių kartoteka.
NEIGIAMU REIŠKINIU Rev. Ko
misija laiko tai, kad eilė Tarybos
narių, paduodami pareiškimus, pa
sitraukė iš Tarybos narių, arba at
sisakė prisiimtų pareigų. Dar blo
giau padarė tie, kurie iš darbo pa
sitraukė net pareiškimų neįteikę.

Savo aktą baigdama Rev. Komi
sija išreiškė pagarbą ir padėką vi
siems Tarybos nariams, kurie iš
tvėrė iki galo prisiimtose pareigo
se iB vedė Bendruomenę į naują gy
venimo etapą, į ketvirtosios Tarybas
kadenciją.
Šitas ištraukas iš Rev.komisijo
akto parinkau savo nuožiūra, tikė
damasis, kad jos bus ML skaityto
jams įdomios . Nekartojau tų Bend
ruomenės atliktu darbų, kuriuos ar
rašė p. Juozas Ciuvinskas, Tary
bos pirmininkas.
Kun. Juozas Šeškevičius
Rev, Komisijos Sekretorius.

PiATWKlT
t IMTUVĄ .*.*.*
e

A . a . ALGIRDAS
GROKALA GORAUSKAS.

Ilgą laiką sunkiai
sirgęs Algirdas mirė
bal.23 dj.r palaidotas
kapinėse. Buvo gimęs 1904 m.!
18 d. Lietuvoje., ėjęs ekonomijos
mokslus Lietuvos universitete.
Po paskutinio karo atvyko su žn
na Marijona Skaisgiryte ir sūnų
mis Radvilu Kazimieru inžiniere
ir pragarsėjusiu kreipsimo žaidju Mindaugu Petru^bei savo moti
nele, dabar jau turinčia 91 m.am
žiaus.
Mišias namie prie karsto atla
kė T.J.Bružikas ir palydėjo į k ■
pines 0 Sekmos dienos mišios bu
bal.29 d. Moema Aparecida baž
nyčioje 9 vai. ryto.
A.a. ANELE AMBRAZEVI
ČIENĖ mirė bale 23 d. ir palaidi
ta 24 V. Alpina kapinėse. Vėliom
sunkai sirgo, b ai. mėn. turėjo pav<
jingą viduriu operaciją po kurio t
nebepasveiko. Liko liūdįs vyras
Jurgis, dvi dukterys, sūnus,dvi s
seiys . Septintos dienos mišios
bus šv. Kazimiero koplyčioje Šį
šeštadienį, bal 29 d. 19 vai.vaka
ro .
PASTANGOS KUDIRKAI
IŠLAISVINTI

Dedamos pastangos įtaigoti JA'
prezidentą R.Nixoną, kad jis būsi
mos, gegužės mėn., kelionės į Ma>
vą metu paveiktų rusus paleisti
laisvėn nuteistą 10 metų priverčia
mo darbo stovykloje Simą Kudirką
"Sunday News", milijoninio tiražo
New Yorko "Daily News" sekmadit
nine laida š.m. kovo 5d, pranešė,
kad specialus Komitetas "Amerildž.
čiai dėl Simo" renkąs parašus pe
ticijai, minėtu reikalu, prezidentui
Nixonui. Jau surinkta 4.000 para
šų ir tikimasi jų gauti iki 250. 000.
Knm’4--'
r>A ž.vm i*-'-

mis, Komitetui "Americans For
Simas" vadovauja Daiva Kezienė.
Veiklą finansuoja "Laisvės Žiburio
radijas New Yorke, R.Kezio vado
vaujamas. Komiteto likusieji na
riai yra ne lietuviai. Numatoma
žygius dėl S. Kudirkos dar toliau
plėsti.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSU

18 vai. ŠV.KAZIMIERO

SALĖJE:

Dainuos iš S. Amerikos at
skridusi operos ir koncertų solistė ponia

Ji išpildys gausią įdomia programą, ku
rion įeina lietuvių kompozitorių kūriniai,
liaudies dainos ir arijos iš operų.
Prieš jos koncertą pasirodys S. Paulo
jaunieji talentai, kurie vyks į II Pasaulio
y
Jaunimo Kongresą Čikagon.
"AUŠROS" CHORAS ėmėsi ini
ciatyvos pagerbti Šv. Kazimiero vi’
sų lietuvių parapijos kleboną kun.
J ONĄ BRU ŽIKĄ, S. J ., sulaukiantį
7 5 metus amžiaus ir Auksinio Ku
nigystės Jubiliejaus. Pagerbtuvės
bus gegužio 21 dieną. Iškilmingos
mišios 17 valandą, po mišių pager
bimo aktas toje pat salėje. Bus me
nine programa ir arbatėlė. Yra pa
kviestos visos draugijos bei orga
nizacijos bei tie bairai, kuriuose T.
Bružikas laiko sekmadieniais mi
šias, atsiųsti savo įgaliotinius šį
s eŠtadieni, bal. 29 diena, 20 valan*
v
‘
n
dą į Sv, Kazimiero parap.salę pa
sitarti dėl minėjimo programos,
vaišių ir kitų dalykų.
T. Bružikas yra išvaręs tokią gi
lią ir plačią darbo vagą S.Paulyje,
Brazilijoje, Urugvajuje, S.Ameri
koje, Lietuvoje ir Europoje, vis lie*
tuvių tarpe, todėl norim rengiamu
paminėjimu parodyt, kad lietuviai
įvertina tikrą pasišventimą jų la-

Tai vienintelė tokia proga išgirsti tik
rai aukštos kultūros ir malonią solistę, o
drauge pamatyti, kaip musų jaunimas ren
giasi savo Kongresui. Neiš važiuokim šį
savaitgalį niekur, o jei kas išvažiuos, tai
grįžkit sekmadienio koncertui. Jūsų auka
padės padengti jaunimo kelionės išlaidas.
Solistė Dalia Kucėnienė su savo vyru
Jonu Kučėnu, labai veikliu Amerikos lietu
vių organizacijose, atskrenda iŠ Urugva
jaus šį penktadienį. į Congonhas aerodro
mą 21.20 vai. "CRUZEIRO" lėktuvu. Ap
sigyvens pas p. Sliesoraitienę .Tek:

i
-igsa;

SEÈ--

ir brolius Stankūnus. Z ei ino j e pas
Brolijos valdybos narius; Prudentėie pas Motieiu Tamaliūną, telef.
MALDOS APAŠTALAVIMO
274-07-84.
rengtoji arbatėlė bal. 22 d. vakare
Aparecidoje per mišias giedos
sutraukė virš šimtinės dalyvių. Pra
ėjo jaukioje 1 inksmo j e nuotaikoje ir lietuvių choras . Kviečiame dalyvau
davė tris šimtus kruzeirų pelno,Jį ti ko daugiausiai lietuvių, o draugi
jos su savo vėliavomis.
M. Apaštalavimo uolioji pimininkė
p. M. Kleizienė įteikė M; L. adminis
YRA LAIŠKU ZELINOS KLEBONI
tracijai, laikraščio leidimo išlai
JOJE ŠIEMS ASMENIMS:
doms sumažinti. Administratorius
Steponui Pareigini, Anelei Slavin
T. J. Bružikas nuoširdžiausiai dėko
bul’ .AUŠROS* CHORO VALDYBA
ja nuoširdžioms organizatorėms ir skienei, Asdolfui Šernui, Ludovik’ui
visiems atsilankiusiems, prisidėju- Abromaičiui A. Wósch e Scripelliti
ATSINAUJINO PRENUMERATĄ
Nadolskis Aldonia, Sintra Osvaldo.
siems savo auka ir gera Širdimi.
Malonėkit nedelsdami atsiimti.
ArbaUĄ paįvairino Nilzos GuziPrel. Z.Ignatavičius, 30 kr. Tė
kauskaitės padeklamuotas eilėraš
vai Saleziečiai 75 kr; Hermanas
RIO DE JANEIRO
Lazdauskas 50 kr.,Olga Lisausk@s- tis apie Lietuvą ir T.SAulaičio pa
rodytos skaidrės iš Brazilijos jė
Gomes 25 kr. A. Šlepetys 60 kr.
Šv. Mišių auka bus aukojama :bal 30
zuitų-indėnų
redukcijų
Rio
Grande
Po 25 kr. ? E. Guzikauskas, Elvyra
už Stasėi Kizelienės intencijas
do
Sul,
vasaros
stovyklos
nuotrau

F.Jakštys (nauja skaitytoja) A. Bum
Gegužio 7 už a. a. Girniausi vėlę
kos, kurios bus rodomos Jaunimo
blis, ir Jonas Kazlauskas.
trejų metų mirties sukakties proga
Kongrese
Visiems nuoširdus ačiū.

ML Adm.

iv._

__ MINĖJIMAI

Šiemet bus pirmą gegužio sekma
dienį, 7 dieną, Zelinoje, Seserų Ė
Pranciškieciu gimnazijos salėje*
PROGRAMOJE: 15.30 vhl.šv.
Mišios. 16.30 meninė dalis . Jąatliks abu chorai, Nemuas, Žilvitis,
piano ir kiti artistai. Po motino^pagerbimo meninės dalies bus arba-

tėlė su užkandžiais.

,Š W1EINTTEE M©NHE
Musų broliai ir sesės Lietuvoje
šaukiasi mūsų pagalbos ir maldų.
Kaip kitais metais taip ir šiemet
Šv. Juozapo Vyrų Brolija organizuoja šventkelionę į N. S. Aparecida do
Norte šventovę.
Keliausim gegužio 28 d. Autobu
sai išeis iš Zelinos, V.Prudentes,
ir Casa Verdės. Tiksli valanda bus
atspausta bilietuose. Bilietai gauna
mi šiose vietose:
Casa Verde pas Jurgį Matelionį,

Rio de Janeiro katedroje birželio
11 d.bus ekumeninis trijų tautu bir
zelio įvykiu paminėjimas, o birželio
18 d.S. Paule pamaldos ir menine
programa. Ruošia Baltu Taryba.
Baltu Taryba renka dokumentus
apie dabartinius žemėlapius, kuriuo
s e Lietuva pavaizduojama kaip oku
puota, kuriuose parašyta, jog JAV ne
pripazista Lietuvos įjungimo is Sov.
Sąjungą. Žemėlapiu fotokopijos

f

