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MASKVA Geg.22 dieną Amerikos preziden- 
; i., Niksonas atskrido Maskvon derėtis su rusų 
vyriausybe. AnoXpas aulinė s spaudos , Niksonas bu 

’toęs gana šaltai, tik griežtai formaliai korektiš- 
• ii priimtas. Pasitiko jį Koesygin ir Podgorny,
kurių pirmasis yra Rusijos .neva,prezidentas, ant> 
rasis ministras pirmininkas. Brežnevo nebuvo 

ne.kone jo atvykimo Maskvon išvakarėse,įvykusios i m- 
vių riaušės, ŠauksmaiLaisvės ir žydų keleto šimtų ba
do streikas. Ar jis tars žodelį už pavergtuosius?

BOLIVIJA, Kita didelė pasaulio sensacija atsitiko
Bolivijoje. Ten S, Paulo dienraščių "O Estado do S. Pau* 
lo1' bei "Jornal de Tarde" žurnalistui Ewaldo Dantas

. rodr ome,rrjat jis 
nesąs vyriausybės

n rys, todėl ir neda
lyvavęs., Bet vaka- 
r c ,Krem Vųjeftsu- 
rungtame baliuje,jis 
jis dalyvavo ir ture» 
j< • ilgą privatų pa
sikalbėjimą su Nik- 
sonu.

Antrąją apsilan
kymo diena santy
kiai atšilę, pasidarę 
jaukus, Pasirašė 
porą sutarčių , ma- 
žesnės reikšmės^ 
aplinkos teršimas 
ir medicinos srity 
bendradarbiavimas . 

to ■ •

tiesų tarsis, ypač 
ką abu nutars, ilges
nį laiką liks paslap
tis, nes tokie ponai 
diplomatai retai 
kada pasako visuo
menei visą tiesą. O 
ir didžiosios spau
dos atstovai nevisa- 
da patiria tikrą tie
są.
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TTiksonui negali 
bút nežinomos Kau»

Ar issipildys sena musu patarle: "Eik su velniu obuoliaut, 
liksi be tarbos lir be obuoliu. Ar tai nutiks Niksonui?

Ferreira gavo išsikalbėti 
su KLAUS ALTMAN.

Tas vyras po paskutihio 
karo buvo Prancūzijoje 
nuteistas mirti, iš ten p 

bėgo, bet žydų pastango
mis surastas. Iš pradž i 
jis neprisipažino esąs 
Klaus Barbie. Esąs tik t
Altman. Dabar O Es - 

ty 

tadd žurnalistui prisipi 
žino tikrai esąs Altmar.. 
o„Barbie buvusi jo kar<> 
meto prasimanyta pavar
dė. Nors jis buvęs SS c • 
liniu aukštas kariškis. v
nebuvęs baisioje GELI 
PO valdininkas, /ydų • 
ku nežudęs, o tik ko\- 
su prancūzais part’

Altmanas atsk‘ 
daug kaikurių a <ts- 
menybių negarbingų dar
bų. Bolivijos Vyriausias 
Teismas svarfcto jo bylą, 
ar išduot jį Prancūzijai, 
kaip ji to reikalauja.

è
VIETNAMAS - Niksono iai, 
kymasis Maskvoje, Alt- 
mano prisipažinimai yra 
didžioji šių dienų sensa
cija, tai ir Vietnamo ka
ras kiek išbluko, nors ten 
vyksta žiaurios kovos.

Lietuvos nacionalinė 
M Mažvvdo biblioteka
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3U-tos proi.btasio Šalkausko m . »■ 
ties metinės.

' iyCA/IS.MRMSMM
Didžiąją pasaulio spaudą pasirę- 

* • j •i,Tarnaujančius ir visus padorius
- tuvius pasaulyje jaudinančios ži- 
.»», Tuo tarpu smulkesnių žinių 
.r neturime, bet tikimės, jog neil- 
■ i užtruks ir jos ateis. Tuo tarpu

/ unos yra tokios :
Visų pirma, sekmadienį, gegužio

i 1 dieną, minint pasauliui motinos 
hena, Kaune, centriniame miesto♦
,»de (turbūt prie teatro rūmų?) 20 
-.etų katalikas darbininkas vaiki- 

i ikd užsidegė. Nugabentas ligoninėn 
-. 12 valandų kančios miręs. Jo lai 
; »tnves buvo ketvirtadieni, geg. 18 d.

■ įas susirinkę tūkstančiai žmonių,

• mėse jaunimas ėmė šaukti:

LAISVĖS!, LAISVĖS’, LIETUVAI

F uojau įsikišo laidotuves lydė
jusi policija ir kariuomenė. Jauni- 
•: as paleido į juos akmenis. Kilo ko- 
-.a. Esą užmuštu ir iš policijos ir iš 
maištaujančiųjų, Virš poros šimtų 

-. rėš tuo tų.
PADEGIMAI

Kaip labai rimtas tas susirėmimas 
■••ivu,aišku iŠ to, kad Maskva pasiun
tė iš Azijos centro ir Kaukazo kariu 
dalinius lėktuvais ir truko dvi pa
ras, iki ta kariuomenė su policija 
"atstatė Kaune tvarką?

KAS JIS BUVO?

Susideginęs darbininkas buvo RO
MANAS TALANTA. Dienomis dirbo, 

vakarais mokinosi. Buvęs tikintis 
katalikas. Bet štai dienraštis KAU
NO TIESA rašo, kad tas jaunuolis bu- 
ves nenormalus narkotikas ir "pro
tiniai susimaišęs". Tokiu būdu bol
ševikai nori paverst jį nieko never
tu žmogum, kad lietuviai nelaikytų 
jo tautihiu ir tikėjimo kankiniu.
(Apie tai skaitykit 3 psl.vedamąjį) 

KAIP GAUTOS ŽINIOS
Visi čia paminėti faktai perduoti 

iš Kauno ir, rašo O Estado do S.P., 
iš kitų Pabalčio miešti , telefonu į 
Maskva, užsienio žurnalistams, o 

ni 17 tūkstančių parašų patvirtintą 
laišką Jungtinių Tautų sekretoriui 
ir Brežnevui, iškelia ilgą lietuvių 
tautos kovą su 1940 metais prie
varta Rusijon Lietuvą Įjungusiais 
okupantais, kunigų areštus už vai
kų pamokymą katekizmo*, sumini 
visus punktus iš dėstytus Lietuvos 
katalikų laiške Brežnevui, ir kad 
jie niekuomet nesulaukę atsakymo 
Į savo prašymus.

LIETUVOS ŽYDAI
Pasaulio spauda irgi praneša, jog 

302 Lietuvos žydai pasiuntę laišką 
Niksonui, kad jis, viešėdamas Mas
kvoje, užtartu juos ir gautų iš Brež 
nevo leidimą išemigruoti į Izraelį. 
Laiške pasisako, kad jie per visą, 
Niks o no Kremliuje viešnagės metą 
badausi a v

■ <- X- %—K-

Vilniaus Universiteto penktą kar
tą surengtame tradiciniame literatū- 
konkurse savo laimę išbandė apie 
50 studentų. 1971 metų geriausiu 
poetu pripažintas Antanas Jonynas, 
antruoju Danielius MuŠinskas.

Kauno muzikiniame teatre ( bu
vusiam Valstybiniame Teatre)buvo 
pastatyta amerikiečio parašytas mu 
zikalas "Hello Dolly."

Lietuvoje mirė rašytojas Augus
tinas Gricius, pasižymėjęs feljeto
nais, dramomis ir Žurnalistika. 
Spaudoje reiškėsi nuo 1913 metų, 
buvo ištremtas 1941 metais į Sibi 
rą. Mirė turėdamas 7 2 metus am
žiaus .

Lietuvoje mirė istorikas kun.J.
S taikau s kas-, gimęs 1900 m., studi
javęs Australijoje, buvęs Kauno ceri 
jxaUnio archyvo istorijos skyriaus

Kaune mirė prof. Viktoras Ruo
kis, dirvožemio katedros vedėjefs, 
parašęs daug vadovėliu iŠ žemės ū- 
kio ir chemijos sričių.

LIETUVIAI FA$AUl.yj£

Didelėje svetimų kalbų bibliot» 
koje New Yorke tris savaites vyk»» 
lietuviškų knygų ir albumų pared »t 
paruošta Galios Zilionienės, kur: 
knygyne dirba.

Adelaidėje, Australijoje, sendr 
giai ateitininkai kasmet ruošia tr <r 
dicinį Literatūros, dainos ir muzi
kos vakarą. Keturioliktasis vakar 
paįvairintas penkių rašytojų kuri* 
niais, kvartetu, pianino muzikini-» 
gabalais,feljetonais.

9

Savo 25 metų veiklai atžymėti 
ansamblis Dainava Čikagoje pasUf» 
operetę 
ta Zitos

"Sidabrinė diena", režisa»- 
Kevalaitytės - Visockienė> .

JAV lenkai deda pastangų Kongre
se priimti įstatymą, kad namai, k . - 
riuose laikinai gyveno gen. I td t- 
Kosciuška, būtų įtraukti i i-toru.

doje minima, kad Kos». iušk.i • ne
lietuvis. Jo vadovavimas ir arid- 
jos pažinimas buvo vienas lemi m 
įnašų JAV nepriklausomybės kov- 
prieš 200 metų.

Domina* skaitė 
Aires x.ykusi-r -•

Dr. Albertas 
paskaitą Buenos 
Argentinos kardiologų kongreb'. 
riame dalyvavo 40 specialistų i 
sienio.

Kovo 15 Australijoje solistai 
Stasys Baras ir Dana Stankaity tė

denyno pakraštyje prie Austrą L o-. 
gyvena apie dešimt lietuvių. Inz. : . 
Dirkis ypatingai gerai vietinių :.<• • 
žįs tarnas.

Dail. Romas Viesulas, gy-\ <•- 
Romoje, suruošė savo paved..-,r. 
rodą Krokuvoje.

Argentinoje dr, Antanas Mu- 
vičius su trimis bendradarbiais 
laimėjo premiją už mokslinu t;.-r 
bą medicinos srityje.

tie persiuntė juos į laisvąjį pasaulį.
Bet vieną tokį telefonu© to ją Kaune 

pačiupusi policija ir keletą valandų 
tardžiusi, grasinusi kalėjimu už 
"sovietinės respublikos šmeižimą", 
bet,ištardę, paleidę.

SPAUDA IŠKELIA IR KITUS
Lietuvos žmonių protestus . Sumi-

Lietuvis dr. S.Užugiris supro
jektavo greičiausią pasaulio automo
bilį "Blue Flame" (mėlynoji liepsna) 
pasiekusį virš 1.000 km. greitį-grei
tesnį už garsą. Dabar bus išbandy
tas taio pat jo sukurtas motociklas.

•
Munchene, Vokietijoje, minėtos

Seselė Judita Šimonytė, 30 -m 
vadovauja jauniesiems sportiniu « 
kams valdžios pastatytų namų ko
lonijoje prie Bostono. Jos vedam 
berniukų beisbolo komanda gvr«. 
laikosi bet ledo rutulio žaidė-.u-r 
nai pralaimi.
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Ar nereiktu būti mažais val
os, kad butų, galima patikėtiKAU- 

sO TIESAI, jog save sudeginęs Ro
mas Talanta būt buvęs narkotikas, 
protinis pamišėlis? Na tik trupu
liuką pagalvokime: Kas kada pašau 
lyje regėjo, kad į pamišėlio laido
tuves susirinktu tūkstančiai jaunų 
žmonių? Kas regėjo, kad už tokį pa
mišėlį minia imtų pulti policiją, de
ginti namus? Kada, kame, kokia val- 
džia lėktuvais siuntė paras iutinin - 
kus riaušininkams malšinti prie pa
mišėlio duobės? Koks nepaprastas, 
kaip geniališkai pamišęs turėtųbūt 
buvęs tas Talanta, kad įstengė su
domint savimi tūkstančius protin
au jaunų žmonių’. Ne tik visame pa
kulyje, bet ir pačioje Rusijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje yra ir daugc- 
įidu nusižudėlių. Visus juos laido
jo labai paprastai, kone slaptai, tik 
irtimiausi giminės ir draugai, be 
policijos, be kariuomenės palydo- 
v a, ir jų nusižudymo vietos niekas 
u-'apkloja kalnu gėlių, kaip tai pada
rė Kauno miesto sode su susidegi
nimo vieta. Koks gali būt pavojus 
milžiniškai bolševizmo valstybei 
N pamišėlio susideginimo,nors ir 
u’ėlėm apkrautos vietos, kad plicija 
tas gėles turi pašalinti, ir niekam 
neleist prie jos prisiartinti? O 
štai Romano Talantos nusižudymas 
-uhelia į kojas visą Kauną, galingos 
valstybės kariuomenę! Ar nereikia 
suabejoti KAUNO TIESOS redakto
rių protingumu, kad jie drįsta 
taip vaikiškai naiviai aiškinti skau
dų, dramatišką įvykį?

Ir dar: kodėl Kauno minios ne
jaukė "Laisvės, laisvės, Lietuvai 
laisvės" kitose laidotuvėse, kurių 
tame mieste turi būti šimtai per 
metus, o taip šaukė to "pamišėlio" 
laidotuvėse? Ir,pagaliau, koks tai 
nuostabus buvo to Romano pamiši
mas, kad jis galėjo dirbtuvėse dar
buotis ir naktimis studijuoti ir sa
vo draugų darbininkų simpatijas lai
mėti’.

O GAL IR TIESA? GAL BUVO 
PAMIŠĖLIS?

Bolševikėliams, kurie tiki tik 
kumščio jėga, kuriems tik savos 
partijos malonė terūpi, be abjo, to
kia Talantos pasielgimas turėjo at
rodyt pamišimu. Ne vienas ir lais
vojo pasaulio lietuvis pagalvos ir 
pasakys — "Beprotis1. Kokia nauda 
’'itaip save sudeginti? Kokia nauda 
p:m Imtis galingai policijai ir ka-

'lomenei '’Argi skruzdėlė nuveiks

 M L ■ L • E ■ U V A
dramblį? Ka jūs, kad ir keli tūks
tančiai, kad ir visas Kaunas padary
sit milžinui Rusijai ?Kam išsišoki- 
nėti, kai nėr ne kibirkštėlės vilties 
ką nors dabar laimėti? Ar nege
riau tylėt ir taupyt jėgas patoges
niam momentui?" Ar taip negalvo
ja ne vienas "išmintingasis patrio- 
jotas" prie šilto pečiaus ir riebaus 
stalo sėdėdamas?

Bet ar kone visi didieji didžių- 
dalykų pradėjejai neatrodė šiek 
tiek "cvankter ėti" ? Ar šio pasaulio 

wpraktiskieji iismmciai politikai ne
pavadintu kvaišoku Šiandien paties 
Išganytojo, jo apaštalų, tūkstančių 
kankiniuyargus vargusių, kančias 
kentėjusių, galvas paguldžiusių už 
kokią tai Dievo karalystę, už kokią 
tai tiesa? O kas gi galų gale laimė
jo? Žiaurioji gi tiesa yra tokiaų 
/TAS LAISVĖS NEVERTAS, KAS' NE
GINA JOS, O laisvė ginama ne vien 
žodžiu, bet dideliu darbu, aukomis, 
net gyvybės aukomis, kai ji yra rei
kalinga .

PŪSKIM OKUPANTO DŪDON

Aišku, rusui okupantui ir ištiki- 
mieseims lietuviams jų pataikų 
nams būtų labai ir labai malonu,jei 
visi lietuviai ne tik pasaulyje, bet 
ypač lietuvoje tik tylėtu, neprotes- 
tuotų, jokiu prašymu nerašinėtu, nie 
kam nesiskųstų, jokiu laisvių nerei
kalautų, o lyg tie skerstuvėms nu
matyti peniukslai jiems gerųjų po
nų duodamą jovalą godžiai čepso'ų, 
ir nė tada nežviegtų, kai jų pačių 
paršiukus nuo jų atima, ar juos ve 
da skersti.

O, STARKAS YRA HEROJAI1.
Tie patys oolševikėliai trina iš 

džiaugsmo rankas, ir spaudoje ir 
susirinkimuose garsiausiai šlovina 
visus tuos, kurie plėšia bankus, šau
do policininkus ir sargybas einan
čius karius, kurie pagrobia diploma
tus, įmonių direktorius, valdininkus 
ir net juos nužudo, kurie sprogdina 
lėktuvus, nors juose būtų vaikų ir 
moterų, tik, žinoma, ne Rusijoje, o 
Argentinoje, Brazilijoje, RUrugvaju- 
je, Bolivijoje ir kitur. Tie tai hero
jai, guldą savo galvas už revoliuci
jos idealus, už darbo žmonių laisvę. 
O kai kiti tokifi pat vyrai gina savo 
laisvę, sąžinės laisvę, tikėjimo lais
vėtai jie yra pamišėliai! Ar tai ne 
šlykšti veidmainystė, ar tai ne dve
jopas didvyriškumo mastas ? O juk 
yra mūsų pačių tautiečių, kurie ir 
tą šlykštybę, tartum ešeriai riebų 
slieką su visu kabliu pasigardžiuo
dami praryja!

KOMUNIZMAS TAI SMURTO POLI 
TIKA !

PJAUNAMAS NE ŽVIEK !
Lietuvoje>renkant anuos 17.00’ 

parašų po prašymu savo tikėjimui 
laisvės, ne vienas rinkėjas buvo 
areštuotas, nubaustas, surinktieji 
parašai atimti, pasirašiusieji gra 
ginami, gąsdinami. Ar visa tai La 
dija tą laisvę, apie kurią porina 
ten keletą dienų pasisvečiavę ko- 
munistų garbintojai? Juk pati 
Sov.Rusijos konstitucija duoda pi
liečiams teisę kreiptis i savo vy
riausybę, išdėstyt jai savo reika
lus ir prašymus. Kitas įstatymas 
įpareigoja valdžios organus į tuos 
raštus atsakyt bene per 60 dienų. 
Deja, tomis teisėmis nevalia pasi
naudoti lietuviams katalikams . U Z 
tai,kad jie bando jomis naudotis y- 
ra visaip varginami. Ir tie patys 
boševikai Jungtinėse Tautose drįs
ta kalbėti apie visų tautų laisvą ap
sisprendimą, ir šimtai delegatu ju 
patylom klausosi, kiti dar paploja 
neikas nedrįsta jiems pasakyt — 
veidmainiai, melagiai. Ar ,per s iur - 
tė Brežnevui 17-os tūkstančių lit - 
tuvių raštą ponas J. Tautų sekrete - 
rius ? Ar ir jam tiek terūpi perse- 
kojamų lietuviu katalikų balsas, 
kiek .skerdžiamo meitėlio žvieg.- 
mas ?

» .-^r i ■ ' --------- - ------------------------------ '

"KELKIT TRIUKŠMĄ —
MUMS GERIA U"

Prieš kurį laiką per Lenkija at
ėjo iš Lietuvos laiškas. Deja, n e c - 
lim pasidalint nei kas, nei kam r 
kad nenukentėtų jo rašytojas. 7 
autorius, aprašęs kiek Lietuvos t.- 
kinčiųjų vargus, baigia laiš Ra ši.- 
Žodžiais • "JUS KELKITE TRIL bS- 
MĄ —• mums tada yra kiek geria.: . 
komunistai dar privengia paša iii 
opinijos".

Kitu kraštu lietuviai šukele <: . ... t *
Kremliui nemalonaus triukšme 
Bražinskų, po Kudirkos, po Sim .1 . 
po kunigų Šeškevičiaus ir Zdem - 
kio bylų. Triukšmą jie kels ir ■ 
bar. O koki triukšmelį pakelsi ' 
mes? Kas kam siusim laiškus, m r
legramas ? Kada kas pasirodys. ' 
gatvėse, okias valdžios duris 
bensime, kad užtartų mūsų bro.j - 
tėvynėje? Kiek protestų raštu 
siųsim Sov. Rusijos atstovybei 
Kiek mūsų drįsim pasirašyt pu 
nimo peticija Jungtinėms Tauto.-' ~ 
šiomis savaitėmis, kai tas jauni
mas į mus kreipsis ?

U ZSISAKYKIT „ MUSU LIE TU V? ’ — 
ŽINOSIT KAS DEDASI LIETUVOJE
IR VISAME LIETUVIU PASAULYJE v
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Lietuviška ugnis teberusena Brazilijoj
Jaunimas mokosi lietuvių kalbos ir ruošiasi dalyvaut tautinu šokių šventėje bei kongrese 

G. BREICHMANIENĖ
1971 m. vasarą tautinių šokių 

■■ kuojų kursuose Jonyno 
•'.a vietėje prie Čikagos tarp 

kursantų iš Brazilijos daly
tu» Regina Bagdžiūtė, Aiek- 
.ūdras Valavičius ir Jonas Lu- 
•Aevičiuą. Juos atvežė, globo- 

ir kartu kursus lankė jėzui- 
•)- kun Jonas Kidykas. Stebė- 

uiiesi jo ištverme, kantrybe
i dėmėsiu, daug kas klausda- 
«» "Ką sugalvojo virš 60 m.

• i/iaus kunigas — lankyti tau
kinų šokių kursus?” Dabar, kai

H*jau pr- ?os nors trumpai 
įgyventi Brazilijos lietuvių 

upe. pažinti jų rūpesčius ir
• rgus. supratau kun. J. Kidy

ką. kuris vadovaujasi lietuviš
ka patarle — "kalk geležį, kol 
-.••ršta”.

Gyvena apatijoj
Brazilijos lietuviškas jauni

ns gyvena tam tikroj apatijoj, 
'■e girdi, kad kitur vyksta dide- 

dalykai: lietuviškas jaunimas 
..ilgia suvažiavimus, diskutuo- 

». demonstruoja, rašo petici- 
,as. turi tautinių šokių grupes, 
borus. Jis yra gyvas ir akty-

> us. labai dažnai išeina į plates
nę visuomenę su savo laimėji- 
uais, didžiuojasi, kad jie yra 
ivtuviai. Tuo tarpu Brazilijos 
launimas jaučiasi labai atskir
us nuo visų. Spauda ir laiškai 
i> JAV ir kitur pasiekia juos 
ubai vėlai ir nereguliariai, 
hems trūksta žmonių, galinčių

ii sugebančių jaunimą sudo- 
mnti bei suorganizuoti. Ir visi 

lie įvykiai, kuriuose dalyvauja 
u kuriais džiaugiasi mūsų jau
nimas, jiems atrodo tik tolima 
^vajonė, ne jiems skirta.

Naujo gaivumo Į Sao Paulo 
lietuvių gyvenimą įnešė pora 
launų kunigų: tai jėzuitas An
tanas Saulaitis ir salezietis Sta
sys Šileika, kuris dar tik 6 mėn. 
ten tegyvena. Jie pradėjo be- 
merdėjantį jaunimą judinti, 
mokyti dainuoti, ruošti vaidini
mėlius, vasaros stovyklas ir t.t.

Senesnieji su pasididžiavimu 
prisimena dienas, kai jie įsteng
davo suruošti kongresus, su
traukti gausią visuomenę, pasi
rodyti su vaidinimais ir chorais 
nr dabar choras egzistuoja, bet 
jaunų veidų nesimato ir jo ei
les gerokai praretėjusios). Se
nesnieji, daugiausia pensinin
kąi, jau nebeturi jėgų organi

zuoti, o jaunimui trūksta im
pulso ir žinių.

* 1

Nauji sambūriai
Praėjusiais metais Sao Paulo 

lietuvių koloniją aplankė Urug
vajaus lietuvių tautinių šokių 
grupė “Ąžuolynas”, vadovauja
mas A. Stanevičiaus. Jis davė 
keletą koncertų lietuvių ir bra
zilų visuomenei, pasirodė tele
vizijoj, paviešėjo ir pabendravo 
su Brazilijos jaunimu. Tai buvo 
tam tikra prošvaistė braziliečių 
kasdieniniame gyvenime, apie 
kurią jie ir dabar su malonumu 
kalba. Jie pajuto, kad šie kai- 

:myniniai jaunuoliai, gyvendami 
ne geresnėse, finansiniu atžvil
giu net blogesnėse sąlygose, ga
li egzistuoti ir gražiai pasirody
ti, jeigu tik yra kas sugeba juos 
paruošti, jiems vadovauti. Urug
vajaus lietuviai šokėjai dalyva
vo ir III tautinių šokim šventėj e 
Čikagoje. Kun. J. Kidykas, pa
jutęs jaunimo susidomėjimą, 
pastebėjo, kad norint juos išlai
kyti viename būryje reikia pa
traukti tuo, kas juos domina. Ir 
tai jam pasisekė. Grįžę iš kursų 
du jauni mokytojai pradėjo pir
muosius žingsnius. Regina Bag
džiūtė pradėjo dirbti su salezie
čių parapijos ateitininkų grupe 
“Žilvičiu”, o Jonas Lukoševi
čius suorganizavo naują, dau
giausia studentų, grupę “Nemu
ną” Tėvų jėzuitų globoje. 
Tačiau kun. Kidykas nenurimo, 
nes jo manymu žinios, gautos 
kursuose, dar nebuvo pakanka
mos užtikrintai grupių egzisten
cijai. Jo nuolatos kviečiama, dr. 
L. Kriaučiūno ir A. Rinkūno ra
ginama, 1971 m. Kalėdų metu 
atsiradau Sao Paulo mieste, kur 
ir turėjau progos geriau pažinti 
Brazilijos lietuvių jaunimą.

Prakalbino lietuviškai
“Labas vakaras, ponia! Malo

nu Jus matyti. Matote — mes 
šokame” — pasveikino mane J. 
Lukoševičius. Tikrai malonu 
man matyti, kad jie dirba, bet 
dar maloniau buvo išgirsti, kad 
Jonas į mane prabilo lietuviš
kai, nes prieš pusę metų Čika
goje mudu sunkiai susikalbė
jom: jis nemokėjo nei lietuviš
kai, nei angliškai, o aš — por
tugališkai. Pertraukų metu pri
eidavo prie manęs ir kūno ar 
ranku judesiais bandydavo iš

aiškinti, ko nori paklausti. Ne 
paslaptis, kad maždaug pusė 
Brazilijos jaunimo nekalba lie
tuviškai. Daugumas jų jau yra 
trečioji ar net ketvirtoji karta. 
Jų seneliai paliko Lietuvą, žen
giančią pirmuosius nepriklauso
mo gyvenimo žingsnius. Prisi
minimai apie gimtinę ilgą laiką 
gyvenant svetimame krašte bu
vo gana migloti. Sunki gyveni
mo pradžia ir grumtynės su juo, 
valdžios suvaržymai svetimtau- 
čiams, nebuvimas pakankamai 
vadovaujančių asmenų pastū
mėjo į rezignaciją ir apatiją, 
nors tiek tėvai, tiek vaikai save 
laiko lietuviais. Tad dabar, iš
girdusi Joną kalbant lietuviš
kai, pagalvojau, kad jis turbūt 
tą porą sakinių išmoko, norėda
mas mane nustebinti. Tačiau vė
liau vis daugiau ir daugiau, nors 
ir su didelėm pastangom iš jo 
pusės, mudu pasikalbėdavom su 
juo lietuviškai. Vėliau susipaži
nau su jo motina, gailestingąja 
seserimi, kuri pati viena užau
gino jį, užsidirbdama pragyve
nimą. Tad mažai laiko tegalėjo 
skirti sūnui. Tačiau 1971 m. va
sarą, jos pasakojimu, iš tauti
nių šokių kursų Jonas grįžo 
labai pasikeitęs. Jis pareiškė 
motinai, kad namuose jiedu kal
bėsis tik lietuviškai, nes iki tau
tinių šokių šventės jis privalo 
gerai išmokti lietuviškai.

Jonas yra tik vienas iš dauge
lio Brazilijos lietuvių jaunuolių, 
kurie su energija ir nemažu pa
sišventimu bei ryžtu ruošiasi 
tautinių šokių šventei ir jauni
mo kongresui ne tik mokyda
miesi šokti, bet ir kalbėti lietu
viškai.

Nuostabus ryžtas
Per dvi savaites, praleistas su 

Brazilijos lietuvių jaunimu, ma
ne stebino jų noras kuo dau
giau išmokti, sužinoti. Po 4 va
landas, su labai mažom pertrau
kom, kas vakarą, neišskiriant nė 
šventų dienų, mokėmės tauti
nių šokių šventės repertuare 
numatytų šokių. Su kun. Kidy
ko pagalba parodėme taut, šo
kių filmą ir tautinių drabužių 
skaidres. Kiekvieną vakarą su
sirinkdavo būrelis moterų, ne
šinos ryšulėliais tautinių drabu- 
bužių, norėdamos pasitarti, kaip 
juos pagerinti, pagražinti, kad 

jų vaikai, nuvykę i Ameriką, 
neatrodytų labai skirtingi. Ste
bėjausi žmonių paprastumu, 
nuoširdumu ir vėl tuo pačiu no
ru kuo daugiau sužinoti, patirti. 
Net apie Lietuvą klausinėjo, 
nes, jų manymu, aš daug vėliau 
ją palikau.

Šiauriečiai ir pietiečiai
Stebėdama tenykštį jaunimą 

(kursuose dalyvavo ir 5 jaunuo
liai iš Urugvajaus), jį vis lygi
nau su mūsiškiu. Tiesa, ir Bra
zilijos jaunuoliai panašaus am
žiaus turi automobilius,-veržia
si į mokslą, stengiasi vasaros 
metu šiek tiek pinigų užsidirbti. 
Patekti į universitetą nėra leng
va — reikia laikyti įvairiausius 
egzaminus- Bet vieną kartą ne
pavykus, jie ir vėl bando. Jeigu 
kuris ir meta mokslą, po kiek 
laiko grįžta atgal, stengdamasis 
įsigyti profesiją. Savo uždarbį 
vis skaičiuoja doleriais, kurie 
nėra lengvai uždirbami. Ypač 
sunku Urugvajaus lietuviams, 
kurie vidutiniškai į mėnesį už
dirba $25. Tad ir labai norint, 
sunku išleisti sūnų ar dukrą at
vykti Š. Amerikon.

Griežta tvarka
Jaunimo santykiai su tėvais 

skirtingi. Jie mažiau turi lais
vės ir į vyresniuosius žiūri su 
didesnė pagarba bei dėkingu
mu. Čia prisideda ir valdžios 
santvarka. Pvz. po 11 v. vakaro 
jaunuoliai, jaunesni kaip 18 me
tų, neturi teisės pasirodyti gat
vėje be tėvų globos. Visados tu
ri turėti su "savimi dokumentus. 
Todėl ten neteko matyti ilga
plaukių bei “hipių”- Policija 
greitai surenka gatvėje bestovi- 
niuojančius. nieko neveikian
čius ir išveža juos viešiesiems 
darbams. Tai geriausias vaistas 
nuo tos ligos. Smarkiai baudžia 
ir gaudo narkotikų platintojus. 
Vyresnieji ir net jaunimas pa
tenkinti griežta valdžia ir su 
kartėliu prisimena neseniai 
krašte vykusią anarchiją, be
prasmius streikus ir part. Kraš
tas ėjo į chaosą ir tik dabartinė 
griežta valdžia įstengė tvarką 
atstatyti, užtikrinti ramų gyve
nimą. aprūpinti žmones darbu.

Nukelta į 9 psl.

ALF. D. PETRAITIS

NEKANTRIU VAIKU PULKELIS 
Pasileido Pasitikti visu 
GERBIAMA. DAINIU. JAM

PRIARTĖJI#
MERSU. 
BAISAI 
Prašė 04/NOft.iuė, pasirinkus 

liepos paunksnhje'
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Vampamento a Paranapiacaba

Às 5 horas e 15 minutos saímos 
>o pateo da, igreja.
Jestino: Paranapiacaba.
) trem sairia as 6 horas e 18 mi 
utó s.

A viagem de trem decorreu ra 
■•ida e sem problemas, ainda no 
rem o padre dividiu a turma em 

’> grupos.
O menor grupo era o das meni 

ias, formado de 4 meninas, eram 
/las: Zenaide (lider), Tereza, Da 
'iute, Beatriz.

O segundo grupo era o nosso 
iormado por :
hoberto (lider), Banana (sub-lider) 
iíu (oleg), Gilberto, Ricardo, Al 
>erto, Baltūsis, Nelson e Danilo.

O terceiro grupo não posso lem 
irar-me o nome dos componentes.

Ao chegar a Paranapiacaba o 
>adre ordenou o hasteamento das 

i 

bandeiras do Brasil e Lituânia coni 
_>s respectivos hinos.

Depois do hasteamento houve u 
ma pequena pausa para o 19 almo 
ço.

Depois do lanche, o meu grupo 
teve a “feliz” ideia de descer uma 
ribanceira onde infelizmente qua 
se ninguém andava, escorregava.

Depois da infeliz escalada vol 
tamos ao acampamento onde um 
grupo acendería o fogo, outro fa 
ria a massa para o pao e outro gru 
po ainda estava encarregado de im 
provisar um altar.

Feito isso chegou a hora do al 
moço cada um pegava um pouco de 
massa enrolada em uma vara que 
cada um limpou e fazia o seu prop 
rio pao a moda da selva.

Depois do almoço eu, Gilberto 
e Ricardo fomos ate umas quedas 
dágua para procurar o outro grupo.

Quando voltamos o padre ja ha 
via iniciado as brincadeiras.

A parte mais bacana do acampa 
mento foi a missa. Eu confesso qce 
ainda não havia assistido uma mis

_______________M U S L LIE T U V A 
sa tao legal. Foi bacana ver atur 
ma participando da missa com a 
quela vontade que ate pareceu que 
a missa foi ensaiada antes.

O padre ficou um pouco chatea 
do pois quebraram sua garrafa ter 
mica e estragaram seu cantil de 
couro.

Acho que quem quebrou e estra 
gou as coisas ja citadas devia ter 
um pouquinho mais de responsabi 
lidade.

Bem fora isso o acampamento 
oi genial e espero ter a oportuni 

'"ade de participar do proximo acam 
pamento,

Oleg. Shutousky

1. Priešingai ’'taip1'.
2. Žemę, purenti pries sėjant.
T Y . -iIšilgai■

• f1. Gilses ... dugne yra nusken
dusi pilis.

2. "Yra ... kur upes teka
linksmai tarp girių ošiančių.

stįūs *Z 0J3Z3 ’j :įb§-[t^i
TUy «3 -į jiesiems

: sauL&ąEsąy

Neseniai gavau is laikraščio is 
karpa rašanti apie mano dede Algir 
da, dailiojo čiuožimo cempijona Lie 
tuvoje.

Labai susidomėjau apie ciauzi 
ma.

Kaip tik šiuo laiku pas mus lan 
kosi "Holiday on Ice" ir pereita sa 
vaite buvau nuvažiavus pažiūrėt to 
spektaklio .

Labai patiko. Gėrėjausi ciuozi 
ku gražiais rubais . Šviesomis ir ar 
tistu talentu. Ypač patiko komedi 
jos; o daugiausia uz viską matytbez 
dziones taip puikiai ciuoziant.

Dabar as turiu geresne idėja 
kaip yra žiema Lietuvoje ir kokie 
malonus jos sportai.

Nilza Guzikauskas

D. bastys

ilif
iB

W
iiJ

liiO
íii

<JM CAMINHAD 
PAfcAbO.'.. 
SUPRATAI?
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Heratūros
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LITÊRATÜRA- DAILF- MOKSLAS
1 EMENSAS JŪRA

Didžiajam Solenizantui 
b metų amžiaus sukakties proga 

i o Paulo lietuvių Klebonui Tėvui 
ONU1 BRUZIKUI, S. J.)

i<<ks menkas ir varganas, žodi spar- 
uo ta s,

Neapimti tau milžino didžio kelių, 
\enupinti vainiko pavargusiai galiai, 
Xureolè ja puošia darbų nuveiktų’.

’d ženklintas Dievo -° atėjai į pašau» 
t
urenti lietuviškos dvasios dirvom;

dieviškos meilės širdim kupina
is ,
t urtinga darbais - ilgų metų kelio- 
• e.

t au praėjo pavasariai ir saulėtos
! i e no s,—
Beriant dievišką grūda į širdis jaut
ria s. . .
Sugrąžinti iš nerimo miglų nevieną 
Sugrąžinti Kūrėjui - neramiąsias
- i p la s .

Taip praėjo daug metų JONO BRU- 
ŽIKO darbo,
Tautą puošęs gėlynais sugrąžintų
sielųr
Jis Šventam Vynuogyne vis plušėjo
ir vargo —
Kol neteko Tėvynės, nei gimtųjų 
namu. ..

Uraganais atūžė ilgų bandymų me
tai, -
Piligrimų keliais mus išblaškė 
svetur., .
Kurių dar nesutraiške gyvenimo ra
tai, -
Susirinkom‘būreliais prie kaimynų 
naujų. ..

v t

Mes - pavargę nostalgijoj Žemes
Gimto s io s,
Mes - netekę vertybių tų dienų pra
eities .. .
Mes - netekę krūtinėj tos meiles 
šventosios •—
Dažnas lūžtame dvasioj, nebeturim 
vilties. . .

Jisai švyturiu laivui- tarp audrų 
begalinių, -
Laivui skęstančiam kryptį vėl tei
singą nurodo:

Nenuskęs kite y— Saukia, mūsųd^a- 
sią gaivina.
Ir išblaško nostalgiją juodą.

Jis ir vėl nenuilsta; vėl šventam 
vynuogyne,
Vėl. mus šaukia ryžtingai Amžino- 
jon Tėvynėn -
Kur nei liūdesio nėra, nei juodos 
nevilties.

Vėl dešimtmečiai rūstūs nuriedėjo 
į tolius,
Jo darbai vis liepsnoja, lyg ugnis 
amžina -
Neša kibirkštį šventą, i savuosius, 
įbrolius —
Dievo meilės širdim sklidina.

Tėve Jonai, Tavo sukakties progą 
garbingą
Paminėdami šiandien. Mes meld
žiam Kūrėjo -
Tau sveikatos, jėgų ir jaunatviško 
ryžto,
Kad vis šviestumei švyturiu mums.

Šitas menkas ir varganas žodis po. 
eto -
Tik dulkelė tos meilės, kurią jau
čiame Tau...
Toji meilė sielose giliai įrašyta:
Šimto metų mes linkime Tau1. ’. ’.

7-5-72
Barra Funda

ŽMOGUS,KURIS SKAIČIAVO
Vertė

Sic poM tfu Ay Aė

Visai paprastai - paaiškino Beremiz. - Skai - 
Šiuoti vieną po kito, man atrodė neįdomu ir ne
gerta. Kad būtų įdomiau, as skaičiavau tokia 
tvarka: Pirma suskaičiau visas kojas, o po to• y • •cisas ausis ir radau is viso 1541. Prie 'sios su- 
mos pridėjau vienąir tai ką gavau padalinau is 
b. Padaręs šią mažą dalybą, kurioje viskas gra
žiai išsidalino: gavau lygiai 257

* .vDel Kaabos garbes (taip vadinas Mekos šven
tykla, kurioje yra šventasis akmuo) - susuko nu- 
Iziugęs vizyras. - Tai tikrai yra originalu ir 
nepaprasta Kas galėtų pamanyti kad sis skai
čiuotojas, įdomumo deliai, galėtų suskaičiuoti 
visas kojas ir ausis 257 kupranugarių

Ir pilnas entuziazmo pakartojo:
- Del Kaabos garbės

- Turiu paaiškinti, ponas Vizyre - atsake Bere
miz - kad apskaičiavimai kartais pasidaro sunkūs 
ir painūs tik dėl neapsižiūrėjimo ar skaičiuoto
jo ne^gudimo. Kartą Persijoj, Khoi kaimely, ga
nant man mano pono bandą, perskrido pulkas dru - 
gelių. Kitas piemuo manąs paklausė, ar galėčiau 
juos suskaičiuoti. "iŠ viso astuoni šimtai pen
kiasdešimt šeši - atsakiau. "AŠfcioni šimtai 
penkiasdešimt sesi - suabejojo mano raugas 
lyg Jam atrodytų perdidelis jų skaičius. Tada

tik pastebėjau kad per neapsižiūrėjimą^ buvau sus 
kaiciavąs ne drugelius, o jų sparnus. Padalines 
iŠ dviejų, gavau tikrojskaičių.

iŠgirde^s Šį įvykį, taip skaniai nusikvatojo 
vizyras, kad man net gera pasidarė.

, ..... •- Siame sprendime - labai rimtai įsiterpė poe - 
tas lezid - yra vienas kabliukas, kurio niekaip 
neišrišu. Kad tu padalinai is sesių tai dar 
nieko, nes kiekvienas kupranugaris turi keturiab 
kojas ir dvi ausis ir sudėjus (4+2) gaunasi 6. 
Bet kodėl gi tu pridėjai 1 prie gautos sumos 
pries padalinant is 6 ?
- Jokios čia paslapties - tuoj atkirto Beremiz.
- Beskaičiuojant ausis, pastebėjau kad vienas 
kupranugaris su yda (jam trūksta vienos 
Ir kad apskaičiavimas išeitų teisingas,

ausies) 
ture jau

Ir atsisukąs į vizyrą, paklausė:
- Ar neuzsigausit, jei paklausiu, Vizyre, kiek 
metų turi ta, kuri turėjo laimes būti jūsų iš
rinktoji ?

- Jokiu būdu ■* atsakė sypsodamasis valdovo mi - 
nistras. - Astir turi 16 metų

Ir pridėjo, pabrėždamas žodžius lengvu nepa
sitikėjimo tonu:

- Bet nieko bendra nematau, ponas skaičiuotojau, 
tarp mano euzieduotinės metų ir tų kupranugarių, 
kuriuos manau duoti dovanų savo busimam uošviui.’

* a *
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

(Tęsinys)

Užkandus ir išgėrus^ rikis Treiniota, sėdėdamas 
sunkioje krasėje, nupasakoja tarybai, kas atidengta 
betardant vienuolius . Gi jų paskirtis, girdi, - slaugy
ti ligonius ir sužeistuosius, pagelbėti vargšams ir 
kovoti pries Kristaus priešus. Vienas iš jųdviejų yra 
Lenkų domininkono Vito draugas: to paties Vito, kuris-' 
tebevadinamas Lietuvos vyskupu Kristijonu. Išaiškė
jo— Mindaugas siekia vėl susidėti vienon rankon su 
ordinu. Užmegstos slaptos derybos °, tarpininkauja 
Kulmijos vyskupas Enrikas ir domininkonai.Mindau
gas nori dar gyvas būdamas išaukštinti ir įtvirtinti 
savo jaunesniuosius sūnus. Rengiasi Replį vainikuo
ti Lietuvos ka'raliumi; pateptu aliejumi, ant galvos 
uždėtų karūną, įteiktu jam kuoką, žiedą ir kardą.

Atnaujinę sąjungą. Mindaugas, Reply s ir kryžių 
ordinas drauge suruoštu žygį Žemaitijon: visomis jė
gomis ir iš visų pusių. Žygis, esą, turėtų būti sprai- 
džiamasis: sunaikinti krivę, visus žymesniuosius di
džiūnus ir jį, Treiniota; užvaldyti ir apkrikštyti Kar
šuvą, Knytuvą ir Medininkus. Paskui visos žemaičių 
žemės būtų pavestos Gerstučiui valdyti.

Rikiui baigus byloti, menėje užtrunka tyla. Tary
ba labai rimtais veidais.

- Tai ir vėl nauja pramonėj Kad jį kur sparvos' 
Atjodins, matai, čia viešpatauti tą savo, snarglį'.
- paniekinamai stebisi Linvydas su miežiu ant akies.

- Ir koks piktas gi jo užsispyrimas’. Vėl išvien 
su kryžvoriais, kad tik kaip nors mums kailelius nu
nertų’, - trūkčiojančiu balsu piktinasi Galiguntas.

- Nejaugi ir vėl krikštas su karūnacija ? - užrin
ka Pelužė, šūkautojas ir rėksnys iš prigimimo.
- Nei jis, nei Replys, nei niekas nepakrikštys dievų, 
ąžuolų ir alkų*. Jie niekad nepakrikštys mūsų, kol 
mes gyvi. .

Visi tyli.
Anuomet, pavasarį krikštijos Mindaugas su mo

teriške, Replių, Gerstučiu ir abiem dukterim. Tą
syk drauge buvo pakrikštyti jo karo vadai ir daug ka
reivų. Po metų įvyko giminių mūs is ties Tverais: 
velionis Vykintas su Tautvilą puolė Mindaugą, bet 
baigęs bemaž lygiomis, taigi, išėjo nei šiaip; nei 
taip. Ogi dar po metų tas vainikavimas "reksu"apa
čioje Kernavėje, vasarą, dalyvaujant Kulmo, Kuršo 
ir Saaremos vyskupams. Lietuvių žemėse dar nie
kad niekas tokio siaubo nė sapnavęs nebuvo. Tas ka
rūnas ant jo ir moteriškės galvų užvožė ne kas kitas 
o Livonijos magistras’. Gi susibiaurinimas, gi klai- 
kurna vidurvasarį! Uz karūnas reksas Vakarų Že
maičius padovanojo Livonijos kryžiuočiams ir tarm 
vyskupui Kristijonui. Visa Karšuva ir Keklis buvo 
išduoti ir apsupti. Turėjo sunkiai nukraujuoti, daug 
šalti ii alkti. Vos-ne-vos atsilaikė. Žiauriai buvo 
pasityčiota iš tų žemaičių, kurie nėra buvę Mindau
go seserėno bei šalininko Lengvenio - Erdvilo sū
naus - valdoje. Kuris gi iš čia esančių būtų jau spė
jęs tai užmiršti? Dar nėra nė pilnų dešimties metų 
Su kartėliu tebepaŠiepia jį nauja pravarde :reksas ! .

Anuomet iš šventųjų girių bei alkų skelbė ragai: 
ateis baisi dievų bausmė. Juk ir paprasto žmogaus 
blogas darbas gali užtraukti visiems nelaimę amarą, 

sausrą, badą. O šis nukrypėlis nė šiaipfsau lauk, 
kas ar kareiva: gi pats Kernavės ir Vilniaus r r 
Garsiausios giminės, įžymiausių senoliu palik.; 
paties Ringaudo sūnus. Jis dovanomis verste- D 
tė Livonijos landmeisterį Andrių Von Stierland 
savuosius dar didesnėm duoklėm prispaudė ir ■ 
mėm užtvindė: skundėsi atbėgusieji iš Aukštaiti !• 
Jis suteršė pačią Kernavę, leisdamas ten įsiku.* 
ordino šutvei. Net kry
žiuočiu įgulas įsileido 
svarbesnėsna pilysna, 
kad jį nuo savųjų saugo»» 
tu... €

Tat ir buvo pasklidę 
siaubingos burtininku ži
nios. Devynias dienas 
saulė netekės. Upės pa« 
tvins krauju. Numirusia, 
ji pareis . ..

- O ko gi tu, Girde
li, vis tyli? Bene apsa
kytum, ką ten toli esi matės.

- Taigi, taigi. Ką ten gero girdėjai?
Girdelis šiandie prastai nusiteikęs. Prašneka 

be šypsenos. Pasakoja atrinkdamas: toli gražu ne 
viską, ką jis yra matęs ir girdėjęs.

, Ir pradėjo, va, reksui nebesisekti. Bėda at
selino paskui bėdą. įsiveržė totoriai drauge su Da
nila. Dėl to nutrūko, taika su abiem žentais GaliČe. 
Numirė Morta. Žuvo Parnus, tas artimiausias jo 
patarėjas ir turtingiausias bičiulis. Ir jo paties 
sveikata, teko nugirsti, jau kiek sušlubavus. Ži
nia, amžiaus našta jau ima lenkti. . .

. . . Velionė Morta ligi mirties paliko užsispy- 
rusi krikščionė. Sirgdama prikaišiojo Mindaugui, 
kam jis užpernai įsakė nužudyti jų pilyje buvusius 
vokiečius. Kai jis pernai grįžo iš bergždžio žygio 
į Ventpilį, Morta su ašarom įkalbinėjo ir prašė, 
kad jis susitaikytų su Livonijos magistru. Ordiną s 
gi juodu nuo Tautvilos ir Rygos arkivyskupo apgy
nės, karališkais vainikais išaukštinęs, visą Lietu 
va iškėlęs . . .

...Mortai, jau paskutiniame patale beprašan
čiai, Mindaugas prižadėjo, kad jis, kaip galėda - 
mas greičiau, susitaikys su kryžiuočiais. Jis da
vė jai žodį: iki mirties jis neatkris nuo krikščiony
bės, o Repli netrukus vainikuos Lietuvos reksu. 
Repliui įpėdinystę - tai velionės Mortos paskutinė 
valia ir Mindaugo visų didžiausias dabar rūpestis. 
Jis nori užsitikrinti, kad niekas po jo mirties nega^ 
lėtų kelti vaido dėl vyriausios valdžios.

Tį į eie yra aplankiusi visą, eile didžiųjų kolonijų 
Amerj-koje, Kanadoje, ir 1970 vasara yra net ir gastrolavusi

> Amerikoje. Šiais metais taip pat ruošia eile koncertu
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M U S Ų

JAUNIMO

I§ 4 psl.
Istorinė kelioneNors tik karštos bei tvankios braziliškos vasaros vakarais 27 į. anuoliai tegalėdavo susirink- A -nes dienos metu daugumas nuėjo vasaros darbus, bet*pa- . ūkė labai daug, Įgijo pasitikę- Limą ir norą dirbti. Iš dabar ■minamų laiškų žinau, kad su dideliu entuziazmu ir nepaprastai nuoširdžiai jie rengiasi dalyvauti taut, šokių šventėje ir jaunimo kongrese, ima specialias lietuvių kalbos pamokas, >nukosi šokti, audžia drabužius, juostas, taupo ir renka centus, jaučiamas tam tikras sujudi-

Čia S. Paulo žilvitiečių dalis ANSAMBLIAI, TEAT
RO IR SPORTO GRU
PĖS. Sės. Igne Mari- 
josiute, Toronto, Kan.

LITUANISTIKOS IR
KITU MOKSLU GALI
MYBĖS. Dr. Leonas 
Dambriūnas. J AV.

Liepos 2, sekmadienis 
TAUTINIU ŠOKIŲ FES
TIVALIS :

Liepos 3, pirmadienis.

10.00 Jaunimo organi 
zacijų pasitarimas bei atgimimas senų ir jaunų tarpe. Jiems tai istorinė ke- Jonė, nes pirmą kartą toks dilelis būrys organizuoto jaunino pakils kelionei į kitą pusę pusiaujo — į šiaurės Ameriką, apie kurią svajoja. Jie rengiasi įaug ko pasimokyti iš mūsų jaunimo, pasisemti žinių ir jėgų bei ryžto ateities darbams. Tačiau ir širdis nerami: ar Įstengs jie prilygti mūsiškiams pasiruošimu, išvaizda, elgesiu- Nevisi galės vykti. Didžiausia kliūtis — lėšų stoka. Tie, kurie pasiliks namuose, lauks grįžtančių su naujomis viltimis ateičiai.Tautinių šokių šventei rengti komitetas su dr. L. Kriaučeliū- nu priekyje, o taip pat ir jaunimo kongreso komitetas stengiasi surinkti lėšas ir užtikrinti jų kelionę pas mus. Dabar iškyla uždavinys mūsų jaunimui: ar jie Įstengs duoti tai, ko jie tikisi'.’ Ar Įstengs Pietų Amerikos jaunimas pasisemti užtektinai energijos ir patirties kovai su laiku ir gyvenimo sąlygomis? Lietuviška ugnis teberusena. Mūsų visų pareiga padėti jai Įsiliepsnoti. Tikėkimės, kad ateinanti vasara Pietų Amerikos lietuvių jaunimo gyvenimą pasuks nauja linkme, įkvėpdama jiems daugiau pasitikėjimo bei ryžto ateičiai.

PROGRAMA

ČIKAGA, 197 2 me birželio 30 iki liepos 3 d.

Birželio 30, penktadienis .
19, 00 Kongreso atidarymas.
20, 00 vai. Atidaromoji paskaita_ LIETUVIŲ

JAUNIMAS IŠEIVIJOJE-PRASMĖS 
BEIEŠKANT. Kun. A. Saulaitis, S. J.
S. Paulo, Brazilija

Liepos 1, Šeštadienis - POKALBIAI

10.00 JAUNIMO VAIDMUO SIEKIANT LIETU
VOS LAISVĖS: Algirdas Gečys, Phila
delphia, Pa, JAV.

11. 30, JAUNIMO ORGANIZACIJOS. Juozas 
Gaila, New Jersey, JAV.
LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEI
MOJE. Gintarė Ivaškienė, JAV.

14.00 AR ĮMANOMA LIETUVIŠKA KURY - 
BA IŠEIVIJOJE? Marija Saulaitytė, 
JAV.
TĖVU IR VAIKŲ DIALOGAS-LAIDAS 

PASITAIKANČIŲ NESUSIPRATIMŲ
z SPRENDIME : Ir e'na Lukoševičienė

Montrealis, Kanada.

rimai.

11.30 JAUNIMAS IR 
SPAUDA. Jūra
te Reizgytė, Aus
tralija.

LIETUVIAI IR AUGANTI ET- 
NlN’Ė SĄMONĖ :Kun.Kaz. Pu - 
gevičius, JAV (anglų kalba)

14.00 JAUNIMO VIETA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE. Arvydas 
Barzdukas, JAV.

15.30 IŠEIVIJOS JAUNIMAS IR PA
VERGTOJI LIETUVA. Vincas 
Bartusevičius, Vasario 16 
gimnazija, Vokietija.

s sz ~ n — = =

JAUNIMO KONGRESO AUKSO 
KNYGOS LAPAI

Juozas Baužys 100 kr. NN 45 kr. 
Ona Paukštienė-Jonienė 50, Sale
ziečiai 50. Stasys Kumpis 100 kr.

Ir kiti norintieji prisidėt savo 
auka?kreipkites Į saleziečius,^ 
jėzuitus, Juozą Baužį, Arūną Stepo
naitį. Jaunimas atstovaus mus i l
sus 1,

JAUNIMO KONGRESAS

Jau išsiuntinėta II Pasaulio Liet 
Jaunimo Kongreso atidarymo

15.30 ESTAI,LATVIAI IR LIETUVIAI: 
BALTIEČIŲ JAUNIMO B'INDRA 
DARBIAVIMAS. Ilzė Kalninš, latvai- 
tė ir Nastutė Umbrazaitė, JAV, ang
lu kalba.

= = Kutena. ——Si —& —a

Prei. A. Arminas geg.18 išskri
do Šveicarijon aplankyt savo broli. 
Bus ir Romoje.

O cia S. Anerikos viena šokėjų grupė.
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Sv. Kazimiero parapijos klebono, 
misionieriaus T. Jono Bružiko 75 
metų amžiaus ir auksinio kunigys
tės jubiliejaus paminėjimas praė
jo tikrai iskilmingaiį*pakiliai ir su
traukė pilnutėlę salę žmonių, turbūt 
iš visų didesniųjų miesto bairų.

Lygiai 17 vai. pajudėjo kunigų pro
cesija iš vienuolyno salėn. Jubilia
tų lydėjo ir Mišias drauge aukojo 
prelatai P.Ragažinskas, Z.Ignata
vičius iš Rio, kunigai rvisi Salezie
čiai, kun.Juozas Šeškevičius, iškil
mių pamokslininkas, P. Daugintis, 
So J. iš Bom Conselho par'ap.kun. 
Luis, vėliau atvyko T. V. Pupinis, S. 
J „grižo iš Lapos po mišių T.Sau- 
laitis. Sv.Juozapo vyrai raudonose 
togose ir dalis žmonių atlydėjo iki 
altoriaus» Salėn įeinat abu musų 
chorai su visais dalyviais užtraukė 
"Sustokim aukai=Pulkim ant kelių. 
Paskui labai darniai, įspūdingai 
skambėjo "Garbė Dievui Aukštybė
se", "Šventas", "Tėve musų" . Visi 
žmones giedojo "Prieš Tavo alto - 
rių, „Jėzaus pas mane ateiki ir 
Prieš taip didį sakramenta— komu
nijos metu. Mišios baigtos gegužės 
mėnesio giesme.'” S veika Marija, Mo- 
tina Dievo", kuri ir vėlfgiedama vi
sų daly viųx skambėjo labai didingai. 
Dėl vietos stokos šiame numeryje 
nebegalima įdėti šiltu ir svariųkun. v 
Šeškevičiaus pasakytų žodžių. Tai 
padarysim kitame ML numeryje.

T-MINĖJIMO AKTAS
Kun.Kidykas pristatė visos pro

gramos vedėją,.Aušros” choro pir
mininką. Joną Bejoriną. Jis trumpu
čiu žodeliu pasveikino Jubiliatą cho
ro ir savo bei visų žmonių vardu ir 
padėkojo tiek susirinkusiems daly
viams, tiek visiems prisįdėjusiems 
šias iškilmes suruošti. Tada jis 
pakvietė kun.Praną Gavėną, Zelinos 
saleziečiu vyresnįjį direktorių tar
ti žodį Kunigų Vienybės vardu. Jo 
kalbos santraukėlė bus irgi kitame 
ML numeryje. Po jo perskaitė ilgo
ką sąraša sveikintojų iš Urugvajaus 
Š.Amerikos ir net Lietuvos*

__ Y

Alfonsas Petraitis, naujasis Br. 
Liet.Bendruomenės Valdybos Pir
mininkas irgi neilgu, bet nuoširdžiu 
žodžiu, pilnu linksmos nuotaikos pa
sveikino T.Bružiką. Programoje 
nebuvo pramatytos nei Prdbl.Igna
tavičiaus, nei Bom Conselho kunigo 
kalbos.Bet jiems duotas žodis "eks 
tra",be eilės, ypač kas gerb.Pre
latas iš tiek toli specialiai atvyko 
perduot ne tik savo, bet kun. J. Jani- 
lionio ir vi s ų..Rio lietuvių linkėji-

MUSŲ LIETUVA
į j.m m“.~ t.rr • •***.*? n1 a

mus. Po šitų sveikinimų sudainuo- 
ta visų dalyviu 'Ilgiausių, laimin
gų bei darbingų metų" 9 Progr.ve
dėjas tada paprašė tart žodelį, patį 
Jubiliatą Joną Bružiką. Atsisėdęs 
patogesnėje kėdeje, nes jau buvo ge
rokai pavargęs, Jubiliatas papasa
koju tikrai linksmų nuotykių iš sa
vo jaunystės, kaip pateko į mokyklą 
ir mokytojų seminarija ir, tt, ir tt. 
Visa tai bepasakojant laikas gero
kai ištiso, tai jis nieko nebe sake a- 
pi e savo šakotą darbuotę kaip kuni
gas. Jam baigus.nuoširdų pasisa- Ak 
kymą, prasidėjo

MENINĖ DALIS.
PI ė Kristina Valavičiūte labai 

gabiai paskambino Brazilijos žy
maus kompozitoriaus Vila Loįos 

gMare encheu". Kr is tina Jau gerokai 
pažengusiu atrodo, žymių gabumų 
pianistė, tik jai reikia daugiau pro
gų viešai pasirodyt ir nugalėt savo 
nedrąsumą. .

Lietraturos būrelio trejetas na
rių: plė. E. Mikuckytė, Rimgaudas 
Jūra ir Arūnas Steponaitis skaitė 
labai juokingą vieno kunigo pamoks
lo vaizdelį. Gaila, kad didžiausia 
daugumą dalyvių ne pagavo to insce
nizavimo minties ir nuobodžiavę 
bei nekantravo. Ar nebuvo pačių 
skaitytojų nepakankamai įsigilin

tas ir išgyventas kūrinėlio perdavi
mas kaltas, kad publika jo nesupra
to?

Živilė Juraitė jautriai padeklama
vo savo tėvelio poeto sukurtas šiai 
progai eiles, kurias galite pasiskai
tyti 7 puslapyje.

Zelinos Bendruomenės ir„Aušros 
chorai drauge sudainavo tris dai
nas: dvibalse iš Lietuvos "Pilki ke- 
lėliai", A. Mikulskio harmonizuotą 
liaudies daina "Linelius roviau" ir v-
Belazaro, taip pat Lietuvos kompo
zitoriaus ,"Krinta rasa", apie senį, 
kuriuo žmona niekaip negalėjo nusi
kratyt, nes nei vilkai girioj, jo pa- 
pjaut, nei turguje niekas jo pirkt ne- 
norejo, nei pagaliau "vaiske mušė 
ir užmušt negalėjo". Dainos nuskam 
bėjo gražiai— taip žmones kalbėjo, 
o ir muzikas A.Petraitis pagyrė.

Čia gal gera proga pasidžiaugti 
ir pagirti chorus už kuris laikas pa
sirodantį jų bendradarbiavimą. Abu 
choru drauge dar galėtų surengti 
mums labai gerų, įdomių koncertu, 
nes dar sudarytų puskapį dainininku 
su gerais balsais.

ŠAUNIAI PASIRODĖ tautinių šo
kių rinktinė, kuri vyks Amerikon 
į Šokių šventę. Jonui Lukoševičiui 
pasisekė per metus laiko iš palaido 
būrio sukurti jau gana pajėgų šokių 
vienetą, kurs Amerikoje nepadarys 
gėdos Brazilijos lietuviams.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Men 
vaisèí 

1 U

bkė 
gau

siai paruoštos; "aušrokes" su p -'’ 
jėjom lakstė po salę dalindamos 
maistą, gardumynus, pilstydamos 
alutį. Visų labai smagi šilta nuo
taika. Pasigirdo ir dainos. Žmon< •;
ėjo prie garbės stalo T.Bružikui 
rankos paspausti, dovanas įteikti. 
Paskutiniai minėjimo dalyviai iš? 
jo namo tik apie pusę, vienxiolikto . 
valandos. Ir vėl dèlâvietos stokos 
šiame numeryje nebetelpa T.Bruži 
ko padėka minėjimo rengėjams ir 
jo dalyviams. Bus kitame numeryje

RIO DE JANEIRO

Motinos dieną, geg. 14 susirinko ne 
mažas skaičius tautiečių pamaldoi 
už motinas.Po pamaldų, p.Gaulie- 
nei pasiūlius, atžymėta seniausioji 
kolonijos mamytė p. Tumonienė,pa
vyzdinga katalikė ir patriotė.

Pamaldos už mirusius. 28 geg. 
bus Bv.misios už a.a.Petro Dūdos 
vėlę. Birželio 4 už a. a .Marijos 
Jurelevičienės vėlę.
PAMALDOS UŽ PABALTIJO TAU
TAS* bus birželio 11 d^prasant 
Dievo religinės bei tautinės lais
vės lietuvių, latvių ir estų tautoms- 
Numatoma dviejų dalių prog~ '■ma:

1.Ekumeninė dalis, dalyva jant 
katalikų įr kitų konfesijoj dvasi
ninkams, 2, Koncelebruojamos 
Mišios, vadovaujant vyskup i D. 
Josę’Castro Pinto.

Vięa Rio lietuvių kolonLa kvie
čiamą gausiai dalyvauti,

UŽSIMOKĖJO UŽ M-LIETUVĄ 
X

Po 30 kr. : Juozas Valavičius, Al.
Vinkšnaitis, Nijolė Zalkauskienė, 
Baltušienė. Po 25:Vincas Borise 
vičius. Bronė Kazlauskienė -40. 
St. Kumpis 50. Po 100:inž.;Ka- 
zimieras Audenis, Rio ., Veroni- 
kaę ir Jonas Bratkauskai. Jų var - 
dais bus išleista ML.

Administracija dėkoja visiems « * "Iatsilyginusiems ir garbes rėmė
jams, Drauge nori pastebėti, jog 
metinė (25 kr.) neįeina į garbes 
leidėjų, sumą. Garbės leidėjų šim
tinė yra vienas, atskiras dalykas, 
o metinė prenumerata-kitas.

JUBILIATAS T,JONAS BRŪŽI
NĄS' geg. 23 dieną išskrido į Rio 
kurs jis dar apeis visus M. Lietu
vos prenumeratorius, palengvin
damas jiems užsimokėt už laik
raštį. o apie geg.27ar 28 iš Rio * ✓
išskris pusmečiui į S. Ameriką. 
Klebono pareigas eina T.Daugin-
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