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PABĖGO 8 LAIVO LIETUVIAI, UIBÂIHIECIAI
BRAZILIJA
Didelės ir gražios iškilmės atžymėjo praėjuaią savaite Brazilijos Nepriklausomybės pa
skelbimo pusantro šimto metų sukakti. Jau
nuo balandžio 21 dienos visas kraštas dau
giau ar mažiau iškilmingai tą sukaktį minėjo.
Bet visu minėjimu viršūne buvo S. Paule rug
sėjo 3 7 dienomis
*

Religinė paminėjimo pusė buvo rugs. 3 ir
7 d Tai buvo iškilmingos padėkos mišios ir
katedroje u Praęaida Sė aikštėje, kur dalyva
vo apie 60 tūkstančiu žmonių minia.

Imperatoriaus Petro I palaikų padėjimas
Ipirangos paminklo koplyčioje.
Tai buvo irgi įspūdinga ceremonija. Nepri
klausomybe paskelbusio Imperatoriaus kū
nas. apkeliavęs visas krašto valstybes, iš gu
bernatfuos rūmu didingoje procesijoj atga
bentas ir su didele pagarba padėtas ten,kur
jo žmona jau seniai ilsėjosi.

Šviesos ir garso vaidinimas.
Ketvirtadienio vakarą, Nepriklausomybės
parke Ipirangoje pristatyta meniškai apipavi
dalinta Brazilijos istorija. Susirinko šimtai
tūkstančiu žmonių. Gaila tik, kad garsiakal
biai nebuvo girdimi. Tos minios galėjo tik gė
rėtis gražiom spalvotom šviesom apšviestai s
muziejaus rūmais. Vaidinimo žiūrėjo ir J.E.
prez. Medici, Portugalijos premjeras Caetano
ir daug kitos diduomenės
Tuo aktu baigtas.Brazilijos 150 metų su
kakties paminėjimas.
DIDELĖ BRAZILUOS EKSPORTO PA
RODA ANHEMBÍ SALĖJE

Ta paroda tuo yra įdomi, kad parodo ko
kią didelę pažangą padarė Brazilijos pramonė
Parodoje yra 874 stendai arba prekių pa
rodomieji kambariukai,stalai. Iš jų tik 11 yra
valdžios.Visi kiti privačių bendrovių.Dar įdo
mu, kad net 621 stendas yra iš S.Paulo mies

to ir valstybės. Kitoms valstybėms tenka tik:
Guanabarai 72. Rio Grande do Sul 74, Sta.
Catarina 32, Pernambuco 19. Paraná 17, Ba
hia ir Ceará po 7, Espirito Santo 3. Estado
do Rio - 2 ir Paraiba tik 1 stendas.
KAIP VERTINA DABARTINĖ VAL
DŽIA^ S.PAULO MIESTO IR > VALS
TYBES ŽMONES?

S.Paulo-dienraštis FOLHA DE S. PAULO
apklausincjo tūkstančius žmonių ir pačia
me mieste ir kaimuose. Teiravosi, ar jie
patenkinti, ar nepatenkinti dabartine krašto
valdžia. Arti 90 procentų pasisakė patenkinti
Virš 80 proc. net labai patenkinti.
Kiti klausimai buvo, ar patenkinti vyriausybės industrijos, prekybos, transporto, že
mės ūkio ir kitų reikalų tvarkymu. Ir čia di
džiausia dauguma pasisakė patenkinti, o vėl
daugelis net labai patenkinti. Kas nuostabiau
šia, kad dar neseniai didelius triukšmus kė
lės jaunimas, ir tas nuo 18 iki 30 metų am
žiaus pasisakė labai patenkintas, net virš 80
procentų.
Tokios žinios turėtų daug kam uždaryti
burnas, kurie šmeižia Brazilijos valdžią užsie
niuose. Ir taip pat užsienių „liberaliąja” spau
da.

PLAČIAME PASAULYJE
VOKIETIJA. Miunchenas.
Olimpiniuose sporto tarptautiniuos
žaidimuos įvyko šiurpi nelaimė. Pales
tiniečiai arabai paryčiu įsiveržė į Izrae
lio sportininkų miegamuosius, pareika
lavo atidaryti duris. Pora pabudusių
vyrų savo pečiais stengėsi atlaikyti du
ris. įsibrovėliai paleido į darbą kulko
svaidį ir tuodu sportininkai vietoj žu
vo. Du kiti spėjo iššokti per langus ir
Padėjo der^t^^įęėiiJįĮ.vyjlĮausy

be.

M.Mažvydo biblioteka

Skaitykite 4 puslapyje

Teroristai pareikalavo lėktuvo iš Am
kietijos išskristi drauge su žydais įkai
tais. Už paleidimu žydu sportininkų
pareikalavo, kad Izraelio vyriausybe
per 16 valandų paleistų
savo kalėji
muose laikomus 2 50 teroristų.Nustato,
mu laiku nepaleidus, kas valanda su
šaudysią po du sportininku
Vokiečių vyriausybe pasiūlė terons
tams kokia tik nori suma pinigu n lais
vą kelią išvykti iš Vokietijos, arba pa.
imti savanorius vokiečiu žymius asidenisįkaitais. Bet teroristai atsakė, kad
nesvarbūs jiems esą nei pinigai, nei gy
vybės. Jie tik nori išvaduot savo kali
namus draugus.
Po ilgų bergždžių derybų, i kurias
atskrido V.Vokietijos kancleris Willy
Brandt su vidaus ir užsienio reikalu mi
nistrais, pažadėtas teroristams lėktu
vas ir atviras kelias išvykti su įkaitais
KRAUJAS IR MIRTIS
Kancleris Brandtas taręsis telefonu
ir su Egipto premjeru, kuris atsisakęs.isileist teroristus, ir su Izraelio vyriau
sybe.Tą pasakius jokiu būdu nesidėieti su teroristais.
Teroristams persėdant iš helikoptc
rio į lėktuvą, policijos geriausi šauliai
pradėję šaudyt į teroristus.Tie tuojau
nudėjo žydus sportininkus, visus dev\.
uis. Trys teroristai, suimti gyvi. nor>
sužeisti, vienas paspruko, kiti penki
policijos nušauti. Jų lavonai šia savaite
būsią atiduoti arabams palaidoti.
Iš arabų kraštų tik vienas Jordano
karalius Husseinas pasmerkė ta teroris
tų žygį. Visi kiti juos laiko didvyriais.
Sovietų Rusijos spauda ir kiti jos sa
telitai kaltina žydų vyriausybę ir net
Vokietijos vyriausybę ir pateisina tero
ristus.
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LIETUVA

PAVERGTOJE LIETUVOJE

W 0KÜPANÍA1 IŠPLiSE B UEPJVlįj
KLAIPĖDOS BAŽNYČIA
Jvykius mačiusio liudininko pasakojimas
N. Chruščiovas, nuvainikavęs
Lietuviai darbinhitei
(Staliną, padarė įvairių palengvi
atsjs&kė griauti
nimų visai Sovietų Sąjuhgai. Jo
Pradėjus vykdyti ardymo
valdymo pradžioje buvo šioks
toks atoslūgis ir religijos atžvil- darbus, pradėjo rinktis hemąI giu. Buvo leista spausdinti ri- <os žmonių grupės. Dirbą prie
1 botas skaičius maldaknygių, ka bažnyčios darbininkai buvo aplendorių. Partija nesipriešino nėtyti akmenimis ir plytomis,
Lietuvos tikinčiųjų sumanymui {vyko ne vienas susidūrimais su
statyti bažnyčią Klaipėdoje. Au milicija, Atsirado sužeistų. Bet
kos bažnyčios statybai buvo ren žmonės vis rinkdavosi prie bažkamos visoje Lietuvoje. Jos sta •nyčios ir trukdė bažnyčios per
tyba; Lietuvos tikintieji gausiai tvarkymo darbus. Tuomet tavo
, aptverta aklina aukšta tvora ir
aukojo.
1981 m. bažnyčia buvo už prie įėjimo pastatyti milichimbaigta statyti ir turėjo būti ati kai, kurie įleido į bažnyčios te
darytas su visomis iškilmėmis ritoriją tik ten dirbančius dar
’r hrž^včio* pašventinimu. Bet bininkus. Vėliau, darbams įpu
sėjus, milicininkai prie įėjimo
okupa' tas iau ilgą laiką ruošė
nestovėjo, bet stovėjo budintis
medžiagą, kaip bažnyčią atimti
iš tikmčiuių ir apšmeižti bažny sargas. Bažnyčios bokštas bu
čios statybai vadovavusius ku vo nugriautas. Su jo nugriovimu
buvo daug vargo, nes lietuviai
nigus ir su jais susidoroti.
darbininkai nenorėjo ne tik dirb
Sekė kunigus ir statybininkus ti prie bažnyčios griovimo, o tuo
Bažnyčios statybos metu Klai- pačiu ir griauti .bokštą.
pėdos saugumas Labai atidžiai
sekė bažnyčios statybą, prie baž Bažnyčios pastato pertvarky
nyčios statybos dirbusius žmo- mo darbus vykdė beveik vien
: rusai darbininkai1, o darbams
i nes ir darbui vadovaujančius
kunigus. Buvo stengiamasi su vadovavo jaunas partietis, par
tijos narys inž. Ramoška.
daryti baudžiamą bylą prieš ‘kle
boną ir vikarą, o taip pat ir prieš
Visai akcijai, paruošiant susi
tuos, kurie padėjo statybinėmis dorojimą su kunigais, vadovavo
medžiagomis bažnyčios statybai. Klaipėdos saugumas, kuris Klai
Netrukus partija visa tai įvyk pėdoje turi didelį aparatą, virš
dė Klaipėdos klebonui ir vika 150 operatyvinių darbuotojų,
rui, ir kartu su jais kitiems baž kurių apie 90% rusai ateiviai,
nyčios statybai padėjusioms o kiti vietiniai parsidavėliai. Iš
žmonėms buvo iškelta baudžia jų saugumo kapitonas Vitkus
moji byla. Bažnyčia buvo atim vadovauja kunigų ir tikinčiųjų
ta iš tikinčiųjų ir pertvarkyta į sekimui Yra religijos specialis
Liaudies filharmoniją.
tas Klaipėdos saugumo aparate.
‘ Pradėjus kunigų teismą, sau Jis vienas iš tų, kurie surinko
gumas registravo kiekvieną rep- ir ruošė medžiagą prieš' Klaipė
, Ii ką. ir nuomonę, išgirstą iš žmo dos kunigus ir bažnyčios pageL
’ nių apie kunigų teismą. Klaipė- bimnkus, kurie rėmė statybą.
dos statybos trestui buvo pa Kilmės žemaitiškos, bet saugu
vesta bažnyčios pertvarkymo mui atsidavęs ir ištikimas ota-.
darbai.
panto pagdbtankas.
Ch P.

feftets už ta©sr
Paskutiniame M.L. numeryje pradėjom spaudinti Gudijos lietuvių
raštą, kuriame išdėstomos jiems okupanto daromos skriaudos
ir kuriuo mūsų broliai ir sesės šaukiasi laisvėje esančių lietuvių pagelbos. Kokios pagelbos mes galim jiems duoti? Siųsti protestų
raštus Sovietų ambasadai Brazilijoje. Siųsti tokius raštus Jungtinių
tautų sekretoriui Waldheimui.
jįe toliau rašo:

1

Įvedant kolchozus, lietuviams neleido sudaryti sa
vo lietuviško kolchozo su lietuviška Vadovybe. Lie
tuviškus kaimus prievarta priskyrė prie nelietuviškų
Tokių kolchozų pirmininkais paskyrė rusus.
UŽDAROMOS BAŽNYČIOS
Paraližavo Katalikų Bažnyčios įtaką uždarant
•. bažnyčias, areštuojant ir išvežant kunigus. Jau už
darytos Drisviatų, Apso, Vydžių, Pelesos ir kitos.
Pelesoje lietuvių katalikų parapija įkurta po I pas.
6karo. Jai priklausė 9 stambūs lietuviški kaimai. Mū
rinė bažnyčia pastatyta pačių lietuvių rankomis. 1950 metais lietuvis kunigas Vienažindis suimtas, o
bažnyčia uždaryta. Vėliau bolševikai nugriovė bokš
tą ir bažnyčią pavertė sandėliu.
Išlikusios Gervėčių bei Rodūnės bažnyčios turi
po vieną seną lietuvį'kunigą. Jiems mirus subažnyčiom bus tas pats,kaip ir jau buvo su kitom. Ger
vėčiuose klebonauja dabar lenkas kunigas Chodyka.
Nors parapijoje tėra lietuviai ir gudai, jis laikosi la
bai lenkiškos linijos. Lietuviškas pamaldas leidžia
tik kas trečią sekmadienį.'
NEGAUNA SPAUDOS
Oficialiai leidžiama, bet praktiškai padaroma neį
manoma užsisakyti iš Lietuvos. Negalima gauti
nei laikraščių, nei knygų.Trukdom a atvykti iš Lie
tuvos saviveiklos kultūriniams rateliams, ką nors
suvaidinti, sudainuoti. 1970 m. okupuotos Lietu
vos sudaryta kraštotyros komisjja. Ji drauge su gu
dais rinko etnografinę medžiagą Gervėčių apylin
kėje. Per vasarą daug p.asidarbuota, surinkta dainų,
pasakų,papročių,domėtąsi Gervėčių tarme. 1971 m
tokia ekskursija buvo numatyta į Palesos apylinkę.
Tačiau, kai turėjo pradėti darbą,buvo atšauktas
leidimas. Tik šiuo atveju uždraudimas atėjo iš...
Vilniaus, kompartijos.
NORAS NULIETUVINTI
Visos tos priemonės nukreiptos prieš lietuvius.
Aiškiai matoma, jog nori ko greičiau mus nulietuvinti, nors čia nuo
amžių lietuvių gyvenama.
Rusinamos lietuvių pavardės. Tikriems lietuviam
metrikuose įrašoma: Ivan JOč (Jonas Jočys) Matvej Bels (Motiejus Balsys) Josif Kuriun (Juozas
Kučiūnas ir tt, ir tt..
NUSIVYLIMAS IR APATIJĄ
Tėvai mato, kaip mokyklose žalojama jų prie
auglio siela, kad skiepijama bedievybė, panieka
mažai ,,nereikšmingai“ tautai, o garbinama didžio
ji nenugalimoji Rusija.
SEnoji karta kenčia nusivylimą,tapo apatiška
mato,kad eilės metų kova buvo bergždžia, kad iš
jų viskas atimta, kas buvo brangiausia: jų vaikų
( lietuviškas sąmoningumas, žemė, kurią jie taip
mylėjo, dirbo, arė, pureno, pagaliau atimta ir baž
nyčia, kurioje jie’ rasdavo paguodą ir nusiramini
mą sunkiose valandose.
Raštas baigiamas šiais žodžiais: ,,Ką reiškia tie
50 tūkstančių lietuvių... Jei istorija nepasuks kita
kryptim, mes visi ištirpsime, kaip ištirpo lietuviai
anapus Nemuno - Tilžės, Ragainės... Piktadarys
yra patenkintas, kad jo darbai lieka pasieti, nu
tylėti, o melas viešai dąngstosLtiesos vardu. Didžioji žuvis (,,broliškoji“ tauta) nori praryti ma-*
žają žuvį (tautą) bet viešai kalbama apie tautu
draugystę kad visos tautos laikomos vienodoje
pagarboje. Tai melas. Didžiausias melas* Metasi
Melas.’ Mes nenorime mirti po tylos ir niekšy
bės skraiste. Mes kovojame už gyvenimą, verta
žmogaus. Padėkite mums? Kalbėkite pasauliui
garsiai už mus, kurie jau negalime kalbėti)
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Mahatma Gandhi manė, kad Indijos
stiprybė glūdi jos ūkininkų masėje, ku
rios sudaro 80°/o kraštų gyventojų.Nehrų galvojo atvirkščiai.Jis manė,kad tik
nigu ir Bažnyčių nia persiakoja ir nia waržo. pakėlus Indijos pramonę bus galima pa
Kasmet daugiau lietuvių nuvyksta Lietu
labai gražu, ir žmffhis dabar visi p am Ô kiti ir daryti Indiją nepriklausomą nuo kitų
von. Grįžę namo rašo laikraščiams apie savo
Draugiški labai ir mandagus, tai rodôs, kâd
įspūdžius ir juos visom progom pasakoja. Tie
kraštų ir pakelti jos materialinę gerovę.
niekas nieko nepavergė...“ Tai naivios, nesipasakojimai bei rašymai yra nuspalvinti da
Todėl jis statė ir plėtė įmones, tven
orientuojančios, geros valios tautietės nuo
žais, dažniausiai raudonais. Jais tepama taip
monė. Faktų apie Lietuvos pavergimą,religi kė upes, statė elektros jėgaines ir didino
gausiai ir tirštai, kad tikro Lietuvos veido ne
švietimo tinklą. 1950 m. priimta kons
jos persekiojimą yra pilna,bet paprasti žmo
bematyti. Tokiuose raštuose ir pasakojimuo
nes neviuomet juos mato,nes moka paslėpti
titucija pašalino Indijos kastas ir sutei
se regimas ne Vilnius, o Kremlius.
»
tendencingi informatoriai. Lygiai taip, kaip
kė moterims skirybų ir nuosavybės tei
Pasakoja apie Lietu v ą,įc aip apie lai m inši moteris kalbėjo
pareigūnas iš sę. Tai buvo labai didelė pažanga. Ne
giausią,laisviausią, pažangiausią kraštą,seniai
Vilniaus, lankęsis JA v ir Kanados miestuos.
pralenkusi net tokią AmSrik^ą. Dar daugiau Ir jis patarinėjo rašyti apie Lietuvą su meile. paisant visų Nehru pastangų, Indija dar
Lietuva dabar esanti saugiausia. Jai nebegre»
Kai jam buvo priminta, kad išeivijos spaudos tebėra gerokai atsilikęs kraštas su dide
šią jokie pavojai. ,,Juk Lietuva niekad nebu
kirčiai yra skirti Maksvai, atšOvė:„Mes jos
liu analfabitų skaičiumi. Tik 40°/o vy
vo saugesnei padėtyje,kaip dabar. Ten žgno
nematom“.
rų ir 20°/o moterų moka skalyti ir
nes dirba, mokinasi, visi rūpinasi lietuvybe,
rašyti.
lietuvių kultūrai Kiek ten lietuviškų laikraš
Kai šitaip kaloa ooisevikų propagandistai
čių ir knygų? iŠ tiesų pavojus yra ne Lietu
Remdamas, kiek galėdamas, pramo
vai ir ne lietuvių tautai^ o jjp n^saulĮ išlaki
ir jų suklaidinti geros valios žmoneliai,supran
nę, Nehru apleido žemės'ūki, kuris te
čiusiems lietuviškos buržuazijos likučiams,ku
tamâ. Bet kai šitaip prabyla kaikruie išeivi
rie vis dar mušasi už vietas, už vadovybę pa
jos intelektualai, darosi keista. Rašo jie apie bėra gana primityvus ir dažnai kenčia
tys žlugdydami lietuvybę išeivijoje.“ Taibū~
Lietuvą,apie bendravimą su ja tarytum~butų nuo sausros. Tik per paskutiniuosius
dingas komunistinės spaudos balsas. Jame8ilaisvas suverenus kraštas; smerkia išeivijos* 4 metus Indija turėjo užtektinai lietaus
di raudonosios armijos šūkiai, skelbę Lietu tautiečius,kad jie nenori bedradarbiauti, lai
ir galėjo išmaitinti savo piliečius. Dabar,
vos „išlaisvinimą“. Tai ta pati „laisvė“,atneš
ko
tai
tėvynės
išdavimu.
Tokie
samprotavi
įvedus geresnę kviečių ir ryžių rūšį, In»
ta 1940 metais",tik dar labiau įsitvirtinusi.
mai būtų pagrįsti, jeigu Lietuva būtų nepriTai kalinių laisvg,k'dri yra graži deklamaci
dija galėjo sudaryti maisto atsargą, kuri
kfausoma. Dabargi, kai joje Šeiminikauja so
joj, sunkiai pakeliama tikrovėj. Ko gi bėgo iš
šiais sausros metais jai bus labai nau
vietiniai rusai ir vilioja išeiviją į savo politiką
tos laisvės S. Kudirka, Bražinskai, Simokai išlaikyti Lietuvą rusų glėbyje, to negalima ne dinga. Bet ir taip Indijoje nėra didelio
čiai ir visa eilė kitų? Ko deginosi Kalantas
matyti ir spręsti dideles problemas užsimer maisto pertekliaus, nes kiekvienam gy
ir dar du kiti Lietuvos daiūninkai? Viena ykus.
ventojui tenka kasdien tik 1800 kalo
ra aiišku: raudonosios spaudos bei raudoųujų
Visi žinom, kad reikia su savaisiais ben rijų.
ir ružavųjų žmonių pasakojimai apie Lietu
drauti,
jiems padėti,stengtis išlaikyti tautą
vos laisvę ir laimę yra privalomai raudoni,to
Nuo 1966 metų Indiją valdo Indira
vientisą, bet antra vertus tbrime neužmiršt,
dėl nepatikimi.
Gandhi, gabi Nehru duktė ir apdairi
kad bendravimo vardu talkininkauti okupan
Yra dar kita grupė žmonių, kurie nėra
tui yra kenkti saviem žmbnėms, savajam
politikė. Per paskutiniuosius parlamen
propagandinės mašinos nariai, tačiau kalba ir
kraštui. OKUPUOTOJI LIETUVA IŠ SAVO
rašO apie Lietuvą,kaip apie laisvą kraštą.Tai
to rinkimus jos partija laimėjo absoliu
SIOS IŠEIVIJOS LAUKIA NE TAĮJCOS 6
senieji išeiviai, negyvenę nepriklausomoj Lie
čią balsų daugumą. Prie to didelio lai
KUPANTUT, O PAGALBOS PAVERGTAI
tuvoje, neturėję galimybių išsilavinti ir psv
mėjimo, žinoma, prisidėjo paskutinis
TAUTAI. Todėįžpagrindinė išeivijos misija ykliuvę raudonųjų įtakon. Jie sunkai atskiria
ra telkti laisvės pagalbą, kuri yra įmanoma
Indijos ir Pakistano karas, kurį laimė
okupantą nuo lietuvio, Sovietų Sąjungą rm o
tiktai laisvame pasaulyje. Ypač jaunoji karta
jo Indija. Sudarydama 5 metų ekono
Lietuvos. Kai jiem sako, kad Lietuvoje nėra
turėtų būti aiškiai informuojama ir įsąmoni
mijos planą, Indira Gandhi žadėjo dau
jokio pavojaus, kad ten viskas gerai, - jie ti
nta, kad ji nepadarytų neatitaisomų klaidų,
ki .Tai paprasti, geros valios žmones, bet su
giau kreipti dėmėsi į žemės ūkį, ma
žalingų Lietuvos laisvinimui, kad ji mokė
klaidinti. Štai tokio suklaidinto asmens laiš
žinti bedarbių skaičių, plėsti mokyklų
tų atsispirti propagandistų viliojimams, ku kas, paskelbtas „Mūsų Sparnų“laikraštyje,19*
rie yra labai plačiai naudojami. Ryšys su tau
tinklą, rūpintis piliečių sveikata ir sta
71 m.31 numeryje:„Susimildami nebe rašy ta yra reikalingas, bet nemažiau reikalinga
tyti benamiams namus. Indijos vyriau
kite kad musu Lietuwa ira teip pawerkta. aš
matyti visą Lietuvos tikrovę, kurioje viešpa
sybė pirpažįsta, kad indų šeimoms trūks
tik ka sugrįžau aplankius musu Tevine Lietu
tauja nelaisvė.
* C»
va ir niat kalbėjaus su kunigu ir jisai sako,
ta 72 milijonų butų. Kaikurios Indijos
kad jau viskas susitvarkė tenai, ir niekas kušeimos gyvena po medžiais, tiltais, olo
se ar lūšnelėse. Paskelbusi obalsį kad
Indijos šeimos neturėtų daugiau kaip
l B I L I E J US
2 vaikus, Indira Gandhi pristabdė gy
Šių metų rugpjūčio 15 dieną Indija karinę Indijos dalį, o Indijos respublika- ventojų prieauglį. Lėtai pravesdama že
mės reformą, ji lygiau padalins tą paja
atšventė 25 meti; nepriklausomybės su vidurį.
kaktį. Ta proga Indijos vyriausybė pla
Pirmieji abiejų valstybių nepriklauso mų šaltinį, iš kurio pragyvena piliečių
navo visame krašte dideles iškilmes, bet mybės metai išgarsėjo žiauriomis kovo dauguma.
Keistu sutapimu, savaitė prieš nepri
taupumo sumetimais turėjo pasitenkin mis, įvykusiomis tarp induistų ir muzul
ti tik kukliu minėjimu.
monų. Tik perkėlus apie 12 milijonų klausomybės šventę Indijoje iškrito ga
Nėra abejonės, kad daugiausiai dėl žmonių iš Indijos į Pakistaną ir iš Pa na daug lietaus. Jis išgelbėjo dalį der
Indijos nepriklausomybės pasidarbavo kistano į Indiją tos kovos aprimo, ir liaus ir pradžiugino Indijos ūkininkus,
Mahata Gandhi. Tas nuostabus žmogus abiejų kovojusių tautų įkarštis ‘atlyžo. kurių likimu buvo taip susirūpinęs Ma
savo žodžiais ir darbais uždegė Indijos Pasidžiaugęs tik 6 nepriklausomybės hatma Gandhi, didžiausias Indijos ne
mases, subūrė jas į kovą už nepriklau mėnesiais, nuo fanatiko kulkos žuvo priklausomybės kovotojas. F F.
somybę ir privertė Angliją suteikti lais ir Mahatma Gandhi, kelet^kartų sėk
vę Indijai. Mat, prasidėjus antrajam pa mingai sutaikęs besikivirčijančius abie
sauliniam karui,Anglija buvo reikalinga jų valstybių piliečius. ’
Paaiškino
kolonijų pagalbos ir noromis nenoro
Pirmuoju nepriklausomosios Indijos
Meškeriotojas klausia sutik
mis turėjo išpildyti Indijos tautos troš premjeru buvo išrinktas Jawaharlal Neh
tą vietinį gyventoją:
kimą. Tačiau f svarstant Indijos nepri ru, bramanų kastos didikas ir artimas
-r-- Ar nepasakysite, kur čia
klausomybės klausim ą4pasigirdo Muzul- Mahatma Gandhi bendradarbis. Jis bai
geriau žuvys kimba?
monų Lygos garsas, kuris reikalavo, kad gė teisės mokslus Anglijoje, o sugrįžęs
— Pasakysiu. Eikite šituo štai
iš muzulmonų apgyvensiu žemių būtų į Indiją tuojau įsijungė į nepriklausomy
keliu, kol pamatysite užrašą:
sudaryta atskira nepriklausoma valsty bės sąjūdį ir 9 kartus už savo veikimą
“Praeiti griežtai draudžiama”
bė. Indijos gubernatorius tam planui buvo anglų baustas kalėjimu. Tapęs mi
Paeisite toliau, iki prūdo, kur
nesipriešino, ir 1947 m. iš anglų val nistru pirmininku, Nehru vedė neutra
ant stulpo kabo lentelė: “žuvis
domosios Indijos buvo sudarytos dvi lią užsienio politiką ir nenorėjo dėtis
gaudyti griežtai draudžiama”.
Ten ir kimba geriausiai. “Š.”
nepriklausomos valstybės: Indija ir Pa nei su komunistais, nei su NATO vals
..... • ............... ..........................I
... X.
\gg=
kistanas. Pakistanas apėmė rytinę ir va- tybėmis.
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TIKĖJIMĄ

“Sovietskaja litva" ražo, jog kieta, brutali kova su religija duoda piieSngus nad.

tatus
Maskva. —-Gal niekad Lietu
vos vardas nebuvo taip dažnai
didžiojoj pasaulio spaudoj mini
mas, kaip paskutiniais ’’ metais.
Dėl nepaprastai tragiškų aukų,
' dėka katalikų pastangą prabilti
ir Į Jungtines Tautas, laisvasis pai saulis Jau garsiai kalba ir apie
j Lietuvos kančias, ne vien Azijos
i ir Af rikos. Rugp. 15 The New
' York Times įdėjo specialų Hed
rick Smith pranešimą, iš Mask
vos, užvardintą “Lithuania War
ns of Religious Backlash’’. Smith
rašo, jog komunistai po pakarto
tinų stiprių Lietuvos katalikų pa
sipriešinimų pradeda
galvoti,
kad gal ir negeras būdas-religiją
bandyti išrauti jėga, grubiu bū
du, pikta propaganda, tyčiojimusi iš tikinčiųjų.

Partiniai persistengia
Tam savo teigimui paremti au
torius cituoja Sovietskaja Litva
'laikraščio strapsnį, kuriame įspė
jami partiniai darbuotojai, kad
gali būti padaryta “nepataisomų
nuostolių“ i,r “religinis fanatiz
mas“ gali tik padidėti, jei jie ti
kinčiuosius įžeidinėja. Laikraštis
pabrėžia nereikalingą administra
cinių organų Bažnyčios spaudiimą ir pataria 'kietos linijos šali
ninkams nesiimti tokių kietų priemonių^ Straipsnis yra viešas prisipažinim as, k ad admi n i st racij ai
Lietuvoje išnaikinti religijos ne. siseka ir nesiseks, kad su religija
! surišta ir tautinė sąmonė, kad
juodu artimai susiję ir dabarti
nę liniją reikia 'pakeisti.

gyvenimo reikalavimo, kitaip da,»
kartiniai metodai sukels tik daí
didesnį pa s i priešinimą.
įtikinėti, ne persekioti

^Neatitaisomų nuostolių gali
padaryti administracijos bandy
mai tikinčiuosius atakuoti, užgau
ti jų jausmą. Netinkamas meto
das nė .tik nepašalina religinių
tikėjimo’ pagrindų, bet ~ 'priSįi-"
gai, iššaukia tik religinį fanatiz
mą. Tikėjimo formos ir 'apeigos
atliekamos slaptai, brandinamas
nepasitenkinimas ir nepasitikėji
mas“. Laikraštis pataria geriau
naudoti įtikinėjimo, ne persekio
jimo būdą. “Reikia neužmiršti,
kad tikintieji daugiausia yra išti
kimi sovietų piliečiai, geri darbi
ninkai. Ne jų kaltė, kad jie tebė-'
ra. tikintieji, kad tikėjimą paveL
i dėjo. Juos išvaduoti nuo tikėjiiĮmo galima tik ramiais įtikinėji
mais, sistematine .ateistine propa
ganda, dirbant su jais individu
aliai“. Taip rašė Sovietskaja -Lit»
va, o jos ištraukas pacitavo The
New York Times.

Jeigu sovietai iš, tikrųjų pa
keistų savo liniją ir nustotų
persekioti tikinčiuosius, tai bū*
tų įrodymas, kokia didelė jėgą,
viešosios opinijos ir, kad nėįman omą nu tildyti pasaulio spin*
dos ir savo propagandos
na perrėkti apie ^tikėjimo laBvę” ok. Lietuvoj.

ČIKAGOJE

TA $

Bažnyčia eina su gyvenimu
Toliau autorius pamini
ryšĮkiaušio pasipriešinimo laktus, ži
nomus mums, žinomus ir pasau
ly. Sovietskaja Litva įspėja admi
nistraciją, kad neužmirštų fakto,
jog Lietuvos kunigija seka litur
gines ir kitokias reformas, eina
■su gyvenimu, nuo jo neatsilieka.
“■Kai Bažnyčią pradedama moder
ninti, mažėja prieš tar avi mai tarp
religijos ir mokslo, ir net. imamaįrodiinėtų kad .religijos reikalavi
mai ir komunizmo normos gali
būti suderinamos“. Laikraštis pra
šo neužmiršti, 'kad esant tokiai
opinijai, kovą su religija reikia
I pritaikinti, prie žmonių

R O

A 1 1 U A R 5^* "NUKRYŽIUOTASIS

Lietuvių liaudies menas

J A U NI I M O . C E H TN
PR 1 E S T A T A &

SEKMADIENI, RUGSĖJO 10 ČIKA
GOJE A TIDAR Y TAS NA U JAS IS JA UNIMO CENTRO PRIESTATAS. BUVO
DIDELĖS IŠKILMĖS. JOSE DALYVA
VO IR MŪSŲ PARAPIJOS KLEBO
NAS T. JONAS BRUŽIKASN
Čikagos visuomenė keletą metu, lau
kė tos dienos ir valandos. Aukojo ne
mažas sumas prietatui pastatyti. O tas
priestatas yra beveik tokio pat, didumo
kaip senasis pastatas. Priestate tilps:
Dariaus ir Girėno mokykla, lituanisti
nis institutas, Pasaulio lietuviu, arkyvas,
muzikologijos ir foto arkyvai, Čiurlio nio meno galerija, lietuviu, liaudies bei
kovi^už nepriklausomybe, laikų muzie
jai. Čia bus ir kambariai-saliukės posė
džiams ir organizacijų susirinkimams ir
prie jauki kavinė-'užkandinė.

PABĖGO

LIETUVIAI

Praėjusio mėnesio viduryje Amerikos
Balso įstaigą Washingtone pasiekė žinia
iš Graikijos, kad tenai sustojęs Sovietų
Rusijos laivas Atėnų uoste. Iš jo pasiša
linę pats kapitonas, politinis komisaras
ir trys įgulos nariai. Jie paprašę graikų
vyriausybės priimti juos kaip politinius
pabėgėlius. Visi jie esą nusistatę priešK
komunistinę santvarką.
Amerikiečių įstaigos žiniomis.globos
paprašiusieji vyrai esą ukrainiečiai i r
lietuviai.
Iki spaudinant laikraštį dar nebuvo
žinomos pabėgusiųjų vardai, pavardės.
Lietuvių įstaigos Amerikoje rūpinasi už»
megzti syšius su pabėgėliais .ir jiems pa
dėti.
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REDAKCIJA
Rimgaudas

Emante,
.
Mikuckyte
Janetê Nikitin
Alfonsas De
Petraitis
Onute Petraityte
Antanas Siūlaitis
Ryman té
Steponaityte
Kristina
„
V ala vielute

SURAŠYK ŽODŽIUS: 11 raidžių =TIESAKALBIS, ŽVAIGŽDYNAS; 10=PILIGRIMAS
8=LEMTINGA, 7=RATELIS, 6= = BROLIS,
KAUKAS, RAGANA, SARGAS, ŠAUTIS ir
TIKTAI, 5=GELDA, ŽIEMA, 3===TIE.. .

NORI PRISIDĖTI?

V ištiek kažko trūksta

— Šiandien, brangioji, tu negalėsi apkal
tinti manęs, kad vėl kavinėje pamiršau savo
portfelį,
portfelis
Motiejau, tu gi žinok, kad šian
dien išėjai iš namų visiškai be portfelio..
Kada ji girs

Našlė ištekėjo antrą kartą,
ras nepatenkintas sako:
— Kodėl tu taip giri savo buvusį vyrą'
— Brangusis, kai tu numirsi, aš ir tave gir
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KANADA

Voltamos de novo a „Jaunystės ai
das” com a viagem ao redor do mun
do. Já visitamos as comunidades lituanas em todos os continentes, e fal
tam apenas os E. U. A. e Canadá. Depois do II Congresso Mundial da Ju
ventude Lituana, podemos incluir mui
tos acontecimentos dos- nossos repre
sentantes que passaram um mês na América do Norte.
\
O nosso guia será também o livro
„Lithuanians in Canada”, publicado
em 1967 pelo governo do país na oca
sião do centenário e na coleção „Cana
da Ethnica”.
Bom, primeiro a situação geográ
fica. Canadá tem o tamanho do Bra
sil, mas tem apenas 22 milhões de
habitantes, a maioria na região sul e
leste (onde moram também as comu
nidades lituanas), composta mais ou
menos de 2/3 da ascendência inglesa
e 1/3 francesa, além de muitas outras
nacionalidades.

Ninguém sabe quando os primeiros
lituanos chegaram às costas dêste país
bonito, mas cêrca de 150 soldados li
tuanos, „voluntários” das forças ingle
sas, participaram da guerra de 1812 e
permaneceram lá (vivos ou mortos).
Em 1900 entraram imigrantes lituanos
através da Escócia e trabalharam”nas
minas e florestas imensas. Jájm 1914
houve o primeiro pic-nic da paróquia
lituana de Montreal (Por que. os litua
nos sempre gostaram de pic-nic? ).
E assim em diante. Em 1966 houve
27.942 vindos da Lituânia, além dos
seus filhos e netos nascidos no novo
país, com 3.500 em Toronto, 2.500
em Montreal. A maioria (20.000) vi
eram da Europa depois da segunda
guerra mundial.
O que fazem lá? Nas grandes cida
des e centros - ^rabalham na indústria;

na região de Winnipeg - gado e trigo;
em Ontario ■ fumo; ao redor de Toron
to e na região Oeste - gado, fruta,
frango; em Quebec - perú. Nas cidades
também há muitos médicos, engenhei
ros, artistas, escritores e cientistas.
Quem quiser ver mais dados esta
tísticos, fotografias e informações his
tóricas, tem que estudar o livro de 370
páginas, mas nós vamos viajar mais
depressa.
O que os nossos acharam nas flo
restas de Canadá durante o Congres
so do mês de julho é que a natureza do
Canadá é semelhante a da Lituânia,
com árvores características (a bétula
com casca branca), pássaros, cogume
los, e clima já „nortista”. Se não fos-.
sem as correntes do Golfo de México
que esquentam o Mar Báltico e a Li
tuânia, a Lituânia estaria tão fria du
rante o inverno como a famosa região
de Labrador, congelada pela corrente
do mesmo nome, vinda do Ártico.
Na região leste, a mais conhecida pe»
los leitores desta página, não tem mon
tanhas grandes, mas colinas como da
Lituânia, lagos, rios e riachos, flores
tas grandes e campos verdes de grama
e enfeitados de muitas flores.
Basta para hoje. Vamos a Montreal,
- Monte-real, na província (isto é, esta
co) de Quebec.

UŽDAVINYS

Manevrinio garvežio maáinistas turi sukeisti vietomis vagonus Mr. i
ir Mr. 2 ir būtinai sugrįžti į stovėjimo vietą C.
PAAIŠKINIMAS. Garvežys gali vagonus stumti ir traukti po vieną bei
po du ir laisvai manevruoti visose kelio atkarpose, išskyrus atkarpą AB,
kurioje telpa tik vienas garvežys. Taigi, garvežys gali ‘ apvažiuoti žiedu
SFG, o prisikabinęs vagoną negali. Tiesiai iž atkarpos FG patekti | atkarpas
DF Ir GE ar atvirkščiai negalima, atitinkrr.ai nejvažiavus j atkarpas FS ir
G B.
Sudarė A. PACKEVICIUS

Kas turėtų eiti j mokyklą?

i

ox
O

<3 • —

.2

Tokiais ir panašiais šūkiais buvo
papuoštos Kento universiteto salės
sienos, kur vyko II PLJK paskai
tos.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Vienas mokinys pasakė: lie
tuvių mokyklą turėtų lankyti
tik tie mokiniai, kurie "nori; rei
kia laisvo apsisprendimo,.
Aš su šituo sakiniu sutinku
ir nesutinku. Aš manau, jeigu
mokinys nenpri eiti į lietuvišką
mokyklą, tai jis tikrai neturi jo
kio noro būti tuo, kuo jis gimė,
t. y. lietuviu. Jis gal ateina į
mokyklą dėlto, kad jo tėvai pri
verčia. Ir kas iš to? Jis ateina—
labai gerai, bet ar jis sėdi ir mo
kosi? Ne! Sėdi, kitus trukdo ir
pats nieko neišmokstą. Aš ma
nau, kad mokinys turi stengtis
norėti eit į mokyklą. Vėliau jis
bits labai laimingas, kad taip
padarė. Aš tikiu, kad kaikada
nelabai yra noro eiti j mokyklą,
kai pavargęs. Aš taip pat iš ry
to, kaip daugelis vaikų, neturiu
daug noro, bet vėliau ateina tas

noras. Aš taip pat manau, kad
pamokos galėtų prasidėti trupu
tį vėliau ir baigtis anksčiau. Bet
vistiek. reikia noro ir reikia
stengtis eiti į lietuvišką mokyk
lą, jei nori būti tikru lietuviu.
Vida Pociūtė,
VIII sk., Londonas
Sakoma, kad lietuvišką mo
kyklą turėtų lankyti tik tie mo
kiniai, kurie patys nori; taigi,
reikia laisvo apsisprendimo.
Aš manau, jei visi vaikai
gautų teisę laisvai apsispręsti,
mokykla būtų beveik tuščia.
Tai priklauso nuo tėvų, jei jie
nori benziną deginti. Juk moks
las yra brangesnis ir naudinges
nis. Be to, vaikai turėtų klausy
ti tėvų, bent kol nepilnamečiai.
Zita Bersėnaitė,
VIII sk., Londonas
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MUSU

JUOZAS KRAXIKAUSKA8,

- Tavimi pasitikėjau, tai ir manimi
tikėk. Aš gi turėjau daugiau dėl ko ta
vęs pasibaiminti. Sakai, viešpatie, ąš jam
artimas. Bet aš jam tik svainis, ne se
serėnas. Jis man ne dėdė.
Treiniota atidžiai stebi ir klauso. Svar
bu Daumanto žodžiai, bet dar svarbiau
jo balso, veido ir akių išraiška. Ar tik
rai tas pats jo galvoje ir širdyje, kas lu
pose?
Treiniota aiškiai mato: Daumantas
iš visos širdies įtūžęs prieš reksą. O vy
ras gi karingas, veiklus ir nesvyruojąs.
Kitas jo vietoje dar graužtųsi ir abejotų
ką daryti. O jis veikia. Šis Daumantas
bus geras sąmokslininkas. Jis ten pat
už rekso pečių. Žiaurus keršytojas su
stipriom ir įgudusiom smogti rankom.
Suprantu ir užjaučiu tave. Tu
tikrai gėdingai nuskriaustas.
Gerai, labai gerai, įsitikina Treiniota.
Šis Daumantas tinkamiausias pasikė
sinimui įvykdyti. Tegu būtų atlikta gi
ne mano rankomis - jo. ir kur kas
saugiau, jeigu rėksas suuostų ir užbėg
tų už akių. Gi jau ne kartą taip buvo...
Būk dabar labai atsargus.
Daumantas pasako žinąs, kad Mindas
vėl ruošia didelį karo žygį rūtėnų šalin.
Šį rudenj. Į Brianską. Kai tik kariuo
menė išliūlės rytuosna, Lietuvoje pasi
keis jėgų santykis. Tokiomis sąlygomis
ir bus geriausioji proga. Net jeigu nepa
vyktų slaptai ir ūmai viską sutvarkyti,
galima būtų rizikuoti atviru užpuolimu.
Bet Treiniota nepritardamas papurto
garbiniuotą galvą ant storo kaklo:
- Iš lauko paimti Kernavę? Neuž
miršk, kas buvo prieš trylika metų.
Atsilaikė net tokių didelių jėgų apgul-.
ta. Ji dabar vokiečių dar galingiau įtvir
tinta. Ją teimanoma paimti tik iš vidaus.
- Hm, tik iš vidaus.
Tik iš vidaus. Tik visiškai slaptai
ir ūmai.
VINCAS

PIETA GtS

LIETUVA
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Po žirgo kojom čeža lapai, kurie jau
mirusiems atiduoti: gelsvi ir geltoni,
šviesiai rudi ir tamsiai rudi, rausvi, rau
di ir tirštai raudoni...
Replys joja spręsdamas degte degantį
klausimą.
Jei sutapsi su nekrikštyta Vygre, tai
išeisi prieš tėvo valią ir jo valdovinį po
sūkį. O jei liksi paklusnus ir ištikimas
tėvui, tai Vygrė greit už Treiniotos iš
tekės...
Daumantas patyli susimąstęs. Paskui
Kai netrukus susitiks, tai žinia, ko
taria ryžtingai:
ji paklaus. Reikės jau aiškiai ir galutinai
- Gerai. Su savo patikėtiniais aš vis atsakyti. Klausimas aštrus. Jis tarytum
ką paruošiu Kernavės viduje.
dviašmenis kalavijas. Katrą pusę bepasi
- Ehe.
rinktum, ta vis tiek sužeis: ir sunkiai su
- Tu, viešpatie, su savo rinktine iš- žeis...
dygsti girioje ko arčiau Kernavės. Ten
Atėjo diena galop nūspręsti vienaip
su būriu bus ir rikis Suksė iš Nalsios. ar antraip. Koks gi nykus būtų gyveni
- Puiku.
mas be Vygris. Atsiskirt su ja, būni Lie
- Būsim susižinoję. Ten išryškės ir tuvos valdovas ir gyveni su kokia nors
rutėnę... Bet koks gi būtų gyvenimas
lemiamasis metas.
ir ne Lietuvoj, svetur, kažkur toli pa
- Ehe.
bėgus. Ten be Kernavės būčiau kaip
- Lemiamuoju metu maniškiai su žuvelė be vandens. Sunku ir beįsivaizkels Kernavėje sąmyšį ar painiavą.
duoti, kaip reikėtų gyventi, išėjus prieš
- Ehe • ehe.
tėvo valią... Kas šiandien bus nuspręsta
- Tada pro atdarus pilies vartus zo daryti, tas bus jau visam gyvenimui...
vada vidun. Cha-cha-chaaa.
O vienas iš mudviejų ■ Replys įsigal- Labai puiku, bičiuli.
vojęs ■ gi būtinai turėsime nusileisti ir
pasiduoti, arba Vygrė man, arba aš VygAbu vėl išgeria midaus.
rei. Jeigu Vygrė man nusileidžia, tai ji
18
atsižada pagonybės ir apsikrikštija. Jei
gu aš jai’ nusileidžiu, tai atsižadu Krikš
Žydėjo baltai. Gi uogos - kaip kraujas. čionybės ir tėvo parodyto kelio.
Jeigu Vygrė man nusileidžia, tai ji
Ruduo užtvindęs skliautą ir bekraštę praranda krivę Visaginą: tiįc dėdę o ne
girią.
tėvą. Jeigu aš Vygrei nusileidžiu, tai
Prarasdami jau visai geltonus ir rau prarandu tėvą. Kernavę, visą Lietuvą,
dus lapus, medžiai nuliūdę, neramūs, įpėdinystę ir visus turtus...
kai kurie lyg ir baimingi. Medžiams la
Jeigu Vygrė man nusileidžia, ji lai
pai gi ir už paukščius artimesni giminės: mi mane ir priedo - Kernavę, visą Lie
abieji nuo pat pavasario sūpuojas! ant tuvą, gyvenimą valdoviškoje pilyje ir
vingiuotų šakų. Kol medžiai turi lapus, didžiulius turtus. Jeigu aš jai nusilei
jiems nei liūdna, nei baugu...
džiu, aš laimiu Vygrę ir priedo - „ne
Pakrantės kuprotos, išpiltos geltonu bent skrynią... Vygrė nusileisdama pra
mu ir rudumu. Tvaiskiai raudonuoja rąstų nedaug, o laimėtų labai daug.
šermukšniai ir putinai.
Aš nusileisdamas prarasčiau ypatingai
Replys joja susirūpinęs.
daug...
Kas skirta paveldėti, turi būti ir pa
Vygrė per slapiai atsiųstą patikėtinį
prašė būtinai atjoti šiandien pasimatyti. veldėta. Susitikęs atsakys tiesiai ir ne
Ton pačion vieton, kur jiedu buvo susi pakeičiamai: apsikrikštyk ir būk mano
tikę Kūpolės naktį. Patikėtinis sakė: pati. Mudu tik per krikštą tegalime tu
atvykęs Treiniotos žygūnas piršlys. At rėti valdovų vainikus. Ir jeigu ji ne, jeigabenęs brangių dovanų ir prašąs atsaky
Tęsinys 8 psl..
mo...
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Halina Didžiulytė Mošinskienė.
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Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris. Vidury ilgametė grupės.vadovė Ona Ivaškienė

KUNIGU vienybės posėdis
Antradienį, rugsėjo 5 d. V. Zelinos
Jaunimo Namuose, posėdžiavo sekan
tys kunigai: Prel. Z. Ignatavičius, prel.
P.Ragažinskas, kun. Pr.Gavėnas, kun.
M. Gaidys, kun. S.Šileika, kun. J.Šeš
kevičius, tėvas P. Daugintis ir t. J. Ki
dykas.
Aptarta leidinio ,,Igreja Agonizan
te” reikalas. Išspausdinta 900 egzem
pliorių, kurių 800 išplatinta tarp vys
kupų, institutų, organizacijų, spaudos,
televizijos ir šiaip atskirų asmenų.Gau
ta 10 atsiliepimų. Išlaidoms padengti
suaukota 950 Cr. Nutarta leisti dar ki i
tą numerį, pristatant žinias ne iš kitų
laikraščių, bet iš originalių šaltinių.
J, ,,Boletim Báltico” pasiūlyta dėti
taip pat religinių ir pozityvių žinių, o
ne vien skaudžių naujienų ar skundų. í
Kitas svarbus nutarimas buvo kreip
tis per S.Paulo arkivyskupą, J.E.E.
Arns į CNBB sekretorių Dom Ivo
Lorscheider, kad pravestų visoj Brazi
lijoj galimai Advento ar Gavėnios me
tu,‘MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ,
pateikiant tam tikslui iš mūsų pusės
tinkamai paruoštą medžiagą.Trumpam
šios medžiagos konspektui surašyti pas
kirta trijų kunigų komisija.
PALK ir Australijos Eucharistiniam
kongresui apsvarstyti nutarta skirti iš s
tisą posėdį kita proga.' Prel. Ignatavi
čius pasiūlė naudotis žinių transliaci
jai apie Lietuvą 5-uojų televizijos ka
nalu ,,Globo”, kreipiantis tuo reikalu
pas Pe. Farina iš Rio de Janeiro.
Po posėdžio sekė jaukios prel. Z.
Ignatavičiaus IŠLEISTUVIŲ vaišes,ka
dangi šio mėn. gale jis išvyksta ilges
niam laikui į Europą.
Visi Brazilijos lietusiai kunigai jau
čiasi Jam labai dėkingi už jo rūpestį.

gerą širdį ir visokeriopą pasitarnavimą religinėj bei tautinėj plotmėj,, bet
visų labiausiai jam yra dėkingi kuni
gai saleziečiai, kurie, galima sakyti,
vien Jo pastangų dėka atvykò į V.
Zeliną, ir savo įsikūrimo laikotarpyje,
surado visuomet pas Jį nepaprasto
nuoširdumo, atsidėjimo ir pagalbos.
Mielajam Prelatui geros keliones, gau
sios Dievo palaimos ir sėkmės.

Viešėdama visus metus JAV -ese susi
tikau visą eilę pažįstamų ir įvairiuose
pobūviuose teko užmegsti naujas pažin
tis. Pristatyta, kaip „reta viešnia” iš
Brazilijos, visur buvau mielai priimta ir
parvežiau „visą glėbį” linkėjimų S. Paulyje ir Rio de Janeiro gyvenantiems lie
tuviams.
Iš Kalifornijos siunčia linkėjimus ra
šytojas Jurgis Gliaudą - St. Remenčiui;
P. J. Andrašūnas ir Milaknis su žmona ■
inž. Z. Bačeliui su ponia; P. Dargytė
Budriūnienė - p. Halinai Petraitienei;
P. Pete rein ė - Jonui Antanaičiui; P. Mic
kevičienė - poetui P. Babickui. Ponios
Gruodienė ir Venckauskienė siunčia lin
kėjimus p. Ernestui Petraičiui; Poetė
Danutė Mitkutė Mitkienė - p. Majui.
Iš Santa Barbaros siunčia linkėjimus
Klemensas Galiūnas p.Al. Vinkšnaičiui
ir Kęstučiui Draugeliui. Vincė Jonuškaitė Zaunienė kan. Juozui Janilioniui.
IŠ Čicagos siunčia linkėjimus Dr. Do
mas Giedraitis Al. Bogusląuskui ir Henrikui Valavičiui.
Rašytoja Alė Rūta - Nakaitė Arbienė,
gyv. Santa Monikoje, prašė sveikinti sa
vuosius ir visus brolius lietuvius.

Česlovas ir Elena Gedgaudai iš Kali
fornijos paieško Jono Kazlausko jau ke
li metai negaudami ij jo žinių. Pasku
tinis jo adresas buvo S.Caetano, Rua
S.Paulo, 1796, Ėst.S.Paulo.
Č. ir E. Gedgaudai, 655 Ozone St.
Santa Monika, California 90405, U.S.A.
Jei kas turėtų žinių apie Joną Kazlaus
ką, prašau pranešti nurodytu adresu.

Inž. G.Jurgis Mošinskis siunčia linkė
jimus savo mokslo draugams. Antanui
Zabielai, Konstantinui Rakauskui, Pra
nui Šukiui, Nelsonui Satkūnui ir Vygan
dui Navickui.
São Paulo Lietuviu Rymo Katalikų
Šv. Juozapo Bendruomenė patalpino
„Diário Oficial“ nr. 165,30.8.1972. 24 psl. skelbimą,kurio vertimas yra se
kantis:
„
S"
„Šiuo kviečiame Lietuvių Rymo Ka
talikų Šv. Juozapo Bendruomenės na
rius į nepaprastą visuotinį,svarbų suki rinkimą kuris įvyks 24 d.rugsėjo 1972
metais, 16 valandą nuosavoje būstynėje, esančioje Rua Inácio nr, 671, Vila
Zelinoje, São Paulo mieste, svarstyti .
tokio turinio darbotvarkę:
1. Valdybos išrinkimas,
2. Statutų aktualizacija ir. reforma,
3. Įvairūs reikalai.

Prelatas Aleksandras Arminas
vice-pirmininkas.

Liudvikas Jermalavičius
sekretorius.

MINDAUGO NUŽUDYMAS.

Tęsinys

gu Kietai pasipriešins - tesižino. Tikrai
gi tėvo teisybė: valdovo pati neturi sa
vo vyrui jokiu būdu kliudyti, ar kenk
ti, ar būti'kasdien vis besipainiojančia
sunkenybe. Ko gero begalima būtu to
liau tikėtis, jeigu ji jau iš pat. pradžios
- ne. Gi jis būtų jau iš-pat pradžios
palaužtas jos valiai. Ir ne tik jos —
daug blogiau: krivės, žynių ir visokių
tėvo priešų valiai...
Devyniolikametis amerik iet i s st u< lon t as
pasiekė stulbinantį rekordą: per KMI minu
čių jis nurijo 210 gyvų auksinių žuvelių
Paklaustas. kaip veikia skrandis, jis atsakė
..Stengiuosi apie tai negalvoti".
Vienas turtingiausių pasaulyje žmonių
yra šeikas Zajet Ben Sultan Abu Dhabis
(Persų įlankos pakrantėje). Trykštanti naf
ta jam kas valandą duoda 25 lūksiančius
dolerių pelno.
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Amerikos lietuviu kongreso

žinios

Šį puslapį tvarko Kongreso informacinės komisijos pirm. kun.P Gavėnas

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAN!
FICAÇÃO

O A PRAÇA LIDA*

D

A mais antiga do bairro

P AL KSNGIESAS
..Sėkmingiausias būdas lietuviško nusistaty mo kraujui cirkuliuoti šeimose yra lietuviška
periodinė u neperiodinė spauda“, rašo DRAU
GAS viename savo vedamtyų.
Australijos lietuviškieji TĖVIŠKES AIDAI
vieną savo straipsni užvardina „Sava spaudaprestižo reikalas" Ir tęsia: „Dabar mūsiškiai
daugiausia jau apsiplunksnoję. N.Metų sutiki
mui išleisti 15-20 doleriu, jau nebe problema.
Keliasdešimt dolerių ar ir daugiau išleisti ba liukui jau dažnai laikoma prestižo reikalu“
Ir daro išvadas „Padėkime súsàdaryti nuotai
kai, kad lietuviškas laikraštis - musų visuome
nės prestižo reikalas.

Tai gali būti ir jų ... nusigyvenimo atvaiz das.

Paėmus i rankas dabartinę „Mūsų Lietuvą"
man kyla didelis, gyvybinis klausimas: Nejau
gi S.Paulo lietuvių kolonija taip nusigyveno?.’

Praça São José dos Campos Numero 5
. Fone: 273-6613

VILA ZELINA

SÃO PAULO

SÃO PAULO

Pizza todas as noites.
Pão quente a toda hora

Dar liūdniau, kad šį pati klausimą statosi
bėtkas - ypač gi už pačios Brazilijos ribų. Ir
susidaro vaizdą kad Brazilija - nusigyvenusi,
„ubagų“ šalis, ar bent Brazilijos lietuviu kolo
nija.
O gal jei laikraštis yra gyvenimo ir veik
los atspindys • ir tiesa.

Tad ruošiant PAL Kongresą reikia šiam dviLaikraštis, paprastai, yra idėjų sėjėjas, min- lypiani klausimui duoti atsakymą. Bet konkretų, gyvenimiška.
ties
tautinės, religinės, kultūrinės minties
cirkuliavimo laidas, gyvas iniciatyvų .veiklos
Juk čia ir prestižo reikalas.
atspindys Žodžiu, skaitančiųjų būrio gyveni
mo atvaizdas.

loja simkunas
Malhas, artigos p/presentes
Atacado e varejo.

Av.Zelina, 931 - TELEFONE 274-1404

SÃO PAULO

-------------------------------- —----------------
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V PAL KONGRESO FINANSŲ KOMISIJA
LABAI DĖKOJA SĄJUNGAI-ALIANCA UŽ NEMO
KAMAI DUOTĄ SALĘ BALIUI-CHURRASCO

AUTO ACESSÓRIOS

PAUVÂNAS LIMITADA
Radtoi Toc>FM

auto-capas

PA! KONGRESO FIN ANSt&KOM ITE1 AS DĖKOJA

iu>ms Ponioms, kurios taip kruopščiai suruošė skania
vakariene-churrasco Kaip patirta, visi dalyvavusieji buvo
la labai patenkinti
i

P A L K-hi KEIKIA TALKININKU

MW: Av.
Tcfefooe: 43-1315

SÃO
SÃO CAETANO DO SUL» EST. & PAUW

PALK Fhiansų Komisija kreipiasi į visas geros važios tautiečius, kurie galė
tų prisídiéti IŠPLATINTI PAL KONGRESO TALKININKU BILIETUS.
Reikia tik 30 talkininkų, kum parduotų tik
vienų PALK TALKININKU
BILIETU KNYGELĘ.
KONGRESO

o

LIETUVAITĖ

SUPER MERCADO

Spalio mėnesio viduryje pamatomi rinkimai ir pristatymas
Sempre servindo melhor.
Tudo ao seu alcance.

ML
Juo daugiau kandidačių, juo įdomesnės varžybos.
À
Kviečiamos visos lietuvių organizacijos statyti
kandidates.
Tokiu būdu j KONGRESO LIETUVAITĖS Stato varžyta įsijungs ne vien
iíhrgaitb>kandidatés, bet ir pačios organizacijos.

c

Cereais em Geral das Melho
res Procedências.

Latarias, Laticínios e Frios —
BEBIDAS NACIONAIS E

PAL K-o TALKININKU LOTERIJA
gSBtè PER PIRMĄJĄ'!973 METU VALSTYBINĘ LOTERIJĄ. PRAMATYTI TOKIE
FANTAI:

l-ji piemuo: NEŠIOJAMAS TELEVIZORIUS-TV PORTÁTIL
II-ji
„BATEDEIRA“
99
STALO SERVIZAS-faqyeira.
IH-ji
99
fiVji
ARBATOS SERVIZAS-JOGO DE CHA.
>9
V-ji
de eaaetes“
99

TIK IŠPADUOTIVISUS
KOM

TEBELIEKA

JJLK O S BIM E T U S “ TODĖL VISI TAI,LIETUVIO BE PALKo „TALKOS BILIETO

ESTRANGEIRAS

Completo Sortimento de Artigos
para Festas.
ENTREGAS A

DOMICILIO

R u a

d a s

Giestas ,923

Fone: 274-0035

São Paulo
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PALAIKYKITE MUS PALAIKANČIUS
SKELBĖJUS. PIRKITE PAS JUOS'
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

SEKMADIENI - Rugsėjo 17 dieną 12 vai. 30 minučių Prasidės
SPAUDOS BIČIULIU

MUSU

MfaUSIEJl

Rugpjūčio 6 mirė a.a.

VALDEMARAS TAMULIS
Bvuo tik 40 m.amžiaus ir gyveno Pa
rada Inglesa.

Rugsėjo 8 mirė a.a

BALYS SABALIAUSKAS

Čia Jūsų laukia ne tik gardžios vaišės, kaip paprastai būna šių vyrų rengiamoose baliuose, bet ir gera linksma nuotaika, loterijos ir kitokį siurprizai.
Bet pagalvokit ir tai, kad gardžiai valgydami ir gerdami, bejuokaudami JOs
Kartu padarysite labai gerą, darbą — paremsi! visoj P.Amerikoj vienintelį sa
vaitinį laikraštį MOSUj LIETUVĄ, kuri negali išsiversti vien tik Ii gauna
mų prenumeratų
Pakvietimus jau galite gauti abejose klebonijose,, pas Vyrų Brolijos na
rius, Casa Verde pas Matelionius (tel.51-50-66) pas brolius Stankūnus, Prudentėje pas Motiejų Tamaliuną (tel 274-07-84).

04 m. amžiaus, kilęs iš Utenos Gyveno
Pque Rodrigues Alves, Tucuruvi
didelės nuotraukos. Biuletenis siunčiamas laik
raščiams, radijui, televizijai, bet paprašę, gali
gauti ir lietuviai per ML redakciją.

PAPINGU LABAI GRAŽŪS LEIDINIAI

K Lietuviu Enciklopedijos leidykla duoda
visiems lietuviams nepaprastą progą labai pi
giai įsigyti tris knygų komplektus. Kainos
IKI RASIM AT ANT SPAUDOS BIČIULIU BALIUJE
čia pažumėtos kruzeirais. 36 tomai Lietuviu
Enciklopedijos už 1794 kruzeirus. Vinco
.Krėvės raštai 6 tomai - 150 kruzeirų. Keturi
LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ
ZULINUS PARAPIJOS bažnyčios dar
stori B.Kviklių MŪSŲ LIETUVA tomai
bams paremti ruošiamas
Visiems gerai pažįstamo ir mielo prel.Al. už 252 kruzeirus. Tose knygose aprašomos
Armino parapijos orkestras laimėjo neseniai Lietuvos vietovės, duodama daug nuotraukų
'
KERMOŠIUS
pirmą vietą iš keleto dežimčiu o S.Paulo vals
Papiginimo laikas ribotas. Pasiskubinki t
Jis bus per visą a spalio mėnesi šeš
tybės lenktyniavusių orkestrų.
užsisakyti. Kaįn reikalinga, M.L.redakcija pa
tadieniais ir sekmadieniais. Visus para
Kiek anksčiau jo parapijos mišrus choras tarpininkaus.
pijiečius dalyvauti kviečia
labai gražiai pasirodė S.Paulo televizijoje.
Ir choras ir orkestras yra, ir yra tokie geri
Parapijos Komitetas
GRAŽIAUSIU JAUNIMO KONGRESO IR
tik prelato nuoširdžiomis pastangomis.. Di
TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖS NUOTRAU
džiuojamės ir džiaugiamės.
KŲ GALITE GAUTI PAS FOTOGRAFĄ
IŠĖJO ANTRAS BALTU BIULETENIS
RAMUTI IDIKĄ. Nuo 2 vai. po pietų gali
BALTU PARODA PRAŠO TALKÔ&
Boletim Báltico jau pasirodė 2 nris. Lietu- ma kreiptis į M. Lie tu vos redakciją.
Spalio 14-24 bus lietuvių.latvių ir estų mevių skyriuje portugališkai aprašytas Jaunimo
no ir kultūros paroda, Galeria Prestes Maia
YRA GAL TŪKSTANTIS GRAŽIAUSIŲ
Kongresas, įdėtos tautinių šOlių festivalio 2
prie PraçarPatriarca. Lietuviai esate labai
NUOTRAUKŲ IR NEBRANGIAI*
prašomf paskolinti tai parodai savo turi
mus tautinio meno išdirbinius, menininkų
paveikslus, juostas, kilimus, drožinius ir tt
Daiktus galima atnešti ir Zelinos ir Mo
kos klebonijas. Kitame ML numeryje apie
tai bus plačiau parašyta.

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE ŠVENTĖJ
Šį šeštadienį'ir sekmadienį (rugs. 16-17)
pasirodys lietuviai choristai ir taut.šokių
ansamblis NEMUNAS drauge su keliolika
kitų tautų ansambliais. Abi dienas progra
ma prasidės lygiai 19 valandą. Bilietus jau
galima gauti R.Condessa São Joaquim 381

V E. C U L OS LTDA.

CONCESSIONÁRIO CHEVROLET

VENDAS • PEÇAS <> SERVIÇO

AUTOMÓVEIS eUTILHARI^^^^IONETAS ^CAMINHÕES
j

Rua Ibitirama, 1269 - Fones: 273-1721 - 273-1453 - 63-3664 - PBX.
Caixa Postal 30.072 - São Paulo - End, Telegráfico MELIONAS - SP

DUODAMOS STIPENDIJOS

Iki šio mėnesio galo Amêr&os valstybių
organizacija (OSA) priima prašymus no
rinčių studijuoti Ispanijoje,Venezueloje,
Porto Rico ir Š.Amerikoje. Studijos tęs
tųsi tarp 6 ir 18 mėnesių. Studijų oi bus
galima : augalų biologiją,miškininkystę
planavimą ir statybą, susižinojimo moks
lus ir bibliotekas. Kas tuomi domisi,gali
kreiptis į OEA Avenida L-2,quadro 603,
Modulo 18-SGA, Brasilia.

COMUNICADO QUE
tC H Í V R O L E V

AES TA MEL MUDOU PARA A LINHĄ

COM AMPLAS OFICINAS, FUNILARIA E PINTURA.

VENDAS DE VEÍCULOS OPALA CAMINHÕES1 PICK-UP COM FINANCIA
MENTO ATÉ 3 ANOS.
TEMOS UM SERVIÇO „EXECUTIVE SERVICE“ QUE VAI BUSCAR E ENTRE' GAR O OPALA EM SUA RESIDÊNCIA OUR ESCRITÓRIO.
DESCONTO ESPECIAL PARA OS LITUANOS.

I
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