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B n A Z i L U A
São Paulo

JUS NUBAUS, JEIGU. .
Miestas išleido įstatymą pagal 

kuru bus stipriai baudžiama už miesto 
šiukšlinimą. Štai svarbiausi Įstatymo 
punktai:

UŽ ŠIUKŠLIŲ METIMĄ į gat
ves 62,20 kruzeirų

Už metimą šiukšlių į tušsius sKly» 
pus,kanalizacijos bei vandens surinki
mo Šulinius (bueiros) griovius, upokš
nius, upes, kūdras ir ežerus, už iškabi
nimą viešose vietose skelbimų, lape
lių, bauda 268.80 kruz..

PRIVATIEMS ASMENIMS neva
lia statyt ožiukus ar kitus ženklus įva
žiavimams ir išvažiavimams ar autom o., 
bilio pastatymui (estacionamentO)pažy. 
mėti. Pabauda 67.20 kruz.

STATANTIEJI NAMUS ir juos 
taisantieji privalo pasirūpinti vieta at
matoms, griozdui, pagal miesto dar pa
tvirtinsimus pavyzdžius.

UŽ TAISYMĄ IR PLOVIMĄ au
tomobilių gatvėse pabauda ,,salário mi
nimo“.

DRAUDŽIAMA privačiuose na
muose įsirengti atmatoms deginti kros- 
nis-incineratorius.

DRAUDŽIAMA tiek perkrauti 
šiukšles ir šlamštą vežančius sunkveži - 
mius, kad iš jų birtų^ važiuojant, į gat
ves. Pabauda 268.80 kruz.

KĄ IŠVEŠ MIESTAS?
1. Statybos liekanas iki 50 litrų,in

duose ar pakuose.
2. Baldų dalis, čiužinius ir kitus namų apy

vokos reikmenis,rakandus, jei jie bus susmulkinti
ir tilps 100 litro induose ar pakuose.

3. Restoranų,barų,turgų, skerdyklų, kapinių, 
parodų, viešųjų pastatų ir mokyklų atmatas iki 100 
litrų. Už išvežimą didesnių kiekkių reiks primokėti

PABAUDA UŽ GATVĖJE PALIEKAMUS 
automobilius virš penkių dienų :268.80 kruz..

67.20 kruz. pabauda už laikomas ar palieka
mas bet kokias medžiagas, prekes, daiktus, pavyz
džius, skelbimus Šaligatviuose, soduose,ir kitose vie
šose vietose ir tie daiktai konfiskuojami Be to „sa
vininkas turi apmokėti jų nuvežimo išlaidas.

MIESTAS NORI ISMOKYI GYVEN
TOJUS LAIKYTIS ŠVAROS. TAI

.t NE TIK SVEIKÂ; BET IR GRAŽU »

PASAULYJE

Izraelis Šią savaitę įsiveržė Libano 
teritorijos pietinėn daliu. Lėktuvai, tan
kai, pėstininkai naikino, neva, arabų te
roristų lizdus. Keletą dežimčių jų,girias, 
sunaikinę, paėmę belaisvių,nemaža gink
lų ir amūnicijos.

LIBANAS ir kiti arabų kraštai la
bai griežtai protestuoja, šaukiasi pasau
lio pasmerkti toki Izraelio elgesį.

IZRAELIS. Ir ministras pirminin
kas ir užsienio reikalų ministras keletą 
kartų pabrėžė, jog ir toliau naikins te
roristų lizdus, kur tik juos ras, jei ara
bų vyriausybės neįstengia pačio:s jų su
valdyti.

à F R I K A
Praėjusią savaitę kilo kovos tarp 

Ugandos ir Tanzanijos respublikų. Aiš
ku, viena pusė kaltina kitą už kovų 
pradžią. Ar tai išsivystys į tikrą karą, 
ar greit pasibaigs .tartum peštynės,tuo 
tarpu niekas nežino, kaip nežinia ko
dėl pradėta kovoti.

VATIKANAS

5n Tėvas lankėsi Venecijoje ir Iž
dine mieste, kur buvo Italijos Eu

charistinis Kongresas. Ta proga jis 
pasakė, kad daug žalos daro ne tik 
katalikų, bet ir visų krikščionių vie
nybei ginčai dėl Svč. Sakramento. 
Atsiranda, mat, ir tarp katalikų ne
benorinčių tikėti, kad Svč. Sakra - 
m an t e nuostabiu būįu yra gyvas ir 
tikras V.Jėzus Kristus, Dievas ir 
žmogus

SOVIETŲ RUSIJA.
Susirinko Sov.Parlamentas. Jis 

tur|s svarstyti aplinkos nuo užterši
mo apsaugą. *■

NE TIK GRŪDU BET IR BUL- 
vių stoka komunistiniame rojuje? S-a- 
koma, kad jų negana teužderėję dėl 
didelės sausros praėjusią vasara O 
kviečių ir kitų grūdų Soyietija per 
kasi tame nuolat bolševikų keikiama
me kapitalistiniame Amerikos krašte 
ir jam sumokės už tai virš bilijono do
lerių

S, VIETNAMAS paleido tris ame» 
rikiečius lakūnus iš nelaisvės ir giriasi 
pasauliui padarę pirma žingsnį taikon 
su Amerika. Tik dabar Amerika turinti 
sutikti su komunistų reikalavimais.

JAPONIJA
Ministras pirmininkas Taną.ka š.m 

28 lankysis kom. Kinijoje, larp ki
ta ko jis nori padaryt su Kinija tai 
kos sutartį.

Doveinienė, Aida SmalinftettėT-44awja_IaiŪajlSkienėJ Angelė Bajalienė ir Aldona Milmantienė.-
Lietuvos nacionalinė J, Gaižučio nuotrauka

Detroito ir apylinkės lituanistinės mokyklos mokytojai pertraukos metu. Pirmoje eilėje iš kaires: Ka
zys Gricius, kun. Viktoras KriŠČiŪnevičius, Galina Gobienėe mokyklos vedėjas Kostas Jurgutis ir kun. 
Alfonsas Babonas. Antroje eilėje: Edvardas Skiotys, Ramunė Stonytė, Danutė Arlauskienė, Danutė

J. Gaižučio nuotrauka
M.Mažvydo biblioteka
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Jūratė Vebiaity tė-Litchefield, baigusi 
Columbia universitete (New Yorke) 
muzikos magistro studijas, i savo re
čitalį įtraukė ir lietuvių kompozitorių 
dainas.

Pirmąją savo meno parodą (tapybos 
ir grafikos) Filadelphijoje surengė Kris 
tina Kutkutė. kątik baigusi dailės stu
dijas

Eglė Juodvalkytė Čikagoje išleido pir
mąjį savo eilėraščių rinkinį. „Jei tu pa
liesi mane", 44 puslapių.

Kanadoje religinio meno parodoje iš
statyti ir Telesforo Valiaus kūriniai 
Žemaitija VIII ir Žemaitija L. (litogra
fia).

Čicagos Marquette parko lituanistinę 
mokyklą šiais metais lankė 282 moki
niai. o K.Donelaičio mokykla, įsteigta 
prieš 1959 metus tik su 35 mokiniais, 
lankė 440.

Argentinoje La Platos meno akademi
joje dėsto dr Raquel Kuliony té-Bra- 
žiūmenė gavusi daktaratą La Platos 
valstybiniame universitete už darbą 
apie Lietuvos meną ir lietuvių kalbą.

Dr. H.Jakimavičius, New Yorko uni
versiteto administracinių mokslų fa
kulteto profesorius, metus praleido 
Sydnėjaus technikos institute, Austra
lijoje.

De troito lietuvių jaunimo choras at
šventė savo penkmetį. Dainuoja 61 
dainininkas, pritaria 7 muzikantai.

Dienraštis Draugas, einąs Čikagoje, at
šventė savo šešiasdešimtmetį.

La Platos savivaldybės suorganizuoto
je meno parodoje Lydija Kalibaitė-Pe- 
reira laimėjo vėl pirmą vietą ir diplo
mą už piešini Neturėjau tai daryti.”

Poetas Stasys Santvaras mini 70 metų 
amžiaus ir 50 metų darbuoties sukak
tis. Gyvena Bostone, JAV.

Leidykla „Manyland Books” išleido 
Marijos Saulaitytės eilėraščių rinkinį 
anglų kalba „And You” (Ir Tu). Tai 
trečias jos leidinys, pirmieji du lietu
vių kalba.
Dr. Algirdas Avižienis iš JAV-ių rugsė
jo mėnesį vadovauja kompiuterių tarp
tautinės konferencijos techninei prog
ramai. Yra gavęs 1969 metais NASA 
Apollo pasižymėjimo ženklą.

Romoje Šv.Kazimiero kolegijos rekto
rius prel. L.Tulaba šventė savo 60 me
tų sukaktį. Vicerektorius ir istorikas 
P.Jatulis bei prel. K.Razminas mini 
tą patį amžių.

Lietuviai saleziečiai Alpiu kalnuose ha 
rijoje surengė tris vasaros stovyklas 
(tarp dviejų ir keturių savaičių ilgio): 
Vokietijos lietuvių jaunimui, viso pa
saulio lietuviams, jaunimo vadovams.

Liepos 19 d. visoje Australijoje buvo 
maldos diena už Lietuvą, paskelbta 
to krašto vyskupų.

Vokietijos vyskupų konferencijos pir
mininkas Mūncheno kardinolas Doef- 
neris išleido specialų pareiškimą apie 
Bažnyčios padėtį Rytų Europoje, iš
skirdamas Lietuvos Bažnyčią, raginda
mas „kelti balsą ginant persekiojamuo 
sius.”

Teisininkas Antanas Vaišnys, gyvenąs 
JAV-se, sulaukė 70 metų amžiaus. 
Nuo 1930 metų dirbo Marijampolės 
teisme.

Lakewood mieste, prie Philadelphijos, 
Šiemet įvyko 58-loji Lietuvių diena.

1973 metais sueis 40 metų nuo Da
riaus ir Girėno skridimo „Lituanica” 
lėktuvu ir nuo jų mirties. Šiais me
tais dalyvauja 1.000 asmenų minėji
me Čikagoje pritarė siūlymui prašyti 
JAV-bių pašto Valdybos išleisti ta pro 
ga oro pašto ypatingus ženklus.

PAVERGT
L I

OJE
E T U V O J B

Alytaus šaldytuvų gamykla neužilgo 
gamins iki 330 tūkstančių „Snaigės” 
modelių šaldytuvų per metus.

Vilniuje baigtas statyti Valakampių til 
tas, kurį pastatė Vytautas Jankauskas, 
dirbęs ir prie naujų Antkainio ir Laz
dynų tiltų.

Lietuviai susirūpinę, kad jaunimas pa
sirinktų profesijas ar specialybes, ku
rios leistų jiems Lietuvoje pasilikti ir 
dirbti prie tų darbų (pvz.naftos valyk
lose), kurioms sovietai numato atvež
ti darbininkų ne lietuvių.

Vilniaus elektros skaitiklių gamykla 
Šiais metais pagamins apie du milijo
nus tokių aparatų, eksportuojamų į 
20 šalių.

Kauno daržovių saugykloje telpa 1500 
tonų daržovių ir vaisių.

Šilalės siuvimo įmonė per metus paga
mina 250.000 siuvinių.

Prie Klaipėdos įrengtas 80.000 kva
dratinių metrų šiltnamis, kuriame au
ginami miestui grybai ir daržovės.

Kuršių žvejai sugavo per metus 4 2 to
nas sterku, 46 t.ungurių, 15 t.žiobrių,

473 tonų menkių ir 124 t.karšių
\

Ketvirtadalis „Žalgirio staklių fabriko 
gaminių iš Vilniaus keliauja i vieną iš 
32 užsienio šalių.

Palangoje atostogų metu pereina apie 
300.000 asmenų, kurie, tarp kitko 
kasdien suvalgo 25 tonas duonos, iš
geria 8720 butelių vyno ir pasigar
džiuoja 3 tonomis ledu

Šiais metais Kauno radijo fabrikas pra
dėjo gaminti labai mažą televiziją; 16 
cm. ekrano, 3,5 kg.svorio.

Rugpjūčio 23 Lietuvoje mirė prof 
Balys Dvarionas, 68 melu amžiaus 
muzikas, kompozitorius,pianistas ir 
dirigentas. Studijavo Leipcige. Berly
ne, buvo Kauno radiofono simfoninio 
orkestro dirigentu,Vilniaus simf.orkes
tro vadovu.

Lietuvos ūkininkų tarpe 24 000 pri
klauso įvairiems meno rateliams.

Lietuvoje išleista A. Tauragio knyga 
anglų kalba apie lietuvių muzika, nuo 
liaudies muzikos iki kompozitorių. Pa
vadinta „Lithuanian muzika”

Jurgio Gaižausko vadovaujama Lietu
vos kaimo kapela koncertavo įvairiuo
se vak. Europos kraštuose

Aštuoniasdešimt metų amžiaus šiais 
metais švenčia Jonas Dambrauskas, 
kurio garbei Kaune suruoštas jo kūri
nių koncertas, kuriame dalyvavo ir 
berniukų choras „Varpelis”.
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PRESTIŽO KLAUSIMU

Pietų Amerikos Lietuviui Kongreso 
skyriuje praėjusiu savaitę tilpo straips- 
nelis,/ kurio autorius Pr. G. su Australi
jos laikraščiu ,,Tėviškės Aidas“ sako 
jog „ Sava spauda yra prestižo reikalas1' 
Irūs prideda: „Paėmus j rankas dabartinę 
„Mūsų Lietuvą“, ,man kyla didelis gyvybinis 
klausimas: Nejaugi S.Paulo lietuvio kolonija 
taip labai nusigyveno“? .

IŠ paskutinio sakinio neaišku, kaip jį su 
pranta pats autorius. O suprasti ji galima 
bent dvejopai. Ar autoriui atrodo pats laikraš
tis tiek nugyventas, kad skaudu jį ir į raukas 
paimti, ar atrodo pati lietuvių koloniją ir jos 
veikla tokia nusigyvenusi, kad joje skurdžiai 
mažai kas rašoma M.Lietuvoje?

Sakoma, jog pelėdai jos vaikas gražiausias. 
M.Lietuvos redaktoriai ir leidėjai nėra tokie 
išdidus, kad galvotų, jog M.L. jau yra įkopus 
i tobulumo viršūnes ir jos nebereikia gerinti. 
Kita vertus, pakanka sugretinti M.Lietuvos 
numerius, kokie jie buvo prieš 3,5 ar ir 10- 
13 metų ir tuoj krenta į akis, kad ji ne nusi
gyvenus », o tikrai prasigyvenus. Dabar ji vi
sai padoriai atrodo. Turi net 5 skirtingus rai
dynus, yra įvairiau ir estetiškiau sustatoma, 
ne kartą jau išėjo dviejų ir trijų spalvų. Ar vi
sa tai ne prasigyveninio ženklai? Formatas, 
tiesa, sumažėjo bet padidėjus puslapių skai
čiui iš 4,6 iki 10 laikraštis padidėjo, ne suma
žėjo. Trumpai: grynai techniškai musų laik 
rastis nuolat eina gervn

Meskim aki j jo turini. Išeivijos laikraščiui 
svarbu duot ko daugiau informacijų iš lietu
viškojo pasaulio, iš okupuotosios tėvynės ir 
iš visur, kur lietuviai gyvena ir veikia. Tam rei
kalui M.Lietuvoj skirti 2,3,4,ir 8 puslapiai. 
Kadangi 9 ir 10 puslapiai skirti musų lietu
viškosios padangės gyvenimui, tai turim iŠ 
viso 6 puslapius skirtus lietuviškam gyveni
mui, jo veiklai ir problemoms. Ar to per ma
ža? Net ir pirmas puslapis neretai atiduoda
mas lietuviškiems nepaprastiems įvykiams 
iškelti, nors jis turėtų tarnaut Brazilijos ir vi
so j^aulio žinioms. Taigi negalima sakyti,kad 
ML yra nuskriausta lietuviškoji informacija.

Autorius Pr. G. gal mano, kad skurdumą 
parodo labai maža žinių iš S.Paulo ir visos 
Brazilijos lietuvių gyvenimo ir veiklos.? O ką 
reiktų aprašinėti? Apnašo M.Lietuva kitų 
kraštų chorų koncertus, išvykas, tautinius 
šokius, įvairiausius kursus, suvažiavimus, 
mūsų mokslininkų konferencijas, jaunimo— 
ateitininkų, skautų stovyklas, kursus, studijų 
dienas,jų organizuojamas viešas demonstra- 
rijas už Lietuvos laisvę, už Bražinskus, už Ku
dirkas, už Kalantą ir tt, ir tt. Tai vis kitur. O 
kas tokio per metus pas mus suorganizuota 
ir M.Lietuva nutylėjo9

Gal autorius pasigenda diskusiniu straipsnių 
opiaisiais mūsų reikalais? Gal M.Lneiškelia mū
sų veiklos trūkumų, neduoda nauju idėjų? To 
mažai, galima pripažinti. Bet tai ne todėl, kad 
redakcija nenorėtų ir nenorėtų ką pasakyti. Lai 
kas visiems žinoti štai kas: Nors tėvai jėzuitai 
duoda ir redaktorius ir administraciją ir neša vi 
są laikraščio leidimo bei išlaikymo našta, iš to 
negaudami jokio atlyginimo, bet M.Lietuva nė-

Petras Pakalnis

ko N 3 1 i Z R A E L fS?

Prieš porą metų žydai ir arabai paskelbė 
karo paką ubas prie Sueso Kanalo. Tos su
kakties i ova vienas įtakingas Izraelio laikraš
tis pasidž. \ kad žydai niekuomet nebuvo 
tokioje geroje padėtyje, kaip dabar. Iš tiesų, 
per paskutiniuosius dvejus foetus Izraelio pa
dėtis žymiai pagerėjo. Atvykusi į JAV, Goldą 
Meir, Izraelio premjeras, išprašė iš preziden
to Niksono parduoti karo lėktuvų kurie už
tikrintų Izraėlio erdvės, saugumą. Išvaręs ara
bų partizanus iš savo krašto, Jordano karalius 
Husseinas paskelbė pianą sudaryti iš Vakarų ir 
Rytų Jordano pakraščių federalinę karalystę, 
kuri žydams (ikrai nesudaiytų jokio pavojaus. 
Be to, Libano vyriausybė užėmė partizanų 
tvirtoves Izraelio pasienyje ir visiškai sustabdė 
jų veikimą. Neseniai Egipto prezidentas Šaria
tas išvarė rusus iš savo krašto, nes Sovietai 
nedavė jam ginklų pulti Izraelį ir atsiimti 
žydu okupuota Sinajaus pusiasalį. Tai Buvo 
didžiausias Izraelio laimėjimas. Nėra vilties, 
kad Sirija atsiimtų Golano aukštumas, kuriose 
Izraėlio kariuomenė stipriai įsitvirtino. Taigi, 
žiūrint į.visus žydų kaimynus, Libaną, Siriją, 
Jordaną ir Egiptą, darosi aišku kad tuo tarpu 
Izraelio respublikai negręsia joks saugomos pa
vojus.

Kas priklauso Izraeliui?

Savo laiku visos Izraėlio vyriausybės tvir
tino, kad jos nori dviejų dalykų, būtent, kad 
arabai pripažintų jų respubliką ir užtikrintų 
jos neliečiamybę. Bet dabar, kada Izraėlio 
respublika yra pripažinta ir saugi, darosi ne
aišku, ko iš liesų Izraelis siekia. Ar jis nori, 
kad arabai pripažintu senosios Izraėlio respu
blikos teritorijos neliečiamybę, kokia ji buvo 
prieš 1967 m. karą, ar ir naujų žemių okupa
vimą teisėtu karu. Kitais žodžiais tariant, ko
kios žemes priklauso Izraelio valstybei?

į tą klausimą žydai neduoda jokio aiškaus 
atsakymo,nes jų nuomonės yra suskilusios į 
tris grupes.

Pirmõji grupė, vadovaujama Goldą Meir 
ir krašto apsaugos ministério Dayan, nori 

pasilaikyti visas žemes, užimtas per 1967 m. 
karą. Jų nuomone, • ■Izic ,'io vallybės ir 
okupuotu žemiu galėtu laisvai cirkuliuoti ka
pitalas ir darbo jėgos, ir arabai okupuotose 
žemėse turėtų autonomiją sprendžiant vietos 
klausimas. Bet tokia politika nerastų užsieny
je pritarimo ir prieštarautų Jungtinių Tautų 
sprendimui, kad žydai turi atiduoti arabams 
okupuotas žemest >

Anuoji gmpė, vadovaujama vice-premjero 
Ygal Allon, norėtų grąžinti okupuotas žemes 

arabams ir užtikrinti izraėlio saugumą ginkluo
tomis žydų kolonijomis, įsteigtomis Vakarinio 
Jordano pasienyje. Su Egiptu tuo klausimu 
reikėtų susitarti kitaip.

Trečiajai grupei vadovauja užsienio reikalų 
ministeris Abba Eban ir finansų ministeris 
Sapir. Jų nuomone Izraelis turėtų grąžinti 
arabams visas okupuotas žemes, išskyrus Jor
dano karalystei priklaususią Jeruzalės dali ir 
Golan aukštumas, atimtas iš Sir jos. Tokiu 
būdu Izraėlis išpildytų Jungtinių Pautų reika
lavimą ir nustotų įkyrios arabų mažumos, 
kuri Izraėliui visuomet gali būti pavojinga. 
Tuo tarpu Izraėlio valdomose žemėse yra 
1.400.000 arabų, iš kurių 400.000 Izraėlio 
piliečių. Kadangi arabų prieauglis yra žymiai 
didesnis už žydų, laikui bėgant arabai galėtų 
pavyti ai pralenkti žydų skaičių ir sudaryti 
krašto daugumą.

Turbūt norėdama nudelsti šio opaus klau
simo sprendimą, Goldą Meir nekartą»kvielės 
arabus, ypač Egipto prezidentą Sadatą, pradė
ti betarpiškas derybas, bet arabai atsisakė.o be
tai piškos der bos su Jordano Karaliumi neda
vė jokių rezultatų. Vienintelis objektyvus tar
pininkas galėtų būti Švedijos diplomatas Gu
nnar Jarring. Jis nekarta tarėsi su žydais ir 
arabais ir gerai pažįsta painia Artimųjų Rytų 
problema. Tačiau rugpjūčio mėnesi numaty
tos Jarring derybos neprasidėjo, nas i jas la
bai skeptiškai žiūri Egipto vyriausybė Kaip 
ten bebūtų, Goldą Meir nori atkelti busimuo
sius Izraelio seimo rinkimus iš lapkričio i 
kovo ar balandžio mėnesi (1973 m.) ir su
žinoti tautos valia. Tuo tarpu ji veda dvipras
mišką ir neaiškią užsienio politika ir nepasako 
aiškiai, ko iš tiesų Izraelio valstybė siekia 
faciau reikia pripažinti, kad gudrūs Goldą 
Meir manievrai ir arabų susiskaldymas išėjo 
Izraėliui į naudą

Tėvas ir sūnus Bražinskai Turkijos teisme.'Nuotrauka iš Turku spaudos
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DIDYSIS MISIJONIERIUS
TĖVAS JONAS BRŲŽIKAS. S.J.

ATVYKO Į ČIKAGĄ 
ATŠVĘSTI 50 METŲ KUNIGYSTĖS 

IR 75 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIS.

■ TETRŪKSTA 16 MISIJŲ IKI 1000!

SAVO IŠKALBA IR PAMOKSLŲ TURININGUMU, VESDAMAS MISIJAS
VISUOSE PASAULIO KRAŠTUOSE, SUTRAUKIA MINIAS ŽMONIŲ!

TOKIO KITO GALINGO IR SĖKMINGO MISIJONIERIAUS MES NETURIME!

ŠITAIP RAŠO APIE MUSŲ MYLIMĄ KLEBONĄ ČIKAGOS „MUSŲ ŽINIOS“ IR KITI AMERIKOS LAIKRAŠČIAI.

\ Ateinanti sekmadienį, rugs. 24,rengiamos jam iškilmės,paminėti jo kunigystės jubiliejų. Bus iškilmingos Mišios, meniška akademi
ja ir banketas. Netrukus po minėjimo jis patrauks namo, j į savo mylimą šv. Kazimiero parapiją, dar pasidarbuot iki Dievas duos 
jam jėgų. Laukiame grįžtančio! Rugs. 17 švKazimiero parap. Maldos Apaštalavimas aukojo už jį šv. Mišias.

Apie paskutiniuosius Bražinskų prasidėjo

įvykius
Klevelande, Amerikoje, einanti Dir

va gavus iš Lietuvos pluoštą žinių, ku
rios bus įdomios M.L. skaitytojams.

NUKENTĖJO TĖVAI
Romui Kalantai susideginus, valdžia 

keršijo jo šeimai. Tėvai buvo kurį laiką 
suimti ir tardomi. Atrodo, jog laikraš
čiuose paskelbtas pasikalbėjimas su mo
tina buvo išgautas tų tardymų metu. 
Kaip, atsimename, motina tardymo me
tu pasakius, kad sūnus buvęs silpno 
proto, nereligingas.

IEŠKOJO FOTO APARATU
Kratant suimtuosius ypač ieškota 

ar kas turi foto ar filmavimo aparatą. 
Sklido gandai, jog tam tikri asmenys 
ne tiktai fotografavę įvykius, bet ir 
filmavę demonstruojančius jaunuolius, 
ir sovietinių parašiutininkų žiaurumą. 
Esą mėginama išsiųsti į laisvąjį pasaulį 
nuotraukas demonstravusių merginų, ku
rioms, įsiutę tardytojai, kirpo plaukus. 
Esą nufotografuoti per demonstracijas 
užmuštieji policininkai bei sudegintieji 
pastatai.

UŽDRAUSTA DAKTARUOTIS

Romo brolis mokytojas buvo besie
kiąs daktaro laipsnį. Po Romo tragedi-
jos, jam"' nebeleido laikyti egzarųinų 
tam mokslo laipsniui gauti.

NEBEIŠLEIDO Į UŽSIENIUS

Tam tikrą laiką buvo sustabdyti visi 
išvažiavimai į užsienius, nors išvažiuo-

L® ®letuvojo
janneji arroae laoai ištikimi sovietinei 
santvarkai. Vėliau, išvažiuojantiems ne 
tik į laisvuosius bet ir į kitus komunis
tinius kraštus, griežtai įsakyta nekalbė
ti apie Kauno įvykius. Visi turi sakyti 
kad susideginusieji buvo psichiniai ne
sveiki.

SUSIDEGINIMAI KITUR

Lietuvoje kalbama, jog buvę suside
ginimų dar Varėnoje ir Šiauliuose. Iki 
Šiol gi laisvajame pasaulyje nieko neži
nota apie susideginimą Šiauliuose.

ATGIMIMAS - RENESANSAS

Jaunimo nepasitenkinimą esama pa
dėtimi Lietuvoje vadinama ,,renesan
su” arba atgimimu. Į Lietuvą atėjusi ru
sų satelitų kraštų spauda iš pradžių tu
rėjo nemaža žinių apie Kauno įvykius ir 
ją žmonės griebte išgrobstė. Vėliau po
licija konfiskavo visus iš komunistų 
kraštų ateinančius laikraščius, kuriuos 
buvo kiek žinių apie susideginimus.- 
Lietuvoje žmonės yra visuotinai įsiti
kinę, kad Lenkijos Gdansko darbininkų 
sukilimas pagerino jų ekonominius rei
kalus. Daroma išvada, jog ir lietuviai 
darbininkai turį streikuoti arba sukilti.

SPAUDA IŠ UŽSIENIO

Retkarčiais patekęs Lietuvon koks 
lietuviškas laikraštis, ar jo iškarpa eina 
iš rankų į rankas tarp asmenų ir grupių, 
kur yra pasitikėjimas savo tarpe.

AP agentūros žinia, kad Tur
kijoje prasidėjo Bražinskų byla, 
spaudoje pasirodė rugpjūčio 23. 
Bražinskai, tėvas 48 metų ir sū
nus Algirdas 18 metų, kaltinami 
nužudymu, kitų asmenų lais
vės pažeidimu, nelegaliu ginklų 
turėjimu.

Bražinskai teismui aiškino* 
kad jie veikė pavesti pogrin
džio organizacijos, kuri siekia 
pašalinti diktatūrinį režimą So
vietu Sąjungoje.

Lėktuvo stiuardesė NataŠa 
Kurčenko, 18 m., buvo* nu
šauta atsitiktinai, susi šaudžius 
su slaptosios policijos agentais. 
Pirmieji šaudyti pradėjo agentai.

“‘Mes nenorėjome pavartoti 
ginklų — pareiškė Bražinskas. 
— Mes tenorėjome pasiekti Tur
kiją taikiu būdu ir perdavėm raš
telį pilotui apie savo norą tuojau, 
kai tik lėktuvas pakilo”.

Tėvas ir sūnus pareiškė ne
są Sovietų piliečiai. “Mes esa
me Lietuvos piliečiai, pogrin
džio organizacijos nariai Sovie
tų Sąjungoje”.

Rusai— sako agentūra — te- 
bespaudžia Turkiją, kad Bražins
kai būtų išduoti. Turkijos teis
mas nusprendė, kad byla būtų 
nagrinėjama Turkijoje net ir • t- 
da, kai Turkijos apeliacinis teis
mas atsisakė pripažinti Bražins
kų veiksmus politinio pobūdžio.

Byla truksianti iki spalio 12.
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O nosso grupo chegou em Montreal no dia 
18 de julho, as 22 horas Não deu para ver na
da além dos membros da famílias que nos hos
pedaram e as luzes da cida’de. escurecidas pelo 
cansaçco de doze horas de viagem

O que vem os turistas lá? Nós visitamos o 
Oratorio de São José, construído na mon
tanha que deu o seu nome à cidade há cente
nas de anos, uma igreja imensa, o centro mo
derno com praças de ..shopping“" ‘o Place 
des Arts“, as igrejas antigas, a feira de ..pulga“ 
(assim éles chamam a feira que vende tudo 
usado), o Metrô sensacional. Imagine os ocu
pantes de um ombus ou vagáo de Metro subi
tamente expostos a turma de 3 5 lituanos, fa
lando lituano. português, espanhol, alemão e 
inglês ao mesmo tempo

A primeira paróquia lituana foi criada em 
19 12 uma nova igreja (de S Casimiro) cons
truída em 1956. e a segunda paróquia (N.Sra. 
de Ausros Variai) em 1950 o pároco- atual 
é o Pel L Zaremba, que é conhecido em São 
Paulo e em Montevideo também E aqui que 
nós nos reunimos antes de ir á cidade, e >o 
salão da paróquia a juventude e a Comunida
de Lituana preparou uma festiha cc mo rn 
slides“ do Brasil, refresco, sanduíches e tal 
coisa

Os lituanos de Montreal são proprietários 
de um acampamento ao lado do Lac Sylvère, 
nas montanhas Laurentinas 140 km. da cida
de Aqui acampam os esoteiros, os bandei
rantes lituanos. a associação católica (ateiti
ninkai) A floresta de pinheiro é muito densa 
o ar e fresco e limpo, o lago como de vidro, as 
cabanas centrais feitas num estilo lituano. Cer
ca. de 200 pessoas passam as suas férias aqui.

O jornal dėles e a'Nepriklausoma Lietuva“, 
o grupo fiklôrico chamâ-se ..Gintaras“, e já 
ficou famoso poi ter uma orquestra com ins
trumentos folclóricos (Skudučiai, birbvné-s, 
etc) Eles cançaram conosco no IV Festival 
das danças folclóricas lituanas em Chicago 
(junto com 2.000 outras pessoas) Há duas es- 
colihnas lituanas e também um curso superior 
de estudos lituanos

M U S U LIETUVA ... -- ----- - ■ q 1......

DANGA US RITMAS
Živilė

Jaučiu
KELIONĖ J JAUNIMO KONGRESĄ

• ■ f

vėjas išdraiko plaukus...

Matau -
debesys klajoja danguje...

Vėjas šaltas, 
vėjas aštrus, 

šiurkštus.

Debesys
mirga saulės spinduliais;

Debesys
skraidžioja, 

slidinėja neramiai...

Keičia spalvas, 
formas 

ir vietas...

Vėjas
savo impulsu
debesis nukelia

kitur 
ir kitur;

Duoda jiems naujas formas.
Jie visi susilieja

i skirtingos spalvos 
vienetą...

Vejas
galingas

pučia debesis, 
o mano nosis šąla. .

Sekdama
dangaus ritmą, 

jaučiuosi laisva 
lyg debesys..

72. VII 1.30.

Eram mals ou menos 9:30 lis da noite do dia 
27 de junho, quando decolou o jato da Aerolineas 
Argentinas, cheio de alegria, rumo à Nova York, che
gando lá às 8,05 da manhã do dia seguinte. Lá esta
va para nos receber o padre Saulaitis. Poucas horas 
depois embarcamos num outro avião rumo à Chica
go. Haviam muitas pessoas para nos receber, entre 
êles o padre Sulcas.

Bem, ficamos em Chicago 10 dias, onde houve 
a mais bonita festa de todo o congresso: foi a ..Šokiu 
Švente", que foi muito publicada nos jornais de Chi 
cago, pois a abertura do congresso foi feita pela espo
sa do presidente Nixon.

Dia 8-7 partimos de Chicago pata a Stovykla 
de „Romuva” onde ficamos cinco dias, quase tôdas 
com chuvas, mas mesmo assim tudo correu bem.

Da stovykla fomos para a cidade de Toronto, 
Canadá. Lá ficamos apenas 2 dias, pois após esta pa
rada iamos fazer uma viagem turística conhecendo 
os pontos turísticos de Canadá e Estados Unidos.

Bem, saímos de Toronto dia I 7 7 pela manha 
rumo à Niagara Falls, Cataratas de Niagara do lado 
do Canadá, logo após atravessamos a fronteira para 
entrar novamente nos Estados Unidos. Lá ficamos 
viajando 10 dias conhecendo muitas cidades como: 
Boston, Hartford. Providente. Putnam. Neringa e 
muitas outras, sendo o ponto final em Nova York,

Nesta viagem tudo correu bem graças a Deus. 
Chegamos em Nova York dia 24-7. lá ficamos ainda 
dois dias, para fazer as últimas compras, e conhecer 
a cidade mais importante dos Estados Unidos. Bem 
ao fim destes 2 dias, era a hora de partir.

Eu não sei, mas deviam ser umas 9:30 ou 10 
horas da noite quando o jat da Aerolineas. cheio de 
lágrimas e angústia deixava a linda cidade de Nova 
York rumo a São Paulo.

Gáudio Dyiis, 4-9-72

Entre os lituanas mais conhecidos são Pe 
F. Jucevičius, um filósofo; o pinto» Romual 
das Bukauskas, P. Baltaduonis, esculior de rai
zes de árvores, a Sra. I. Lukoševičiene, socio 
Ioga, o poeta Henrikas Nagys. Sra Birute Na 
giené, professora de balet. e muitos outros

Visitamos a exposição ..O homem e seu 
mundo“ na ilha de Sta. Helena, na qual sa
lios países expõem sua arte, cultura, indústria 
No pavilhão da União Soviética achamos mui
tos artigos lituanos - quais, c claro, não são 
marcados assim, pos o regime soviético não 
permite - roupas tradicionais, artigos de âm
bar, fotografias e gráfica dos artistas lituanos
A lingua mais comum em Montreal, e o 
francês, assim como em todo estado de Que
bec, e a região reflete, pelo menos nas cons- , 
struções antigas, o estilo daquele pais. A ban
deira do estado tem as lirias do rei São Luis 
em branco e azul. E agora - vamos a Toronto 
na parte inglesa.
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JUOZAS £RAXlĘATOKĄ-g

Tęstay$

Tik netikėtai du griebia žirgą už 
kamanų, du už Repiio \kojų, kiti iš 
prieš...

Vos per akimirksni - jau užkirtus; 
kelią ir apspitusį visa kekta užpuolikų. 
Vienų kailiniai plaukais išorėn, kitų į 
vidų...

- Fe, kad užtrukai. Mums prailgo 
laukti. Begu nusėstom?

. - Prašom, viešpatie, iš balno kilpe
lių.

- Žemai lenkiamės, rėksiuk.
- Cha - cha - cha.
- Chy chy • chy.
Apstulbintas Replys nusėda nuo žir

go-
Žemaūgis, keturkampiu veidu, gel

tonom akim bukanosis nusega nuo 
Repiio šono durklą makštyje, kuri pa
puoštu auksinėmis plokštelėmis su gy
vulių pavid aleliais:

Fe, tai bent durkliukaš. Dėkui. 
Tau gi jau ir nebereiks.

Nebereiks? Kas gi šitie smurtinin
kai? Kas šis žemaūgis „Fe” su didžiu
lėm rankom? Jis, matyt, jų vyresny
sis.

Tamsus kreivaburnis, su silpna šyp
sena vienoje veido pusėje, nusega puoš
nųjį Repiio diržą: pintą iš odos, su si
dabro sagtim ir apkalais.

- Dėkui vaikine.
Jie gi nėra lėti laukininkai: grubūs 

ir žiaurūs. Ne apiplyšėliai bastūnai ir 
ne apibrizgėliai plėšikai. Jų geri diržai 
su žalvario sagtimis. Jie su gerais gink
lais ir odiniu apavu.,Ne prastuoliai. 
Čia kur nors, netoli ir jų žirgai. Karei
vos .

Ir ūmai Replys suvokia: jie maišti
ninkai. Gi čia jo laukė, slypėdami me
džių uždangoj. ,,...užtrukai... Mums 
prailgo laukti”.

Sąmokslas. Jie žudikai...
Jie čia su Vygrės žinia. Gi slapto 

susitikimo vietą težinojo tik jis ir ji... 
Jis Vygrės išduotas? ...

Replys pasibaisėja: jis kląstingai įvi
liotas į pinkles. Ji su dėde paspendė 
šiuos spąstus...

Nusilenkia šis ragaūsis ir taria:
- Tai ar žinai, vainikuošim tave.
- O - o, rėksas būsi .- prunkšteli 

spuogais nuspogęs veidas. - Mus valdy
si.

- Cha - cha - chaaa.
Replys tyli.
- Kodėlgi tu tyli?
- Keksiukui šunvotė ant liežuvio 

užaugus - paaiškina sėbrui kreivabur
nis su silpna šypsena vienoje veido pu
sėje.

Replys stovi išbąląs ir įtemptai žiūri 
į savo žudikus. Jį siaubia šalta ir biau- 
ri baimė. Išdžiūsta burna. Girdi greitą 
ir smarkų savo širdies bumbsėjimą. 
Perlieja ledinė banga po bangos...

Mato - du jau persimeta žvilgsniais.
Tada šis keturkampis, riestanosis, 

geltonom akim veidas įsako pro iškir
mijusius ar gal išmuštus dantis:

- Tai, fe, gulkis. Šventąją Žemyną 
motinėlę pabučiuok. Bus tau lengviau 
viską priimti.
• cReplin aštriai sminga žemaūgio lie- 
pėjo išmuštųjų dantų žiaurumas. An
glimi sujuoduliuoja įsakytojo burna...

Replys pašiurpsta: šie akimirksniai
- lemiamieji. O čia prieš juos jis bejė
gis...

Staiga jis sviedžiasi vikriai ir iš visų 
jėgų. Partrenkia — blokšte parbloškia
— vieną barzdočių. Ir ima bėgti, kiek 
tik beįsigalėdamas...

Dar nužvelgia - užpuolikų ietis, jį

7 
pralenkus, įsminga medžio kamienan. 
Dar nugirsta —'čia pat kietai bumbte- 
ri kažkas į jį sviestas,..

Jis nešasi visu savo greičiu. Ne kele
liu, bet tarpkrūmių vingiais. Skriste 
skristų, jei galėtų. Jie gi vejasi, kad 
jį užmuštų. Girdi savo žudikų sąmyšį 
ir riksmus. Neatsisukdamas žino: tarp- 
krūmėmjie tegali tik vienas paskui ki
tą bėgti, ir nebūtinai greičiausiai jų 
prieky...

Pirmyn. Tolyn...
Ir pribėga jis uždusęs statų krantą. 

Netikėtai atsiduria prie pat statumos 
briaunos. Vos-vos susilaiko ant pat pa
kraštėlio. Lyg nuo pilies sienos išvysta 
apačioj upę, tarytum tyliai glūdintį 
milžinišką žaltį.'..

Vos beatgaudamasapusiausvyrą, Rep
lys susiverčia posūkiui į šalį...

Bet staigiame posūky po kojom bai
siai žiosteli pakraštys, atplyšta didžiu
lė atplaiša ir smunka žemyn...

Lūžtvėje netekęs atramos, Replys 
slysta, čiuožia, griebiasi... Neįmanoma 
susilaikyt... Krinta, ritasi žemyn drau
ge su visa žemių nuogriūva...

Jis atsiduria žemai, po stačiuoju 
krantu, nudribęs skystan slynan...

Greit pašoka susipurvinęs. Šnypšte
li iš nosies ir išspiauna žemes. Puolasi 
prie upės...

Įšoka vandenin. Skubiai prausia ap- 
žemėjusias *akis...

Ir veržiasi skersai per srovę į antrą 
upės krantą...

Kad tik išsimuštų iš šitų spąstų, iš 
juodosios Mores kląstos. Kad tik ko 
greičiausiai Kernavėn...

O Giltinė vaško akimis ramiausiai 
stebi. Kai rudens diena tokia prigęsus, 
kai šitaip nėra Saulės daug pavojin- 
gęsni keliai ir žvėrių takai, pakrantės 
ir paupiai...

Giltinei gi vis tiek, ką ji mato: 
žmones, voratinklius, riešutus, giles ar 
nukritusius lapus. Tiek voratinkliai, 
tiek ir žmonės pražyla ta pači| pelenų 
spalva. Giltinei gerai žinoma,’kur už 
kliuvę atguls tiek vieni, tiek ir kiti...

Ji nepažįsta nei medaus, nei drus
kos skonio. ‘Taigi ji nežino nei laimės 
saldybės, nei kraujo ir ašarų sūrumo. 
Jai vis tiek: užtat ji taip ramiai v vis
ką žiūri...

* V/k'CAS PIETARIS

KO REIKĖJO?
A iš k luinojoKUNIÓAIKáCIO
TÜANAICIÚ5ÚMAUS
ALGIMANTO.

O KUR UABAR. 
ALGI M A N TA S 
i R JO MOTI NA?
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KUN.BENEDIKTAS SUGINTAS

NAUJOS BAŽNYČIOS PAŠVEN
TINIMAS

Iškilmingas bažnyčios pašventini
mas ir įvyko 1936 metu, Vasario 16 
dieną. Diena pasitaikė saulėta ir 
graži, todėl iš visu, Sâo Paulo miesto 
rajonu, suplaukė kelių tūkstančių lie 
tuvių minia. Bažnyčia buvo gausiai 
išpuošta gėlėmis i? vainikais.

Pašventinimo apeigas atliko São 
Paulo Vyskupas Dom José Gaspar 
de Affonseca e Silva, asistuojamas 
kelių aukštesnių dvasiškių. Visų S. 
Paulo lietuvių krūtinėse degė džiaugs
mo ir pasididžiavimo liepsna bei dė
kingumas kun Benediktui Sugintai, 
kuris tiek daug vargo, rūpesčių ir pa
sišventimo paaukojo, kad lietuviai 
turėtų savo nuosavus maldos namus.

Bažnyčios pašventinimo proga 
kun. B. Sugintas gavo daugybę svei 
kinimų iš įvairių kraštų, kurių tar
pe ypatingai buvo nuoširdus vysku 
po Pr.Bučio ir Lietuvos įgalioto Mi 
nisterio P. Amerikoje J .Aukštuolio. 
Vietoje ta proga kun. B. Suginta 
sveikino Lietuvos konsulas S.Pauly- 
je P.Gaučys, Dr. Synesio Rangel 
Pestana bei keli vietos kolonijos vei 
kėjai.

AMŽINAS PAMINKLAS

Kaip daugeliui, visuomenei, o ne 
savo naudai pasišventusių žmonių, 
taip ir kun. B. Sugintai teko daug 
ir nepelnytai nukentėti. Ne visi su
prato jo karštą, ekspansivų būdą. 
Ne visi įvertino jo nepaprastą pasi
šventimą lietuvybės, savosios tiky
bos naudai. Ne visi įvertino jo mil
žinišką darbą ir tą puikų paminklą 
kuris ir po šiai dienai nors ir ne vi
su šimtu procentų, dar tarnauja 
lietuviams katalikams.

Kun. B. Sugintas neilgai džiau
gėsi savo milžiniško darbo vaisiu
mi. Aplinkybių verčiamas turėjo 

apleisti São Paulo lietuviu koloni
ją ir 1937 metais grįžti į Lietuvą...

Bet jo pastatyta lietuviška šven
tovė dar dat. g daug metų liudys ir 
rodys, ką gali nuveikti atsidavęs i- 
ki sielos gelmių žmogus.

JO VEIKLA ŠIAURĖS AMERIKO
JE.

Karui praūžus kun. B. Sugintas 
atsidūrė Siaurės Amerikoje. Ir te- 
nykščioje lietuviu kolonijoje, kuri 
yra didžiausia ir skaitlingiausia,kun. 
B. Sugintas rado plačią darbo dirvą. 
Lietuvos nepriklausomybės neteki
mas, mūsų Tėvynės okupacija ir 
tūkstančiai tautiečių išblaškytų po 
visus pasaulio kraštus skaudžiai at
siliepė i kun. B. Suginto sielą. Bet 
jis, kaip užsigrūdinęs didvyris ryžo
si ir toliau dirbti lietuviškai visuo
menei. Nenoriu čia plačiau apibūdin 
ti kun. B:Suginto veiklos Š. Ameri
koje. Noriu tik pažymėti, kad jis 
per ištisą eilę metų, iki pat savo 
mirties, dirbo ir ten milžinišką dar
bą, organizuodamas rėmėjų būre
lius ir rinkdamas aukas lietuvių gim
nazijos Vokietijoje neturtingiems mo 
kiniams. Tik jo milžiniško darbo ir 
pasišventimo dėka daugelis moks
leivių baigė aukštesnįjį mokslą lie
tuvių gimnazijoje Vokietijoje.

Kun. B. Sugintas, miręs siais me
tais Š. Amerikoje nepaliko jokio 
turto, nes visa, ką jis savo gyvenime 
įsigijo pašventė savo tautiečiams,ku
rie jo paramos buvo reikalingi, kurie 
gyveno ištrėmime Vokietijoje ir troš 
ko pasiekti mokslo ir likti tikrais tau 
tieciais r lietuviais patrijotais, kokiu 
buvo kun. B. Sugintas.

Tai didelė ir šviesi asmenybė, ku
rios niekad negali užmiršti ir visi ge
ros valios Brazilijos lietuviai, ypatin
gai tie, su kuriais jam teko kartu gy
venti, kartu dirbti ir kartu kovoti 
dėl lietuvybės išlaikymo mūsų tautie
čių tarpe.

Lai būna jam lengva Šiaurės Ame
rikos žemelė. . . Pabaiga

Senojo ir naujojo Jaunimo centro ansamblis Chicagoje II Jaunimo kongreso dienomis» Ansamblio 
virŠy dominuoja M, K. Čiurlionio s Vizija", mūran paversta architekto J. Muloko. Statybos darbus la
bai palankiomis sąlygomis atliko arch» ,Ja Stankaus firma. Lietuviu Foto Archyvo nuotrauka

PARODOS REIKALAI
MIELI LIETUVIAI,
Pernai S.Paulo mieste, Roosevelto vardo 

aikštės patalpose buvo trijų Pakaičio koloni
jų meninė paroda. Nors ne labai plačiu mas
tu keleto pasišventėliu suorganizuota paro
da aUiko garbingą, patriotinį darbą, parody 
dama daugiau kaip 1.0 tūkstančių lankytojų 
mūsų liaudies išdirbinius, jų savotiškumą ir 
grožį. Lankiusieji stebėjosi, kad svetimųjų o- 
kupuoto krašto žmones čia įstengė surinkti 
tiek daug eksponatų, juos gražiai sutvarkyti 
ir įstatyti.

Prefeituros Turizmo departamentas buvo 
ja taip labai patenkintas, kad tuojau pat pa
kvietė šiais metais suruošti, jei galima, dar di
desnio masto panašią parodą. Ta paroda at
stovautų lietuvius Brazilijos 150 metų Nepri
klausomybės paminėjime. ■

Tenkindami Turizmo departamento pa
geidavimą,susitarę su estais ir latviais,krei
piamės į visą lietuvių visuomenę, prašydami 
prisidėt ir šį kartą suruošt gražią, reprezen
tacinę mūsų meno parodą.

Ypatingai prašau visus neatsišskyt pasko
lint jau pernai paskolintus eksponatus, o ir 
visus kitus, kurie turit daiktų,turin
čių kokį nors ryšį su Lietuvos tautiniu menu, 
kaip visokiausi audiniai, rankšluosčiai,stal
tiesės, juostos, kilimai, tautiniai rūbai, me
džio išdirbiniai arba ir metalo, kaip kryžiai. 
rūpintojėliai ir kitos statulos ir kit. Labai 
pageidaujami gintaro išdirbiniai, karoliai ir 
kiti, mūsų menininkų paveikslai, vaizduo
jantieji mūsų tėvynės gamtą ar istorinius į- 
vy kius.

Visi eksponatai priimami abejose kleboni
jose, Zelinoję pas kunigus Saleziečius, Mo
koje pas t^ėvus jėzuitus. Už kiekvieną duo* 
damą eksponatą bus išuodamas pakvitavi
mas. Paroda tarsis nuo 14 iki 24 dienos spa 
lio. Po parodos visi daiktai bus gražinami 
savininkams.

Nepamirškime, jog nevartojarr 
irgi genda. Medžiagos trūnija, todėl reiKia 
jas išvėdinti, parodyt jas ir savo jaunajai kar
tai ir kitataučiams, ką gero mes turime.

Prie visų eksponatų bus pridėti parašai-» 
ušrašai, kurs daiktas kieno yra paskolintas, 
kas jo savininkas, nes kiekvienas savininkas 
yra vertas pagarbos, kad tokį ilgą laiką rū
pestingai išsaugojo mūsų meno brangeny
bes.

Parodai reikalingi ne tik eksponatai. Rei
kalingi ir darbininkai ir pinigai. Malonėkit 
visi nuoširdžiai prisdėt, kas eksponatais, kas 
pinigine auka, kas darbu. Tai bus mūsų kolo-

Galas 10 psl
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PENKTOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO ŽINIOS

a

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

5. PAL KONGRESO ŽINIOS

Rugsėjo 18 dienos posėdy dalyva
vo beveik visų, komisijų atstovai.Buvo ir 
du nauji nariai: p. Halina-Mošinskienė ir 
Parque das Nações atstovas - Albinas 
Budrevičius. i

Buvo bendrais bruožais aptarta 
kongreso dienų programa, kurios dalys, 
aišku, dar turės būti geriau apipavida
lintos įvairių komisijų ir suderintos cen
trinės programos komisijos.

Taigi numatytas 5. PAL Kongreso 
atidarymas 1973 m vasario 22 dienos 
vakarą pamaldomis V. Zelinoj ir susipa
žinimo vakaru

Antrą ir trecią dieną, susidarius 
specialioms kongreso grupėms-komisi- 
joms, ryto metą vyks komisijų darbai, 
o po pietų plenumo posėdžiai refera
tai iš įvairių kraštų, meniniai pasirody
mai

i

Numatyta kongresą užbaigti Mišio 
mis Sanpaulo katedroj ir bendru Vasa
rio 16-tosios paminėjimu didelėj miesto 
salėj.

E I K I A TALKININKU

P A L K Finansų komisija kreipias j visus geros valios tautiečius, kurie galėtų 
prisidėti IŠPLATINTI PAL KONGRESO TALKININKU BILIETUS. Reikia 30 į 
talkininkų, kurie parduotų tik po vieną PALK TALKININKU KNYGELĘ Į

KONGRESO LIETUVAITĖ

Spalio mėnesio viduryje prâmatomi rinkimai ir pristatymas 
\ * I

PAL KONGRESO LIETUVAITĖS j
! I

Juo daugiau kandidačių, juo įdomesnės
VARŽYBOS ' I

Visos lietuvių organizacijos kviečiamos statyti savo kandidates. Tokiu 
būdu į KÒNGRESO LIETUVAITĖS TITULO VARŽYBAS jsijuns ne vien mer- 
xjaités-kandidatés, bet ir pačios organizacijos.

P A L K - o T A L K I N 1 N K Ų LOTERIJA
P A L K - o T A L K I N I N K IĮ LOTERIJA |

£EIS PER PIRMĄJĄ 1973 METŲ VALSTYBINE LOTERIJĄ. PRAMATYTI TOKIE FAN
TAI:

I - ma premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZORIUS - TV PORTÁTIL
II- ra „ BATEDEIRA

III- čia „ STALO SERVIZAS - FAQUEIRA
IV- ta „ ARBATOS SERIVZAS-JOGO DE CHA

V- ta „ JOGO DE CANETAS
REIKIA TIK IŠPARDUOTI VISUS „TALKOS BILIETUS“. TODĖL VISI EIKIM 1 ALKON

TENELIEKA NE VIENO LIETUVIO BE PALK-o „TALKOS BILIETO" ...

Konkrečiau buvo nutarta paruošti 
ir per komiteto sekretariatą pasiusti to
limesniuose kraštuose gyvenančių lietu
vių jau susitvėrusiom ar besitverinčiom 
PALK-o pakomisijom raštą, prašant su
daryti ir prisiųsti numatomų kongre
sai! atvykti asmenų sąrašą (iš Argenti
nos, Urugvajaus, Venecuelos, Kolumbi
jos, Šiaurės Amerikos, Rio ir k( ), bū
tent: vardas, pavardė /amžius/ profesi
ja kur pageidauja apsistoti (privačiai ar 
viešbuty bei pensione) /kuriam laikui 
atvyksta/* kada/ ar nori dalyvauti eks
kursijose/ ar nori dalyvauti stovykolj/ 
kiti pageidavimai...

Tuo pačiu metu sudaryti sąrašą ir 
Sanpaulo lietuvių, galinčių ir norinčių 
priimti bei apgyvendinti kongresistus: 
kiek svečių mano priimti (vyrų ir mote
rų/ kuriam laikui/ ar turi nuosavą su
sisiekimo priemonę/ ar turi telefoną/ 
kokiomis viešomis susisiekimo priemo
nėmis pasiekiamas miesto centras (auto
buso sustojimo vieta) /kitos informaci
jos...

INDUSTRIA E COMERCIO DE PANI- 
F1CAÇÀO

DA PRAÇA LIDA
A mais antiga do bairro

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

VILA ZEL1NA sÀO PAULO
«S’- '

Pizza todas as noites.

Pão quente a toda hora

LOJA ŠIMKŪNAS

Malhas, artigos p/presentes 
Atacado e varejo.

Av.Zelina, 931 - TELEFONE 274-1404
SÃO PAULO

AUTO ACESSÓRIOS

PALIVANAS LIMITADA
* .

Radios - Toca-Fitas
AUTO - CAPAS 

Acessórios em geral*

MATRIZ: Av. Goias, 2540
Telefone: 42-131

Filial: Av.Goias. 3324

SÃO CAETANO DO SUL. ESP.

SUPER MERCADO

VILA BELA LTD A

Sempre servindo melhor.
Tudo ao seu alcance.

Cereais em Geral das Melho
res Procedências.

Latarias, Laticínios e Frios —
BEBIDAS NACIONAIS E

ESTRANGEIRAS

Completo Sortimento de Artigos 
para Festas.

ENTREGAS A
DOMICILIO

Rua das Giestas ,923
Fone: 274-0035 São Paulo
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FAMÍMOA TAUTOS WEHTÉ

Rugsėjo 10, 17 vai. svzKazimierô 
parapijoje paminėta Tautos Šventė. 
Mišias koncelebravo kunigai St. Šilei
ka ir Antanas Satiiaijis. dalyvavo ir 
kunigų saleziečių direktorius kum Pr, 
Gavėnas. Žmones giedojo tradicines 
giesmes ir Suplikacijas. Būrelis cho 
ristų pagiedojo Šiluvos Marijos gies
mę. Pamokslą pasakė T.J. Kidykas* 
primindamas sunkius tėvynės laikus, 
ypač tikėjimo po žiūriu, M ariiiiSL Šilu» 
voje apsireiškimo metais. Kokios 
didelės įtakos tas apsireiškimas turė
jo Lietuvai, kaip pradėjo atkusti tikė
jimas ir Šiluva tapo -musų dvasinio aU 
sigaivinimo centru nepriklausomoje 
Lietuvoje. O ir dabar ten eina lietu- 

' viai, nors bedieviškas režimas labai ne..
. palankiai į tai žiuri. Tikroji viltis pra
sideda tada, kai nebėra jokių žemiškų 
vilčių.Kai šiuo melu daug kam atro
do mūsų tautos padėtis beviltiška,tai 
dabar laikas mums sudėti visas savo 
viltis į Dievą, j Marijos globą. Dievas 
tikrai neapvils mūsų maldų, nes nega^ 
Ii laužyt savo žodžio išklausyt, kai 2 
ar 3 susirinką jo vardan ko nors pra
šys. Nesvyruojantis pasitikėjimas, 
malda sujungta su doru krikščionišku 
gyvenimu yra laidas mūsų tautos iš
laisvinimo ir išlikimo.

Po mišių inž. Z.Bačelis, Br.L.B. 
Tarybos pirmininkas nuoširdžiu žo - 
džiu nubrėžė Tautos Šventės prasmę, 
nukėlė klausytojus į Vytauto Didžio
jo laikus, tautos laimėjimus ir pralaimėt 
jimus, baigė su išvada musų dienoms 
būti vie ningiems, drauge Bendruome- - 
nėję darbuotis tautos labui, kovot už 
jos laisvę (Bačelio žodis jaunimui bus 
kitame^ML numeryje).

SPAUDOS BALIUS
Rugs. 17 d. Zelinoje šv. Juozapo 

Brolijos vyrai surengė gerai nusisekusį 
bailių M. Lie tu v ai paremti. Dalyvavo 
virš 200 žmonių. Jų tarpe prelatai A. 
Arminas, P. Ragažinskas, M.Lietuvos 
atsakomasis direktorius prof.dr. José 
Ferreira Carrato, vietos kunigai Sale
ziečiai, ML redaktorius, admmistrato- 

.riaus pareigas eiųas T.Petras Daugintis, 
T. Antanas Šaulaitis, parodęs skaid
res iš Jaunimo stovyklos ir kelionės po 
Š.Ameriką

Prof.Carrato entuziastišku žo - 
džiu prisiminė, jog šiemet suėjo 25 me» 
tai nuo^sidabrinių vedybų’su lietuvių 
kolonija S. Paule, kaip jis prisiėmė M. 
Lietuvos atsakfngo administratoriaus 
ir leidėjo pareigas, kaip jis lietuviais 
vis gėrisi ir didžiuojasi. Jis ragino mus 
būt ištikimais savo kalbai ir tradicijoms 
bei savo tautos meilei, nes, sakė, „jūs 
e,sate mums, brazilams gyvas pavyzdys 
kaip reikia mylėt savo tėvynę66

MUSU LIETUVA

Prieš prof. Carrato kalbėjo prei.. 
Ragažinskas, nušviesdamas laikraščio 
leidimo vargus, jam reikalingą paramą, 
ir pačioje pradžioje pabrėždamas,jog 
prof. dr.Jose Ferreira Carrato yra M. 
Lietuvos ne tik atsakomasis direkto
rius, bet ir joileidėjas ir savininkas. 
Tas jis esąs nuo pat laikraščio pasirody 
mo.

M.L. redaktorius padėkojo vyrams 
už to baliaus su rengimą,visiem s atsi
lankiusiems ir šeimininkėms, o tada da
vė pluoštelį žinių apie laikraščio reika
lus. Šiuo metu spaudinama 730-760 
egzempliorių .Užsimokėjusių šiais me
tais prenumeratorių esama 165, kiti 
tebesą dar skolingi. Garbės leidėjų jau 
buvo 15, tikimasi,kad ir šiame baliuje 
jų dar atsiras. Kat.Moterų vakarienė M. 
L.davė 300 kruzeirų

Kiekvieno numerio išleidimas da* 
bar kainuoja apie 286 kruzeirus. Iš pre* 
nurneratorių, iš garbės leidėjų iš prie 
prenumeratos 25 kruzeirų pridedančių 
kiek daugiau, iš kioskuose nusiperkan- 
čių ir iš skelbimų šiais metais turėta pa
jamų 9600 kruzeirų. Išlaidų 10.600. 
Todėl M.L. dabar turi 1000 kruz.Skolos. 
Jei - nors 500 prenumeratorių laiku su
mokėtų savo skolą laikraščiui, tai jis sko 
los neturėtų

Kaip redaktorius manąsjog laikraš
tis gerėja savo išviršine forma, nors for
matas ir sumažintas. Įsigyta naujų raidy
nų, jaunimas sumaniai užpildo savo sky
rių iš kurio ne vienas provincijoje moko
si lietuvių kalbos, kaip tai liudija ateiną 
laiškai. Laikraštis duoda daug informa
cijų iš visam pasaulyje ir pavergtoje tė
vynėje veikiančių lietuvių gyvenimo. Vi 
sus skaitytojus patenkint negali nė vie
nas redaktorius, nes kas vienam* patin
ka kitam gali nepatikti. Redaktoriaus 
kėdė yra geriausia vieta įsigyti daug ne
patenkintų „draugų“. Baigdamas,žadėjo 
ir toliau stengtis laikraštį įvairinti,gerin-~ 
ti, kad būtų dar įdomesnis, ir dėkojo už 
visokeriopą paramą.Jis perdavė ir admi
nistratoriaus T.J. Bružiho sveikinimus 
iš Amerikos.

Svečių tarpe buvo būrelis abiejų 
choro narių ir kitų lietuviŠkofdainos my
lėtojų, todėl greit pasigirdo dainų skam- 

■ bėjimas ir nenutilo iki išsiskirstant.
NAUJAS DALYKAS baliuje buvo 

T.Saulaičio atvežtas SPAUDOS KIOS
KAS, t.y. lietuviškų knygų ir plokštelių 
lentynos. Ir ką pasakysite, kad knygų ir 
plokštelių išpirkta už 726 kruzeirus? 
Kas,’ atsimena, kada tai yra buvę seniau?

D É BS ES 8 O:
K O H (S R E S i S T A i

Kam, įdomu nuotraukos iš kongre
so galite gauti pas RAMUTĮ IDIKĄ

Kiekvieną dieną nuo 14 iki 20 vai.
O šeštadienį iki 18 vai.

Kreiptis į Rua Juatindiba, 20 
Parque dą Moóca

ra jų nuosavybė. Tikrieji jos savininkai nusta
tė nedėt jokių kon&oversijas-gmčus galinčių su
kelti straipsnių. Kiekvienas opesnis ar svarbes
nis klausimas visai natūraliai sukelia ginčus, nes 
tą patį reikalą kelios galvos gali skirtingai žiū
rėt ir jį vertinti. Priešingos nuomonės verčia 
dalykus iš’ visų pusių geriau apsvarstyti, geras 
kitų mintis priimti. Diskusijos, kritikos yra pa
žangos sąlyga. Kur to nėra, ten smunka ir kul
tūriniai ir visuomeniniai reikalai. Taip yra 
pas mus ir M.L. redakcija tuo tarpu nieko ne
gali pakeisti. Tai ne nuo jos pareina. Gerb. Pr. 
G. padarytų gerą darbąjei nuteiktų M.Lietu- 
vos savininkus leisti redakcijai kultūringai,rim
tai kedenti įvairius mūsojo gyvenimo reikalus 
ir problemas, d jis to pasigenda M. Lietu
voje.

J. Kidykas

PARODOS REIKALU iš 8 pusi.

nijos nors nedidelis įnašas pagerbiant tos mūs labai 
svetingos antros tėvynės 150 Nepriklausomybės su
kaktį.

Kapit. Juozas Čiuvinskas
Pabaltijo V. Komiteto Pirmininkas

MÜSU' MIRUSIEJI
. f’

Šių metų, Rugsėjo mėn. 14 dieną 
Matarazzo ligoninėje mirė A.À. VLA
DAS MICKUS, 76 metų amžiaus.

Velionis buvo kilęs iš Ukmergės, 
Žemaitkiemio parap. KlepŠių kaimo.

Į Braziliją atvyko 1927 metais.
Buvo nevedęs ir Brazilijoj neturėjo gimi/ 
nių. Gyveno R.Itamaracá, 398 Agua Ra- - 
za. / į

Palaidotas Vila Formoza kapinėse.

“f
PRIEŠ MĖNESĮ MIRĖ

A.A. KAROLIS GUSTAVAS ŠMITAS
ilgesnį laiką darbavęsis Antanė Juodzevi
čiaus pirtyje. Mirė nuo plaučių vėžio. 30 
dienos mišias užprašė jo prieteliai Luis ir 

. Olga Juodzevičiutė Simalho. Jos bus šį 
sekmadienį rugs. 24 d. 17 valandą.

UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.
100 kr. garbės leidėjas Juozas Kemêza

Po 25 kr.: Petronėlė Nakvazas, Sra Guigienė, Kon
stancija Povilavičienė, St. Ambraziejus, J.Stanke- 
vičienė, Silva Rukšėnas, V.N. ir Petras Palivanas.

Po 30 kr.: Juozas Zaluba, Jonas B u ragas, 
Ieva Kutkienė. /

Vladas Zizas - 40 kr. Juozas Dobrovolskis 
už 2 metus - 50 kr.J.W.A. Gineikos (iš Venezii- 
eios) 134 kr.. Po 67 kr., Iš USA Ona Pakalnienė 
ir Antanas Vosylius. 20 kr Magdalena Wild, • 
Kazys Avdzejus 10 kr..

Visiems atsilygiiiasiems ir savo ekstra au-' 
ka parimusiems ML nuoširdus ačiū

Kitame numeryje paskelbsim čia dar ne
paskelbtus tėl vietos stokos.

14. L. Admin.

SPAUDOS BALIAUS PROGA 17 asmenų pa- 
siž^adėjo būt garbės leidėjais. Jų vardus pavar
des paskelbsim kitame ML numeryje. i

t
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