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BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ KVIEČIA 

VISUS TAUTIEČIUS SEKMADIENI, RUGSĖJO 9 DIE - 

NA, LYGIAÍ16 VALANDA PAMINĖTI

TAUTOMVOT^ 
MINĖJIMAS BUS ŠV. KAZIMIERO PARAPMOSSA- 

LĖJE IR PRASIDĖS MIŠIŲ AUKA' PO MIŠIŲ ME

NINĖ PROGRAMĖLĖ IR SUSIDÉTINÉS VAIŠĖS.

S. F A O L O

Gubernatorius Laudo Matei atsta
tė iš vietos S. Paulo miesto prefektą 
José Carlos de Figueiredo Ferraz.

Per porą metų Ferraz labai daug 
padarė miestui aptvarkyti ir smarkiai 
pavarė pirmyn požeminio traukinio, 
arba METRO statybą. Bet kažkodėl 
jis nepatiko gubernatoriui. Jau seno 
kai sklido gandai apie jo atstatymą 
bet būdavo paneigiami.

Naujasis prefektas Miguel Calasu- 
ono pradėjo savo tarnybą rugpj.28, 
17 valandą.

PRAMATOMA, kad 1974 metais Bra 
zilija eksportuos daugiausiai alkoholio 
j visas pasaulio šalis, Vien Š. Amerikon 
ji išsiųs 85 milijonus litrų alkoholio, ė 
gali pasiekti net 100 milionų litrų.

Komunistinės Rusijos vaikas ir jos 
aukštųjų mokyklų studentas, paskui 
vienas žymiausių fizikų mokslininkų, 
apdovanotas Lenino aukščiausiu ordi 
nu už nuopelnus, nes jis yra laikomas 
Rusijos hidrogeninės bombos tėvu, 
ANDRIEI SACHAROV dabar pate
ko j didžiausią partijos tūzų nemalo
nę. Mat jis išdrįso susišaukti Maskvoje 
užsienių laikraštininkus ir jiems štai 
ką pasakyti:

„Niekuomet negali būti pasitikėji
mo tarp dviejų partijų, kai viena jų y- 
ra didžiulė koncentracijos stovykla, 
kurion uždarytieji patys vadina „ma
žąja zona” o likusį kraštą „didžiąja zo
na”.

Sakcharovas klausia, kaip turi Va
karų valstybės žiūrėti j Helsinkyje įvy
kusią taikos konferenciją ir į vėliau, 
busimus pasitarimus. Jis sako, kad

,, Vakarai neturi pasitikėti Rusijos 
gražiais pažadais. Komunistinė vyriau 
sybė viską pažada, kas jai šiuo metu y- 
ra naudinga, o kai bus nebenaudinga, 
tai tuojau ir atsimes. ”

Sakcharovas stebisi Vakarų diplo
matijos aklumu ir naivumu, kurie ti
ki, kad Rusijoje komunistinis režimas 
švelnėjąs, liberalėjąs. Ne tik nešvelnė- 
ja, bet jis griežtėja. Todėl Sake h aro v 
sako, jog Vakarai turi reikalauti iš Ru 

1 sijos, kad ji atvertų savo duris tiek sa
vo piliečiams, tiek užsieniečiams, kad 
kas tik nori galėtų laisvai įvažiuoti ir 
išvažiuoti, kaip tai yra nekomunistų' 
valstybėse. Iki Rusija laikys uždariusi 
savo duris^ iki bus laikoma nusikalti
mu, net krašto išdavimu paprašymas 
vizos pavažiuoti pasidairyti po Vaka
rų pasaulį, tol ja negalima pasitikėti. 
Toks bolševikinės valdžios nusistaty
mas pažeidžia pagrindines kiekvieno 
žmogaus teises. Beto, Rusija yra gink 
luotą iki dantų, ir niekas negali žinoti 
kas dedasi joje, nes viskas kruopščiau
siai slepiama nuo pasaulio akių.

Suprantama, kad Kremliaus Viešpa
čiams tokie ir panašus jų žymaus 
mokslininko pasakymai užsieniui pa
tikti negalėjo. Keletą dienų tartum ža 
do netekę tylėjo. Tada pasigavo pran
cūzų komunistų laikraščio L'Humani- 
tė piktą straipsnj prieš Sakcharovą, 
persispaudė ir tada patys ėmė jj kone
veikti.

ŽINOJO KAS JO LAUKIA

Žurnalistams Sakcharovas pasakė, 
jog pats sau jis nieko nebijąs, bet bijąs 
knd už jo žodžius turės nukentėti jo 
šeima ir artimiausieji draugai. Bet jis 
turįs kalbėti, kaip jam diktuoja sąžinė.

VAKARAI SUSIMĄSTĖ

Didžioji pasaulio spauda ima rašyt, 
kad po Sakcharovo pareiškimų didieji 
diplomatai,ir net Kissingeris, esą susi
mąstę, ir ,galimas dalykas, pakeisią sa 
vo derybų taktiką.

ŠVEDIJA

Stokholme banditas užpuolė Kre
dito banką, pasigriebė keturis įkaitus 
du iš jų merginos ir pareikalavo, kad 
valdžia duotų jam ne tik keletą mili
jonų kronų, bet dar, kad paleistų iš ka 
įėjimo iki gyvos galvos kalinamą drau
gą ir garantuotų, kad abu gali išvykti 
iš.Švedijos.

Valdžia davė pinigų, atvedė prie jo 
reikalaujamą draugą, bet Olssonas vis 
nepasitiki. Policija apsupo banką iš vi
sų pusių. Kai pabandė įsiveržti bankan 
rado banditus su įkaitais užsidariusius 
nedegamame kambaryje, kur laikoma 
visos brangenybės.

TIE ŠV'JUOZAPO BROLIJOS VALDYBOS VYRAI SURENGĖ 
SPAUDOS BALIŲ ir įteikė M.L. administracijai 450.00 kruzeirus. 
Iš kairės: Jonas Baltafuonis, Kazys Rimkus, Jonas Makuševičius ir 
pirmininkas MotiejuiTamaliunas.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Policija ėmė gręžti skyles ir rengėsi 
įleisti dujas, kurios užmigdytų ir ban
ditus ir įkaitus ir tada butų galima iš
vaduoti. Bet banditai užnėrė įkaitams 
ant kaklų virves, pririšę prie sienų ant 
kablių ir pasakė policijai, jet itešsite sh 
jas ir mes nualpsim, tai jkatai kris 
patys save pakars, ir jus až tat busit 
kalti. Ką toliau policija darys, laikrsft* 
spausdinant dar nebuvo

A R . G E $ T I

Peronistai ir tofòBts 
tinka savo tarpe, kad ima fchs kfe 
šaudyti. Šią savaitę nušovė jau ketvu 
tą sindikatų vadovaujantį asmenį Mar 
cellino Marcilla. Peronui nesiseka sa
viškius sutaikyti ir nuraminti.

.ČILĖ

Čia padėtis dar labiau įtempta,ne- 
Argentinoje. Sugriuvo ministrų kabi
netas ir prez. Ailendei nesiseka sulip
dyti naują. Motoristų streikas nesiims 
ja, visi kalba apie pilietinį karą, jei Al
lende nenusileis opozicijai, kuri turi 

' daugumą balsų parlamente ir senate 
ir jau apkaitino vyriausybe,* kad ji e 
santi tapusi nebelegalia, tmvisą laiką 
veikianti prieš konstituciją.
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Midlands. Kanadoje, jėzuitu teki
nių šventovėje pastatytas naujas lietu- 
^iškas kryžius, kurio projektą padarė 
dail. Telesforas Valius, o įvygdė V, So
deika (Čikagoje), Kryžiaus prierašas, 
rašytas Kanados Lietuvių vardu, paaiš
kina jo tiksią kartu pagerbti ir Lietu
vos kankinius.

Senasis lietuvių kankinių kry
žius Midland©,

— Prof. J. Ereto knygos ' Die 
xttgessenen Balten” išėjo jau 
ketvirtoji laida. Šioj knygutėj 
. Hofesorius rašo, kaip naciai ir 
komunistai pasidalijo Lietuvą, 
iškelia dabartinę jos padėt’ So- 
Metų okupacijoj, primena vė
liausius jvykius, tarp jų ir oku
puotos Lietuvos katalikų petici 
i.j Jungtinėm Tautom

— Prof. Vytautas Marijos bus 
liepos 22 išvyko j Italiją pen
kiom savaitėm. Jis yra pakvies
tas Sienos universitete, Accade- 
mia Musicale Chigiana tarptau
tiniam muzikos vasaros semest
re dėstyti dirigavimą ir vadovau
ti kameriniam ansambliui. Tiki
masi muzikų iš įvairių kraštų. 
Iš JAV taip pat išvyko nemaža 
rinktinių muzikos studentų 
grupė.

— Los Angeles jaunimo an
samblis, vadovaujamas nenu
ilstančios Onos Razutienės, ki
tais metais švenčia 25 m. veiklos 
Mikaktį J Šią šokių šventę kvie
čiamos grupės iš kitų JAV ir Ka
nados lietuvių kolonijų. Šventei 
patalpos išnuomotos Culver 
( its laukiui auditorijoj.
—Lena Valaitytė, lietuvė ak- 

h rė ir dainininkė, vis labiau 
garsėja filmų pasaulyje. Neš©* 
niai susuktame filme “Šiandien, 
mes mušame litaurus” ji vaicį^ 
no pagrindinį Klaudijos vaid
menį. Vokiečių spaudoj apie ją 
gražiai atsiliepta. Primenama, 
kad Lena yra lietuviškos kil
mės (Saengerin litauiseher Her- 
kunft) ir kad ji yra baigusi lie
tuvių gimnaziją Huettenfęldę. .

Pragwafm
URUGVAJAUS LIETUVIŲ BEND- 

BUOMENÈS reikalas aptarė Monte
video sušauktas organizacijų posėdis, 
kuriame dalyvavo Urugvajaus Lietu
vių Kultūros Draugijos, Lietuvos pa- 
siuntinybės, lietuvių parapijos, kata
likų vyrų ir jaunimo atstovai. Ka
dangi Urugvajuj® nėra Lietuvių 
Bendruomenės organizacijas, balsų 
dauguma buvo nutarta šias teises 
suteikti Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijai, kurios valdyba įga
liojama atstovauti Urugvajaus Lietu
vių Bendruomenei. U. L. Kultūros 
Draugijos valdyba Į savo posėdžius 
turės įsileisti ir kitų draugijų at
stovus, jeigu bus svarstomi vietiniai 
kolonijos reikalai ir jeigu draugijos 
norės posėdžiuose dalyvauti. Priim
toj rezoliucijoj taipgi pabrėžiasia, 
kad Lietuvių Bendruomenę sudari 
visi lietuvių kilmės asmenys, nežiū
rint jų politinių ar religinių įsiti
kinimų, kurie dirba lietuvių tautos 
gerovei, išskiriami tik tie, kurie re
mia Lietuvos okupaciją. Atrodo, j 
PLB IV seimą' Vašingtone bus at
siųstas IT. Kultūros Draugijos atsto
vas

x Vytaute© Biėliajms, įvairių 
tautų tautinių šokių specialis
tas, atstatė sveikinimus is 
Graikijos, kur jis važinėją su 
Brigham Young universiteto še
irių trupe. Jau šoko įvairius šo
kta ažtuonias dienas Madride, 
Ispanijoje, penkias dienas Atė
nuose, Graikijoje, dvi savaites 
Israėlyje. Čia Vyt. Bieliajaus 
trupė atstovaus Amerikai tautų 
festivalyje, minint' Izraelio 25 
metų nepnldaustaybės atgavi
mo sukaktį. •

Rytų JAV-se garsėja teniso žaidėja 
Rūta Gerulaity tė, 17 metų. 1973 me
tais laimėjo vieno miesto mergaičių pir
menybes, pasiekė baigme keliose kitose 
varžybose net ir tolimesnėse vietovėse. 
Jau per dvejis metus surinko 18 laimė
tojos taurių. Jos tėvas - Lietuvos teni
so meisteris Vytautas Gerulaitis (1938- 
1940). .

<OK. LSOTJVA. — Iš okupuo
tosios Lietuvos atėjo žinios, kad 
■paskutiniu metu Žemaitijoje bu
vo iismiekintas plačiai žinomas 
Alkos kalnas ir jame buvusieji 
senosios lietuvių kultūros pa
minklai,

Minimas Alkos kalnas yra 8 
km į šiaurės rytus nuo Židikų, 
Dapšių kaimo laukuose, Vardu
vos ir Gūžės - Dubulio upių san
takoje. Kalnas - piliakalnis yra 
apie 80 metrų ilgio, 3 - 26 metrų 
(pločio, iki 30 m aukščio, sta
čiais šlaitais, apaugęs medžiais 
bei 'krūmais. Mno papėdėje, iš 
šiaurės pusės, yra senkapiai- su 
kryžiais ir akmeninė, iškalta iš 
vieno akmens gabalo, koplytėlė, 
pastatyta 1881 m. E&zelmo Gir
dvainio. Joje buvo gražių ir įdo
mių senų lietuvių liaudies dro
žinių. Netoli šios koplytėlės yra 
senas akmuo su jame iškaltais

Dabšių Alkos kalno akmuo su iškaltais saulės ženklais (Iš Tarasenkos 
knygos “Pėdos akmenyje”, 1958)

GOBELENŲ AUDIMAS 
NEW YORKE

Vyr. Skaučių Židinio Vilija 
iniciatyva New Yorke buvo su
ruošti gobeleno audimo kursai, 
kuriuos lankė 13 rankų darbais 
besidominčių newyorkiečių. 
Kursus pravedė patyrusi lietu
viškų audinių specialistė Milda 
Kvedarienė iš New Jersey.

Šešių pamokų metu M. Kve
darienė išmokė audinių užmeti
mo ir parodė įvairias gobelenų 
audimo technikas, kurias naudo
jant buvo audžiami pirmieji pa
vyzdėliai. Entuziazmas audėjų 
tarpe buvo didelis, todėl pradė
ta galvoti apie kitus kursus, ku
rių metu M. Kvedarienė išmoky
tų lietuviškų juostų audimo. To
kius kursus tikimasi suorga
nizuoti žiemos sezono metu.

ŠIAURĖS ITALIJOS LIETU
VIAMS, susirinkusiems Domodossolo 
mieste, Mišias atnašavo Vakaru 
Europos lietuviu vyskupas Antanas 
Deksnys. Suvažiavimui vadovavo kun. 

dviem apskritimais, šis pamink 
finis akmuo prisikiriamas seno 
sios lietuvių tikybos kultui.

1966 metais “lobių ieškotojai” 
paminklinį akmenį gerokai su
žalojo, bet .akmuo ir kiti pamink 
'lai tebebuvo ligi šių dienų. ’Da
bar pranešama, kad vieną rytą 
■lietuviai, aplankę Alkos kalną, 
pamatė šiurpų vaizdą: visi kry 
žiai nulaužti, Girdvainio akme- 
taAJžimlvtėlė išniekinta, visi 
liaudies meistrų drožiniai išvogs 
ti. Pranešime sakoma, kad ir gar 
šio jo akmens Alkos kaine ne
besą. Spėjama, kad jį okupantų 
pareigūnai kur nors išgabeno.

ėj senosios lietuvių kultūros 
paminklų išniekinimą apylinkės 
gyventojai Labai skaudžiai pnr 
gyvena, nes žemaičiai Alkos kal
ną laikė šventa vieta dar nuo 
senosios lietuvių tikybos laikų

(hlD

Tašius""Ėrminas. Šioje srityje lietu 
viai daugiausia gyvena Milane b?’ 
jo apylinkėse.

« Jūratė Vebiaitytė, jau. 
na dainininkė, gražiai be 
sireiškianti lietuvių paren
gimuose Atlanto pakrašty
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TAIP ŽALOJAMA LIETUVĄ TAUTA
Girtavimo klaustam neiŽųmndBamas

-Laietiuvos tevês Smitais įgirtavF 
mas hwo sumažėjęs. Mastaoš 
r-au^onieriems carams etapavus 
LieWą, pitaJvtaas vėl .padidėja 
Nors maisto ętodutaą ar kitokių 
prekių trūksta, te alkoholinių 
gėrimų (visuomet ’.užtenka. Gerai 
prianmaaae ' pirmą tamiiuiistų 
tašų okupaciją. 194>1 im. pavasa
ri, Lietuvai apie metus išbuvus 
otapainto imaguose, maisto krau
tuvių lentyte3 tavo tuščios, te 
tose pačiose krautuvėse degtinės 
tavo užtenkamai

GiSaww chte

Ta pati tvarka jpavergtofe Lte- 
tuvtife yra < dabar: maisto pm- 
•duiktų k kitokių prekių trūkstą, o 
aĮltahctaht gėrimų 'kiek nori. Ne* 
nuostabių 'kad' Liėtujvoge žmonės 
vėl (pradėjo girtauti. Tfesa, Sov. 
Rusijos komunistų partija ir vy- 
riausybé išteMb nuostatą, skel
biantį tavą su1 girtavimu, ta tad 
yra tik teoretinė pusė.

Lietuvos spauda (Švyt 1972. 
Nr. I®, 3 psl.) -rašo, kad dabar 
Lietuvoje ‘per minjuitę pagamina 
9640 ‘litrų alaus. O tar dar degti- ‘ 
nė, spiritas ir kiti ©feholiniai gė-, 
rimai? Toliau tašo: ^Kai žmo-i 
nės įsigeria, jie “sparčiai” dirba. 
1971 m. Liietwos pramonėje “pra 
vaikštinėta” betek 150,000 dar- 
bo dienų. Pavertus .pinigais, tai 
nepaigaiminta produkcija už 8 
mil. rubliu”

Tias rodo, kad dabar Jrietuvcjje 
žmonės daug geria ir daug dienų 
įpratekštiteya. Padalijus tuos 8 
mill. rublių iš 150,000 pravaikŠ- 
tinėtų dienų, darbo diena bu
tų verta apie 54 irulbfes. Jei dar- 
bininftas par dieną gauna 4 rub
lius, -tai irauldonajam išnaudoto- 
•jiui tieka 50. rubBų., Jei Sov. Rush 
jos imperijoje yra per 100 mik 
darbininkų, tai 'kapitalistas Mask 
va tiik >per vieną dieną uždirba 5 
bill, rublių. O kur muitai, krautu
vės, valgyklos ir kitos pajamų ins
titucijos? Rusijos komunistinės 
imperijos da^rtatinkai ir kitokios 
institucijos pėr metus Maskvai 
sukrauna ne bilijonus, bet trili
jonus rublių. Gail ir dsl to kai 
kas laikosi dėsnio, tad geriau įsb 
gerus pravaikštinėti dieną, negu 
komimistiimams feauddtojtems 
krauti bilipomus ãr tritigantfô. Vis- 
vien nėra gyvenimo. Girtas ne* 
begalvoja apie žmoniškumą, a- 
pie savo ateiti* ‘

i To negana. Masfcva įsakė dk.. 
Lietuvoje, Utenos mieste, -pasta
tyti niaują aílaus daryklą, tari per 

metus pagamins 65 mill. litrų a- 
liaus. Iki sidl ok. Lietuvos visos a- 
lauš daryklos ipe-r metus paga
mindavo -per 90 mil. titrų alaus. 
(MG. 1971. Nr. 10; 3 psl.).

Kolchozuose taip pat geria

Nors talctezitanlkai uždirba 
labai mažai, tet ir jie išgeria. 
Vienas kolchozas šventė takią 
tai sukaktį. Ta proga tavo pada- 

. iryta alaus tiek, tad 1,500 kotelio- 
i ziniinkų gėrė visą •savaitę* 
I Girtavimo, -reikalai ■svarstomi 
'net kolchozų atstovų suvažiavi
muose. 'Kelios ištraukos iš kol
chozų atstovų suvažiavimo Ro
kiškyje <(&vyt. 1972jNr. 16, 8psl): 
Iš tiesų, ypač Jautriems reikėtų 

; būti -su penisintintais. Pagalvoti ne 
i tik apie tai, ktek arų runkelių 
jiems skirti prižiūrėti, bet ir apie 
jų buitį, (gyvenimo sąlygas.

Melžėjos keliasi trečią valandą 
nakties. Argi negalima viską pa
tvarkyti taip, tad ir jos pradėtų 
darbą 8 valí ryto?

Pastebėjau pasigėrusį traktori
ninką. įKą jam daryti? Nuvežti 
Į blaivyklą.

Blaivrasm ar pelnas

Komunistai rūpinasi pakeiti 
girtavimo lygį ir girtuokliams su
daryti geresnes girtavimo sąlygas, 
nes alkohotiniai gėrimai' duoda 
geras pajamas. Jau ir ok. Lietu
voje yra įsteigtų nualkohotinimo 

i įstaigų — blaivyklos. Kai policija 
pasigėrusį žmogų atgabena į blai
vyklą, jį (pasitinka įgaillestingoji 

! tesuo, duoda išgerti rūgščių sdl- 
• čių ir paguldo <į lovą, tad išsi-- 
i miegotų. Jei toks pacientas M ry
to dar negali eiti į darbą, blai
vyklos vadovybė patambina į 
jo darbovieitę. ir praneša, tad 
totes ir teks darbininkas ar ter- 
nautojas negalėj atvykti < darbą, 
nes jis, .dar; nįga _pa^usi;dIitó

Kur rasi glriavimui sąlygas 
ta'i^j -pavergtoje Liefcuvoje: nemo
kamas gydymas, issihlaivėjimas. 
'Pasaulio' laisvuose kraštuose -girtą 
žmogų policija nuveža į policijos 
būstinę, -patalpi-na į daboklę ir 
kitą dieną, jei nėra padaręs dau
giau nusikaltimų, turi užsimokė-
ti nustatytą baudą, tada išeina į
laisvę.

Daugiausia geria komunistai

Patys komunistai pastebėjo, 
kad daugiau girtauja tamunistai 
h* jų draugai iš plačiosios tėvy
nės. Religingi žmonės mažiau 
vartoja alkoholį. Bet ‘ką daryti?

Ar komunistai išmes milijonus 
irubtių, kad išlaikytų bažnyčias ir 
kad ragintų žmones, -ypač jauni
mą eiti į bažnyčią. Dėlto sugriū
tų komunistinė sistema. Nieko ki 
to nelieka, kaip paskirti daugiau 
pinigų alkoholio gamybai ir blaii-. 
vytai statybai.

Toje srityje rusai daro pažam-' 
gą. Rusų okupuotame Azerbai
džane iš naftos 'gamina spiritą, 
te jis 'tai kas .naudojamas kau
čiuko gamybai (M.G. -1964 Nr. 
5,"9 psL). Kai tą spiritą geriau iš
valys, gal jo bus pristatoma ir į 
maisto produktų krautuvas., Spi- 
’irito .gamyba iš naftos yra daug 
pigesnė, negu iš javų ar bulvių. 
Nata ir dujos yra chemijos pra
monės žaliava. Sov. Rusijos im- 
persžjoįję tų žaliavų yra daug.

Lietuvoje alkoholis paliečia ir 
šeimas. 197'1 m. vien tik Klaipė
dos mieste išsiskyrė 667 šeimos, 
tariu 640 dėl vienos ar kitos pu- 

Isės girtavimo. Išsiskyrusios šei
mos dažnu atveju patenka į dar 
-didesnį skurdą, ypač motinos su 
vaikais, nes komunistiniuose kraš 
tuose 'scoali'nės šalpos nėra. Kiek 
vienas turi užsidirbti duoną sau 
ir savo vaikams. Vaikai dažniau
sia pasilieka prie motinos. Tėvas 
turi mdkėti kas mėnesį po 15- 17 
•rublių už kiekvieną, vaiką*

Okupantai lietuvių tautą žudo 
įvairiais būdais — kalėjimais, 
“savanoriškais” išvažiavimais į 
'kteas- respublikas^ o_ svarbiausia 
—alkoholiu. Anot vieno: “Išgerti 

butų ne taip baisu, jei turėtum 
ko -užkąsti. Pavargęs gali pailsėti 
ir Haivyklpje”.

J.J.

Petras Pakalnis

GmiCLM FRBOBA
Prieš keletą metų JAV kongresas 

pageidavo, kad prezidentas neparduo
tų ginklų atsilikusioms tautoms. Sena
toriai buvo nuomonės, kad tie kraštai 
labiau yra reikalingi maisto ir vaistų 
negu ginklų. Bet jei prezidentas ma
nytų ,kad ginklų pardavimas didintų 
JAV saugumą, tuokart prezidentas 
gali parduoti ginklus bet kuriai vals
tybei.

Pasinaudodama ta galia, neseniai
JAV vyriausybė pareiškė, kad ji par
duos kelis šimtus moderniškiausių nai-’’ 
kintuvų ir kitų ginklų dviejoms arabų 
ar penkioms Pietų Amerikos valsty
bėms. Moderniškiausios naikintuvus 
gamina Prancūzija (Mirage) ir JAV 
(Phantom arba F-5). Mirage kainuo
ja virs dviejų milijonų dolerių, o F-5 

milijoną ir šešis šimtus tūkstančių. 
Tie lėktuvai skrenda greičiau už gar 
są ir yra ginkluoti moderniškiausia!’ 
g-inkiais. iki Šiol JAV pardavinėja r s 
savo sąjungininkams ir Izraelio, 
jautė, kad tokiu būdu galės islamu 
ginklų lygsvarą Artimuose Rytuose. 
Kodėl dabar pakeitė savo nuomonę?

Pirmoji priežastis yra labai papras 
ta. Negalėdamos pirkti ginkių Ame
rikoje, kai kurios valstybės pradėjo 
juos pirkti Prancūzijoje. Tokiu būdu 
JAV prarado geras rinkas ir neatsiekė 
savo tikslo. Jungtinės Amerikos Vals
tybės žymiai daugiau importuoja įvai
rių produktų is' kitų valstybių negu 
eksportuoja. Parduodamos ginklus be 
jokių suvaržymų, jos gátéty gerokai 
sumažinti savo prekybos deficitą ir 
bedarbių skaičių.

Antroji priežastis yra sudėtinges
nė. Parduodamos ginklus dvisjom a- 
rabų valstybėms - Saudi Arabijai ir 
Kuweitoi - JAV įgys simpatijų ara
bų tarpe ir užtikrins Persijos įlankos 
saugumą. Persijos įlankoje yra miiži 
niŠki naftos šaltiniai, be kurių negali 
apsieiti Europa ir JAV. Jei Saudi Ara
bija ir Kuweitas neparduotų naftos Eu 
ropai ir JAV, gerokai nukentėtų tų 
kraštų pramonė ir susisiekimas. Todėl 
neseniai JAV užsienio reikalų sekre
torius pareiškė, kad JAV parduos 
Saudi Arabijai ginklų už bilijoną do
lerių, o Kuweitui už 500 milijonų. 
Šių metų pradžioje Persijos šachas už 
sakė JAV ginklų už 2 bilijonus ir 500 
milijonų dolerių.

Modemiški ginklai reikalingi rūpės 
tingos priežiūros. Todėl kartu su gink 
lais į Saudi Arabiją ir Kuweit? įkels 
koją ir JAV karo instruktoriai ir tech
nikai. Kol arabai išmoks vartoti už 
pirktus ginklus, amerikiečiai turės dar 
bo Arabijoje ir Kuweite. Sugedus ko
kiai nors naikintuvų ar kitų ginklų da
liai, reikės kreiptis j JAV įmones, kad 
atsiųstų naują. Tuo būdu tos arabų 
valstybės turės palaikyti gerus santy 
kius su JAV ir ilgą laiką nuo jų priklau 
syti.

Kaip žiuri Izraelio piliečiai į tą gink 
lų biznį? Parduodant ginklus, papras
tai į sutartį įrašoma sąlyga, kad pirkė
jas negalės jų parduoti kitam. Nors Li
bija pasirašė tokią sutartį, bet Prancū
zijoje pirktus naikintuvus „paskoli
no" Egiptui. Iš Kuweito pusės Izrae
liui negręsia joks pavojus, nes valsty
bė yra nedidelė ir kariuomenė tuo 
tarpu menka. Saudi Arabijos kara
lius palaiko gerus ryšius su JAV. Tie
sa, jis remia arabų partizanus, bet pats 
j karą su žydais vargu ar stos, nes žy
dai gali sunaikinti visą naftos pramo
nę. Tuo tarpu užpirkti ginklai dar te
bėra JAV, o kol amerikiečiai apmokys 
jo kareivius vartoti ginklus, praeis 
daug laiko.
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LIETUVĖ ©VVEMAOOl 
JAPONIJOJE

PASIKALBĖJIMAS SU M. TÜBELYTE 
KAIMAN SENE

Juozas Prtmskis

Jau dveji metei, kai Kohi mieste,, Ja
ponijoje, netoli Osakos,gyvena buvusio 
i letuvos min. pirm. J. Tūbelio. duktė 
Manja Kulmamenė, kurios vyras yra 
hemijos inžinierius ir ten nva

dovauti gamybai skystojo oro, naudo- 
tarno erdvių eksperimentuose, pramonė* 
|p ir ligoninėse.

Marija buvo atvykusi aplankyti savo 
•motinos Jadvygos Tūbelienės, dabar j- 
sfkurusios Miami Beach Čia teko su te 
• eta viešnia iš Japonijos pasikalbėti.

Paklausta apie gyvenimo sąlygas te
me krašte, ji pasakojo.

Gyvenimas ten brangus. Oro ter 
ša ypatingai didelė nes kraštas supmmo* 
»ntas ir tirštai apgyventas. Lsikmšty 

nuolat skaitai pranešimus apse apsšnuG 
dipmus dėl užteršto widens, oro, žavų. 
Žmonės ypač miršta nuo žavų, kuriose 
dėl vandenų taršos yra patekusių nuo
dingų medžiagų. Keliuose •■automobi
lių spūstis. Tas pats ir prie juros, jeigu 
bandai nuvykti j papiudin sus. Kol nu- 
sistumi, kol grįžtu sugaišti daug laiko 
tokia keliaujančių gausa. Japonams la
ba» reikia erdvės

Kuria kryptimi dabar vystosi fa- 
santykiai su Kmija^ '

- Japonai lankstosi kinams. Jiems 
kiniečiai imponuoja, iš kiniečių yra 
perimtas raštas, menas, o dabar nors iš
plėsti it prekybinius santykius. Dauge 
lis japonų dabar mokosi kinistiškar 
iš dalies dėl biznio, iš kitos pusės - ma
da.

Kaip Rusijos atžvilgiu7

rusų atžvilgiu šalti ir jta- 
ríantiejj.. Japonijos idealas buvo apjung
ti Azijos valstybes savo vadovybėje. Iš 
dalies ir dabar yra tas likimas, Rusiją 
laiku pavojingai

J7 kmp japonai laikosi Amerikos 
atž-ilgiu0 ' ~ ~

■ KteFėgstė visų k’maučių. Ameri
ka ^kščiau japonams labai lankstėsi 
dėl bombomis sunaikintų
Naę$*rek> u Hirosimos, iw kęiAmerika 
pmikalavo.. kad prekyboje butų abipu
sė Jygyàè, ypač, kai Japonija pasidarė 

ūkiškai stiprš kad japo
nams nebnroikąl^ga protekcija. Dabar 
ir japonai ėmė darytis prieštikesm. Ap
skrita*, japonas nemėgsta visų neaziįatų. 
Kertę japonas save* teksiu pavežė ma.io 
vwą, bet atsisakė imti pinigus, sakyda
ma kad -^kenčia amerikiečių ir ne- 
non jų pinigų

H kitos pusės japonai nariai moko 
si angliškai Pamatę kiteteutj - atbėga 
bande „praktikuotis" angliškuose pasi- 
'kalbėjimuose.

žiaip japonai sąžiningi. Jei pamirši 
kę, tai vysis toks blokus, norėdamas 
atiduoti. Duodamas gręžę geriau per
duos, negu nedaduos. Japonai visi iš
didus.

Japonijoje tarnautoja padėtis pasto
vi, engiama atlėki Jeigu netaip gerai 
dirba, to neavansuos, bet. vengia atleis
ti Iš kito? pusės • žmonių daug, tai 
anksti atleidžia j pensiją • 5b metų, o 
pensijos mažos.

'šeimose jap :w labai artimi su tė
vais. Jų neapleis. Jie gyvena su vaikais 
ir yra gerbiami baisi negarbė sū
nui. jei tėvo nepagarbių.

Jei kiniečių trejetas susirenka - su
simo triukšmas, o japonai u tylūs.

Bet automobily dažnai būna savo elge
siu neatsakingi.

Kaip japonų mo terys°
—«-‘".fir-inrr . -■•—r*tT:ni-ii--ri.-ijLiiu>tiiTni—h*hiwwi>uhim

- Nelabai gražios. Iš paviršaus labai 
švelnios. Vyras kai ateina iš darbo - ba
tus nuima, šliures uždeda, j vonią nu
veda. Vanduo ir šildymas brangus, tai 
tam pačiam vandeny vienas po kito 
maudosi visi šeimos nariai. Maudosi 
kas vakarę. Pirma atskirai nusiplauna, 
o paskųs mėgsta sėdėti šiltoj vonioj. 
Patys švarūs, bet j gatves daug kg meta..

Tačiau tikrumoje moterys valdo šei
mas ir laba» glaboja savo vaikus, stumia 
į mokslą. Toli gražu na visi j universite
te pakliūna, ir ne vienas net nusižudo, 
jei nepatenka universitetan. Jaunimui 
toks regimentuotas gyvenimas, kad per
nai, apklausus jaunuolius, arti 90 proc. 
pasisakė norį gyventi užsieny. Visų ja
ponų išsvajota šalis -- Australija, nes 
ten daug erdvės, ne taip jau toli nuo Ja
ponijos.

Kaip su komunizmo pavojumi0

- Atrado, kad tai visai neaktualus 
dalykas. Visų dėmėsys gamyboje ir pre
kyboje, kad pralenkus Ameriką. Karę 
pralaimėję militariškai, dabar nori pa
siekti pergalės ekonominėje srityje.

Japonai dabar tai gerai gyvena, tiek 
turi pinigo, kad komunizmas jiems ne- 
aktulakis.

• Gyvenant Azijoje, kaip atrodo ki-
<£t a.-TTT» <•_■«i ii r^s/r»Tra.-. -r-> .—tf.iiii ni r>wwt"-- ~.~irnM i ■!■ I įjiiįiMMClll

ntprusų karas0

- Man neatrodo, kad karo galimy
bės butų didelės. Japonijoje nenuma
toma greito rusų-japonų karo.Gal taip 
ir geriau. Dabar Kinija ir Rusija iš dalies 
viena kitę neutralizuoja, o jei liktų kuri 
viena nugalėtoja, būtų daugiau pavo
jaus.

Kaip vystosi japonų kultūrinis gy- 
veimnasT^"'"

— Yra daug rašytojų. Japonai daug 
skaito, domisi savo praeitimi, bet, atro
do, daugiausia démésys koncentruojasi 
j ūkinę sritį. Japonai domisi ir menu. 
Kai buvo Gojo® paroda, aplink muzie

DANUTĖ PARAMSKAITÉ. prancu 
ra zų kalbos dėstytoja Guelp, Ont., uni 

versitete. Ji yra duktė Balio ir Nata 
- Ii jos Paramskų. gyvenančių Vašingto 

ne. Studijavo Georgetown universi 
teto lingvistikos skyriuje, kur gavo 
bakalaures ir magistres laipsnius 
Kurį laiką studijas gilino Lavalio 
universitete Kvebeko mieste, paraše 
disertaciją ‘Mirtis lonescu veikaluo 
se” ir gavo daktarės laipsnį. (lones 
eur yra rumunas, prancūzų kalba ra 
šąs dramaturgas, absurdo teatro pra 
dininkas» Šiais metais daktare Da 
nutė Guelph universiteto vadovybei 
buvo atžymėta kaip ypatingai gera 
dėstytoja

jų buvo kelios eilės, o kiekvienoj eilėj 
penki žmonės. Laukdami jeiti stovėjo 
po kelias valandas. Raneiro kūrinių pa
rodos metu buvo eilės per kelis kvarta 
lūs.

(Pažymėtina, kad pati M. Tūbelytė 
yra dailininkė, ir Japonijoje buvo jau 
dvi jos individualios parodos: Osakoje 
ir Wakaymoje).

Kaip su japonu religiniu gyieni 
■r——----------------------- -———---------------------- ------------ —

mu

- Yra daug šinto ir budistų švento
vių. Vyresnieji jas gausiai lanko.Tėvams 
įtikdami, ateina ir jaunimas, bet jų tar
pe daugiau abejingumo.

Būdo atžvilgiu japonai yra gana neu 
rotiška tauta. Žiūrėk, vyrą išvarė iš tar 
nybos, žmona su vaikais gula po trau 
kiniu. Vyras didesniame nepasisekime 
automobiliu įsiverčia j vandenį. Baisus 
susigrūdimas, daug įtampos.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų s-gos Tarybos metiniame suvažiavime gegužės 
20 Kultūros Židinyje New Yorke. Iš k. sėdi — sesuo Margarita Bareikaitė, prel. J. Balkonas, 
M. Galdikienė, dr. A.. Šlepetytė-Janačienė, prel. V. Balčiūnas, stovi — M. Lušienė, M. Vasi
liauskienė, P. Ąžuolienė, B. Beventienė, dr. A. Radzivanienė, E. Kezienė, E. Raman- 
čionienė, V. Penikienė. Nuotr. L. Tamošaičio.

KUGELIS SU VIŠTIENA

1 kg. vištienos, 3 kg. bulvių, 300 g. 
sviesto, 2 svogūnai, 2 kiaušiniai, 
druskos, maltų pipirų.
Padažui: 2 šaukštai grietinės, 100 g. 
sviesto.

Nuskustas bulves sutarkuoti Imuši; 
kiaus’imus. dėti sutarkuotus svogūnus 
pipirų, druskos, viską išmaišyti ir lik u 
da pilti ištirpinta karšta sviesta Tarkc 
dar karta gerai išmaišyti Vištiena su 
piaustyti gabaliukais

Į karšta reibalais patepta skarda dėti 
sluoksnį bulviu tarkes. ant viršaus išde 
lioti vištienos gabaliukus, vėl dėti tar 
kės sluoksnį. Kepti krosnyje ar orkaite 
je apie 1-1,5 vai.

Sviesta ištirpinti, pavirinti, pridėti 
grietinės ir paduoti prie kugelio

Daugelis žemaičiu kugeli valgo su 
kmynu arba pipiru kastiniu
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"Išauskime" šią juostą.
.

I. Medis, kurio vardu yra pava
dintas vienas mėnuoo

;. Aukštas, sr'Vg] luotas, visada 
žaliuojantis medis.
Paukštis vadinamas artojo 
draugu.

u. Paukštis pagal kurį pavadin
tas jaunesni”jų skaučių 
ženklelis. į

s. Sodas, kuriam** murinami įvai
rūs pasaulio augalai.

b. Paukštis, apie kurį sakoma 
"margas kaip . « 11

7. Rudenį krinta nuo medžių.
P. Lietuviai prie savo namu so- 

d ina ...
9. Naminis paukštis.
[(.Vandens gyventojas. j
II. Vaismedžiais apsodint>s plotas, i

Iš sausų gėlyčių supinta, neša
ma i bažnyčią pries Velykas.

1. Cleveland? leidžiamas lietuvių 
laikraštis.

)m. Koki? drabužiai yra lietuvaitės 
papuoselas.

15. Skautės moka aušti ...
1h. Velykų kiaušiniai.
1'7. Pro Vilnių tekanti upė.
Ir. Runai, miežiai, avižos, kvie

čiai vienu vardu vadinami ...
].QO Lietuvos kunigaikščių gyvenviete 
Pi). Skautų sąjungoje tik skautas 

vytis ją turi.
ri0 Žemaitijos upė.
?P. Žinomas laikraštis lietuvių 

tautinio atgimimo metu»
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Locais de pesquisa 
Pesquisa histórica 
Divisas de regiões 

, Arquitetura antiga 
i Construções novas 

(1950 ■ 1968) 
. Trajes típicos

Decorações de casa 
Cor principal
Cor compíimentar

1 ruda, 2 mėlyna, 3 žalia. 4 geltona, 5 raudona
1 manom, 2 azul, 3 verde, 4 amarelo, 5 vermelho 
A ■ šviasi spalva, B tamsi spalva, C junginys (pvz.. 
4C5 ■ geltona ir raudona - orgnžinė. A • cor clara. 
B - cor escura, C mistura (p.e„ 4C5 ■ amarelo e 
vermelho -■ isto é, cor de laranja.

(Žemėlapyje dabartinės Lietuvos sienos • as fron 
teiras no mapa são da Lituania atual, sob o regime 
soviético)
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LITERATŪRA • DAILĖ • MOK S LA S

REITANAS - VALSTYBINĖS SAVIGARBOS GYNĖJAS
Mumyse įėjo į madą minėti 

jubiliejinius metus8 istoriniu įvy
kių sukaktis. Kaikurie minėjimą i 
praeina liūdesiu, kiti pasididžia
vimu, 15 tikro kiekvienajs me» 
tais galima surasti kokią nors 
reikšmingą lietuvių tautai datą. 
Tat tenkinamės iškilesniais mo» 
mentais. Niekas negali suabejo
tų kad Lietuvos-Lenkijos san
draugos (Žečpospolitos) pirma- 
sis padalinimas 1772 m. rugpjū
čio 5 d. buvo lemtingas lietuvių 
ir lenkų tautų gyvenime. Bet aš 
nesu linkęs pabržti 
liūdnas sukaktis, kurios tik iš
šaukia ašarojimą ir nusiminimą. 
Ir katastrofose galima rasti gied
riųjų pavyzdingų momentų.

Istorija mums dėsto, kad pir« 
mojo padalinimo metu karalius 
DLK Stanislovas Augustas Pon- 
iatovskis ir Žečpospolitos bend® 
rasis lietuvių-lenkų seimas bai
liai ir negarbingai nusilenkė 
prieš austrų, prūsų ir rusų agre
siją ir net ratifikavo savosios 
teritorijos atplėšimą. Gėda, kai

IRENE PAVILONYTÉ RIVOLTA, privačiai studijavusi meną 
trejis metus, baigia ketvirtuosius mokslo su Associação Paulista 
de Belas Artes, kur specializuojasi paišybos, tapybos ir porcelia
no srityse. Savoj^mokykloje dėsto meną vaikams ir suaugusiem- 
1973 m. laimėjo šešias premijas Lions Clube parodoje, S. Paule.

ALGIRDAS BUDRECKIS 

valstybės žmonės dėl pinigo ar 
savos naudos išduoda savo vals
tybės interesus. Žečpospolitos 
valstybinę savigarbą išgelbėjo 
vienas, užsispyręs, principin® 
gas lietuvis — Tadas Reitanas. 
Kas-ne-kas, bet negalima Rei® 
tano pavyzdį pasmerkti užmarš
tin, negalima jo asmenybę atiduo
ti lenkų didvyrių panteonui.

1772 m. antrojoje pusėje lietu
vių ir lenkų Baro konfederacija, 
t.y.8 patriotų kova už savaran
kiškumą, buvo numalšinta. Kot
rynos II ir Pričkaus H kariuome
nės okupavo Žečpospolitą. Spalio 
6 d. sunervintas karalius Stanis
lovas Augustas sušaukia senato
rių pasitarimą. Atvyksta vos 28. 
Ką daryti prieš kaimynų įsiver
žimą? Nuomonės išsiskiria: 
priešintis rusų-prūsų įsibrovė
liams? Laukti prancūzų pagal
bos? Nors nutarta nešaukti sei 
mop kuris turėsiąs patvirtinti 

valstybės padalinimo aktą, rusų^ 
prūsų ir austrų pasiuntiniams 
spaudžiant, karalius nusileidžia.

Bus seimas. Priešeiminiuose 
seimeliuose patriotiški lenkų 
vyskupai Soltykas ir Krasins- 
kis kalbino bajorus nerinkti at
stovų. Žymesnieji bajorai ir di
dikai nedalyvauja rinkimuose. 
Šis patriotų susilaikymas duoda 
progos rusų nepaprastam įgalio
tiniui Štakelbergui pravesti sau 
palankius kandidatus.

1773 m. balandžio mėn. 19 d. 
Susirinko 111 atstovų8 o pusė jų 
buvo svetimųjų valstybių papirk 
ti. Nemaža jaudavo net nuolati
nes algas’. Vadovauti veržėsi 
garbėtroška Adomas Poninskis. 
Vien tik 1773 Lenkijos didysis 
virėjas (kuchmistras) Poninskis 
priėmė nuo rusų 43.000 rublių. 
Tuomet Varšuvoje šeimipinkavo 
svetimos įgulos. Miesto komen
dantu buvo austras generolas. 
Idant seimas nebūtų pertrauk
us, rusų šukelbergo įsakymu 
Poninskis prikalbino 75 lenkų av 
stovus ir 6 lietuvius užmegzti 
konfederaciją. Mat, konfedera
cijos metu "liberum veto" nega
liojo. Lenkai pasidavėliai pasky 
rė maršalka Poninskį, o lietuviai 
Brastos atstovą Mykolą Radvilą.

Konfederacija ryžosi "visuo
tiniam saugumui, sosto kilnu
mui, kaulikų tikėjimui, teisėms 
ir laisvėms užstoti ir ginti", o 
iš tikrųjų susirinko padalinimo 
aktui priimti be pavojaus. Kon
federacijos akte niekur neužsi
minu apie Žečpospolitos inte
gralumą. Atrodė, jog šukelber
go planas bus sklandžiai įvykdy. 
tas. Tačiau Naugarduko atsto
vas Tadas Reiunas užprotesta
vo.

Bajoriška Reitanų šeima buvo 
atsikėlusi į Lietuvą iš Vokieti jos 
per Prūsus, Reyun arba Rejun 
šeima nuo XVII a. vidurio gyveno 
Lietuvoje. Ji susigiminiavo su 
lietuviais bajorais, prisisemda- 
ma Lietuvos savarankiškumu ir 
lenkiška kultūra.

Tadas Reiunas gimė Naugar
duko vaivadijoje Stružove. Jo tė
vas buvo Domininkas. Tadas mo
kėsi pas jėzuitus Naugarduke, o 
vėliau pas progresyvius pijorus 
Varšuvoje. Jis tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, Remdamas Karo
lį Radvilą, Tadas Reitanas uo
liai dalyvavo Baro konfedera
tų kovose prieš maskolius. Barie 
čiams pralaimėjus, Reiunas pa
bėgo į Valakiją. 1773 m. jis grįžo 
į Lietuvą.

Tais pat meuis Naugarduko 
seimelis jį ir Samuel Korsaką 
išrinko.atstovais į Varšuvos sei
mą. Naugarduko vaivadija įsakė 
savo atstovams "ginti šalies cie_ 
lybę iki gyvi..."

Atsidarant seimui 1773 m. ba- 
(tąsa 8 psl.)

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE 

ĮSPŪDŽIAI IŠ SIBIRO

Stefanija Riškienė

Laisvajame pasaulyje galvojama, kad jei nepadarei 
niekam bloga, nenusikaltai valstybei, visuomenei ir 
viešajai tvarkai, tai niekas tavęs nesuims, nebaus ir ne. 
trems. Remiantis žmonijos moralės kodeksu, taip ir 
turėtų būti, bet jis ignoruojamas komunistiniuose 
kraštuose.

Taip norisi desperatiškai šauktis teisingo dangaus 
keršto ir pasiskųsti laisvojo pasaulio žmonėms:

- Išgirskite, pamatykite ir užtarkite nekaltai pa
smerktus tremtinius.

AŠ, silpna moteris, turėjau tėvynę, tėvus ir savo 
šeimą. Tai buvo mano pasaulis, kuriame turėjau ma
žytę vietelę ir buvau reikalinga. Tą aiškiai parodo tre
jų metų dukrelės ašaros ir klyksmas „Mamyte, neik”

Vaikams reikalingos motinos, vyrams žmonos,o 
seniems tėvams sūnūs ir dukros, jų senatvės ramsčiai. 
Mano motina, netekusi manęs, Ariogalos bažnyčioje 
suklupusi prie Nukryžiuotojo kojų, meldėsi, verKe 
kruvinomis ašaromis ir klykė, kad net visa bažnyčia 
skambėjo. Su ja raudojo tūkstančiai nuskriaustųjų, 
su ja verkė visa Lietuva. Tai buvo tautos agonijos 
pradžia.

Niekaip negalima suprasti, kodėl tai raudonajai 
erkei pasirodė, kad vaikui nereikalinga motina, o 
motinai - vaikas. Kas davė jai teisę įsisiurbti i mūsų 
tautos kūną, apnuodyti nekaltus mūsų krašto gyven
tojus ir palikti Sibiro beribėse lėtai mirčiai.

Sibire veisiasi nuodinga incifalitmė erkė. *Jai įkan
dus žmogus pradeda sirguliuoti ir silpnėti. Po dvejų 
metų ligonį paralyžuoja. Pagulėjęs dar pora metų lo
voje ir pasikankinęs, jis miršta.

BENDRASIS KATILAS

Žmonės, gyvendami normalų gyvenimą, rūpinasi 
savo sielos reikalais, plečia savo protines galias ir sten
giasi susikurti patogų gyvenimą. Ne tik pats žmogus 
rūpinasi savimi. Jam pagalbon ateina valstybė, visuo
menė', dvasiškiai ir įvairių sričių mokslininkai. Žmo
nių dvasiniams poreikiams tarnauja spauda, literatū
ra, teatras, daina ir visos meno šakos. Lengvesnį gyve
nimą teikia žemės ūkio, technikos ir mechanizacijos 
mokslai. Sveikatą saugo ir nuo mirties gelbsti ištobulė- 
jusi dvidešimtojo amžiaus medicina ir chemijos moks
lai. Jei žmogus žmogui nebūtų vilku, tai gyvenk ir 
norėk gyventi.

Dėl mūsų sunkių gyvenimo sąlygų niekas galvos 
sau nekvaršina. Šiose pasvietėse nėra jokios knygos, 
nei padoraus laikraščio ar žurnalo. Mes negalime čia 
naudotis savo išsimokslinimu, gyvenimo patirtimi ir 
profesiniu pasiruošimu. Net žmonių sveikatos sargai, 
gydytojai privalo purvą bristi, taigose šieną piauti ir 
medžius kirsti. Mes esame numesti, kaip tas kelio 
akmenėlis, per kurį visi važiuoja, kuri visi mindžioja 
ir, kas tik nori, tas gali jį paspirti ir nuridenti į purvy
ną. Jau pradeda spardyti ir mus.

Daug kartų girdėjome, kaip mus koneveikė: bur
žujai,kapitalistai, išnaudotojai, išgamos, tautos atma
tos, reakcionieriai ir siurbėlės. Sakoma, kad reikėjo 
mus vietoje sunaikinti, o ne vežioti. Dar nesunaikino. 
Ir ta malonė padaryta tik todėl, kad komunizmo sta
tybai stigo darbo rankų ir „ponams draugams” reikė
jo vergų.
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REITANAS is’7 psi.

landžio 19 d. Krokuvos atstovas 
Lętovskis pranešė apie užmegz- 
tą konfederaciją ir jos maršai'» 
kas ir paklausį ar maršalkos 
lazdą turįs atiduoti Poninskiui, 
Staiga balso paprašė vidutinio 
ūgio, jaunas gražiai nuaugęs vy- 
ras. Jo pakaušis nuskusta pagal 
kazokišką madą, ūsai ilgi ir tan
kūs. Dėvi karmaziną kontušą. 
Žvilgsnis ir laikysena — tėvy- 
nés mylėtojo. Tai buvo Tadas Rei 
tanas. Reitanas ir Samuelis Kor
sakas griežtai užprotestavo ir 
reikalavo maršalka statyti Lie
tuvos atstovą B nes tai buvo jo 
eilė seimui pirmininkauti. Nau- 
gąrduko atstovus parėmėjuozas 
Duninas, Kožuchovskis ir Jerz- 
manovskis. Deja, iš viso tik 20 
atstovu ryžosi ginti kraštą.

Tačiau maršalka atsistojo par
sidavėlis Poninskis. Tada Rei- 
tanas atsisėdo maršalkos kėdė
je, o nustvėręs jo lazdą šūkte
lėjo: — aš toks pat maršalka, 
kaip ir jis!

Kilo triukšmas. Sesija buvo 
nutraukta. Balandžio 21 d, Po- 
ninskio rūmuose tarėsi išdavi
kai, kas darytina. Vartus saugo
jo rusų ir prūsų sargybos. Rei- 
tanas, pašauktas teisintis prieš 
naujai sudarytos konferedraci- 
jos teismą, nepasirodė. Jis drau
ge su antru Naugarduko atstovu 
Korsaku pasirašė manifestą 
prieš konfederaciją.

Nors nuo ankstyvo ryto prie 
seimo salės stovėjo sargyba^ 
Reitanas su Korsaku įėjo į vi
dų, o vienas iš jų šalininkų at
sinešė po kontuŠu paslėpęs mar 
Šalkos lazdą. Poninskis jau bu
vo pasiskubinęs paskelbti Rei- 
tanui infamiją, teisių atėmimą, 
bet'Naugarduko atstovas drąsiai 
reikalavo rinkti tikrąjį maršal
ką. Poninskis toliau pirmininka
vo, rankoje laikydamas papras
tą lazdą.

Negalėdamas palaikyti tvar
kos, Poninskis liepė atstovams 
išeiti iš šeiminės svetainės į se 
naro salę. Reiškia, jei Reitanas 
neapleis salės, tai seimas išeis 
kitur posėdžiaut. Seimo dauguma 
bailiai puolė prie durųe bet Rei
tanas jas užstojo iškėtęs rankas. 
ir kartu su Korsaku neleido nie
kam išeiti. Įvyko dramatinis mo
mentas.

— Ką darote, — prabilo Rei
tanas tiems, kurie bėgo, — bi
jokite Dievo, neparduokite mū
sų!

Pamatę, kad už aurų stovi ru
sų kareiviai, atstovai ėmėgrfis- 
tis lauk. Reitanas puolė ant 
slenksčio, perplėšė savo kontu- 
šą ir marškinius, atidengdamas 
nuogą krūtinę.

— Bėkite pražūčiai, amžinam 
prakeikimui, mindžiokite tą krū
tinę, kuri nori ginti jūsų garbę 
ir laisvę, — rėkė Naugarduko 
atstovas.

Daugelis atstovų perėjo per 
Reitano kūną. Salėje liko tik 16 
žmonių, netrukus jų skaičius su 
mažėjo iki 6. Vakare 10 valandą 
Štakelbergas pasišaukė juos pas 
save, bet jie nesidavė perkalba
mi, sugrįžo. Radę salę uždarytą, 
prasėdėjo naktį prie durų, o Rei 

tanas su“ maršalkos tikra lazda 
buvo likęs viduje.

Balandžio mėn. 22 d. maršal
kos sargyba buvo padvigubinta. 
Karalius Stanislovas Augustas, 
Rusijos atstovo pagąsdintas,pa
sirašė konfederaciją, o Ponins
kis, dar bijodamas Reitano, su
šaukė atstovus į senato salę ir 
ten pranešė jiems karaliaus nu 
tarimą.

Reitanas išbuvęs seimo salė
je per 38 valandas ir pamatęs, 
kad jo pastangos yra tuščios iš
ėjo. Visvien Poninskis pasikvie • 
tė Jį | privatų pasitarimą ir jam 
pasiūlė net 2.000 dukatų, jei išva
žiuotų greičiau į Lietuvą, t.y., 
jei apleistų seimą.

— Aš su savim atsivežiau 
5.000 dukatų. Paimk juos, jei 
tik išsižadėsi maršalkos laz
dos ir išdavimo, -- atsako Rei-

tams. Tai girdėjęs prūsų ge
nerolas Lentulus pareiškė Rei- 
tanui nuoširdų pripažinimą ir 
vyrišką pagarbą.

Reitanas neišvyko iš Varšu
vos ir, nors nesilankė į tolimes
nius seimo posėdžius, stengėsi 
paveikti kitų atstovų sąžinę, be
rašydamas memorandumus, as
meniniai įtaigodamas atstovus 
po sesijų. Poninskis ir rusai 
norėjo jį suimti^ bet generolas 
Lentelus neleįdo,. davęs Nau
garduko atstovo apsaugai prū- 
lu.sargybimu.
: Nežiūrint Reitano trukdymų, 
balandžio 24 d. parsidavę sene
toriai ir atstovai pasirašė kon» 
federacijos aktą ir tuo būdu sei
mas liko apsaugotas nuo per
traukimo, Dabar Poninskis rei
kalavo seimo delegatų paskyri
mą su įgaliojimu susitarti su 
valstybėm dėl žemių padalinimo 
ir naujos valstybinės santvarkos 

Tokia delegacija buvo išrinkta, o 
seimas atidėtas iki 1773 m. rug
sėjo mėnesio.

Į delegaciją, be maršalkos kon 
federacijos, pateko 7 ministe
rial, 27 senatoriai ir 61 atstovas, 
kirmis smuiku griežė Lenkijos 
didysis virėjas Poninskis, Poz
nanės vyskupas ir Lenkų didy
sis kancleris Andrius Mlodzie- 
jovskis, Vilniaus vyskupą s Ma
salskis, Lietuvos dvaro maršai 
ka Vladas Gurovskis, lenkų paiŽ. 
dininkis Wessel ir Gniezno vai*» 
vada Sulkovskis. Projektuotą 
traktatą pristatė trijų agresorių 
atstovai Rewitzy, Štakelbergas 
ir Benoitas. Pavėluotai ir veltui 
protestavo Žečpospolitos dele
gacija. 1773 m. rugsėjo 18 d. de. 
legacija pasirašė traktatą ir tuo 
atsižadėjo Austrijos, Rusijos ir. 
Prūsijos pagrobtų žemių. Kara

lius Stanislovas Augustas trakta
tus ratifikavo 1773 m. lapkričio 
18 d.

šitame begėdiškame epizode- 
vien Reitanas davė lenkams ir' 
lietuviams drąsos ir pilietinės 
_§ąvigąrbos Pavyzdį. Kiti, tylėjo^ 
net gudrusis Lietuvos kancle
ris Mykolas čartoriskis. Be Rei- 
tano besąlyginės ir principin* 
gos elgsenos 1773 m, seimas bū
tų vien juoda dėmė Žečpospoli
tos istorijoje. Svetimieji smur
tu užėmė Lenkijos-Lietuvos te
ritoriją, bet patys nuskriaus
tieji melu ir bailumu patvirti
no agresiją. Lenkai gerai supran
ta Šitą ir aukštai įvertina lietu-

PASKUTiMSŠ Z.3AČELSO
STRAIPSNIS

BALIO SRUOGOS KANKINIO MIRTIES
25 METŲ SUKAKČIAI PRISIMINTI

1947 metais lietuvių tauta neteko žymaus talen 
tingo poeto, teatralo rašytojo, dramaturgo, recen
zento, publiscisto ir eilinių ir periodinių laikraščių 
bendradarbio, prof. Balio Sruogos.

Dvejus metus iškentęs vokiečių kaceto kašmarą, 
1943 m. varomas iš Štuthofo koncentracijos stovyk
los, pakelyje kritęs sniege buvo paliktas. Sovietų 
grąžintas į Lietuvą, neradęs šeimos, pagyvenęs dve- 
jis metus, mirė Vilniuje 1947 metais.

Jis yra ,po Maironio tautos atgimimo generaci
jos, vientas keturių žymiausių pirmojo dešimtmečio 
nepriklausomos Lietuvos poetų pleados generacijos 
atstovų - Kirša, Binkis, Putinas, Sruogas. Iškankintas 
širdies smūgių, ištraukė iš jo paties rankos auksinę 
plunksną, kuri galėjo paberti dari daug kūrybinių per
lų. Mirė sulaukęs vos 51 m. amžiaus.

Likimas jam pastojo kelią j kūrybos pedestalą. 
Pradėjęs miškų mokslą,perėjo j istorijos-filosofijos, 
o vėliau j literatūros mokslus. Šešiolikos metų būda
mas pradėjo rašyti eilėraščius, o 25 m. amžiaus iš
leido jis du rinkinius - Saulė ir smiltis ir Dievų ta
kais. Juose tautosakos, žemės meilės motyvai ir sim 
bolistika.

Nuo tų metų pradėjo behdradarbiauti bėgamoje 
ir periodinėje spaudoje ir publicistikoje. Vokietijoje 
gilinosi slavistikoje, meno ir moderniojo teatro stu
dijose. Už dizertaciją „Lietuvių dainų poetinės prie
monės” 1927 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Grįžęs iš Vokietijos dėstė Lietuvos universitete 
literatūrą ir pasaulinį teatrą. Nuo 1932 m. profeso
rius. M^go keliones iš jaunų dienų. Lankėsi Rusijos 
plačiose srityse ir kituose kraštuose. - Suomija, Vo
kietija, Italija, Prancūzija, Skandinavija ir Lenkija. 
Aplankė visas Lietuvos istorines vietas, visur pasi
semdamas kūrybinio įkvėpimo.

Nuo 1924 m. pradėjo nutolti nuo lyrikos ir atsi
davė teatrui.

Prie universiteto įsteigė teatro seminarą, kuris 
palenkė lankiusius humanitarus į literatus, recenzen 
tus, aktorius ir mokytojus. Bendradarbiavo su Vals
tybinio teatro režisoriais, patardamas jiems scenos 
veikalų pastatymuose. Drauge su režisoriumi Oleka- 
Žilinskiu įsteigė jaunimo teatrą.

Jo scenos veikalai buvo mėginami statyti valsty
biniame teatre, bet ilgai neišsilaikydavo. Pirmuoju 
buvo pastatyta Milžinų paunksme, laikomas lietu
vių dramaturgijos Šedevru, bet Vytauto Didžiojo 
metais jury komisijos buvo atmestas.

Parašė Kamavičiaus operai Radvila Perkūnas ii 
vaikų vaidinimui Aitvaras teisėjas, Kas bus kas ne
bus, o žemaitis nepražus ir giesmė apie Gediminą.

Pirmosios sovietų okupacijos metu parašė Apy
aušrio dalin. Iš viso yra daug parašęs pjesių, scenos 
veikalų ir mokslinių darbų. Yra vertęs iš svetimų 
kalbų į lietuvių Novalio, Heinės, Čechovo, Byrono, 
Mickevičiaus ir kitų. Jo kūrinių yra išversta į vokie- 
čių„lenkų, rusų, anglų ir latvių kalbas. 1957 m. Lie
tuvoje yra išleista jo raštų šeši tomai.

Paskutinis didžiausias jo veikalas Kazimieras Sa
piega. Jo kūrybos siekimas yra išreikštas Sapiegos 
žodžiais: „Prie vieškelio stovėsiu smuikeliu, milžin
kapiuose varpais nakčia skambėsiu, kad speiguose, 
po storii miline neliautų plakus Lietuvos širdis;” o 
NekrasOvc eilėraščiais išsakė savo kūrybos idėja: 
„Dainuot man buvo skirtas pašaukimas. Tave,tauta 
kentėjijfthais garsi, ir šviest ir nors vieną spindulėlį švie
timo keliu, kur Dievo vedama eini. Mano daina be 
pėdsaku nuskrijo, jos neišgirdo vargstanti tauta, vie
na tik meilė joj ištrykšt suspėjo, manoji meilė Tau 
šalie įhlta.’

Paskutinieji jo raštai buvo: Dievų miškas - atsimi
nimai š kaceto ir nebaigta istorinė drama - Barbora 
Radvilaitė.

Zenonas Bačelis.

vį Reitaną, Reitano ir Korsako 
protestas demaskavo konfederuo-,
to seimo nelegališkumą, taip pat neteko Moto.. W80 nt rugpiKto
ir to šeinio nutarimy neteisėtu*

imą, įskaitant ir padalinimo rati
fikavimą.

Taip skaudžiai išgyvenęs įvy- _ . ~
„ kįus. grįžęs į Lietuvą, Reitanas stiklą P§flripvê sau vidurius. _

savižudybe» Pamatęs į jo kie
mą atvažiuojantį rusų valdi
ninką, Reitanas stvėrė lango

VLVaitiekūno

— paveikslas 

'Motųjų ^amta"
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KAPITONUI JUOZUI ČIUVINSKUI Man atrodo,, kad Velionis turėjo to
kią širdį, tokius jausmus, tokius užmo
jus. Už tai gili jam padėka. Padėka iš 
mūsų lūpų. Padėka, manau, ir iš Viešpa
ties Širdies. Nes kas stengiasi gėriui 
jungti brolius, tas pildo Viešpaties troš
kimą. Ir Viešpats už tai jam atsiteis. Gi 
jei buvo kokio netakto ir klaidų - o 
kas gi klaidų nepadaro? - Viešpatie, 
jam dovanok.Dovanok,atleisk ir mums, 
jei kada nors užgavom jo širdį.

Tebūnie tad Tau, mielasis inžinieriau 
Zenon ai f lengva, nors svetima, nors ne 
gimtoji, brazilų žemė. Ir tebūnie Tau at
viras dangus'.

1973.VIII.24

GAUTAS T, ANTANO 8AULAJČI0
ILGAS LAIŠKAS! JIS APRAŠO JU

BILIEJINĘ SKAUTU IR SKAUČIŲ 
STOVYKLĄ BEI KITUS [SPŪDŽIUS. 
LAIŠKA PRADĖSIM SPAUSDINTI KI
TAME M.LIETUVOS NUMERYJE.

RED

75 METAI

JUBILIATUI KAPITONUI JUOZUI ČIUVINSKUI GAUSIOS 
DIEVO PALAIMOS IR STIPRYBĖS DAR ILGIEMS METAMS 
LINKI _ .

MUSŲ LIETUVA ir TĖVAI JĖZUITAI

BUVUSI BRAZILIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TARYBOS PIRMI
NINKĄ IR DABARTINI JOS KONT
ROLĖS KOMISIJOS NARĮ

OP. JUOZĄ 0UV«KĄ

JO 75 METU AMŽIAUS SUKAKTIES 
PROGA SVEIKINA IR ILGO BEI 
DARBINGO GYVENIMO LINKI 

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖS TARYBA IR VAL
DYBA

LIETUVIU SĄJUNGOS 

ALIANÇA PADANGĖJ

KELIAUJA EUROPON

Sąjungos - Aliança pirmininkas Alek-, 
sandras Bumblis su žmona Maryte, 
rugpj.29 išskrido Europon. Žada išbūt 
kelionėje visą rugsėjo mėnesį. Brazili
jon grjš laivu spalio pradžioje.

Kelionės tikslas grynai turistinis.Ke
tina apsilankyti Portugalijoje, Ispanijoj, 
Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Švei
carijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Belgi
joje ir Anglijoje.

Kadangi trečiadienių vakarais būna 
Sąjungos valdybos ir patarėjų posėdžiai 
tai rugpj. 22 jos būstinėn atsilankė daug 
sajungiečių ir draugų, palinkėti pp. Bum». 
bliams gerbs kelionės ir laimingai sugrįž
ti. Tai jau antrasis Sąjungos narys valdy
bos narys, pasiryžus „pavandravoti" po 
pasaulį. Sekretorius Jonas Antanaitis 
jau trečias mėnuo lankosi Amerikoje?

Pirmininkui p. Bumbliui būnant ke
lionėje, jo pareigas eis vicepirm. J.Žvin- 
gila. <

PAMINĖJO METINES

Sąjungietė Elena Pupelienė,prekybi
ninko Alfonso Pupelio žmona, rugpjū
čio 19 paminėjo savo gimtadienį vasar
vietėje „Recreio Rio Grande". Gimi
nėms ir draugams suruošė puikias vaišes, 
o iš jų gavo daug „ilgiausių metų" ir grą- 
žių dovanų.

Rugp.22 sąjungietės suruošė pagerbi
mo vaišes Sąjungos iždininkei Albinai 
Ambrozevičienei gimtadienio proga. Ka
dangi supuolė dvi lipė proga-- išlydėji
mas pp, Bumblių ir p. Albinos gimta
dienis, tai svečių prisirinko gana daug. 
Sąjungietės juos labai gražiai pavaišino. 
Ta proga, aišku, netrūko ir kalbų. Kal
bėjo vicepirm.J.Žvingila, Sąjungos gar
bės narys A. Dutkus bei rašytoja H.Mo 
šinskienė. Padėkos žodį tarė A. Ambrp- 
zevičienė. A

IŠ LITERATU SUSIRINKIMO

Vaišingoje pp. Mošinskų šeimoje rugp 
25 susirinko Literatūros būrelio nariai 
mėnesiniam pobūviui.

Pradžioje susikaupimo minute ir mal
da prisimintas ką tik miręs narys inž? , 
Zenonas Bačelis. Nutarta ant jo kapo ' 
padėti gėlių vainiką būrelio vardu.

Pirmininkaujantis Alf. D. Petraitis 
pranešė, kad penktadienį įvykusioje A- 
kademiku būrelio sueigoje nutarta išleis 
ti knyga apie a.a. inž. Zenoną Bačelį.

Knygoje bus jo paties parašyti atsi
minimai ir atsiminimai kitų autorių a- 
pie velionį.Bačelio knygą suredaguoti 
apsiėmė rašytoja Halina Mošinskienė. 
Jai reikia kiek galima greičiau įteikti sa
vo raštus.

Liucija Jodelytė skaitė paskaitą;Ro- 
mantizmas Maironio kūryboje”. Paskai
ta pailiustruota Maironio eilėraščiais.

Dalyviai pasidžiaugė, kad Brazilijoje 
jjjmus, augus ir mokslus ėjusi lietuvaitė, 
i viena pati sugebėjo parašyti moksliškai 
gerą paskaitą apie didįjį lietuvių litera
tūros poetą.

Ponia Petraitienė papasakojo radusi 
lietuvio poeto Petro Pilkos eilėrašti ita
lų antaiogijoje „Encontri 1971”, skai
tomoje .Italijos gimnazijose. Perskaičius 
eilėraštį ir jo prierašą, kun. Pr. Gavėnas 
prisipažino tas eiles išvertęs^orėdamas 
jomis pavaizduoti lietuvių pabėgėlių tė
vynės ilgesį straipsnyje „Osservatore

MŪSŲ LIETUVA

Romano” - Vatikano dienraštyje. Ma
tyt iš to diensašęio ir bus persispaudęs 
antologijos redaktorius. Tas faktas bu-' 
vo maloni ratelio nariams staigmena.

Susirinkime dalyvavo 16 narių.

MINĖJO N. KOPERNIKĄ

S. Paulo lenkų kolonija paminėjo sâ- 
vo tautiečio mokslininko N. Koperniko 
400 metų gimimo sukaktį.

Ta proga Brazilijos pastas išleido spe
cialų ženkliuką. į pirmosios dienos iškil
mes buvo pakviesti ir lietuviai, specialiu 
garbės pakvietimu.

B. L. Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas Alfonsas D. Petraitis, tarp kitų 
valdžios vyrų ir lenkų kolonijos atstovų, 
uždėjo lietuvių vardu pirmuosius ant
spaudus ant specialiai paruoštų vokų.

Minėjimas įvyko 1973 metų rugpj.
15 d. Portinari salėje, Praça Roosevelt.

KUN. PRANO GAVĖNO ŽODIS 
PRIE A.A. ZENONO BAČELIO
KAPO.

Eini, drauguži, tu 
keliu dygliais bertu, 
ir kaip uola našta sunki, 
kurią bealpdamas velki 
keliu dygliais bertu.

Krauju ir prakaitu 
varvi — tau taip kartu, 
kai kęsdamas mane mini, 
o pats toks vienišas eini 
keliu dygliais bertu.

Šiais irgi neseniai į amžinybę iškelia
vusio poeto M. Vaitkaus žodžiais galė
tume aptarti ir mus palikusio žemėtvar
kos inžinieriaus Zenono Bačelio gyveni
mo, ypač tremties kelią.

Ne čia vieta priminti gan ilgą, nuo 
1892 metų inžinieriaus Zenono nueitą 
kelią bei jo nuopelnus jaunutės Lietu
vos žemės ūkio ministerijoje ir, bendrai 
Lietuvos visuomeniniam gyvenime. Čia 
tik norim priminti, ir už tai giliai jam 
padėkoti, inž. Zenono įdėtas pastangas 
jungti ir vienyti išeivijoje ir tremtyje at
sidūrusius tautiečius, ypač čia, Brazili
joje, kuriant Br. Krašto Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, su ja pasišventusiai 
dirbant įvairiose valdybose, nuo 1972 
metų kaip Tarybos pirmininkas.

Jo lūposna norisi dėti Šie to paties 
poeto žodžiai:
O ne, neduosiu, ne, 
tau žūt vargų tvane. 
Nebūsi vienišas daugiau. 
Leisk man ištiesti ranką tau 
tame vargų tvane.

Kovon širdim kilnia
priimk drauge mane - 
ir drąsiai žengsime drauge 
ties laiko praraja baugia 
tame vargų tvane.

Kai išeivija ir tremtis mus graužia, 
kai tolima Tėvynė priešo paglemžta, 
kai svetima aplinka ir stoka gabių vadų 
bei kilnių idealų blaško ir daužo jau ir 
taip silpną, menkai ginkluotą mūsų lie
tuvybės pilį, yra didelis nuopelnas ištiest 
broliui ranką, kviesti tautiečius vieny- 
bėn ir tart, ne tiek žodžiu, kiek nuotai
ka, širdim, dvasia: Brolau, duok ranką. 
Ir drąsiai žengsime drauge.
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DĖL VIETOS STOKOS ŠIA
ME NUMERYJE NEBETILPO 
SKYRIUS„PRIE ŠEIMOS ŽIDI
NIO!’,BUS KITAME NUMERY

LIETUVĖ JAPONIJOJE
iš 4 puslapio

- Kaip su drabužiais0

~ Senos kartos žmonės daugelis ne
šioja kimoną. Jaunos japonės svajonė - 
turėti dailų kimoną. Pradeda taupyti 
nuo 15 m., o kainuoja jie po kelis šim
tus dolerių. Kai mergaitė eina su ber 
niuku į restoraną, ji stengiasi pasipuošti 
kimonu. | darbą eina europietiškais 
drabužiais. Mūsų tarnaitė, dar neturinti 
kimono, eidavo į mokyklą mokytis, 
kaip užsidėti kimoną.

Nuvykę j kurortą,vasarotojas ar va
sarotoja, kambary randa kimoną. Juo 
dėvi ir vyrai ir moterys, einą į gatves

Japonų virtuvėje paprastai fftsšši ’ 
dama. Daržovės, žuvys smulkiai tapo 
ja mos ir valgomos nevirus. Bet papu< 
šia su ryžiais, skanu.

- Koicf vaidmenį valdi;-® tetevu 
ir radijas šeimose0

-?.Kaip ir čia. VWWi kaip 
javę. Spalvota televizija gera.

- Kaip su japonu vedybomis"

- Parenka poras tėvai ir Augumas 
jaunimo tam pasiduoda. Japonatm net 
nelabai žinomas posakis „Aš tave myli* 
Jaunimas mano, kad tėvai geriau supran 
ta parinkdami.

Moterys visai neturi socialinio ben
dravimo. Vyrai svečiuose kalbasi,bet 
japonės sėdi pakrašty ir užsidengusios 
burną pakikena.

Japonai vyrai geria ir greit pasigeria 
Geria savo „sakę" - stiproką vyną.Gat- 
vėse gausu girtų.

Policija gal pati geriausia Japonijoje. 
Turi geriausius įrengimus, išaiškina apie 
90 proc. nusikaltimų. Girtus vairuoto
jus labai griebia.

Gatvėse saugu. Galima ir naktį vaikš- 
čitii.
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Ilgokai ir sunkiai sirgęs šv.Elenos li
goninėje rugpjūčio 23 dieną pasimirė

A.A.INŽ. ZENONAS BAČELIS

Palaidotas rugpj. 24 Morumbi kapinė
se.

Gimęs 1892 metų sausio 4 d. Gusto- 
nių kaime, Panevėžio apskr. Naujamies
čio viso, buvo baigęs Panevėžio realinę 
gimnaziją, Maskvos žemės matavimo ins
titutą, 1921-1922 metais buvo Lietu
vos vyriausybės įgaliotinis lietuviams 
tremtiniams tėvynėn grąžinti. Nuo 19- 
22 metų dirbo žemės ūkio ministerijoje 
kaip žemės tvarkymo departamento re
vizorius, paskui jo vicedirektorius o 
nuo .1927 metų kaip direktorius.

Velionis buvo uolus savo specialybės 
laikraščių bendradarbis Lietuvoje, o 
tremtyje reiškėsi kaip uolus visuomeni
ninkas ir spaudos bendradarbis. Ypač 
daug rašė M. Lietuvai. Jis labai sielojosi 
P. Liet. Bendruomenės reikalais ir skau
džiai išgyveno tiek mūsų kolonijos ne
santaikos metą, tiek ir tai kad keletas, 
jo nuomone, labai svarbių Bendruome
nės suklestėjimui sumanymų Tarybos 
nebuvo priimti. Buvo dosnus spaudai, 
Lietuvių Fondui Amerikoje, M. Lietu St. Narušis — 30 kr.

vos spaustuvei reikalingoms mašinoms į- 
sigyti, negailėjo aukos ir Tėvams Jėzui
tams paremti.

Liko liūdinti žmona Aleksandra, sū
nus inž.Gražvydas ir duktė Neringa su 
žentu, marčia ir anūkais.

Į kapines palydėjo gausus būrys lie
tuvių, religines pamaldas atliko T. Pet
ras Daugintis, Bendruomenės vardu žo
dį tarė kun. Pr. Gavėnas, vicepirminin 
kas (skaitykit $ psl.).Zenono darbovie
tės Antartikos atstovams portugališkai 
Velionį trumpai apibudino p. Aldona 
Valavičienė. Padėti vainikai nuo gimi
nių, Liet. Bendruomenės ir Literatūros 
būrelio, kuriam jis priklausė.

Septintos dienos mišios Šv. Kazimie
ro parapijos koplyčioje šį antradienį, 
rugpjūčio 28 dieną, 19,30 valandą.

Rugpj. 21 d. mirė a.a.

K A ZJÉ K A F E É

92 metų amžiaus, kilusi iš Šiaulių mies
to. Brazilijon atvyko 1926 metais, gyve
no Engenheiro Goulart priemiestyje.Pa- 
laidota V. Formozos kapuose. Liko liū
dinčios trys dukterys^ sūnus, žentai ir 
vaikaičiai bei provaikaičiai.

KRIKŠTYNOS

Katedroje, praėjusi šeštadienį (VIII 
25) Prel. P. Ragažinskas pakrikštijo Va
nessa, Halines ir Algirdo Mošinskų duk
raitę.

UŽSIMOKĖJO UŽ Mi L
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio Musu Lietuvos numerio

SU SEIMĄ

Jiems nuoširdžiausia padėka

M.L. Administracija

Kardė Pažėraitė 62 kr.
Garbės leidėjai: Šv. Juozapo Vyrų 

Brolija — 450 kr. Motiejus Tamaliūnas 
150 ir St. Meilūnas, sūnus 150 kr.

P. Jonas Tatarūnas,negalėjęs dalyvau
ti spaudos baliuje, įteikė administraci
jai 25 kruzeirus.

Visiems ačiū, ačiū!
Administracija 

Q

LIETUVIŲ R.K. ŠVi JUOZAPO BEND
RUOMENĖS PRANEŠIMAS

L.R.K.Šv.Juozapo Bendruomenė pra
neša savo nariams, kad liepos 31 d. įvy
kusiame valdybos posėdyje nustatytas , 
nario mokestis: vyrams 3,00 kruz. mė-' 
nėšiui, moterims 2 kruzeirai.

Nario mokestis bus skaitomas nuo 
š.m. liepos mėnesio 1-os dienos. Prašom 
visus narius tą mėnesinį mokestį užmo
kėti. Pinigus įteikti galima Bendruome
nės iždininkams p. Vytautui Tumui ir 
p. Juozui Masiuliui, ar jei nariams būtų 
lengviau, kitiems valdybos nariams, ku
rie tą mokestį gali priimti.

Valdyba.

Šio ML numerio garbės leidėjas Sta
sys Meilūnas su sūnumi, dukra ir žentu 
turi didelį popierinių dėžių dėželių fabri 
ką - ESTAME L EMBALAGENS LTDA 
Rua Prof. Celestino Bourrouil, 684, L i 
mão, SP. Fabrike apie 200 specialist:/ 
darbininkų su moderniškomis mašino 
mis gamina įvairiausių rūšių ir dydži< 
popierines dėžes sudėti elektros lėni 
poms ir namų ruošos elektriniams apa 
ratams.

Visos mašinos yra paties StMeliū 
no, tėvo, sukonstruotos ir padirbtos pa 
čio fabriko mašinų skyriuje. Jos papli
tusios po visą SanDaulį. Fabrikas pats 
pasigamina ir banguotą pop šerį Turi ir 
savo didelį grafikos skyrių su ofsetu, 
flexogravibros ir rotograviūros mašino
mis. Visą gamybą ir judėjimą fabrike 
kontroliuoja televizijos aparatai.

Visą tai įgalina fabriką padaryti la 
bai geras,saugias ir gražias dėžes, atlik
ti vis naujus patobulinimus ir išradimus. 
Užsakymams išvežioti turi 15 automa 
šinų. Eksportuoja ir j JAV-es, Meksiką 
bei kitas P. Amerikos šalis.

Stasys Meilūnas, sūnus,praeitais me 
tais baigė teisių fakultetą, turi ištinę 
miesto centre.

Štai jo adresas:

MELCO
Consultoria jurídica e administração 
Rua do Seminário, 199-2° and.conj.21 
Fone: 34-3865
C.Postal 9.971 - S.P.

e
Rugsėjo mén. 6 d. penkiolikos metų 

vedybinio gyvenimo sukaktį švenčia 
ALBERTAS IR EUGENIJA GREIČIAI. 
Jiems nuoširdžiausi linkėjimai/

® ilETUVB GYDYTOJ AsTS 
S Dr. ANTANAS Š1AULYS ® 

gį CWwsgija. >wraiogija. Idi-

M R. dos Trilhcs.nr 1822 ®
Moóca. Tel 92-39-91

M Whom
NEBEBUS MIŠIŲ

Kadangi šv. Kazimiero koplyčioje 
sekmadieniais 17 valandos mišiosna su
sirenka labai mažai tautiečių, tai tos mi
šios panaikinamos su rugsėjo antra die
ną. Todėl iki kito paskelbimo šv. Kazi
miero parapijoje sekmadieniais mišios 
bus tik 8 valandą ryto.

DR, VICTOR P. SAULYTIS

CIRURGLAO-DEOTSTA-SANTTA- 
RISTA, C.R.O. NO. 727 PELA UNI
VERSIDADE DE SAO, PAULO.

CUNlCAXimURGU-PROTESE- 
RX. ADULTOS E CRIANÇAS. 
Gydo dantų smegenis ir kanalus.
Priima nuo 14 iki 20 valandos, ir 
Šeštadieniais.
R. Françca Carvalho, 121, Moóca, 
Užpakalyje lietuvių mokyklos.
Telefonas: 292-28-26.

LIETUVA

NOSSA L1TLANIA 
Caixa Postai 4421 

01000 São Paulo,ESP
Diretor responsável:

DRJOSÉ FERREIRA CARRATO

Redator: Jonas Kidykas 
Administrador: Petras Daugintis

METINĖ PRENUMERATA: 30 ta. GARBĖS PRENUMERATA:ISO ta.; Paskiro 
numerio būna: 60 centavų. Užuojautos ir sveikinimai mo 10 ta« psgal dūtaaut 
Dėl kitų skelbimų tartis su administracija.
Straipsni^ir korespondencijas redakcija tašo,pertvarko savo neosiâre. Nesaugoti 
raštai gražinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti stmp&ūai nebūtinai išreiš
kia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimu kalbų ir turai redakcija neatsa
ko. Laikraštis spaudinamas antradieni. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9-10 
puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
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