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Visą savaitę
daugiausiai rū
pesčių, ir kalbų sukėlė į
„karaliaus FUTBOLO nesėkmės
1
Europoje. O antradienio popietį
kone paralyžius ištiko visą Braziliją
ar kaio koks visuotinas streikas!
Daugybėje įmonių bei raštinių po pietų sustojo darbai, vyrija, o ne ma
ža ir moterijos sulindo t televizijas, o kur ta nesiekia, ausis sukišo i radi
jus... Visi kiti krašto ir pasaulio reikalai užmiršti. Gydytojai pranašavo,
jog bus nemaža širdies smūgių ir mirčių, jei Brazilijos rinktinė pralaimė
tų antradienio rungtynes su škotais.....
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Sirija

Iki šiol labiausiai priešinusis de*
ryboms su Izraeliu ir vis žadėju
P r e z. N i k s o n o kelio
si su juo kovoti, iki išlaisvins vi
nė.
sus žydų okupuotus kraštus, Siri
Prezidentas R. Niksonas birže ja ne vien nusileido, priimdama
lio 12 pasileido ilgon kelionėn po Kissingerio karo paliaubų ir ka
arabų kraštus.Porą dienų sustojęs riuomenių atitraukimo planus, o
Austrijoje, pirmiausiai vyko Egip ir prez. Niksoną sutiko labai iš
tan. Čia prez. Sadatas suorganiza kilmingai, nors ne taip entuzias
vo Niksonui tokias sutiktuves, ko tiškai, kaip Egiptas.
kių dar neregėjo nė viena kita
Prez. Niksonas tarp kitų daly
užsienio valdžios galva Virš mili
kų pažadėjo prezidentui Hafez
jono egiptiečių išsipylė j sostinės Assadui pastatyti atominę energi*
gatves. Virš poros milijonų apsto
jos stotį, kaip ir Egiptui. Žadėjo
jo geležinkelio pylimą iš abiejų šo* ir kitokios Sirijai reikalingos para
nų prezidentams vykstant i?Cai
mos.
ro i Aleksandriją ir kėlė didžiau
sias ovacijas. Tos iškilmės Nikso Izraelis
Izraelio politikams ir tautai bu<
nui bene bus buvusios visų di džiausios, kokias kada yra gavęs vo kiek nejaukūs tie visi Niksono
savo gyvenime. Tai liudija viena; pažadai arabams. Todėl Niksonas
kad egiptiečiai yra jam labai dė iš Sirijos nuskrido Izraelio apra
kingi už Kissingerio pagalba laimė minti, išaiškinti, kas ir kodėl pa
tas karo paliaubas, už Izraelio at žadėta arabams. Izraeliui gi paža
sitraukimą iš gerokos dalies oku dėjo eilei metų ir karinę paramą
ir taip pat Uranijaus medžiagos
puoto Egipto.
Niksonas
elektros jėgainėms, kaip ir Egip
pasirašė sutartį pastatyti Egiptui
atominius reaktorius elektrai ga - tui su Sirija. Atrodo, jog Nikso
nui pasisekė apraminti žydus ir
minti ir duoti tam reikalingas Uranijaus medžiagas.Pažadėjo pagal tie jam kėlė dideles ovacijas.
Niksonas buvo užsukęs ir į
bą tiek pinigais, tiek specialistais
Saudi Arabiją kuri aprūpina A
Egipto ūkiui ir pramonei išvysty
ti. Niksonas tikisi, jog prez. Sada meriką nafta, ir j Jordaną. Ką
jis čia sutarė dar neaišku, bet ir
tas padės jam nuraminti ir kitus
čia, be abejo, stengėsi nuteikti vi
arabų politikus ir vyriausybes,su
sus būsimai taikos konferencijai.
vesti prie taikos derybų stalo»,

Iš pirmų šaltinių teko pa
tirti smulkesnių žinių apie
paskutinį Prano ir Algirdo
Bražinskų teismo posėdį,
įvykusį balandžio 29 d. II
vai. ryto Ankaroje, Centri
niuose Teisingumo Rūmuo
se, kur jų byla buvo svarsto
ma 16-tą kartą ir šįkart
jau iš esmės.
Į Teisingumo Rūmus mū
sų tautiečiai buvo nugaben
ti tam tikru kaliniams vežio
ti autobusu surakintomis
rankomis ir lydimi ginkluo
tų kareivių. Rūmuose, žan
darų skyriaus patalpose,
jiems teko laukti apie 2
valandas, kol pagalios jie bu
vo įvesti į teismo salę, ke
turių žandarų lydimi, o,
jiems atsisėdus, už jų nuga
rų atsistojo keturi ginkluo

ti kareiviai. Susidaro įspū
dis, kad mūsų tautiečiai
buvo gabenami į Teisingu
mo Rūmus ir saugomi
teismo salėje, kaip didžiausi
nusikaltėliai. Dar du karei
viai ir karininkas atsistojo
už Bražinskų advokatų, o
trys uniformuoti policininkai
- už rusų advokato. Publi
kai skirtose vietose, pirmose
eilėse, sėdėjo du kegebistai, atastovai iš Maskvos
ambasados Ankaroje. Į teis
mo salę mūsų tautiečiai įėjo
prisisegę atlapose vytukes
ir trispalves vėliavėles.
Posėdį atidarė teismo pir
mininkas, o paskum paskai
tė iš rašto savo ilgą kaltinimąją kalbą prokuroras. Pa
žymėtina, kad valstybės gy

Po ilgų pnetų rusiskos vergijos, po labai rizikingo žygio.ir po pus
ketvirtų metų Turkijos kalėjime laisvėn išėjusius brangiuosius tautie
čius sveikina visi nuoširdieji LAISVOS LIETUVOS trok’štantieji Bra
zil ijos lietuviai! Per skausmus išėję į garbę ir laisvę, Jūs būsite dauge
liui lietuvių paskata nenuleisti rankų-sunkioje kovoje už laisvę!
sa

n ėjas ryžtingai paneigė rusų
puolat keliamą reikalavimą
Bražinskus išduoti Maskvai.
Prokuroras tvirtino, kad
lėktuvo blaškymasis ore ir
jo viduje susišaudymas įvy
kęs virš Turkijos teritori-

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

jos ir kad per susirėmimą
sužeista lėktuvo palydovė
buvo nugabenta į turkų
miestą Trabzoną, kur ji mi
rė. Prokuroras toliau savo
kalboje paminėjo Bražinskų
Tęsinys 4 ps|.
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“AEROFLOTO” LAKŪNE
I
••-.anas “Tiesos” 71 nr. Baku
miesi* išytu repoetaža skaitytojus
supažindina turbūt su vienintele lie
tuvaite lakūne, dirbančia “Aeroflo
to” orinio susisiekfeo bendrovėje. Jo
reportažas “Sparnuotos svajonės pa
viliota” yra skirtas kaunietei Stasei
Sudeikytei, proverži Į erdves pradė
jusiai Kauno aeroklube. Labiausiai
ji pasižymėjo kaip talentinga sklan
dytoja, laimėjusi tris aukso medalius
ir Sovietų Sąjungos čempionės var
dą. Ketvirtasis aukso medalis jai te
ko Oriole įvykusiose Sovietu Sąjun
gos, R. Vokietijos, Vengrijos, Len
kijos, Bulgarijos ir Čekoslovakijos
sklandytojų varžybose. S. Sudeikytė
ištisą dešimtmeti buvo Kauno avia
cijos sporto ■ klubo sklandymo in
struktore. Lietuves padangėje ji iš
sklaidė 1.S00 valandų- ir netgi daly
vavo Sovietų Sąjungos lakūnių augštojo pilotažo rinktinėje. “Aeroflote”
tarnybon S. Sudeikytė Įsijungė, bai
gusi specialius kursus. Ji skraido ne
dideliu propeleriniu lėktuvu AN-2.
Apie jos dabartinį darbą i. Koganas
rašo: “Savo tarnybą “Aeroflote”
mergina pradėjo gerai, pasitikėdama
savo jėgomis. Nuo 1971 m. Sudeiky
tė dirba Azerbaidžane, “priregistruo
ta” Kirovabad® aerouoste. Buvo ant
ruoju pilotu. Dabar ji—lėktuvo AN2 vadas. Naujas darbas labai patinka. Tačiau Sudeikytę jau vilioja nau
ja svajonė valdyti didėlį šiuolaikinį
oro laivą.” Gaila, kai lietuvaitei la
kūnei “Aeroflotas” sąlygas slrraidy
ti sudarė ne Lietuvos, o Azerbaidža
no padangėje.
V. Kst.
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Ok, Lietuvei tik
70.000 sutomobilių
1973 Švyturio žurnale Nt. 20
rašoma, Kad 1970 - 1973 Lietuvo
je individualių automobilių skalčĮųs mio 32,000 (pakilo & 70,000.
“VBmuje íflw 1960 ’Bri .1973 metų
vidurio denigvijjų individualiirių
.aintamobi'lių akmenius išaugo 3
tate. Tüikstaròiíiri vplnie&u da
bar Vidutiaiiškai tenka 23 mdividuallos lengvosios fiįafeos. Vis

GRASINAMI.
Paskutiniu metu sovietų- valdi
nmkai grasp patraukti teisman
kai kuriuos kunigus, kaip sąžn
nés laisvės sąjūdžio organizato
rius Lietuvoje.
©OKUMEroTN? FMĄ “Aš Kauw” pa-gal Algt* Kadwlto sceną-'
rijų kuria P. Abukevičius ir A. šemeškevičius. Dvidešimt minučių il
gio filmas, pasakojantis apie mies
tą Nemuno w Nėries santakoje, kau
niečių gyvenimą ir jų labaaėjinąus,
yra skiriamas užsienio žiūrovams.
WÉB®TAUTíMAME W R3STIV.ALYJE, kurj. rengia Olandija ir
Belgija Roterdamo ir Antverpeno
miestuose, dalyvavo dramos ir filmų
aktorius Regimantas Adomaitis. Pa
grindiniu laikomą žiūrovų prizą lai
mėjo rež. V. Žąlakevičiaus filmas
“Tas salduf žodis — laisvė!”, ku
riame 'pagrindinĮ vaidmenį yra sukūręs R Adomaitis.

“MINT
IR “VAGOS” leidyklų
gražiausių knygų ’paroda buvo su
rengta Vilniaus “Minties” knygyne.
Kaikurie leidiniai yra • buvoję kon
kursuose bei apžiūrose ir laimėję pri
zus. Tuo pačiu metu “Vagos” lei
dykla Vilniaus parodų rūmuose su
rengė savo .1973 m. leidinių iliustra
cijų parodą, atskleidžiančią -42 daili
ninkų laimėjimus grafikos' srityje.
yra kaimiečiai (34 .tóçmobálw
Didžioji jų dalis, buvo skirta vaikų
bei jaunimo -knygoms, parodoje su • tiikstojč&si •gyventoju)., Šiuo atdariusioms beveik keturis penktada žviligiiu. Kaunas ym vienas plrlius.
Respublikiniame-- gražiausių
maudančių miestų Šalyje.”
knygų konkurse diplomo susilaukė
■ 1971 dėl įpėsaiulil kakâs buvę
tik viena knyga suaugusiems, o vai apie 40 auto altarijų, ir kas antkiškos knygos — net devynių. Su
augusiems skirtai Justino Marcinke i ras '*• trecias suaugęs avarijom kalt^tokas.
ūfiabMvus. 17,000
vičiaus “šešių posmų” knygai diplomą
gavo dali. St. Krasausko iliustraci .pe&Stįų bajhręmutaė^a už’ eismo
jos. Vaikiškų knygų iliustracijomis
taisyklių, .paė^ida’ūną. X aužomobiišsiskiria dailininkai — S. Valiuvie Idų Aptarnavimo tenumėloigžją t
nė, M. Ladygaitė, V. žilius, Br. Leo
vesti ir tokie žodžiai” “autosenvi
navičius, K. Juodikaitis, D. Narvydaisas-’s *5spidmeta”
(E.)
tė, L. Gutauskas.

VILNIAUS TELEVIZIJĄ sekma-.,
dieniais transliuoja konkursinę lai-1
dą “Dainų dainelė”, kurioje dalyMtja bendrojo lavinimo mokyklų ir net
vaikų darželių talentingiąusieji dai
nininkai bei vokaliniai ansambliai.
Konkurso tikslas — padėti muzikės
mokykloms surasti ’ balsingiausius,
talentingiausius vaikus ir jaunuo
lius. Konkursas apima ne tik mies
tų, bet ir rajonų mokyklas. Y. Kst.

I JFTiiTVlŠTCO
»

'‘

*»

•Spaudos draudimo metu tnet
20 laidų 'suigilanlkė t£Lame<n.tows
lietuvi'šikas”, kurio aiutoriius 'bu
vo kun. Medėjus Bmuodza. $temet sausio ‘24 d. suetea 150 m.
nuo jo įgimiamo. Mirė 'tebūdamas
45 m. lamžiauis. Mokėsi Seinų semimriijoije, vikaravo Griškabūdy,
Vilfcavi^ky,
'Fidvdskjiíuase, Prie
nuose, 'buvo PliutiãkiU; ■ ladmimsįtratoriius. Bnvo 'išleidęs- iri šrednigi-- nio turinio rasitų.
SALOMĖJOS MES MUGĖJUS
atidarytas Lazdijų namo kambaryje,
kuriame ji gyveno ir kūrė, mokyto
jaudama Lazdijų gimnazijoje. Muzejaus projektą paruošė architektas J.
Valentukonis. Tarp muzėjaus, rodinių yra S. Nėries kūrinių originalai
— .“Pėdos smėly”, “Anksti rytą”,
“Lakštingala negali nečiulbėti”. Iš
alytiškio mokytojo pensininko J. Mikelavičiaus buvo gautas ilgokai jieškotas eilėraščių rinkinys “Pėdos smė
ly”,. kurį poetė yra. sukūrusi tame
kambaryje. Kraštotyros entuziastė É.
Sięlaravičiūtė, buvusi Šventežerio vi
durinės mokyklos mokytoja, surin“ko S. Nėries bendradarbių, mokinių,
pažįstamų atsiminimus apie jos gyvenimo 1Ô23-31 m. laikotarpį.
AUTOBUSŲ . STOTIS
Vilniuje atidaryta iš cemento, stik
lo ir dolomito pastatyta dviejų augštų autobūsų stotis, kurios projekto
aiitpriusUyra ‘architektas Vytautas

Brėžiais. IŠ tikrųjų šiame modernia- ■ FOTOŽURNALISTAS MARIUS
m® pastate Įsikūrė dvi autobusų sto BARANAUSKAS Vilniaus parodų rū
tys — tarpmiestinė ir priemiestinė. Į muose surengė meninių nuotraukų
kites miestus važiuojantys keleiviai parodą “Kuba — Marokas — Pran
rakreipiarad raudonojon salės, Į ! cūzija” atskleidė vilniečiams dalelę
priemiesčius — mėlynojoa. Pastato j jiems neprieinamo pasaulio. M. Ba
sąmatinė vertė — 2.498.W rublių, i ranauskas už savo nuotraukas yra
Iš stoties kas valandą galės išvykti gavęs, nemaža medalių bei diplomų
' 12® autobusai. Priemiestinių kelei tarptautinėse parodose, susilaukęs V.
vių kasdien bus apie 24.0OT, tarp-, Mickevičiaus-Kapsuko vietinės? pre
miestinių — apie 9.00®. Naujame pa mijos. Jo žvilgsnį dažniausia patrau
state yra Įrengtas ryšių skyrius su kia ne žymieji pastatai, garsiesifs
trim tarpmiestiniais automatais, dvy aplankytų miestų aikštės, bet kasdie
lika miesto telefonų automatų, du niškais reikalais užsiėmę žmonės,
spaudos kioskai, suvenyrų kioskas, z paprastos gatvelės, jose baaguojan
bufetas, kirpykla, medicinos punk tis gyvenimas. Tai liudija daugelio
tas, motinos ir vaiko kambarys, rū- nuotraukų pavadinimai: “Visko ma
. komieji • ir tualetiniai, kambariai su tę Paryžiaus akmenys”, “Gatvės dai
prausyklomis, šaltu ir karštu vande lininkai”, . “Naujas eukrašvendrių
niu. Apie 750 keleivių, laukiančių derlius”, ėrabiška “šeimyna”, “Kasa
autobusų, galės pailsėti antrojo augš- blankos transportas”, “Pirkėjų be
to salone, aprūpintame minkštomis laukiant”, “Duonos išnešiotojas”,
kėdėmis. Gamybiniams pasitarimams “Rabato gatvėje”,
“Paryžiečiai?..
1 skiriama 250 vietų konferencijų salė. “Vienuolė”. Parodoje M. Baranaus
Eismą tvarkantys pareigūnai autobu kas buvo išstatęs beveik 80 Kuboje
sų atvykimą bei išvykimą galės ste Maroke ir Prancūzijoje padarytu
bėti televizijos ekranuose.
> nuotraukų.
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Švč. Jėzaus Širdies šventė
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Rytinėje Prancūzijoje cm netoli Šveicarijos sienos, yra
miestelis vardu Paray-Le-M rnictl Šiame miestelyje yra sese
lių vizičių vienuolynas Ats tiko, kad 1675 metais to vienuo
lyno sesele Marija Margari a Alacogue meldėsi Dievo Kūno
oktavoje prie Švč Sakramento. Ir savo širdyje ji išgirdo Išga
nytojo balsą, skatinantį pasirūpinti, kad kasmet po Dievo Kū
no oktavos penktadienį būtų garbinama Švč. Jėzaus Širdis. Tai
seselei buvo daug kliūčių įvykdyti šį uždavinį, bet ji nuga
lėjo visas kliūtis. Tas Jėzaus Širdies garbinimas sėkmingai
plito. Popiežius Klemensas XII leido Švč. Jėzaus Širdies šven
tę eilėje bažnyčių švęsti, o Pijus IX ją 1856 metais įvedė vi
soje Bažnyčioje.
Šalia tos Švč. Jėzaus Širdžiai skirtos dienos ir oktavos,
mes turime visą birželio mėnesį. Juo pasinaudokime. Iš nie
kur kitur mes taip neįstengsime išmokti mylėti Dievą ir žino-,
nes, kaip iš Švč. Jėzaus Širdies, pervertos dėl mūsų ir vistiek
mylinčios mus.
Daugeliui lietuvių yra žinomas istorinėje Lietuvoje veikęs
šventasis kun. Juozapatas Kuncevičius.
Yra išlikusi įdomi smulkmena apie tą šventąjį iš jo kūdi
kystės dienų. Jis buvo gimęs 1580 metais. Su motina jis daž
nai vaikščiodavo į bažnyčią, stebėdavo paveikslus.
Kartą, kai jis buvo penktų metų, klūpodamas prieš alto
rių, ilgai stebėjo Nukryžiuotojo paveikslą. Paskiau ėmė mo
tiną klausinėti:
— Mamyte, koks čia paveikslas? Kas Jį taip baisiai su
žeidė? —
Motina jam papasakojo apie Kristaus.jaunystę, jo darbus
ir jo kentėjimus bei mirtį. Vaikutis klausėsi, žiūrėjo į tą pa
veikslą. Ir jam pasidarė taip gaila Išganytojo; jis taip pamilo
Tą, kurs mirė už visus. Tam mažyčiui ana diena padarė neiš
dildomą įspūdį. Juozapatas taip nuoširdžiai pamilo Jėzaus
Širdį, pamėgo kryžių ir atgailą, tapo geru Kataliku Bažnyčios
nariu ir šventuoju. Pačioj jaunystėj sėmęs įkvėpimo iš Jėzaus
Širdies, jis visą gyvenimą neprarado to ryžtingo atsidavimo
Dievo tarnyboje.
1722 metais gegužės mėnesį Marselio mieste siautė žiau
rus maras. Krito tūkstančiai žmonių negyvi. Miestas tapo mir
ties lauku, kur gulėjo eilės lavonų, o tarp jų slankiojo mirties
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belaukią ligoniai. Atrodė, kad išmirs visi miesto gyventoj*
Ir tada įtakingasis Marselio miesto prelatas sumanė sau»Švenčiausios Jėzaus Širdies gailestingumo. Vietos yyskup
pritariant, buvo surengta milžiniška procesija. Visas Maist
miestas pasišventė Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai. Ir kažk
Dangus miesto pasigailėjo. Per 6 savaites niekas nebesi
tame mieste maru, ir niekas nuó tos baisios ligos nemiie 7
da prelatas Belzunce tarė gausiems to uosto jūrininkams
— Jūs, Marselio jūrininkai, plaukiojote po įvairias šal
Jūras perplaukę, skelbkite visoms tautoms, net ir barbarams
garbę, galybę ir neapsakomą gerumą Švenčiausios Širdies
kuri teikėsi parodyti mums tokių didelių stebuklų, isgelbedma mus iš baisios maro mirties. —
Ir dabar, galima sakyti, siaučia pasaulyje maras, raudo
nasis maras. Mums reikia labiau derinti savo širdis p< »Švenčiausios Jėzaus Širdies.
Ypatingos mūsų meilės nusipelno Jėzaus Širdis Euchans
tijoje.
Vienas misijonierius kartą pamatė jauną berniuką sus»
kaupusį prieš altorių.
— Ką darai, Juozeli, tiek laiko čia klūpodamas, ir ką su
kai Jėzui? — paklausė misijonierius.
—• Nieko, tėve, — atsakė vaikutis. — Knygų aš nemoku
skaityti. Aš tik kaitinu savo sielą kaip saulėje... —
Kartą vienos geros šeimos vaikutis drauge su motina lan
kė Bolonijoje katedrą. Mama jį paklausė:
— Kas toje gražioje katedroje tau labiausiai patinka?
— Šitas! — pasakė vaikutis, rodydamas į tabernakulį
— Dėl ko?
— Todėl, kad Jisai tenai yra...
Nedaug buvo tokių garsių mokslininkų, kaip Pasteuras
Jo vardas mums žinomas iš to, kad pienas, kuris yra apsauga
tas nuo apkrėtų ir greito sugedimo, vadinamas, pagal k.
mokslininko vardą, pasteurizuotu. Mat, Pasteuras atrado ka ’•
daugelio sugedimų ir ligų priežastys yra maži gyvūnėliai
mikrobai. Jeigu juos kaitinimu, augšta temperatūra užmuš
o paskiau tą maistą ar ką kitą sandariai laikysi, jis gali laba;
ilgą laiką išsilaikyti negesdamas. Iš čia mes tr turime tuos
plačiai naudojamus "kenukus". Savo tais atradimais Pasteu
ras išgelbėjo Prancūzijos šilko pramonę nuo sunykimo ir dauq
žmonių išgelbėjo nuo mirties dėl pasiutimo ligos. Pagerbdami
jo nepaprastus nuopelnus mokslui, prancūzai jį padare Moks
lų akademijos dekanu ir apdovanojo Garbės legiono ženklu
Pasteuras buvo labai tikintis žmogus. Kartą jisai perskai
tė laikraščiuose, kad jo gimtajame miestelyje Arbois bedie
viškoji miestelio vadovybė uždraudė katalikams už bažny
čios ribų rodytis su Dievo Kūno procesija.
Pasteuras tuojau nuvyko pas Arbois kleboną.
— Klebone, — kalbėjo jisai, — aš pats dalyvausiu pro
cesijoje ir nešiu baldakimą. Žiūrėsime, ką gi darys tie uždraudėjai.
Tuoj aus buvo paleista žinia žmonėse, kad procesija įvyks.
Žmonės išpuošė gatves ir paminklus dar gražiau, kaip kitados
Nepaisydama to neteisingo uždraudimo, nustatytą valau
dą miesto gatvėmis išsiliejo tikinčiųjų procesija, ir didysis
mokslininkas Pasteuras nešė baldakimą.
Miesto galva suprato, kad jeigu reikėtų traukti atsako
mybėn, tai pirmasis "kaltininkas" būtų mokslo garsenybė
Pasteuras, bet šio nei tas bedievis burmistras nebeturėjo drą
sos užkabinti.
Taigų vienas iš būdų parodyti savo meilę Šv. Jėzaus Šir
džiai — išpažinti savo tikėjimą ir ginti Eucharistinio Jėzaus
garbę kiekviena proga.
. .
„
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Juozas Prunskis

KAD NEBOTŲ PRIPAŽINTAS
PABALTIJO UŽGROBIMAS
. Senatui pasiūlyta rezoliucija, kurios turės laikytis
Imerikos delegacija Europos Saugumo konferencijoj
Skaitykit 4 puslapyje
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L A I Š KAS TURKIJOS P R f. Z i ü r N T U I

EKSCELENCIJA,
Australijoje nėra ištikimesnių,
ir atsakomingesnių piliečių už čia
iš Lietuvos atvykusiuosius žmo
nes. Buvau privilegijuotas per il
gus metų metus Parlamente susi
pažinti su daugeliu lietuvių ir la
bai gerbiu juos už jų nuoširdumų.
Man buvo labai liūdna patyrus,
kad lietuviai Pranas ir Algirdas
Bražinskai sėdi kalėjime už tai ,
kad jie pasinaudojo lėktuvu pa
sprukti iš Sovietu Sąjungos.
Jie nėra nusikaltėliai-kriminalistai, o yra laisvės mylėtojai!
Kaip turkai, ir jie yra įsitikinę,
jog tauta turi teisę pasiskelbti ne
priklausoma. Jų patyrimai rusų okupacijoje yra labai liūdni.
rwnrrriMyiT|ĮnOOi»T»n^

Man pranešė, jog visame laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietu
viai siunčia Jums daugybę prdsy
mų išleisti tuodu vyru is Merkes
. Mū&ų íévri ir protėviai per šimtme
Kapeli, Cesa Evi Kat,253, Anka ■
čius beveik kas' savaitę eidavo į pirtį.
roje kalėjimo ir leisti jiems apsigy Vis dar kalbai'-.» apie swsify, turkų,
venti savo pačių pasirinktame/ kraš rusų pirtis. Romėnų didžiulių pirčių
te.
griuvėsiai, yra išliką iki musų dienų. Mū
AŠ labai gerbiu naująją Turkiją,
sų laikais žmones išmeta laukan turėtas
kurioje lankiausi pernai metą. Te
vonL -i ir pasiteritina neplovę p o
būnie man leista, kaip Australijos
karšto watos Čiu&šle-dufti.
Parlamento nariui, prašyti Jūsų
Bet ar tai pažanga? Ar išmintinga
Ekscelencijos pritaikyti Bražins
apleisti Šimtmetinę ptiitį ir paprotį,
kams amnestiją, minint 50 metu
nepakeiČiant įo nieku geresniu a r
Turkijos Respublikos įkūrimo su patogesniu lygiaverčiu? Turėtų būti
kakti.
savaime aišku, jog apsiplovimas šiltu
Su oagarba, Jūsų
vandenių po puskŠle negali padėti oDouglas Dar b v M.L A.
dai apvalyti kūną tiek, kiek karstas ga
Australijos Parlamento narys
ras pirtyje., ar Irarito vandens vonia.
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Jsems pritaškytas
įstatymas. Vilta dar© visas .
pastanga» iš Turkijos kuo
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BRAZIMSKAl
pabrėžiamą Lietuvos oku
pacijos faktą, rusų varomą
genocidą, terorą, ūkini api
plėšimą ir tt., tačiau pažy
mėjo, kd tie kaltinamųjų
argumentai buvę paneigti
“Teismo Komisijos” sprendi
mu 1971 m. kovo 8 d.
Savo kalbos pabaigoje tur
kų prokuroras P. ir A. Bra
žinskus kaltino lėktuvo pa
lydovės sužeidimu ir po to
sekusia jos mirtimi, lėktuvo
kapitono ir radisto sužeidi
mu, lėktuve skridusių gink
luotų saugumiečių užpuoli
mu, keleivių saugumo pažei
dimu, nelegaliu atvykimu
Turkijon (Bražinskai netu
rėjo oficialių vizų!), paga
lios buvo prikergtas ir kal
tinimas, kad Ėrazinskai tu
rėję nelegaliai ginklus ir t.t.
Prokuroras suminėjo apie
20 Turkijos baudžiamojo ko
dekso straipsnių, pagal ku
riuos apkaltinti mūsų tautie
čiai. Svarbiausias iš jų yra
463 str., pagal kurį jiems
gresia bausmė nuo 10 iki 30
metų kalėjimo!

LAIŠKAI IR TELEGRA
MOS PLAUKIA TŪSTAN
ČIAIS
Patys P. ir V. Bražins
kai rašo, kad balandžio 29 d.
teismo sesija dar kartą pa
tvirtinusi, jog būtina ir to
liau veikti ryžtingai, veiks
mingai ir neatlaidžiai. “Da
bar, kai yra degantis reika
las, jie rašo, neišmintinga
kažko delsti ir spekuliuoti

iš pirmojo puslapio.

I

nieku nepagrįstomis kaltu”
mo-nekaltum’o tezėmis. Mes
nekalti ir kam tą nekaltumą slėpti? Ir dar rusų
sistemingos ir šmeižikiškos
ofenzyvos akivaizdoje! Kar
tais veikiant geriau kiek su
klysti, negu nieko neveikti.
Mes nekalti, ir nė vienas pa
dorus lietuvis nelaikys ko
vos prieš okupantą nusikaitimu. Bet 1971 m. kovo 8
d. “Teisminė Komisija” mus
pasmerkė ir dabar neišven
giamai būsime nubausti 20
metų kalėjimo! Vienintelė
viltis yra amnestija, tačiau
rusai varo prieš mus siste
mingą, šmeižikišką kampa
niją ir visaip spaudžia
turkus; kad mes nebūtume
paleisti. Šiam rusų spaudi
mui atsverti yra tiesiog bū-

tina ir gyvybinga ahrija?
Mes turime paskelbti šūkį:
'išlaisvinkime Bražins
kus!”
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Kitoje laiško vietoje P. ir
A. Bražinskai rašo: “Kiek te
ko patirti iš patikimų šalti
nių, laiškai ir telegramos
Turkijos vyriausybei plau
kia tūkstančiais: itin gausios

|

iš Los Angeles, Detroi
to, Cleveland©, Chicagos ir
daugelio kitų vietų ir valsty-

I

j

bių. Visa tai daro labai palankų efektą mūsų bylos atžvilgiu. Tai yra ne vien
mūsų, bet ir teisinių ekspertų nuomonė”.
Mums, išeiviams, malonu
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girdėti, kad mūsų
nenueina, niekais...
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Kaituoja. Apie trys ketvirčiai turį
varizes mažai prakaituoja. Jiem
reikia sąmoningai-tyčičmis daryt
‘viską savo odos veiklai sustiprinti
ir tai tuo labiau, jei dar inkstai y
ra nestiprūs, jei jau pradėjo justi
aukščiau suminėtus neigiamus ap
si reiškimus.

KeSetas niirodyinraiy

Pirmiausiai: stengtis palaikyti odą
švarią, kad pro atviras odos skylutesporus galėtų lengvai įeiti oras į kūną,o
su prairai tu išeiti nešvanimai.Todėl po
kiekvieno suprakaitavimo reikia nusi
plauti, ar bent nusišluostyti skepeta su
prakaitavusias vietas. Kasdien nuplaut
visą kūną. Plovimąsi visada baigti šaltu
vandeniu, jej neturi žemo kraujo spau
dimo. Tai pripratina odą prie šilto ir šal
toką užgrūdina.Odos nervai įsigyja galią
iššaukti i odą reikiamą kraujo kiekį.
Antra, palaikyti odą šiltą, ne
Švarinimasis
odą žmogui y- leist jai pasidaryta šalta, bekraura gyvybinės reikšmės reikalas . je.Per tokią odą kūnas labai silpnai be.
Švari oda pašalina iki vieno penk sivalo ir mažai tekvėpuoja. Ne tiek svar
bu yra gerai aprengti kojas ir rankas,
tadalio, ir net iki ketvirtadalio ne
švarumų iš kūno. Tai šabai paleng kiek svarbu yra palaikyti gerą kraujo avina darbą inkstams ir palaiko pytaką. Todėl yra labai svarbu fiziškai
padirbėti, gimnastikuotis, sportuoti,ar
žmogaus sveikatą.
kasdien nors po valandą pilnu žingsniu
Nešvari silpna, bekraujė, mažai'pra
pasivaikščioti ir apie tiek pat laiko pabūt»
kaituojanti oda labai apsiauna inkstus. ti saulėje.
Bawg'bedirbdaml. j*® pavargsta, neatsiTrečia, nors kartą per savaitę anaujiūa. Dėl susirinkusio juose kraujo
pie valandą laiko gerai išprakai ir nešvarumų, pradeda erzintis, ištinti,
tuoti.Tai padeda išsivalyt odai,inks
sirgti. Neišvalyti likučiai ir nuodingos
medžiagos tada prasiskverbia j gleivėtą tams ir visam kūnui. Prakaituot galima
imant saulės vonias (pridengiant galvą)
ją mūsų vidaus organų odą. Tai suerzi
o kartais ir visą kūną),karštas vonias,ga
na nervus, iššaukia didesnį kraujo ant
ro pirtį(banhos turcos) ar natūralistų
plūdį, gleivėtosios odos ištinimus, karš
taip vadinamą „kraujo plovimą” ,t.y.,
čiavimus ir net votis(ulcera).Inkstuose
5-8 kartus pakaitom imti karšto ir
ir jakuose tos medžiagos virsta kietais
šalto vandens dusus.(Širdies negalavi
grūdeliais arba akmenimis.
mus turintieji pirmiau turi pasitarti su
Nešvarumai susitelkia ir kraujagyslių
savo gydytoju).Norint sutaupyti laiką
sienelėse ir pačiame kraujuje,išplečia ve
ir elektrą, vietoj šalto vandens dušo,ga
nas (varizšs) sukietina arterijų sieneles,
lima gerai nusiplauti šiurkščiu rankšluos
(arterijų sklerozė).Tai veda į įvairias šir
čiu ar skepeta, sumirkoma šaltame van
dies ligas, kaip širdies smūgį-infartą, di
delį kraujo spaudimą, kraujo išsiliejimą denyje.
Ketvirta, turintiems aukščiau
smegenyse - paralyžių
suminėtus sunkumus, ar ligas,pa
tartina tuojau kreiptis j'prityrus)
Yra labai svarbu palaikyt! o ries sveikatą, ty. užlaikyti ją šva gydytoją,ar gydytis natūralistų gy
dyklose (institutos terapêuticos).
rią, stiprią, sveiką. Lengviau yra
tam, kas tori gerą odą iš prigim
Lengvesniais atvejais galėtų padėti
ties Jam gana palaikyt ją tekią ge^
,2-3 savaičių kasdieniai kraujo plovi
ra, sveiką. Blogiau tam, kurio oda
mai”, lengvas, sveikas maistas su daug
silpna — išbalusi, šalta, mažakraudaržovių ir vaisių, bei kasdienis kraujo
jė. Tokia oda mažai ir retai tepraapytakos išjudinimas.
P.D.
................. r, ,
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KAÉ BEBOTU PB58PAŽJMTAS PABALTIJO
tL3 'i ® E! O B S K A S
Kadangi Sovietų Sąjunga daJAV senatorius Carl T. Cur rys pastangas per Europos Sau
tis (resp., Ntefor.) pateikė Už gumo konferenciją išgauti savo
sienio reikalų komisijai “Senate aneksijos šių trijų valstybių pri
Concurrent Resolution 80 — pažinimą; ir
Expressing the Sense of Con
Kadangi Jungtinių AmeriLa»
gress Regarding the Anexation Valstybių delegacija Europos
of the Baltic Nations” (Con Saugumo konferencijoj neturi
gressional Record, 1974 balan sutikti su šių
valstybių
džio 9, Nr. $1, psi. S-5470). Re-. Sovietų Sąjungos uM' obimu jė
zoJiuicija skàmba taip:
ga; tai
“Senatas (Atstovų iwnarns
Senate (Atstovų rūmams pri
pritariant — concurring») nuta tariant) nutarta laikyti, kad JA
rė: Kadangi trys Pabaltijo vals-, Valstybių delegacija Europos
tylbė© — Estija, Latvija ir Láe-I Saugumo konferencijoj neturi
tuva — nuo An/trojo pasaulinio; sutikti pripažinti Estijos, Lat
karo yra Sovietų Sąjungos ne vijos ir Lietuvos aneksijos.
legaliai okupuotos; ir
(ELTA)
i
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Convidamos todas as crianças a partici
parem da "STOVYKLA” que realizar-se-á
em julho, nos dias 8 a 16, de 1974. Goza
remos de uma alegre semana em grupo, aproveitando os dias de descanso das férias.
Apreciar a Natureza é apreciar a vida que
Deus nos deu, e amando-a, agradecemos ao
nosso Criador.
Kp
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Tantinis salos isemias Msw oliuos®
Šiais žodžiais išryškinti du
dalykai: kad esame taip pat
tauta, kaip ir mūsų kaimynai, ir
kad norime tų pačių iešmų. Tai
brandino tautinę mūsų sąmonę,
tai nuvedė į autonoôn jos reika
lavimą 1905 Vilniaus .Didžiąjąme Seime ir į nepriklausomos
valstybės atstatymą 1918 vasa
rio 16. Tai idealas, kuriuo ir da
bar wv
gyvena sąmoningieji
.
_ „ lietu
. 
i. O tautinė sąmonė yra
viai.
? 1 - • tokį
-L-Í1-. laipsnį,
----i Tkad
- JI Jjos
-pasiekusi
nepalaužia nė žiauriausia sovie
tinės Rusijos okupacija. Ryškią
vietą šios sąmonės brendimo ir

Kaip matyti, M Valančiaus
teduotai tik bendrasis žmonių
lis įvairuoja paVk&às. Ugainiui jis
kito;'Wan pačiam geriau pažįs
tama Èferijampolés apylinkė.
Mano jatôiysfe diėnonis gimtajame1 Meškučių kaime muzi
kantai tegriėžę ir žmonės tešokb':“Suktmj’r; ^Noriu' miego”, o
tokį ^Slnmpakojį”, tautiniu šog^.įet^ūie Įalkyti nebent iš
: . >>. ; .
vardo. Visus
tautinius -šo
kius taip pat šokom ir mokinių
pasilinksminimuose Marijampo
lės gimnazijoj, kurią lankiau
1918-25. Kitokių šokių čia nie
tautinis mūsų šokis.
kas mūsų nemokė. Mūsų .pasilinksminimams taip pat buvo di
Nvuo Valančiaus iki šią dieną
džiai būdingi ir tautiniai žaidi
Istorinis tautinių mūsų šokių mai —“Pučia vėjas”, "Puikios
vaizdas nėra ryškus. Ką ir iš rožės”, "Pasėjau linelius, gelto
dalies kaip šoko žemaičiai ir nus grūdelius”, "Kai aš mažas
aukštaičiai prieš šimtą metų, buvau” ir kt.
papasakojo vysk. Motiejus Va
Nepriklausomai Lietuvai stip
lančius 1869 m išleistoj knygoj
rėjantį taip pat vis labiau popu
“Palangos Juzėj”:
liarėjo ir tautiniai šokiai. Gim
Kunigaikštis Palubinskas: “Bet ne nazijose ir kitose mokyklose kūvisos temokėjo šbkti tą seną Šokį, ly ■ rėsį' tautinių šokių .grupės. Pra
gų prancūzų kadriliui” PrūsaS: “Sve dėtos rengti vad. senovės dienos.
čiai, beregint po keturis sustoję, tūpt193^38 įvykusiose tokiose die
tūpt šokinėjo, it kazokai su bizūnu
griežiant”, šešnytis: “Vaikiukai bildu- nose Merkinėj, Alytuj, Dauguo
bildu spardėsi šokdami, mergaites se ir Seirijuose buvo šokami ir
tūpt-tūpt tūpčiojo” Dūrinas (dūrinis): senieji tautiniai šokiai. 1938
“visose kertėse sustoję šoko ir suko Rokišky surengtoj Kooperacijos
si kaip reikiant”. Šienas: “Sustojo
dienoj taip pat buvo pasirodyta
trys dukterys ir šoko vadinamąjį šie
ną”. Anglėzas: £!Man tą griežiant, spar su šio krašto senoviniais šo
dėsi visi kiek tinkami; vaikiukai vos' kiais. Liet. Enciklopedija, pa
grindų neišmušė kulnimis, nes visi bu teikdama šiuos duomenis, kartu
vo batuoti”. Marcelės šokis (šokamas nurodo, kad tautinių šokių at-'
be Vyriškių): “Man džiržgmant,. šoki
nėjo šešios' mergelės gana; ilgai” Spi!- gaivinimu pradėjusios rūpintis
ga (Šokamas vienų vyrų): “sustojo įr jaunintu- c^gaiiizacijos.1"^^
penki vaikiukai: vienas tos ‘špilgos* íaunósios Lietuvos 1937 sąskry
ieškojo/ o keturi stovėjo; ir taip pa dy dalyvavę 448 tautinių šokių
karčiui šoko”. Žydukė: “Sustojo trys šokėjai. Tais pat metais buvu
mergelės, kurios, už rankų susikibu
sios, šoko vadinamąją žydukę”. Žirk sios išleistos keturios plokšteles
lės: “du Vaikinu padėjo kryžmai ant "Iš Jaunosios Lietuvos tautiškų
grindų du šakalius ir šoko šokį, vadi šokių”. 1938 Tautinėje olimpia
namą' žirklėmis^. ‘Kiti įvairūs šokiai: doje Kaune šokę penki šimtai
“pagaliãdMsFkartú^üstòjç Šoko ’^priejaunalietuvių. Tais pačiais me
galvėlį”; vtpirma šoko blusą, paskui
svirplį, dar paskiau-Valčių ir apval- tais apie šimtą, porų tautinių
cių; “tuojau jaunuomenės akys pra šokėjų dalyvavusios Sakalų są-f
švito: visų pirma pradėjo šokti avie skrydy Prahoj. Mažesniu mastu;
tėlę, paskiau blezdingėlę, dar paskiau taip pat raukusios ir fâtos oi-*
. grandelębdešimtis porų sustojusi daganiz&ijos. ■ ’ '
vêgaró, Įdek'tinkamu “pátokirn dar
dują, ir pradėjo kraipytis; vyriškiai
šoko, kepurninką; pabaigoje mieželį”;
“šeimyna1’" piratą šoko kareiviuką;
paskiau patys tik vyriškiai trypė mar
telę, tai yra, vienam gulint, kiti aplink
šoko ir kėlė gulintįjį”.

J__

.

Tad suprantama, kodėl tauti
nių šokių idėją ir jos vykdymą
buvo lengva perkelti į tremtį.
Šokius svetur puoselėjo didieji
meno vienetai/ kaip /Čiurlionio
ansamblis; Tautinis lietuvių an-3
T—•--

AMIGUINHOS, LEIAM ESTE CONVITE:
Vamos homenagear nossas tradições colaboran
do com a semana dos povos bálticos: Lituânia, Le
tônia e Estônia.
Contamos com a nova geração, ou melhor, vo
cês, jovens dinâmicos e ativos.
(
Participar das comemorações e festividades com
alegria e espontaneidade. Descobrir os encantos
do nosso folclore e provar que aceitamos as bele
zas e originalidades desta tradição que herdamos de
nossos antepassados.
Na exposição que realizar-se-á em julho,-have
rá uma ala jovem, um cantinho nosso, por isso va
mos trabalhar "criando e fazendo” alguma coisa
nossa, nem que seja um simples desenho, sobre d
gum motivo lituano, não importa a idade que voce
tem, e sim, a vontade de participar.
Bem turminha, ajudem por favor Não se aca
nhem, somos amigos, vamos prestigiar o que é nos
so, respeitem com carinho todas as atividades a se
rem realizadas.
Qualquer informação, procurem o pe. Saulams
ou Janete Nikitin.

Aulas de Lituano

Para aqueles que desejam aprender a I in
gua lituana, poderão assistir às aulas aos
domingos das 9 às 10 h, pouco antes de
ter início o ensaio das danças, aqui na Móo
ca, com os padres jesuítas.
■ j

ACAMPAMENTO DOS
PEQUENOS
O acampamento dos pequenos
realizar-se-á de 8 a 16 de julho
para crianças de 8 a 14 anos de
idade. O local ainda não foi esco
lhido entre a equipe de conselhei
ros, que tem como componentes
os jovens aqui relacionados: Van
da, Nancy, Audra, Sílvia, Clemen
te, Oleg e possivelmente Walter e
Zizas.
Como chefe tem o padre Anta
nas Saulaitis. O preço será de
Cr$95,00. Para os demais compo

nentes da Família (caso vá mais
de um participante de cada famk
lia), haverá um desconto. O Acampamento será muito diverti
do e esperamos o comparecimento de todos.
Obrigado.
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OS BASS

Tą vienintelį sūnelį,
Kuris jai senai beliko.

»
-

Jis apsaugot pilį gali
*
Nuo klastingų užpuolikų, j

Po uola kertinio bokšto
Jaunikaitis turi žūti.
Taip, Valdove, turi būti! —
Susimąstė kunigaikštis
Ir dvariškiai, buvę aikštėj.
Tokią auką pirmą kartą
Paaukoti buvo tarta.
Kurgi motiną surasti,
Tą, kur leistų čia pakasti
Kraujo lašą savo kūno —
Užaugintą laimei sūnų!
Bet dievų galingų valios
Neklausyti kas gi gali!
Šitaip mąstė kunigaikštis
Ir, žyniams neleidęs gaišti, "i

Liepė eit per visą kraštą — '
Gal kur motiną jie ras tą.

Si
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LITERATŪRA • DAILE «MOKSLAS
Stefanija Rêkiené

VERGIJOS
KRYŽKELIUOSE

KLAUSIMU O!G
Lietuvos teatrų režisieriai,
teatrologai ir spaudos kvies
tiniai. Eilė pranešimų buvo
skirta pavaizduoti nūdienius
scenos rūpesčius: nėra nau
jų veikalų! Rašytojų sąjun
goje dramaturgai gana gau
siai atstovaujami, tačiau
jie... šiais metais nedavė
naujų veikalų! Ši nepapras■ tybė išaiškinama papras
tai: dramaturgai ,bijo rašyti
scenai. Dramaturgai nori
prisidengti būsimų veikalų
planavimais. Tiek daug rėk
ta apie ideologines klaidas
pastatymuose, tiek prigrąsyta ir prigąsdinta, kad bai
mės epidemija ima kausty
ti senus ir jaunus drama
turgus.
Prieš keletą metų, kada
buvo tas tariamas “atly
dys”, J. Grušas, Just. Mar
cinkevičius, K. Saja davė,
jeigu jau ne visai laisvos
kūrybos, tai bent nedrastiškai cenzoriaus pieštuko su
darkytų , pakenčiamų kūri
nių. Tada pasigirdo išdidūs
balsai, tvirtiną, kad “tarybi
nė dramaturgija” ima švytė
ti šauniais
pastatymais.
Šiais metais naujų kūrinių
neranda.
Partijos proteguojami dra
maturgai naujoKai, puikiai
pataikę į režimo liniją, visiš
kai netinka rimtam sceni
niam darbui. “Literatūra ir
menas” (Nr. 9) nurodo: “ne
norima rizikuoti, dirbti su
pradedančiais autoriais ar
rašytojais, atėjusiais į dra
maturgiją iš kitų literatū
ros žanru”

Prieš kurį laiką Dirvos
skaitytojai turėjo progos su
Pavalgusios einame vėl prie daroo. Ruses
sipažinti su ok. Lietuvos lite
pasigriebusios šakes skubiai verčia bulvių ke
ratūrinio gyvenimo sunku
rus Bulvės gražios, didelės, nors j parodą
mais. Dirvos apžvalgininkas
vežk. Derlinga čia žemė. Tūkstančiais metų
St. Perminąs įtaigiai paro
ją tręšė augmenijos lapai ir vesti žolė. Viršu
dė tragišką ok. Lietuvos
tinis žemės sluoksnis purus, tai turtingas pu
priklausomumą nuo Mask
venomis juodžemis su molio priemaiša. Dar1
vos. Lietuviai
šaukiami
keliasdešimt metų nereikės šių laukų tręšti,— Maskvon, gauna ten nurody
mų kaip ir apie ką rašyti,
bet per ilgesni laiką nusialins.
barami, grasinami. Šitoks
Vėl.kasame. Niekas neskuba ir ne taip jau
Maskvos ir Vilniaus “bend
švariai surenka bulves. Visos kasėjos savo jė
radarbiavimas” vadinamas
gas taupo vakarui, nes namie laukia karvutė,
“tarybinės lietuvių litera
paršiukas ir bulvių darželis. Visą namų ruo
tūros” kūryba!
šą reikia atlikti naktį, iš darbo grįžus. Čia
Savaime suprantama, kad
net ir komunistai lietuviai
darbo valandų nėra ir reikia dirbti iki sute
rašytojai jaučiasi pasimetę,
mos.
bijo įkliūti, patekti į Mask
Pietums bulvių prikepė kita rusė. Mes dar
vos nemalonę, jeigu savo kū
vis mokomės, nes ir šios kulinarijos reikia
mokėti. Ir blogai gyventi reikia prisprasti. riniuose nepataikys į vis bekintančią “kultūrinę Mask
Pietums vėl visos renkamės prie laužo. Ru
vos strategiją”.
sės gailisi, kad toli turnepso laukas. Pasak
Šis teroras palietė ok. Lie
jų, žalias turnepsas labai tinka su keptomis
tuvos teatrus. Baimė rašyti
bulvėmis.
kurti, demonstruoti savo ta
Kolchozo valdyba bulviakasiui jokio mais
lentą, paraližuoja ok. Lietu
to neskiria, nes žino, kad darbininkių nuo
vos dramaturgus. Pasijuto
bulvių neatginsi, keps jas ir valgys. Kasėjoms
didelė scenos gyvenimo kri
irgLgerai, nes už suvalgytas bulves nereikės
zė.
mokėti ir darbdieniai nenukentės. Čia labai
Vasario 25 dieną zįvyko
apgavoltai išskaičiuota.
LTSR rašytojų sąjungos “at
viras partinis susirinkimas”.
Ne už visus laukų darbus, dieną išdirbus,
Rašytojai komunistai, ku
užsidirbi darbdienj. Darbo normos labai di
rie bendroje rašytojų sąjun-.
delės, ir darbininkai per diena jų neišdirba.
goję sudaro 25°/o narių, yra
Mes kasėme bulves nuo ankstyvo ryto iki su
branduolys, betarpiškai su
temos ir po darbdienj negaudavome. Reikia
rištas su Maskvos SSSR ra
kasti pusantros dienos, kad uždirbtum vie
šytojų sąjungos centru. Šis
ną darbdienj.
susirinkimas buvo sukvies
tas Maskvai, per lietuvius
Išdirbio normas nustatė stachanoviečiai,
rašytojus komunistui, palie
kurie buvo gerai priputę ir turėjo geras gy
pus.
venimo sąlygas. Jie buvo jauni ir stiprūs ko
Susirinkime dalyvavo ok.
munistinių organizacijų pirmūnai, plėšėsi ir
norėjo būti pavyzdžiu kitiems, norėjo pasi
sunkūs ir menkai atlyginami kolchozų ir miš
tarnauti partijai ir padidinti darbininkijai
ko darbia. Jie vasarą su tais darbais susipa
darbo lažą.
žįsta ir labai bijo netekti mokyklos suolo.
Dirba jie noriai, nes jaunimą vilioja laužas ir
Darbą užmatuoja sieksniais nesigailėdami,
keptos bulvės.
tai nors presiplėšk - jo nepadirbsi. Paskui
Su septynmetės mokyklos mokiniais kar
rėkia, kad blogai dirbame, tinginiaujame ir
tu dirba ir mokytojai. Jie jneša mokinių koneišpildome nustatytos darbo normos.
lektyvan ramią nuotaika ir prilaiko juos nuo
Gretiname lauke bulves kasė mokiniai.
išdaigų ir nešvankių keismų. Mokytojai irgi
Rugsėjo ir spalio mėnesiais pradžios ir vi
turi išdirbti nustatyta darbdienių skaičių.
durinių mokyklų mokiniai,o taip pat ir aukš
Šiemet jie labai patenkinti, kad pateko j ar
tųjų mokyklų studentai nesimoko. Visus juos
timesnį kulistaną.
mobilizuoja padėti kolchozams nuimti der
lių. Jie už darbą atlyginimo negauna, bet
Jau gerokai sutemus baigėme kasti pasku
taip pat turi išdirbti nustatytą darbdienių
tines vagas. Greit pririnkome bulvienojų ir.
skaičių, gauti iš kolchozo vadovybės atlik
jais apkreigėme krūvas bulvių, kad nakties
tos darbo prievolės pažymėjimą ir pristatyti
šalnai užpuolus nesušaltų.
jj mokyklų direktoriams. Mokiniai, negavę
Pasiėmusios išlaužo pelenų po kelias kep
tokio pažymėjimo, šalinami iš mokyklų.
tas bulves, valgydadros einame kainam. Nie
Vyresnieji mokiniai ir studentai puikiai su
kas mūsų nelaukia su šilta vakariene.
pranta, kad pašalinus iš mokyklos Jų laukia
Bus daugiau

BULVIAKASIS

Pasigirdo maskvinių ins
trukcijų motyvai. Scenoje,
kaip ir literatūroje, galima
naudotis tiktai vienu meto
du, tai "socialistinis realiz
mas”. Tuo tarpu pernai
Just. Marcinkevičiaus ‘Min
daugas’ ir J. Grušo ‘Barbora
Radvilaitė’, buvo pastatyti
Klaipėdos teatre eksperi
mentiškai, stengiantis į bū
tiną “socialistinį realizmą”
įnešti režisieriaus individu
alumo bruožų. Partinė kri
tika pastebėjo šias scenos
atšviežinimo pastangas ir
žiauriai puolė dramų staty
tojus už nukrypimą nuo ofi
cialaus ir privalomo meto
do.
Dabar mes matome to te
roro rezultatus. Drama
turgai bijo rašyti, režisie.
riai bijo statyti.
Teatro problemomis pasi
sakė A. Samulionis, A. Gu
delis, LTSR rašytojų sąjun
gos pirmininkas A. Balta
kis, kuris neseniai, Maskvo
je, pateikė ok. Lietuvos ra
šytojų darbo apyskaitą, ga
vo pipirų, pasižadėjo taisy
tis.
D. Judelevičius, su atsar
giais rezervais, gynė eksperimentikos principą. Tačiau
ir jis nedrįso apibūdinti
punkto, kur “šuvo pakastas”.
Dramos negalavimai glūdi
vadinamoje “ideologinėje”
veikalų bei jų pastatymo
metodo priežiūroje. Rašyto
jai ir dramaturgai sustingo,
laukdami parankesnių pro
gų. Tuo tarpu partijos glos
tomi “pradedantieji” tuštu
mos užpildyti negali. Jų dar
bai žemiau kritikos.
(a.s.)

UTENOS SENOVĖ
Kalnuotose ir ežeringose Utenos apylinkė
se žmonės gyveno dar akmens amžiuje. Pla
tesnėje apylinkėje yra apie 200 archeologinių
paminklų:46 piliakalniai, 19 pilkapynų, virš
50 mitologinių akmenų, senkapių ir kt. Ka
dangi Utena dažnai minima senuose šaltiniuo
se,. ji buvusi svarbu baltų centru ir kuhi gaikščių buveine.
Pirmą kartą Utena minima 1261 metais,
kai Mindaugas valdė Lietuva. Po Mindaugo
■ mirties 1263 m. Utenos pilies valdovu buvo
kunigaikštis Daumantas. Už šimto metų apy
linkes teriojo Livonijos kalavijuočių ordinas.
Apie 3 km j pietus yra Norkūnų piliakal
nis, perkirstas griovio. Žmonės pietinę dalj
vadina „Uteno kapu." Archeologai teigia,
kas šis piliakalnis buvo apgyventas maždaug
tūkstantį metų iki XIII amžiaus, ir kad čia
stovėjusi medinė pilis.
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Si Lietuvos Statuto paroda
duoda mum progą prisiminti jo
kilmę, trijų redakcijų raidą, tu
rinį ir galiojimo laikotarpį.
-oDidžiojo Lietuvos kunigaikš
čio įsakymai ir vietos papročiai
buvo pirmieji nekodifikuoti Lie
tuvos įstatymai. Pirmasis ko
difikuotas bandymas buvo 1488
Kazimiero paskelbtas teisynas,
kuris jau turėjo 28 straipsnius,
bet apėmė tik baudžiamąją teisę.
Kai Lietuva unijoj su Lenki
ja iš monarchinės valdžios spar
čiai ėjo prie luominės ir ėmė
grėsti pavojus susilieti su Lenki
ja, tai akylesnieji Lietuvoš-didikai ėmė ginti valstybės savaran
kiškumą ir reikalavo savo luomo
teisių arba privilegijų patvirtinimo. Šių pastangų dėka buvo
jiem suteiktos 1447, 1492 ir
1506 m. privilegijos.
Pagaliau Alberto Goštauto va
dovaujama bajorija 1514 ir 1522
iš Žygimanto II jau reikalavo
statuto. Žygimantas II leido jį
paruošti ir paruoštą 1522 gruo
džio 6 patvirtino; galutinai pa
ruoštas, jis įsigaliojo 1529 rugsėo 29. Tai yra pirmoji Lietuvos
kanclerijos slavų kalba paruošta
Lietuvos Statuto redakcija.
I Lietuvos Statutas turėjo 13
skyrių ir 282 straipsniuss. 1 sky
rius kalba apie bendrąsias teisi
nes garantijas ir nusikaltimus
valstybei; 2 — apie krašto gyni
mą; 3 — apie valstybę ir jos sie
nų- neliečiamumą ir bajorų lais
ves; 4 — apie našlių bei mer
gaičių paveldėjimo teises; 5 —
apie globą; 6 — apie teismų san
tvarką; 7 — apie užpuolimus ir
užmušimus; 8 — apie sprendi
mą ginčų dėl žemės; 9 — apie
medžiokles, girias, bitininkystę
ir žvejonę; 10 — apie prasko
lintus ir įkeistus dvarus; 11 —
apie užmušimą valstiečių ir ver-

’ Karaliaus Zigmanto Augusto
knygų skyriuje.

,
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LIETUVOS STATUTO PARODA
NEW YORKE
VIKTORAS'
GIDŽIŪNAS, OFM

tol, kol XIX amž. buvo įvesti
rusiškieji įstatymai.

Greitai vykstant valstybės re
formom ir socialiniam pasikeiti
mam, ir ši statuto redakcija ne
gų; 12
apie kaimvnų ginčus
atitiko visų reikalavimų. Be to,
dėl skriaudų; 13 — apie vagys
lenkai Liublino unijos akte įra
tes. Šis I Lietuvos Statutas galio
še, kad būtų atšaukti visi įstaty
jo 37 ’metus (1529-66), kol buvo
mai, draudžią lenkam įsigyti že
paskelbta II Lietuvos Statuto re
mių ar aukštų vietų Lietuvoj.
dakcija.
1
: Pribrendus naujos redakcijos
Paskelbus I-Lietuvos Statutą, t reikalui, vicekancleris Leonas
netrukus paaiškėjo, kad jis nepa 1 Sapiega sudarė komisiją, pakankamas, ypač buvo trūkumų ■ ruošusią IlI-ąją Lietuvos Statuto
-teisšjy
-to'
1-544- rędąkpųą. Čia nebuvę atsižygįg-,
seimas prašė kunigaikštį jį pa ; ta į lenkų norus, dėl to jie seitaisyki. Gavus leidimą, 1551 bu I me nesutiko tokio statuto patvir
vo ‘sudaryta komisija, 1561 pri
tinti. Tik kai lietuvių delegacija
stačiusi savo projektą, kuris, pil
1588 nesutiko patvirtinti lenkų
nai suredaguotas, buvo patvir
išrinkto karaliaus Žygimanto Va
tintas ir įsigaliojo tik 1566 sau
zos, lenkai buvo priversti statu
sio 26. Statuto redagavimas il
tą patvirtinti.
gai truko, nes tuomet vyko grei
Šio III Lietuvos Statuto patas Lietuvos keitimasis iš abso
grindą-sudarė II Lietuvos Statu- >liutinės monarchijos į lenkiško
tas, papildant tai, ko reikalavo
tipo bajorišką valstybę. Ta link
anų laikų patyrimas. Jis yra žy
me reikėjo suredaguoti ir II Lie
miai platesnis, nes turi 120
straipsnių daugiau už II-ąjį, ypa
tuvos Statutą.
'
II Lietuvos Statutas yra žy
tingai yra išplėsti skyriai, liemiai • platesnis už I-ąjį; jis turi
čiantieji bajorų, baudžiamąsias
14 skyrių. 1-3 skyriai skirti vie
ir proceso teises. Šis statutas ga
šajai teisei; 4 — teismam ir pro- - liojo apie 200 metų, iki Lietuvos
ceso teisei; 5-10 — civilinei tei
valstybės galo. Kai 1795 Kotry
sei; 11-14 — baudžiamajai tei- i na II, Lietuvą prijungusi prie
sei. Šis statutas, kaip ir I-asis,
Rusijos, įvedė rusų įstatymus,
buvo parašytas kanclerine slavų
tai jis nustojo galiojęs, bet jos įkalba ir vėliau buvo išverstas į
pėdinis Paulius I Lietuvai grą
lotynų kalbą. Didž. Lietuvos ku
žino joj veikusį statutą. Taip III
nigaikštijoj jis galiojo 22 metus
Lietuvos Statutas galiojo vėl iki
(1566-88), kol buvo paskelbtas
1840. Pirmieji du statutai savo
III Lietuvos Statutas. Tačiau to
galiojimo metu nebuvo išspaus
se srityse, kurios Liublino uni-_
dinti, o šis paskutinysis tuoj
ja 1569 buvo atplėštos nuo Lie
pat po savo patvirtinimo buvo
tuvos ir prijungtos prie Lenki
išspausdintas Vilniuj. Be to, jis
jos, kaip Volinijoi, Padolėj ir
greitai buvo išverstas į lenkų
Kijevo - Hivie jis galiojo net iki
kalbą ir turėjo daug laidų.
-oGrįžtant prie viešojoj New
Yorko bibliotekoj suruoštos Lie
tuvos Statuto parodos, tos pačios
bibliotekos biuletenis iškelia šio
statuto reikšmę ir vadina jį juri
dine ir politine Rytų Europos
kolona. Pasak jo, teisės žinovai
pripažįsta jo didelę įtaką vėles
niam Maskvos kodeksui. Di
džiosios Lietuvos kunigaikštijos
statutas buvo paskelbtas Didž.
Lietuvos kunigaikščio. Jis veikė
visoj Lietuvoj, kuri XVI amž.
apėmė Lietuvą, Ukrainą ir Gudiją.
Parodoj yra trys eksponatų sta
lai, ant kurių po stiklu padėta
15 nenumeruotų eksponatų. Sės
>kant chronologinę tvarką, kurios
ne visur laikomasi, 1 ekspona
tas yra Mamoničių spaustuvėj
Vilniujyslavų kalba išspausdinta
.....
Biblija, kaip pavyzdys, kokiomis
bibliotekos knyga iš 1557 metu Vilniaus’ Universiteto senųjų
raidėmis 1588 buyo tos pačios
«

spaustuvės išspausdintas H
Lietuvos Statutas; 2 — yra II n
III statuto reprodukcijos iš 1959
Maskvoj išleistos knygos fak
similių; 3 — tai 1588 statutas,
išleistas Maskvos istorijos drau
gijos 1854; 4 — Dzialynskio stu
dija, nagrinėjanti 1529 statutą
Slucko kodekso šviesoj, išleista
Gudų Mokslo Akademijos 1900;
5 — XVI amž. Lietuvos žemė
lapis, atverstas dideliame atlase,
išleistame 1638 (apima ano meto
Didž. Lietuvos kunigaikštijos
teritoriją, parodoj panaudotas
nurodymui ploto, kuriame veikė
Lietuvos Statutas); 6 — duodąr
Lietuvos žemėlapis, jau mūšį
laikais spausdintas, pabrėžimui,
kad toj teritorijoj veikė Lietuvos
statutas, o dabar ten yra sovie
tinės Lietuvos, Gudijos ir Ukrai
nos respublikos; 7 — III Lietu
vos Statutas, spausdintas Mamo
ničių spaustuvėj Vilniuj 1588
(čia vėl informuojama, kad šis
statutas turėjo didelės įtakos
vėlesnei Maskvos legislacijai);
8 eksponatu galėtume pavadinti
1529, 1566 ir 1588 reprodukcijų
lapus, kuriais išklotas visas tre
čiojo stalo dugnas, ant kurio pa
dėti kiti eksponatai; 9 — atvers
tas 1588 Lietuvos Statuto 12 sky
rius, kur kalbama apie sužaloji
mą ir užmušimą, išleista L Lappoy Kaune 1934-38; 10 -—Ęhren
Krentz studija apie I Lietuyos
Statuto rankraščius, išleista Vil
niuj 1935; 11 — tai 1588 Lie
tuvos Statutas, išverstas dabartinėn gudų kalbon, spausdintas
rotatorium 1947; 12—Hermann
Breider 1529 statuto tyrinėjimas
kalbiniu atžvilgiu vokiškai; 13
— T. Lappo 1566 statuto verti
mas į rusų kalbą; 14 — Barysronack 1529 statuto nagrinėji
mas Slucko ir kitų rankraščių
šviesoj; 15 — mum žinomos Jo
nės Deveikės lietuviškai išvers
tas 1529 Lietuvos Statutas, su A.
Flaterio įvadu, spausdintas Chicagoj 1971.
Paroda mum lietuviam yra
naudinga ir tuo, kad ji duoda,
palyginti,objektyvią informaciją
apie anų laikų Lietuvą ir jos
statutą, kuris turėjo įtakos kitų,
tautų legislacijai. Juristam, isto-|
rikam ir visiem besidomintiem'
Lietuvos praeitim patartina ją
aplankyti, o mūsų politiniam
veiksniam reikėtų tos bibliote
kos Slavonic Division vadovy
bei už ją padėkoti.
'
Darbininkas

1
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LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Norintieji gauti Baltų Biidetėnj nuola
tos, turėtų pra&diti pabaltiečių komite
Ketvirtadieni, birželio 27, Silvio
tos programoje turėtų dalyvauti lietevių te! a? radakcijsi.
Baltų bMefesis
psitegąlatvių ir estu atstovai, po keturis iš
-dedajaunimo, tautiniais rūbais pasipuošę, ir lų kalba .«sažfejg
dar vienas asmuo. Programos atstovė ta mossvarbesržbitos y ietoves, Latvi
rėsi su Nemuno vadovu Jonu Lukoševi ja ir Estijos ir tų trijų rautų įvesimo
išeivijoje. Šiame numeiyje buvo trys
čių birželio 9 dieną.

Nemunas Šoks birželio 30 izraelitų
senelių prieglaudoje, S. Paulyje.

ųy^os Kronikai”, 3.'
pabaltiečių

v apylinkės
žinioms.

JAU SPAUDINAMAS ŽODYNAS
Uetuviškas-po.rtugalrskas žodynas
šią savaitę spaudinamas M.L. spaustuvė
lėje. Žodyno autoriai yra Alfonsas D.
Petraitis ir Liucija Jodelytė. Leidėjas Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Aka =
deminis Sambūris.
Žodynas bus 186 puslapių, maždaug
ketvirtadalio M.Lietuvos lapo formato.
Apie 45 puslapiai skiriami įvadui portu-

lietuvių kalbos gramatikos dėsnius. Įva
do tikslas yra padėt žodynu pasinaudojantiems lengviau atpažinti lietuviško
teksto prasmę.
Pačiame žodyne yra virš 5000 lietu
viškų žodžių'su portagsliskais atitikme
nimis. Žodyno gal® yra dažniausiai var
tojamų lietuviškų išsireiškimų ir sant
trumpų sąrašėliai. Priedo - du straips
niai, irgi portugalų kalba, apie lietimų
kalbos kilmę. Jie yra dr. A. Klimo ir dr.
J. Puzino lietuviškoje spaudoje pasiro
džiusių studijų vertimai.
Žodyno kaina bus paskelbta spaudo
je, kai tik bus uždėti viršeliai ir bus pra
nešta, kur jj galima gauti.
Pirmasis toks žodynas buvo parucštas4927 metais G. Vagnerio ir B. Jodelio.Jame buvo dar priedas apie lietuvių
kolonizaciją Brazilijos interiore.
Naujojo žodyno autoriai dabar jau
ruošiasi išleisti antrąją žodyno dalj—por
tugališkai lietuvišką žodyną,kuris turės
virš 10.000 žodžių.
IEŠKOMI

JAU RUOŠIAMA PARODA
paOMtiečių paroda S.Pa«įyje ■
bus ųųc? 'iiepos
iki 28-os, Fraęa Roosevdt,
■"biSíj-:• sa’.sie ($!
pųsėie. Bus atidaryta fc ssdien nuo 16,30
iki 22 valandos. Parodos atidaiymas
bus penktadieni, liepos 19 d. 19 valan
dą, o uždarymas liepos 28, sekmadieni
tinges programos 20 valandą, pav. tani,
šokiai, dainos, muzika skaidrės ir kita.
M e n i n e p a rodos dalimi
rūpinasi daS. Danutė Šukytė ir Vytas
Šukys iš Sto. Andrė. Jos informacini la
peli apie Lietuvą mošia Silvanija Arsdzenfâitè, Parodos mošos komitetui
vadovauja kpt Juozas Čiuvinskas, lietu
vių atstovų pirmininkas pabaltiečių ko
mitete.
Parodos metu Liet. KatBendruomesės choras, publikai pritariant, giedos
Brazūijcs ir vfcų trijų tautų himnus.
Nauja parodos dalis šiemet bus kele
tas dešimčiųl^iu paroda, atvežta iš Ar
gentinos. Lėlės aprengtos įvairių Pabal
tijo kraštų sričių tautiniais rūbais. Lie
telių dalyje bus gausu lietuvių meninin
kų darbų, ypač gyvenančių S.IMyje ir
apylinkėse.

Praturtino k n y g y n ą
Algirdas ir Halina bMnskiai atidavė
tėvų jėzuitų knygynui nemaža lietuviš
kų žurnalų rinkinių ir įvairių knygų. _
Prieš mėnesj žurnalų komplektus iš Rio
atsiuntė Adomas ir Lina Mickevičiai.
Taip pat prieš kuri laiką gauta knygų ir
Brazilijoje išleistų kalendorių iš a.a. Ksa-'
3verijos Musnickienės palikimo.
Knygynui dar reikalinga „Mūsų Lie
tuvos” pilnų komplektų nuo pat jos
pradžios. Reikalinga knygynui ir kita
spauda bei knygos. Kas jų namie nebevartojate malonėkit padovanoti Tėvų jė
zuitų knygynui, iš kurio pasiskaityt ga
li gauti visi, kas tik nori.

Petras E. Čaikauskas iš Š.Amerikos
ieško žinių apie savo tetą Jadvygą Čaikauskaitę-Liubertienę, gimusią 1893
metais, Brazilijon atvykusią 1928 su vy
ru Kaziu Hubertu k vaikais Autasi,
Juozu,Kaziu,Funia ir Julija. Jos tėvo
vardas buvo Edvardas. Lietuvoje dar gy
vena jos sesuo Fruzina. Paskutinis žino
mas adresas buvo Frigorífico Anglo S.
Paulo.
J.Sprainaitis Š.Amerikoje ieško Vin L.K.Religinės Šaipos Rėmėjų
KREIPIMASIS
co Karaliaus, sūnaus Jurgio, Briedžių
kaimo, Šakių apskrities. Jis gimė 1902
m. Pietų Amerikon išvyko 1944 ar 1949 Pietą Amerikos lietuvius Šalpos
metais.
reikalu persekiojamai Bažnyčiai

MINI SUKAKTĮ

šalpos darbui išplėsti ir susti
printi W72 m. balandžio 8 d. Ci
kadoje buvo įsteigta Religinės Šal
pos amėjų • pasauliečių organizacija, kuri veikia savarankiškai, bet
vieningai su pačia Religinę.Šalpa.
Rezginės šalpos Rėmėjų veiki
mo tikslái:
lėšas pėgelbėti
persekiojamtėms tikintiesiems pa
vergtoje Lietuvoje ishikyti bažny
čias, melstis v?, persekiojamuosius
ir visus rėmėjus,, informuoti lietuvykdomus persekiojimus ir vesti
persekiojimų dokumentaciją.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje nariai rėmėjai au
koja nemažiau Seto!. metams, amžienieji nariai
100 doL ir mece
natai -1000 dol. Atskiriems Pietų
Amerikos kaštams duodama tei
sė patiems pagal savo pajėgumą
nusistatyti nedidelį rėmėjo nario
mokestį kad fomaliai galėtu pri
klausyti Rėmėju organizacijai ir
dalyvauti maldos nuopelnuose,
nes už rėmėjus aukojama daugy
bė šv. Mišių, o ypatingai daug
meldžiasi pavergtos Lietuvos ti
kintieji už savo geradarius.
Kviečiame visų Pietų Amerikos
kraštų lietuvius įsijungti į Religi
nės Šalpos Rėmėjus, melstis už
persekiojamuosius tikinčiuosisus
pavergtoje í ietuvoje ir nors nedi
delėmis aukomis pagelbėti jiems

išlaikyti bažnyčias.
Labai prašome visų Pietų Amtrikos kraštų lietuvių kunigų o<
sauliečiams tikintiesiems jsijiv ra
į Religinės Šalpos Rėmėjus, o<gcnizųojant Rėmėjų skyrius ir su
randant vadovus.
Gražu, butų, kad visi lietuviai
gyvenantieji laisvuose kraštuose,
priklausytų Religinės Šalpos Ré
méjams ir, vieningai veikdami, su
darytų didžiulę jėgą, materialiai ir
moraliai stipriai paremtų persekiojamusius lietuvius tikinčiuosius pa
vergtoje Tėvynėje, padėtų jiems
išsilaikyti ir išlaikyti savo bažny
čias, stiprintų jų laisvės viltis» ir
tuo būdu labiau priautintų Lietu
vai laisvės dienas.
Brangieji Pietų Amerikos kraš
tų lietuviai. Būkime vieningi. Pa
gelbėkime vieni kitiems.Jauskime
pareigą pagelbėti pavergtimes ir
žiauriai persekiojamiems tikintie
siems Lietuvoje. Jie laukia mūsų
pgalbos. Neužmirškime jų - kovo jančių už Dievą ir Tėvynę. Būki
me su jais vienos širdies ir vienos
sielos. Ištieskime jiems pagalbos
ranką. Pasigailėkime mūsų brolių •
ir sesių lietuvių tikinčiųjų, žiau
riausiai persekiojamų pavergtoje
Lietuvoje.
L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų
Vyriausioji Valdyba.

Bronys Raila. PAGUODA. I dalis.
432 pusi. Nidos Knygų Klubo leidinys.
ATITAISOM KLAIDĄ
5 doleriai. Tai įvairiausiais klausimais
straipsniu rinkinys. Turtinga kalba, inPrieš- keletą savaičių taw pa
skelbta, jog miręs Joms Patoliu- tryguojantis stilius. Netrūksta nė humo
nas. Turėjo būti JULIUS PALE ro.

LI GNÂS. Atsiprašome p. Patoliunienės už nemalonią klaidą. Red.

EKSPONATAI PARODAI

Naujos knygos:
Hudo Dovydėno labai gražiai ir įdo
miai parašytu novelių rinkinys PAŠIUR
PO MANO VELNIAS. Septynios nove
lės 235 pusi. 3.50 dol. Nidos Klub
Nidos Knygos Klubo leidinys,Londo
ne.

PABALTIEČIU PARODAI RODINIUS-EKSPONATUS REIKIA 0TEIK
TI IKI BIRŽELIO 30 DIENOS, NES
REIKALINGA ĮTRAUKTI JUOS I
SPAUDINAMA* KATALOGĄ.

PARODOS RENGIMO KOMISIJA

mirus, jo žmonai Angelikai ir sūnui Vitui bei ju seimai reiškia gilią užuo
jautą

Lietevių Rymo Katalikų Bendruomenė

Lietuvoje

Prei. Zenonas Ignatavičius, daug me
Rusiškojo komunizmo paverg
tų gyvenęs Rio de Janeire ir dabar esąs
toje Lietuvoje žiauriausiai perse
Romoje, gegužės 26 atšventė kunigys
kiojamas tikėjimas ir tikintieji.
tės 40 m. sukakti. Jis rūpinasi arkivysk.
Teofilio Matulionio šventumo bylą iš Daug bažnyčių atimta, o už liku
sias privalo mokėti labai didelius
kelti.

mokesčius.
IŠLEISTAS BALTU BIULETENIS
Jungtinėse Amerikos Valstybė
Boletim Báltico nr. 3 (12) išsiųstas ji se 1960 m. įsikūrė L. K. Religinė
užsisakiusiems su paskutiniu ML nume Šalpa, lietuvių kunigų korporaci
riu, ir kai kuriems kitiems kaip pavyz ją, pagelbėti persekiojamai Bažny
dys, kadangi jo nedaug tespaudinama. čiai Lietuvęję.;

Mūsų mylimo vyro ir tėvo
KAZIO T R U B O šermenyse, laidotuvėse ir sep
tintos dienos mišiose dalyvavusiems bei užuojautą pareiškusiems gi
minėms, draugams, ir ypatingai prelatui Pijui Ragažinskui, kunigams Sa
leziečiams, Tėvams Jėzuitams, Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai,Mal
dos Apaštalavimui, Vyrų Brolijai, Liet. Kat. Bendruomenės chorui, L.R.
K. Sv. Juozapo Bendruomenei

nuoširdžiai dėkojame
žmona Angelika ir sūnus Vitas Triubai.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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LIETUVIAI? PRUDE WTÉS

V.Prudente yra lietuvių tirščiau
siai apgyventame S. Paulo rajone
kurs iškilmingai minėjo Pe.Anchieta šventę praėjusį sekmadienį.
Visos trys Žilvičio sambūrį su
darančios grupės — Rūtelė,Eglutė
ir Vienybė — dalyvavo šventės pa
rade. P. Petras Šimonis padirbo
p. R.Mendo duoto sunkvežimio
platformoje lietuvišką sodybą. Vi
sas jaunimas buvo pasipuošęs lie
tuviškais tautiniais rūbais. Dalis
šoko platformoje prie lietuviškos
sodybos; kita dalis jaunimo lydė
jo vežimą nešini rugių pėdus, dal-,
gius ir kt. Dvi mergaitės nešė Lie-.
tuvos ir Brazilijos vėliavas,o visos
lietuvių būrio priešakyje trys mer
gaitės nešė didelį užrašą „Juventu< , de Lituana „Žilvitis".
Jaunimą eisenai paruošė p.Eu
genija Bacevičienė, o Robertas Bilevičius prirengė šokius ir išmoki
no „Rugučius" šokti platformoje.
Ponai Šimkūnai parūpino ru
gių pėdus.
Autoritetus priiminėjo Sueli
Rulevas, Sandra Kazokaitė, Mei
lė Bartasevičiutė, Tania Eimantaité, Janete Nikitin.
Po eisenos Angelika Trubienė
(visada praktiška ir jautri patriotė)
pakvietė tą jaunimą su vėliavom
dalyvauti šv. Mišiose už Lietuvos
kankinius Zelinos bažnyčioje. Čia
prisidėjo Zelinos choras su lietu
viškom giesmėm, suplikacijom,šv.
Juozapo Brolijos vyrai su žibintais. Pamaldos baigtos Lietuvos
himnu,
Kun. H.Sulcas
SVARIOS MINTYS IS KUN.PR. ■
GAVĖNO PAMOKSLO
f

Lietuvių kančios minėjimo mi
šiose kun. Pr. Gavėnas pasakė pa
mokslą „ Lietuva — kankinė."Štai
keltas svaresniųjų minčių:
Kad Lietuva kankinių tauta,tai
liudys amžiais Pop. Pauliaus VI
šventintoji „Lietuvos Kankinių
koplyčia Šv. Petro baziI ikos pože-

MOS U

miuose. Lietuvai kankinių amžius
dar nepasibaigė. Kasdieniais
kankiniais dabar yra
virtusi
visa tauta. Jaunimas net mokyk
los suoluose perse klojamas už atlikinėjimą savo krikščioniškų par
eigų. Sekmadieniais dalyvauti pa
maldose— „didžiausia gėda ir mo
kyklos pažeminimas";eiti pr(e ko
munijos — „išdavimas komjaunuo
lio nusistatymo"; patarnauti prie
altoriaus, giedoti chore, dalyvauti
procesijose — „nusižengimas prieš
nustatytą tvarką"; mokyti vaikus
katekizmo, ruošti išpažinčiai ar
komunijai — tai „tarybinių Įstaty
mų laužymas"... Vaikai mokyk
lose išjuokiami, baudžiami, nuže
minami vien tik už religinius įsi
tikinimus; kunigams uždedamos
piniginės baudos, ištremiami, kali
nami, mušami vien tik už tai, kad
stengiasi gerai atlikti savo pareigas
tikinčius mokinius nepriima j auk
štesnes mokyklas.,. Visa tauta si
jojama kaip didžiausioj vėtroj.
Bet vien tik tokioje audroje su
bręsta susipratęs jaunimas, užgrū
dinama giliai tikinti tauta. Ir Lie
tuvoj kyla kančioje nuskaidrinta
bažnyčia, kaip šviturys visoms
tautoms.
Betgi tauta ir Bažnyčia neskir
ta amžinai kančiai. Tad ir mums
reikia melstis arkivyks. M. Reinio,
sukurta malda Vilniaus kalėjime:
„Netekome tėvynės, šeimos, arti
mųjų ir laisvės brangiausios, net
vardo žmogaus. Dangaus ir žemės
Kūrėjau, iš žydriųjų žvaigždynų,
nuo saulės šviesios, o Kristau, pa
žvelki į žemę,j mūsų kančias. Mes
meldžiam paguodos iš aukšto dan
gaus".

FESTA J

côm V. no dia
C

Po 100 kniz. Česlovas Jakiūnas k Petras
Zaikauskas.
110 kr. Petras E. Čaikauskas,Š. Amerika.
Oria Lapienienė - 70 kr.
Po 50 kr. Vladas Jurgutis ir Ona Geležauskienė.
Po 40 kr. Anelė Vabalienė ii Alfonsas Vi
džiūnas.

SVENTKELIONÉ Į PIRAPORA

Sekmadienį, birželio 30, šv. Juoza
po Vyra, Brolija ruošia šventkelionę i
Bom Jesus de Pirapora.
Autobusai išeis iš Zelinos ir iš Casa
Verde. Bilietus galima gauti pas/Vyrų
Brolijos valdybos narius. Išvažiavimo
valanda nurodyta bilietuose.

Brasileira,

Kuo

.V.:j

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS

fcií ĮSIEJI
Birželio 6 d. mirė a.a.
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ANTANAS RAIŠKAS
57 meto amžiaus. Kiląs nuo
H
Rokiškio, Brazilijon atvyko
$927 m ii apsigyveno S.Pauly.
je.
Buvo geras dainininkas,pri
klausė Vyčio vėliau Aušros
chorams, mielai vaidino, buvo
•1Í
labai gero malonaus budo, to
dėl visiems patiko.
Ūko OsFiCsa Liuda Junokait&Ralickienė, sesuo Veronika,
broliai Feliksas su šeima ir Liu
das su Stasiu, o Lietuvoje pus
fé
broliai.
Septintos dienos mišios bu
vo šv.ICazimiero koplyčioje bir
želio 16 d. 16 valanda, giedant
H;
Aušros chorai ir dalyvaujant
ífé
burini draugų, giminiu ir pažįs
tamų.
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JONAS LAPIENIS
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61 m. amžiaus. Kilęs iš Alotų
Brazilijon atvyko 1929 metais
Gyveno Š. Paulyje, vertėsi sta
tybos medžiagų prekyba.
Palaidotas 4 Parada kapinė
se.
„
Liko žmona Ona Leškauš kaitė-Lapienienė, sūnus Wake
ns su šeima ir duktė Aida su
šeima. Lietuvoje brolis ir 2 se
serys su šeimomis.
Septintos dienos mišios bu
vo birželio 14 Sapopembos
bažyčioje.
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Šiomis dienomis gautas Š. Amerikoj Ų
gražia kalba,aiškiomis raidėmis atspaus- g
tas Naujasis Testamentas. Kas buvo už- R
sisakę, gali atsiimti M.L. redakcijoje."

'<9

Birželio 7 d. míré a.a.
JONAS SAMOLEVIČIUS

Septintos dienos misios at
laikytos birželio 18, Šv.Šeimos
bažnyčioje, Vila Praia.

METINE PRENUMERATA: 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 kr.
Paskiro numerio kaina: 70 centavu. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr-pa
gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti,,/Fedro
Daugintis” vardu.

Vicente Vitor Banys <£tda,
C. G. C. 60.882.909/001

V. Prudente

São Paulo
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CUARDA - CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS, SENHORAS E

R. Coelho Barradas, 104

chirrasco ek.,
cl

NOSSA

loser. Estadual: 104.5195)7

Lituania, Č

io - Mcóca.
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UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ

.ituana

sé de
qo

19 horas,, na-

29 de jur

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Nenau
doti raštai grąžinami tik autoriai prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūti
nai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomone. Už skelbimą kalba ir turinį redakci
ja neatsako. Laikraštis spausdinamas antradienį. T odei vietinės žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai '.teiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
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