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PASAULYJE
I.A.V.

Birželio 25 Amerikos preziden- 
as Niksonas išskrido Maskvon vėl 

derėtis su Brežnevu. Žymūs politi
nių reikalą žinovai prisibijo, kad 
Niksonas, eidamas „su velniu obuo 
uauti, gali likti ir be obuolių ir be- 
tarbos”, anot mūsų patarlės. Pavo- 
ius tas yra tuo didesnis, juo prezi 
dentas turi daugiau bėdų su Water
gates byla ir gresiančiu jo nušalini
mu iš prezidentūros, juo labiau ga- 
ti jis būt linkęs padaryti didesnių 
įuolaidų sovietams, savo politinei 
padėčiai sustiprinti.
Amerikos Senato užsie - 

■ no reikalų komisija pasakė Kissin- 
genui ir visiems su sovietais dery
bų komisijos nariams riepripažint 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos užgro
bimo taikos derybose. Kadangi se- 
natas-turės patvirtinti bet kokias 
Niksono sutartis su sovietais, tai 
toks jo nusistatymas dėl mūsų o- 
kupacijos duoda pagrindo tikėtis, 
logir šj kartę Amerika mūsų n e- 
parduos.
I
Belgija

Pakeliui Maskvon prez. Nikso
nas sustojo Belgijos sostinėje Briu
selyje, kur vyksta NATO kraštų pa
sitarimai dėl naujų statutų. Tie 
įau esę parašyti ir prezidentui teks 
tik pasirašyti ir pasakyt savo žodj.
IZRAELIS

Arabai teroristai vėl užpuolė žy
dų gyvenvietę tik 20 kklm. nuo 
Libano sienos, vadinamą Nahariya. 
Čia įsiveržė j trijų aukštų pastatą 
mėtydami granatas, paėmė keletą 
įkaitų. Namus greit apstojo Izrae
lio kariuomenė. įvyko 20 minučių 
susišaudymas. Kariuomenė per gar. 
siakalbius įsakė teroristams pasi - 
duoti. Jiems nepaklausius, puolė 
pastatę ir jj greit užėmė. Žuvo ir 
teroristai ir keltas žydų, tų namų 
gyventojų. Palestiniečiai teroristai 
esą pasiryžę savo puolimais sukliu
dyti žydų-arabų taikos derybas ir 
tuo priversti žydus apleisti visas 
per paskutinj karę užimtas žemes, 
jsi leist Izraeli n iš jo visus pabėgu
sius arabus ir sudaryti bendrą žy

dų-arabų valstybę. Žydai to neno
ri.
Vatikanas

Popiežius Paulius Vl.kalbėda - 
mas kardinolamsjabai stipriai už
tarė palestiniečius, sakydamas,kad 
jų reikalas turi būti išspręstas tei - 
singai. Tie žmones yra išvyti iš sa
vo žemių kuriant Izraelio valstybę. 
Jau ketvirtį šimtmečio gyvena kaip 
bastūnai didžiausiame skurde, jų 
jaunimas yra be ateities. Tą reika
lą reikia teisingai sutvarkyti prie 
derybų stalo. Bet teroristai savo 
užpuldinėjimais ir žudymais žydų 
gyventojų sukelia didesni kerštą ir 
Izraelio užsispyrimą su jais nejsi • 
leisti j jokias derybas.
Maskva

Komunistų vyriausybė, bijoda
ma, kad Niksono apsilankymo
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Kun. Antanas Saulaitis iš Sao Paulo atsiuntė šią. karikatūrą, kurią jis rado pas 
vieną lietuvį senuose Brazilijos laikraščiuose iš 1940 metą, kai sovietai užgrobė Pa
baltijo valstybes^ Po karikatūra padėtas stambus parašas reiškia: "Meška išlenda 
iš savo urvo...”

tracijų, suėmė nemažai žydų ir su
kišo j kalėjimus.

Nepaisant policijos teroro, vis
gi atsirado drąsuoliu, kurie jau įtei 
<ė užsienio korespondentams sa - 
jo pareiškimus. Vienas toks yra

Andriej Sakharovas
Jis išdalino užsienio spaudos at

stovams atvirę laiška Niksonui ir 
Brežnevui. Laiške, tarp kitko,jis 
rašo:
„ Niksonas ir Brežnevas tepadaro 

sutartis leisti sovietų piliečiams 
laisvai išemigruoti j kitus kraštus, 
Rusija turi paleisti iš kalėjimų vi
sus politinius kalinius, duoti pilną 
laisvę'religijai, jsileisti Rusijon už
sienio spaudą , ir tt.

„Jus susitinkate aptarti dauge
lį politinių klausimų, svarbių di - 
džiosioms valstybėms ir visam pa
sauliui. Prašau jūsų atsižvelgti j di
džiąsias žmonijos problemas, i pa
grindines kiekvieno žmogaus tei
ses. Tai nėra politiniai klausimai, 
bet jų teisingas išsprendimas prisi
dės, ir labai prisidės prie tarptauti
nio vienų kitais pasitikėjimo ir at
leidimo esamos įtampos”.

„Jei jūs nesiimsit'išspręsti tas 
problemas, tai jūs pasmerksi! savo 

pasaulio saugumui.”

A t s H i e p é ir Solženicy
nas. Tas didysis rusų tautos vyras, 
ištremtas iš savo tėvynės ir gyve
nąs Šveicarijoje, pasakė Amerikie
čiui žurnalistui Crinkite, ka jis ma 
no apie Niksonos susitikimą s u 
Brežnevu. Iš to jie nieko gero nesi
tiki. Kodėl? Jis taip sako:

„Niekada Amerikos preziden
tai nebuvo tokiose silpnose dery
boms pozicijose, kaip Niksonas. 
Jis yra toks silpnas, kad jis negali 
priversti sovietus laikytis anksčiau 
sudarytu sutarčių dėl Berlyno, dėl 
atominio nusiginklavimo, ir kt..s

Sovietų piliečiu padėtis nė kiek 
nepagerėjo po Maskvos „susiarti 
nimo su Washingtonu. Niekada so
vietai ir jų satelitai nebuvo tokie 
stiprūs kariškai ir niekad jie netu
rėjo tokių gerų techniškų priemo
nių kaip dabar, palyginant jas su 
Vakarais. Aš nesibijau tarptautinio 

’ susirėmimo (karo), nei atominio 
karo, bet aš bijau didelių, tiek Ru 
sijos, tiek Amerikos kraštuose esą 
mų vidinių pavojų-.

Rusams reikalaujant, šveicarų 
policija įsakė pašalinti iš knygų 
krautuvės Solženicyno parašytus

Į Lietuvos nacionalinė!
i M J ,.................. *
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Tautiečio himėjimi inžineri ni
Garbės medalis ir diplomas inž. Antanui Ketvirčiui

LIETUVIAI PASAULYJE
Balandžio 26 d. Toronto Holi

day Inn salėse buvo iškilmingai 
įteikti inžinerijos medaliai ir 
garbės diplomai ypatingai pasi
žymėjusiems technikos pažanga 
Kanados inžinieriams. Iš 30.000 
narių, priklausančių Ontario In
žinierių Sąjungai, buvo atrinkti 
3 inžinieriai, pripažinti vertais 
šio vieno augščiausių atžymė- 
jimų. Vienas iš tų trijų yra mū
sų tautietis inž. Antanas Ketvir
tis. Medali ir diplomą jam įtei
kė generolas inžinierius C. 
Campbell — inžinierių sąjungos 
pirmininkas. Savo kalboje jis 
pareiškė:

■ Inž. Ketvirtis yra padaręs plačios 
apimties Įnašą į keliu apšvietimo 
technologijos pažangą ir tuo prisi
dėjęs prie eismo nelaimių sumažini
mo. Kaip ekspertas šioje srityje jis 
yra žinomas ne tik Kanadoje, bet ir 
visame pasaulyje. Jis atstovauja Ka
nadai Tarptautinėje Apšvietimo Ko
misijoje (CIE) ir yra narys Kelių 
Tyrinėjimo Valdybos, sudarančios 
Amerikos Mokslų Akademijos š*aką.

Inž. A. Ketvirtis.yra augštai- 
tis. Kaune baigė :augštesniąją 
technikos mokyklą, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete fi
losofiją ir psichologiją. Inž. Ket
virtis tvirtina, kad žmogaus psi
chologinių pagrindų žinojimas 
jam žymiai padėjo sėkmingai 
spręsti kelių apšvietimo ir eis
mo saugumo problemas. Atvy
kęs į Kanadą, klausė Toronto 
universitete kaikurių paskaitų. 
Gavęs diplomą 1953 m. buvo 
priimtas į Ontario Inžinierių Są
jungą. Kurį laiką dirbo Ontario 
Hydro, vėliau perėjo į privačią 
inžinerijos firmą “FENCO”. Fir
mos vadovybė greit pastebėjo 
Ketvirčio sugebėjimus ir tinka
mai juoš įvertino: per gana 
trumpą laiką jis iškilo iš eilinio 
elektros inžinieriaus iki elekt
ros skyriaus vyriausio inžinie
riaus ir firmos direktoriaus.

Inž. Ketvirtis yra parašęs 
knygą apie kelių apšvietimą ir 
atspausdinęs techniškuose leidi
niuose keliasdešimt straipsnių 
bei studijų apie kelių, gatvių ir 
tunelių apšvietimą bei eismo 
saugumą. Įvairiuose Kanados 
universitetuose ir institucijose 
skaito paskaitas ir vadovauja se
minarams. Daro pranešimus ir 
nuolatos dalyvauja tarptautinė- 
sė apšvietimo ir eismo saugu
mo konferencijose.

Kanadoje jis yra suprojekta
vęs ir įvykdęs apie 200 įvairių 
kelių apšvietimo projektų^stH*-“ 
dijų, paruošęs kelių apšvietimo 
planavimo taisykles Ontario 
vieškelių departamentui.. Atsi
žvelgdamas į naujas pasaulio 
tendencijas, A. Ketvirtis dabar 
pradėjo studijuoti matomumo 
užteršimo problemas ir jų paša
linimo būdus.

Norėdamas eiti kartu su tech
nikos pažanga, inž. Ketvirtis ne- ■

Phįįadęlphios, JAV, Lietuvių Ben
druomenės vedama radijo programa per 
20 metų veiklos šiam reikalui išleido 
100.000 dol. Per. tą laiko programos 
darbuose dalyvavo 50 asmenų. 

apsiriboja siaura technikos sri
ties specialybe. Jis aktyviai da
lyvauja ir kitose inžinierių są
jungose, domisi kitomis proble
momis, ypač menu. Jis yra bu
vęs Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Toronto sky
riaus v-bos nariu ir padaręs inži
nierių susirinkimuose keletą į 
pranešimų. Jo paskaitos visados | 
pasižymi nepaprastu logiškumu, 
sistemingumu ir labai supran
tamu išdėstymu. Atsimenu vie
ną jo paskaitą apie atomo ener
giją. Nežiūrint problemos kom
plikuotume, visiems dalyviams, 
net neinžinieriams, buvo įdomu 
ir suprantama klausytis.

Inž. Ketvirčio tokia nepapras
ta ir iškilminga pagerbimo pro
ga dalyvavo būrelis lietuvių in
žinierių su poniomis. Ne tik šis i 
būrelis' džiaugėsi neeiliniais sa- Į 
vo kolegos laimėjimais, bet ir vi
sa lietuvių visuomenė. J. SI.

Kanados sostinės Otavos 
prancūzu dienraštis “Le Droit” 
(Teisė) 1974. IV. 6 paskelbė pla 
tų reportažą apie tris ypatinguš 
kunigus dirbančius labai specia
liose sritysę. Vienas jų rūpinasi 
nuodų vartotojais, antras — ser
gančių vaikų mokymu, trečias— 
kaliniais. Pastarasis yra mūsų 
tautietis kun. dr. Viktoras Ski 
landžiūnas, vikaravęs ir klebo
navęs Otavos arkivyskupijos pa 
lapijose, studijavęs specialų 
kursą vietos universitete. Kai 
Ontario vyriausybė kreipėsi i 
Otavos katalikų vyskupą kunigo 
specialiai kalinių tarnybai, tai 
tas rekomendavo kun. dr. V 
Skilandžiūną, Otavos lietuvių 

- kapelioną ir buvusį vietinės 
Bendruomenės pirmininką.

Jo darbu dabar susidomėjo ir 
spauda. Kaip matyti iš reporta 

1 žo, jis jau treji metai dirba kali 
nių sielovados srityje ir rūpina 
si net kelių..kalėjimu_žmonėn).r

Iš dvylikos lietuviu parapijų Čikago
je, JAV-se, keturios stipriau lietuvių 
lankomos, dalinai dėl to, kad šeimos 
kraustosi į kitas miesto sritis.

Detroito, JAV, lietuvių organizaci
jų centras mini 30-ties metų sukakti. 
Jis buvo įkurtas II pasaulinio karo me
tu kai buvo kreiptasi į tautines grupes, 
kad jos padėtų platinti iždo lapus-bo- 
nus.

— Sol. Laimutė Stepaitienė- 
Smalenskaitė, amerikiečiam gra
žiai įvertinus jos koncertą-rečita
lį Chicagos centrinės bibliotekos 
auditorijoj balandžio 6, sutiko 
pakartoti tą patį dainų ir arijų 
koncertą Chicagoj, Jaunimo 
('entre rugsėjo pabaigoj.

— “Pirmyn” choras Chicagoj 
65 metų sukaktį minės lapkričio 
pradžioj.

— Amerikos geofizikų suva
žiavime Washington, D.C., ba
landžio 8-11 paskaitas skaitė 
lietuviai mokslininkai: dr. Arvy
das Kliorė, Pasadena, Calif., dr. 
V. Klemas, Delaware universite
tas, Newark, N. J., dr. R. Legec- 
kis, Floridos valstybinis univer
sitetas, ir dr. Vyt. Vasyliūnas, 
M.LT., Cambridge, Mass.

— Žemės tyrinėjimui iš sate Ii 
tų ir lėktuvų tarptautinėj konfe
rencijoj, įvykusioj Michigan uni
versitete Ann Arbor, balandžio 
15-19, paskaitą skaitė dr. V. Kle
mas iš Delaware universiteto, 
Newark. N J

Argentina
\RGE IMTINOS LIETUVIŲ GYDY- 

TOJI, DR XI G1J X organizuoja dr. J. 
Simanauskas Buenos Aires mieste. 
Si idėja buvo iškelta susitikime su 
iš JAV lietuviais gydytojais, ypač dr. 
Miliumi. Argentinoje ir kituose P. 
Amerikos kraštuose jie lankėsi su 
amerikiečių gydytojų ekskursija. Dr. 
J. Simanauskas sutiko sušaukti stei
giamąjį gydytojų susirinkimą. Įsteig
toji draugija taptų Tarptautinės Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos skyriumi ir 
palaikytų glaudžius ryšius su centro 
valdyba. “Laike” paskelbtame pra
nešime dr. J. Simanauskas prašo vi
sus lietuvių kilmės gydytojus Argen
tinoje pranešti jam savo adresus ir 
telefono numerius

Australijos Liet. Katalikų federaci
jos Xl-ajame suvažiavime Adelaidėje 
dalyvavo septyni kunigai ir 63 paskirų 
vietovių atstovai. Federacija įsteiga 
1948 m. Suvažiavimo metu vyko pas
kaitos, meninės progaamos., pokalbiai.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE
TAS jų savaitę Brisbanėje surengs 
liepos 13-21 d. d. šios datos šešta
dieniais numatomi tautinių šokių 
grupių pasirodymai didžiuosiuose 
prekybos centruose. Savaitės metu 
veiks tautodailės paroda, bus specia
lios pamaldos, tradicinė eisena mies
to gatvėmis.

JAV Lietuviu Bendiuomenės valdy
bos 1973 metu apyskaitoje yra šie duo
mens. Visa metų apyvarta buvo 53.828 
doleriai kurie 1974-tiems metams liko 
11.606 dol. Per Vasario 16 minėjimus 
JAV-se Bendruomenei surinkta beveik 
13.000 dol., o iš 1972 m. tautinių šo
kiu šventės liko 22.000 dal. Solidaru
mo įnašų buvo virš 4.000 dol. Išlaidų 
būta 42.221 dol., kurių 3.000 skirti 
“Grandies” tautinių šokių grupės ke
lionei į Venecuelą ir Braziliją V P. A- 
merikos lietuvių kongreso metu. Tarp 
tūkstančio ir trijų tūkstančių skirta ats
kirai šiems dalykams: Tautinių šokių 
institutui, leidiniams trimis kalbomis 
apie žmogaus teisių pažeidimą Lietuvo
je, Mokslo ir kūrybos simpoziumui,, o- 
peru paruošimui, jaunimo reikalams, o 
10.000 paskolinta Švietimo tarybai.

Atsimainymo bažnyčios. Masperi* 
N. Y., frontono detalė. Arch. J. Molo
kas. Statula (aluminis; A Marčiulionio

\uotr. V Mažei:.»
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Tokia antrašte itahg spaudoje ipmėgmų metu giruodžio 25 d, tyūėt^.ąpie katalikų. persekioji- 
(B Tempo) pasirodė straipsnis pranešė ir ‘‘Vaisti.ęČių. Laikraš- mą Tarybų Sąjungoje, tikėda-
iš Vienos 1974. V. 12 d. Jame ko- tis”,
respondentai rašo,, pasmando» 
damas slapta “Kronika”.

•‘Lietuva tapo stipriausiu pa
sipriešinimo centru prieš Sov. 
Sąjungos komunistini režimą 
ne tik reikalaujant daugiau tau
tinės laisvės, bet ir «bendrai di
desnės politinės laisvės. Tai ma
tyti iš dviejų paskutinių “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos numerių, kurie šiomis 
dienomis yra pasiekė Vakarus.

“Kronika”, atsiradusi iš kar-
to kaip informacinis biuletenis 
apie sovietų valdžios katalikų 
persekiojimą, pamažu išsivystė 
j slaptos opozicijos (ir ne tik 
religinės) balsą Lietuvoje. Du 
paskutiniai ^Kronikos” nume
riai. kuriuos turime po ranka, 
yra atmušti rašomąja mašinėle 
ir sudaro 41 ir 45 puslapius. Į- 
vvkiat surinkti iMuose nume
riuose siekia iki šių metų kovo 
mėnesio

Sunkios sąlyga pMiMi
^Kronikoje” daug vietos ps£ 

skirta KGB (sovietų slaptoji po
licijai bandymams surasti ir 
neutralizuoti tos pogrindinės ir 
a n tiso vietinės Uterattiros gamin
tojus ir platintojus, šimtai kra
tų padaryta Vilniuje, Kaune ir 
kit uose didesniuose miestuose. 
Ypač daug kratų buvo padary
ta privačiuose butuose praėju
sių metų lapkričio 14 ir 20 die
nomis Visi, kurie turi rašomą
sias mašinėles yra įtariami. Tu
re’i ciklostilių jau yra nusikal
timas. nes toki® aparatai, ku
riais galima greitai padauginti 
tekstus, Sov. Sąjungoje yra ne
leidžiami turėti privatiems as
menims be ypatingo leidimo ir 
turi būti registruoti milicijoje.

“Kronikos“ žiniomis areštuo
tųjų yra apie 50. Tarp paso
dintųjų j kalėjimą yra Petras 
Pliura, Povilas Petronis- ir Juo
zas Stašaiti®, kurio suėmimą 

žvelgiant į šių dienų mū
sų visuomeninę veiklą, į nuo
lat veikėjų tarpe kylančius
ginčus daugiausia dėl smulk
menų, dėl asmeninių ambici- 
ių kitiems nenusileisti* aiš-

apkaltindamas rimtąjį maris tikinčiųjų būkles paleng-
^antisovietiniu sąmata’’.

“Kronikos” g ar. praneša a- 
pi® streiką, tamsį W73X3, pa
skelbtą 700 darbininkų Aleksoto 
medžio apdirbimu kombinate. 
Streikas kilo dėl atlyginimų su
mažinimo. Kai milicijos ir sau-į 
guano darbuotojai nepajėgė dar-, 
bminkų gražiuoju įkalbėti, kad 
dirbtų, atlyginimas buvo pakel
tas ir streikas likviduotas

Ir su rusais prieš korraaszmą

Lietuviškas ir antirusiškas 
, ^Kronikos” pobūdis nekliudo 
lietuviams parodyti savo solida
rumą su tais rusais, kurie ko
voja su komunistine diktatūra. 
“Kronikoje” įminimas vienas iš 
komunistų partijos sekretorių 
A. Barkauskas, kuris prakei
kė Nobelio premijos laureatą 
Aleksandrą. Slrižemciną, išvadin
damas jį Bdariku, atskalūnu ir 
išgama” “Kronika”, polemisuo- 
dama su Barkausku, rašo: “Tuo 

-4a-rpu- Lietuvos-katalikai.
na šį puikų rašytoją ir meldžia
si už jį. A. Soiženicino veikalas 
“Gulago salynas” daugeliui Lie
tuvos katalikų priminė jų pa
čių ar jų tėvų iškentėtas kan
čias lageriuose, kalejiųiuose, 
tremtyje. A. Srižemcmas Mėka 
lietuviams katalikams pavyz
džiu, kaip reikia mylėti savo 
tėvynę ir nenusilenkti smurtui”.

Įdomus yra “Kronikos” 9 nu
meryje pasisakymas dėl - Vati
kano politikos komunistinių 
kraštų atžvilgiu. ‘Kronikos” sity 
riuje “Gromyko pas popiežių” 
rašoma: “Katalikai yra įsitiki
nę, kad dialogas yra reikalin
gas, 'tašiau nepasiduoda iMūzi- 
joms”. Skyrius brigiamas šiais 
žodžiais: “Ligšiol komunistinė 
valdžia, tikinčių, atžvilgiu naudo
ja tik melą ir jėgą. Atrodo, ikad 
dialogas su. Bažnyčia jai reika
lingas tik tiek, kad Vatikanas

VEIKĖJAS
ki^,i matant, jog nuo w 
nukenčia nė skirtingos nuo- 
monėM^onbntaš, o tik bend

virimo. Dialogas turi pasitar
nauti pasaulio viešosios opinijos 
suklaidinimui, juk — Tarybų 
Sąjungoje esanti religijos lais-
• -ÂS»

rieji siekimai, pravartu pri 
siminti mūsų gimtosios kal
bos tėvo prof. Jono Jablons
kio žodžius, pasakytus prieš 
daugelį metų lietuvišką 
spaudą atgavus. Jis ironiš
kai sakė:

“Kad kas imtų pagaliau 
ir iškeltų objektingai ar be
šališkai visas tas mūsų ne
santarvės ligas ir rastų ko
kį gerą vaistą joms gydyti, 

/ tas labai naudingą darbą pa
dirbtų mūsų visuomenei, ir 
jam medicinos fakultetas už 
tą išradimą mažų mažiau
sia turėtų duoti daktaro 
laipsnį? jis išmokytų mus 
atskirti mažmožius nuo 
stambmenų, dė1 pačių maž
menų nesibarti ir visai 
kultūringai dirbti bendrą 
savo visuomenės darbą. Tas 
žmogus pavarde bus, man 
rodosi, Kultūra”.

Tačiau ir dabar per tiek 
daug metų, stebėdami mū 
sų visuomeninį gyvenimą, 
matome, kad joks “dakta 
ras” dar neišrado vaisto, k u 
ris būtų versmingas gydy 
ti mūsų veiklos negeroves, 
nors visa išeivijos spauda 
jas dažnai bešališkai-kelia, 
nurodinėdama nesantaikos 
šalinimo vaistus. Veikėjai, 
tačiau, savo ydų nepripa
žįsta, spaudoje pateikiamų 
sugyvenimo ir tolerancijos 
receptų nenaudoja, nes ne
skaito spaudos nors ir pre 
numeruoja. Juo didesnis vei
kėjas. juo mažiau turi laiko 
skaitymui, nes jį praleidžia 
posėdžiavimui. Daugumos 
veikėjų tarpe vyrauja nuo 
moné, jog veiklos gyvumas 
priklauso ne nuo atliktų ka
dencijos laikotarpyje darbų,
o nuo posėdžių daugumo 
beieškant vis bendrajam 
darbui vieningos nuomonės 
ir posėdžius baigiant be jo-
kios pažangos, kiekvienam 
galvojant, kad jo nuomonė 
protingiausia ir be paliovos 
ją ginant.

Kai kurie veikėjai, prisi
klausę tokių iškalbingų savo 
asmeninės nuomonės gyni-
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mų, numoja ranka ir išnyks 
ta iš visuomeninės veiklos 
Tuo tarpu savo neklaidingu 
m u įtikėjusieji asmenys 
anuos ima vadinti silpnais 
veikėjais arba tiesiog neiš 
maneliais. Gal jie turi tam 
pagrindo. Komunistinė san 
tvarka daug atsiekia nuolat! 
niu tos pačios ir vienos nuo 
monės gyventojams kždim-. 
nuo pat vaikystės. Negirdė 
darni kitokios nuomonės jie 
pradeda tikėti tos vienos tei 
singumu. Bet gi taip vyksta 
komunizmo diktatūros kraš 
tuose, o mes gyvename aukš 
čiausios demokratijos kraš 
te ir visuomeninį darbą 
dirba daugiausia mūsų aka 
demikai žmonės.

Ta proga, švenčiant Lie 
tuvos prezidento A. Smeto 
nos 10Ô metų gimimo sukak 
tį, prisiminkime šiuos mūsų 
dabartinei veikiai tebetin 
kančios jo žodžius:

“Inteligentai tautos sme
genys. Tačiau jie tokiais 
esti tik tuomet, kai ne tiek 
savo paviršiumi, kiek savo 
dvasios savybėmis, protu ir 
dorove yra pakilę viršum 
minių. Be šių vidaus savy 
bių. iš inteligento vardo be 
lieka viena tuštuma, kuri ne 
šviečia ir nešildo”. (A. Sme 
tona, 104).

Būna ir taip, kad jei ne sa 
vo asmens ambicija stato 
ma aukščiau visiems bend 
rojo siekimo, tai savos gru 
pės. Jei ne mano grupė ką 
nors naudingo atliko, tai nie 
kis, bet jei mano, tai atliktas 
darbas vertinamas taip, tar 
turn pusė Lietuvos išlaisvin 
ta iš okupanto priespaudos.

Tačiau, gal pati blogiau 
šia mūsų veikėjų negero
vė pasireiškia, kada ir savo 
organizacijos nariai pradeda 
niekinti ar net griauti viens 
kito atliekamus naudingus 
Lietuvai darbus, o pavyz 
džiai rodo, jog to neišvengia 
nei viena šių dienų mūsų or 
ganizacija bei ideologinė 
grupė.

Y įsų atskirų politinių 
veiksnių ir to paties tikslo 
siekiančių organizacijų atlik 
n darbai yra labai naudin- . 
gi bendrajam tautos sieki 
mui Šiuo metu ką nors nau 
dingo Lietuvai ar lietuviu 
tautos kultūrai nuveikti vr • 
gana sunku, bet pasišver 
tusių entuziastų visose sr 
tyse netrūksta Tačiau taOa • 
lengva pačiam nieko ne^ 
kiant kitus kritikuoti ių pas
tangas nuvertinti sunieki1 
ti Bet šitai neparodo ne ,• 
ties kritiko asmens i aut n t- 
vertybės ir Kultūringu n 
laipsnio

dirva EMILUI ČEKIENt
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AR PAŽJSTAME KRISTŲ?

Klausimu ar pakankamai pa
žįstame Kristų, iškėlė popiežius 
Paulius VI, kalbėdamas tūkstan
čiams tikinčiųjų. Iš katekizmo vi
si žinome, kalbėjo popiežius, kad 
Kristaus yra Dievo Sūnus, tapęs 
žmogumi; Dievas priėmęs žmo
gaus prigimtį. Visi apie Kristų tu
rime daugiau ar mažiau žinių iš 
evangelijų iš teologijose, gal būt, 
ir Fš garsiųjų meno kūrinių. Visa 
tai yra labai gerai Bet kiek vie
nam iš mūsų savaime kyla klau 
simas: ar to jau pakanka7 ar mū
sų žinios apie Kristų yra pakanka 
mos. Kristuje mes susiduriame su 
tokia gyvenimo pilnatve, kurios 
niekuomet negalėsime iki gelmių 
išsemti Juo labiau pažįstame Kris
tų,juo stiprėja mūsų troškimas gi
lintis j jo paslaptį. Ir vis iš naujo 
mes klausiame: kas yra Kristus?

Kristaus paslaptį mes galime 
praskleisti palaipsniui. Čia neuž 
renka onsiminti vieną ar kitą E 
-mg?1 ios sceną, vieną ar kitą bio- * 

(paeini bruožą Mūsų susidomėji 

mą žadina pati Kristaus asmens 
gelmė, jo paslaptis. Jau Kristaus 
bendralaikai, ypač matydami jo 
stebu klus,dažnai klausdavo:,,Kas 
jis yra,kad jūra ir vėjai jo klausi 
Pats * Kristus-, kaip žinome, skati
no savo mokinių tarpe šį susido
mėjimą. Štai Mato Evangelija pa
sakoja, kaip .Kristus, atėjės j Ce- 
zarėją, klausinėjo savo mokinių, 
ką žmonės apie jj -kalba,kuo žmo
nės j j lai ko. Nuomonės buvo labai 
įvairios. Tai reiškia, kad Kristaus 
dieviškumas visuomet buvo pri
dengtas žmogiškumo prieganda, 
kurią ne visi įstengė peržvelgti. 
Net Kristaus motina Marija ir glo

bėjas Juozapas, kaip Šv. Raštas sa
ko, stebėjosi tais dalykais, kurie 
buvo pasakojami apie Kristų. Net 
ir jiems ne viskas buvo supranta
ma tame paslaptingame kūdikyje. 
Net Nazareto gyventojai, kurių 
tarpe Kristus augo, neįstengė vi
siškai pažinti Kristaus Visa šv, Jo
no Evangeliją dvelkia nuolatiniu 
rūpesčiu išaiškinti, kas yra Kris 
tus Apie Kristaus pažinimo pro
blemą telkiasi Kristaus kančios ; 

drama, praėjusi pro dvigubą - re-, 
lioiru ir civiljnj teismo procesą, 
kuriame Kristus apsireiškia, kaip 
Mesijas, Dievo Sūnus ir išrinkto
ms Izraelio tautos karalius.

Pagaliau pats nuostabiausias j 
vykis: prisikėlimas iš numirusių, 
kurio neįstengia suprasti net be
tarpiškai prisikėlusio Kristaus liu
dininkai,susilaukdami kartaus prie
kaišto: "0, kietos ir nerangios šir 
dys. Kaip jūs galit netikėti tuo, ką 
jau pranašai iš anksto buvo paskel 
bę."

Kristus yra paslaptis. Niekuo
met neįstengsime jo visiškai išty
rinėti ir pilnai suprasti. Kristaus 
pažinimas visuomet turi baigtis ti
kėjimu, tai yra antgamtiniu paži
nimu. Antgamtinis pažinimas - 
pats tikriausias pažinimas, nes jis 
ramiasi aukščiausio,dieviškojo au
toriteto liudijimu. Čia, tiesa, ne
galime visko protu pažinti ir parti- 
timi patikrinti. Bet protu ir Širdi
mi suvokiame, kad esame dieviš
kosios, bet kokį žmogiškąjį oaži 
nimą viršijančios,tikrovės akivaiz

doje, kad esame išėję iš protinio 
pažinimo ribų ir patekę į tikėji
mo sritį.

Kristų turime studijuoti viso mo
savo žmogiškosiomis galiomis

Bet širdies, meilės pažinimas yra 
daug aukštesnis už protinį pažini 
mą. Bažnyčia mums pateikia pro 

!to ir tikėjimo pažinimu sutelktą 
mokslą apie Kristų Jis yra kruopš 

taus..atsargaus ir ištikimo per ilgus 
šimtmečius užtrukusio tyrinėji 
mo vaisius. Jis yra pakankamai 
atbaigtas, bet drauge atviras i 
neišsemiamą mūsų Viešpaties Jė 
zaus Kristaus paslaptį.

Pasisavinkime § Bažnyčios moks 
lą apie Kristų. Niekuomet neuž 
verskime šio mokslo knygos, tar 
tum ji jau būtų galutinai išsemta 
Vėl atverkime ją ir laikykime vi 
suomei atvirą. Tai neišsemiamas 
vis naujo pažinimo ir gyvenimo 
šaltinis. Ne be reikalo šv Paulius 
sako. "Kristus man v ra gyvent 
mas " (Pil 3 21

ĮDOMIOS DVEJŲ VYRŲ MALDOS
Pirmoji, eiliuotoji, rasta granatos sudraskyto amerikiečio 

kario švarko kišnėje, mūšio lauke.
Antroji yra buvusio komunisto, bedievio, irgi kario, ordi - 

nais už narsumą apdovanoto kario, paskui sovietų kalėjimuo
se ir priverstinų darbų stovykloje išvarginto, pagaliau iŠ Rusi
jos ištremto ir visame pasaulyje pagarsėjusio Aleksandro Sol
ženicyno.

Pirmieji žodžiai Dievui
Paklausyk Dieve — aš niekad Tau nekalbėjau.
Šiandien Tave pasveikint noriu. Kaip begyveni?
Žinai, kad Tavęs visai nėra — aš taip girdėjau
Ir kvailas buvau, nes tuo rinitai tikėjau.

Niekados aš nestebėjau kūriniu Tavo didžiu,
Bet praėjusia naktį iš duobės, kuria išrausė granatos sviedinys, 
Aš pažvelgiau i dangų ir pamačiau ji pilna žvaigždžių, 
Ir supratau kad buvau apgautas ir kvailys.

Aš nežinau, ar Tu paspaus! mano ištiesta ranka,
Bet aš paaiškinsiu, ir Tu suprasi.
Stebiuosi — šiame baisiame pragare patrankų
Nušvito man gražus veidas tavasis.

Dabar nedaug ka beturiu Tau pasakyti,
Vien tik tai, kad laimingas esu Tave pažinęs.
Po pusiaunakčio bus ataka. Nebijau.
Kad Tu budi, žinau. Trimitas, tad eiti jau turiu. ..
Tave pamilau.. Dar norėjau pasakyti,

Kad, kaip gerai žinai, mes kovosim kruvinai, 
Ir gal dąr šia nakti pasibelstu į Tavąsias duris.
Tiesa, mes nebuvom artimi draugai...

Bet jei pas tave ateisiu, ar man atidarysi duris?
Tačiau... Taip, štai ašaros riečia-.. Tu jas, Dieve, regi...
Turiu skubėti... Taigi, Dieve... iki. ..
Keista, bet aš mirties nebijau. - -

O kaip gera man gyventi su Tavimi, Viešpatie, ir k&p 
lengva man į Tave tikėti. Kaži, mano protas pradeda silpnėti 
ir nepajėgia suprasti, kai šviesiausi' žmonės nežino, kas yra į 
anapus dienos pabaigos, ir klausia savęs, ką jie ryto} turi Į 
veikti, tai Tu mane apšvieti ir užtikrini, jog rūpinies ir s 
nimi, pašalini visas kliūtis, kurios neleidžia žengti $ Gėrio ! 
pasaulį.

Pasiekęs visa, ka§ leistina pasiekti žemėje, atsigrįžęs 
biuosi šamo nueitu keliu, Áá vienas niekad nebūčiau galėjęs 
to kelio rasti. Tas kelias per visas kliūtis m&ne nuvedė te, tô 
kur žmonėms galiu perduoti nors mažytį Tavo šmes&s spin» 
didėlį. O jei taip reikia ir Tu to nori, tai leisi man ir Mte 
Tavo spindulius berti žemėn. Jei to negalėm padaryti aš. į 
jei mano jėgos nepakels, jei tam pritruksiu lAfy Tu '■> 
atrasi kitą, kuris užjmane padarys.

Komunistų IsanitintasVengrijo^ 
kardinolas Mindszcenty su Klevelan 
do lietuviais (is kairės) Stempužiu, 
Kudukiu ir (dės) miesto prefektu. 
Jis pasakė:,,Žinau Lietuvą. Linkiu, 
.kad ji vėl butų ląisva”. t
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Tautinis šokis išeivijos
lietuvių keliuos.

I I 
Dainavos ansamblis, 

taip pat tautinių šokių grupės 
veikė beveik kiekvienoj tremti
nių stovykloj, šiandien jie šoka
mi Šiaurės ir Pietų Amerikoj, 
Australijoj, Europoj — visur, 
kur krūvon susiburia mūsų jau
nimas ir kur atsiranda vadovų. 
Šios dienos tautinių šokių moky
tojų suvažiavimas jau svarsto 
laisvojo pasaulio lietuvių V tau
tinių šokių šventės ruošos klau
simus ir reikalus. Tautinių šo
kių srovė tad teka plačia ir gi
lia vaga.

Malonumui ir pareigai

Nėra nusikaltimo šokti malo
numui. Patrauklu priklausyti 
jaunimo grupei, susitikinėti su 
draugėmis bei draugais, miela 
megzti tarpusavio simpatijas 
bei meiles ir kt. Jaunimo savi
veiklos sambūrių reikšmė ir šiuo 
itžvilgiu didelė. Toks malonu
mas kartais siejamas ir su tal- 

>ca. Kai kuriuose kraštuose, pvz. 
Prancūzijoj, Šveicarijoj ir kt., 
km ptr maža. Lietuvių 
į jų grupes ateina šokti ir kita
taučių.

Tokie kitataučiai, žinoma, ne
taps lietuviais. Jie tik patalkina. 
Mums tautinis šokis turi gilesnę 
prasmę. Jis yra tautinės mūsų 
sąmonės dalis. O tautinė sąmonė 
remiasi, kaip jau anksčiau sa
kyta, gilesniais motyvais — ne 
tik tautinės vertybės pažinimu, 
bet ir pamilimu bei pergyveni
mu. Todėl tautinė sąmonė žmo
guje Išsiskleidžia patriotizmu, 
siekiančiu savo tautai visokio 
gero: kad ji kiltų, kad tobulėtų, 
kad įsigytų ir kitų tautų, pripa
žinimą bei pagarbą. Vadinas, 
šokimas šokimui nelygus. Gali
ma šokti vien savo malonumui, 
galima taip pat šokti savo tau
tos labui. Idealu, kada šie abu 
atvejai sutampa. Todėl siektina, 
kad ir tautinis šokis mūsų jau
nimą vestų- į savo tautą, į Lie
tuvą. kaip kad veda daina, mu
zika. dailė, literatūra, apskritai 
tautinė kultūra.
Suskurkime sau-lietuvio idealą j

Gerai žinau, kokia ši problė-1 
ma yra didelė ir kaip sunkiai 
svetur sprendžiama. Lietuvybė 
čia reikia kietai grumtis su gy
venamojo krašto įtaka. Kai pri
trūksta specialių pastangų ir as
meninės aukos, lietuvybė pa
prastai pralaimi. Vydūnas saVb 
laiku kūrė sau-žmogau# i$eai< 
Tas sau žmogus turėjo žinoti, 

■ is, ko norįs ir ko siekiąs._ Náncy Narbuíyté, Sandra Kozakaité (Nuotraukos Ramučio Idikos)

jis turėjo priešintis nužmogi
nimui ir nudvasinimui. šiais lai
kais mums reikia sau-lietuvio 
idealo. Sau-lietuvis turėtų reikš
tis ypačiai trim bruožais. Gyvo
sios tautinės'sąmonės išsiugdy
mas turėtų būti pirmasis bruo
žas. Šiam tikslui jis turėtų gerai 
susipažinti su tautinėmis verty
bėmis jas pamilti ir branginti. 
Jr trečia, turėtų reikštis pasi
aukojimu paremta veikla bei 
darbu. Nėra jokios abejonės, 
tautinis šokis tautinei sąmonei 
ugdyti tinka: jis yra tautinė ver
tybė. kurią reikia pamilti ir 
branginti, o dalyvavimas tauti
nių šokių grupėj yra veikla ir 
darbas. “Kas negyvena lietuvy
be, tam ji savaime darosi atlie
kama ir iškeičiama. Šituo būdu 
ir vyksta nutautimas: kai nieko 
nebereiškia tautinė kultūra, tai 
nieko nebereiškia ir pati tauty
bė“ (J. Girnius, 235).

Turim nemaža paties jaunimo 
paliudijimų, kokį milžinišką po
veikį jų dvasiai paliko masinės 
visuotinės tautinių šokių šven
tės. Vadinas, yra pasirinktas tei
singas kelias. Juo reikia ir to
liau eiti. Tačiau vien tuo nesiten- 
kinkim. Tai nėra vienintelis ke
lias. Dalį savo jaunų dienų tau
tiniam' šokiui reikia atiduoti. 
Tačiau kitą dalį taip pat būtina 
skirti tautiniam kultūriniam, vi
suomeniniam bei politiniam ug
dymuisi bei brendimui. Esam 
mokytojai. Tad būtume laimin
gi, kad ir apie mus mūsų moki
niai galėtų pasakyti taip, kaip 
kad pasakė Vincas Mykolaitis- 
Putinas apie savo mokytoją: ■ 
“Kriaučiūnas, senas draudžia
mosios gadynės patriotas, vis 
dar lydėjo tėvynės meilę kurs
tantį žodį konspiracijos gestais. 
Mes tai jausdavom, ir tas žodis 
dėl to mums darydavos itin 
reikšmingas bei sugestyvus”.
Arba apie kitą savo mokytoją —- 
kun. Motiejų Gustaitį: “Gana0 
buvo ir to, kad jis buvo lietuvis.

Vila Prudentės šventėje birželio 16. iš k. i d. Janete Nikitin. Sandra Bartasevičiūtė,į

ŠVENTĖS DALYVIAI

Artur Pavilonis,
Alberto Greičius
Beatriz Bacevičius
Celi Satkevičius
Flávio Bacevičius
Márcia Pavilionis
Rosana Jurčiukonis
Fátima Jurčiukonis
Silvana Banys
Lucia Banys
Sandra Saldys
Roberto Saldys
Douglas Saldys
Lidia Vaicekovas
João Butkus
Elaine „
Vera Lucia Karasauskas
Sergio Karasauskas
Sandra Berbel
Marinei Bareišis
Eduardo Greičius
Claudio Butkus
Eliane Korsakov
Ana Maria Micevičius
Danutė Silickas

i gražiai lietuviškai kalbėjo... gie 
doti bažnyčioje per moltinių pa' 
maldas lietuviškai atrodė* pat
riotinis politinis darbas”. O tau
tinio išlikimo sąlygą yra nuro
dęs Stasys Šalkauskis; “Tauta 
be kultūrinio apsiginklavimo 
didžiausiame pavojuje ir, jei ne
sugeba kultūriškai apsiginkluo
ti, yra pasmerkta mirti”.

COMENTÁRIO SÕBRE O DESFILE

O desfile do dia 16 do corrente mês 
se sucedeu com inúmeras escolas, a Rū
telė que somos nós, participou também.

A comemoração era dos 100 anos de 
existência da V. Prudente.

O desfile era composto de muitas 
fanfarras e carros alegóricos, muito on- . 
ginais.

Ačho que cada pessoa que participa 
va do desfile (o que era feito com mui
to entusiasmo) sentia dentro de si não 
a vontade de ganhar, mas sim o que ca
da grupo representava.

O nosso desfile tinha como fim, mos 
trar tudo o que diz respeito a costumes 
dos, lituanos.

Rosana Jurčiukonis

V. PR UDENTÉS ŠVENTĖ

Birželio -16- Junho

Vila Prudentes šventės parade daly 
vavau su dideliu džiaugsmu ypatingai 
dėl to, kad turėjau tą dideli malonumą 
nešti Lietuvos vėliavą.

Beatriz Bacevičius

E A
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Eu gostei muito do desfile e princi
palmente ser o pai em cima de um car
ro alegórico

E eu me senti normal e eu gostaria 
de ser novamente o pai em cima de um 
carro alegórico.

Artur Pavilonis

O DESFILE

Dia 16 de junho - did do desfile de a- 
legrias populares. Talvez para alguns nos
sa turma não era de nada mas em nós. Ia 
dentro, havia algo chamado patriotismo 
pelo menos ao que vem de meu pai. Car- 
reguei a bandeira brasileira a qual signi
ficou muito pois mesmo assim demons
trei-me patriota por minha parte. Não 
custou nada colaborar, só para exprimir 
um grande ideal - o de que a Lituânia 
não está ainda por tudo acabada, pois a 
esperança ė a última que morre.

Silickas

Achei legal estava bom.
Eu me senti um pouco encabulada 

dançando em cima do carro alegórico.
A minha amiga foi desfilando ou 

melhor, marchando enquanto eu ia 
dançando.

Silvana Banys
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MŪS

O desfile de domingo, onae os litua- 
no> participaram, foi muito interessan-

No desfile de domingo achei sensaci
jai. bonito e uma distração para mim

Fn uma honra para mim porque ti- 
t prazer de participar e ver os outros

Fátima Jurčiukonis.

bu participei dançando em cima do 
arr<> alegórico em movimento.

Flavio Bacevičius

L

Tas šaunus jaunuolis žengė 
Savo šviesią galvą lenkė 
Susirinkusiųjų miniai 
Ir valdovui Gediminui

g

4 ( hei o desfile hem bacana, bem bo
lado nosso carro estava bem legal,mui- 
i< natural

Estava muito alegre, valeu a pena a 
gente perder umas horinhas.

Me senti muito contente por ser a re
presentante da mãe lituana

Eliane Korsakov

• > desfile realizado no dia 16 de iun- 
hi toi muito bonito e divertido pois p/ 

equilibrar no caminhão não foi fácil 
Várias escolas participaram do desfi

le em trajes belíssimos
Enfim achei super legaL

Nana Bareišys

Vladas MOZŪRIŪNAS

cgqêuda
MPIG

viÊniras

II DALIS

Vytauto BANIO pieš

LIEPOS - GSMTADlENIAJ

2- Francisco Jakutis
3. Vicente Kütka
3. Nelson Satkünas
3. Eduardo Greičius
4. Gilberto Jasiulionis •_
6. Wilma Žvingila
7. Everaido Tamulis
7. Eduardas Paleckis
9. Lucia Banys
11. Marija Aleknavičiūte
11. Nicdau Vingrys
18. Reinaldo Pcwüavicius
18. Emanté Mikuckyté
21. Maria Rc&a Greičius.
24. Žrrilė Jūaitytė
29. Rimantas Valavičius
30. Vincas Kliukas
30. Antonio (Sporas) de Souza

Bom, eu achei que f oi legal f oi mui
to colorido e bom como foi ala vêz 
que participei de um desfile lituano.

A minha colega foi em cima de um 
caminhão alegórico e eu fui levando u- 
mas palmas.

E só o que eu achei do desfile e assim 
mesmo com poucas pessoas pegamos o

Elaine Spatti

ill

Neilgai žyniai klajojo, 
Neilgai per kaimus jojo, 
Neilgai motulių meldė 
Ir midum žodelį saldė. 
Lietuva kaip liūtė gynės 
Nuo nelaisvės geležinės. 
Krašto žaizdos dar negijo 
Nuo kryžiuočių kalavijo, 
Ir rūstusis pyktis siaudė 
Karštą širdį mūsų liaudies. 
Po trijų dienų į aikštę 
Vėl atvyko kunigaikštis 
Čia pamatė jauną vyrą 
Ir jo žvilgsnį drąsų, tyrą, 
Salia — motiną kaip liepą, Į 
Kai kirviu pakirst ją liepia.

i fate-

I
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Okupuotos Lietuvos žemės vi
kio svarbiausias uždavinys į- 
vykdyti valstybinį gaminių su
pirkimo planą ypač rusų porei
kiams tenkinti. Minėtas planas 
gali būti tesėtas, jei ganėtinai 
pagaminta. žemės ūkio gami
nių mažiau pagaminus nūken-j 
čia vietos gyventojai, nes ir ne-i 
derliaus metai^ su kaupu vyk
domas valstybinis supirkimo 
planas Taip nutiko 1972 neder
liaus metais.

Valstybinės plano komisijos 
pirm A. Drobnys KEL19 prane
ši m<- aukščiausia jai tarybai Vil
niuje nurodė: ‘‘Nepaisant sun
kumų. respublika įvykdė ir vir
šijo grūdų, bulvių, daržovių ir 
cukrinių runkelių supirkimo už
duotis. Sėkmingai vykdomos ir 
gyvulininkystės ūkio gaminių 
supirkimo užduotys, 1973 ru
su pirkta daugiau pieno, gyvu
li iy- paukščių, kiaušinių, kaip 
planuota”

Pranešėjo žodžiuose ryškus 
per i * štaravimis: nepaisant sun- 
kumų. ne tik supirkimų planas 
pykdytas, bet ir virš plano nu
pirkta žymūs žemės ūkio gami
nių kiekiai. Kieno sąskaiton tai 
padaryta?

Žemės ūkio gamyba
šiais metais -klimato sąlygos 

buvo geros, bet visi pranešėjai 
nutylėjo grūdų derlių iš ha. Ma
tyt, 1973 m. grūdų derlius gal 
pašoko tik 5%, lyginant su 19Í2 
metais buvusiu, kai vidutiniškai 
gauta apie 20 centnerių iš ha.

A. Sniečkus kalbėjo kiek aiš
kiau partijas centro komitetui 
darytame pranešime “Pagal 
grūdų, bulvių ir pieno gamybą 
respublika įdek atsilieka nuo 

»lgr«Įiuili

matytų rodyklių.-•• 
dvejus metus mes turime žūt 
būt likviduoti atsūškimą grūdų 
gamyboje. Mes privalome užsi
brėžti tikslą-gauti 1974 - 75 me
us vidutiniškai respublikoje ne 

mažesnį kaip 26-28 centnerių 
glūdų iš ha.’’

Kaip gi to siekti7 Pranešė
jas siūlo plėsti pasėlių plotą. Tai

Žemės ūkyje jaučiama sustingimas 
ir neįgymidinami planai Draugas

GSDm^AS GALVA
i
vienas pasimetimas. Dar ryš
kesnis pasimetimas Á. Drobnio 
pranešime, kai 1974 m. jis nu
mato žemės ūkio bendrąją ga
myba ^pakelti S % , o grūdinių 
kultūrų derlių pasiekti 26-28 
centnerių iš ha., taigi pašokti 
net ligi 40%. Toki planavimą 
galima laikyti nenuosaikiu, nors 
io pageidauti; ir Maskva.

jfêsuniúwis žemės ūldo

A. Drobnys pareiškė: “1974 
metais numatoma supirkti 508, 
000 to gyvulių ir paukščių, 1,6 
mil to pieno, 300 mil. kiauši
nių. 224,000 to grūdų, 210,000 
to bulvių ir 350,000 to cukrinių 
runkelių. Be .to, siekiant geriau 
patenkinti gyventojų poreikius, 
numatoma virš patvirtintų pla
ne užduočių papildomai supirkti 
iš gyventojų 90,000 to pieno, 4 
000 to bulvių, o iš -kolūkių ir ta

RYTAS

Da«i Daiva Antinyte

rybinių ūkių — 7,0(!v -,o varžo
vių”.

Už minėtus gaminius moka
mos valstybės nustatytos kai
nos. Tilt valstybinį supirkimo 
planą, atlikus, už visus gaminius 
mokama aukštesnės kainos tie
kimui .skatinti, krašto išsunki
me padidinti. Valstybės kainų 
politika dažnai kertasi su pla
navimo poiiūka. Gyvuliams kal
ną pakėlus, jų gamyba pašoko, 
o pieno gamybai skatinti pri
reikė ištvermingos propagandos 
ir spaudimo planams vykdyti.

Kai kurios žemės ūkio Šakos, 
pvz. linininkystė nugyventa ir 
nepavyksta įgyvendinti planų. 
Čia turi įtakos daugelis veiksnių 
— darbo rankų trūkumas, ne-

žemės ffldo mechaius&eija

Kaimo jaunimui vis dar te- 
beslerikant į miestus, ten įšsi- 
motksJi’-us ir gavus darbus savo 
srit'-u- vis labiau senka 

darbo jėgos išteklius. žemės Ci
klui telieka gamybą mechani
zuoti. daugiau mašinų naudoti, 
daugiau ■minei'Ahtių trąšų skirti 
ir darbo atlyginimą kelti.

1974 m. numatyta skilti. 1,7 
mil. to mfoSralmių trąšų, 5,540 
traktorių. 150 javams nuimti 
kombainų.

Žemės ūkio gamybinei ii ne 
gamybinei statybai reikalinga 
milžiniškų išlaidų, šioms staty
boms, o ypač gamybinėms, 1971 
m. skirta 540 mik nib., beveik 
42% visų kapitalinių įdėjimų. 
Ši suma neganėtina tenkinti 
statytibiniams poreikiams. Iš 
viemriemių perkeldinimas į gy- 
venvietes 1974 m. bus kiek lė-

Vidutinės gyventojų pajamos 
padidės 4-7%, kai kolūkiečių 7 
procentai.

Naujas bandymas

Jau kuris -metas kalbama a- 
pie gyvulininkystės ūMo supra- 
moninimą, t. y. didesnio gyvu
lių skaičiaus sutelkimą vienoje 
vietovėje. Nebelengva pasakyti 
kokio didumo žemės ūkis yra 
naikiausias, nes apskaičiavime 
lemia daugelis skirtingų sąly
gų ir veiksnių.

Žemės ūkio mekšrinio tyrimo 
institutas, nusižiūrėjęs į JAV 
trumpalaikį surinktųjų gyvulių 
šėrimą, kai kuriuos bandymus 
Rytų Vokietijoje ir Moldavijoje 
gyvulių ūki plėši ėmė skleisti 
mintį, kad' reikia steigti tarp- 
kolūkinius stambius gyvulių ū- 
kius. Dalinai lėmė ir stambūs 
paukštynai Vievyje ir Vilniuje, 
nors jų ūkiškumas negali būti 
geras pavyzdys steigti stambius 
gyvumų ūkius, kurie galėtų pri- 
klausyti net keliems kolūkiams.

1974 m. numatyta kolūkiuose 
gyvulių ūkį specializuoti ir pra
dėti stambesnius gyvulių ir Iriau 
lių . ūkius statyti. Planuotojai 
nutyli, kas per vieni minimi 
stambesni ūkiai. Žemės ūkio 
makslininkai šneka apie 1600 
galvijų ir 5000 kiaulių ūkius.

Pradedama gana atsargiai, 
nes 1974 m. užsimota pastatyti 
10 stambių gyvulių ūkių, 46 kar 
vides po 400 ir 76 po 200 gal
vijų. Ar sis užmojis bus įgy
vendintas, kai statybos planų 
netesėjimas "vos ryškėja, maty
sime po metų. Stambieji gyvū
nų ūkiai vers laikyti naujus eg- 
raminus, kai dar tiek daug ne- 
’»»sėiimi' .y i.-— j-Kt kuoso.
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"Stefaniją Rilr»««

VERGIJOS
KRYŽKEUUOSE

(Tąsa iš piaeito Nr.)

VYŽOS

Komunistinė spauda išsijuosusi šūkauja, 
kad dabar Sovietų Sąjungoje sunkioji pra
monė ir kasdieninių reikmenų gamyba žy
miai yra pralenkusi caristinės Rusijos lai
kus. Sovietinė periodika dažnai pasišaipo, 
darbininkija nejstengė padoresnio apavo nu
sipirkti. Taip sakoma tik savajai propagan
dai paryškiriti ir apdumti žmonėms akis. 
Taip tvirtindami jie visai neraudonuodami 
meluoja.

Tiesa, vyžos caro laikais buvo naudoja
mos apavui. Jos tada buvo kaip nacionali
nis rusų autuvas. Prisimenu, kad 1916 m. 
Smolensko pradžios mokykloje, kurią ir aš 
lankiau, turtingų pirklių dukrelės, prie gra
žios uniforminės suknutės, nešiojo dailias 
vyželes. Ir dėl to niekas tada nesistebėjo ir 
iš nuostabos pečiais netraukė.

Komunistinis „rojus" rusų tautos nuo vy
žos neišgelbėjo. Su sovietine santvarka dar 
n dabar drąsiai ir išdidžiai žygiuoja atsilapo- 
lusi vyža,kuri ypatingai gerai jaučiasi Sibire.

Mūsų kaime yra vyžų pramonės „kombi
natas kuriame dirba tik vienas darbinin
kas seniokas Širokovas. Vienas vyžų meis
tras. bet jam duotas didelis planas. Jo užda
vinys aprūpinti visus kaimo gyventojus vy
žomis Anksti pavasari jis prisilupa karklo 
karnų ir ištisus metus pina vyžas - žiemą ir 
vasarą Už tą darbą kolchozas jam moka 
darbdieniais. Pora karninių vyžų kainuoja 
puse darbdienio. Kas paima vyžas, tai tam 
puse darbdienio nurašo, o per metus reikia 
sunešioti daug porų vyžų, nes karinės labai 
nestiprios.

Taip ir užsidirba seniokas nustatytą darb- 
diemų skaičių. O tas skaičius vyrams būna 

450, o moterims - 350 darbdienių metams 
Darbdienių skaičius dažnai priklauso nuo 
kolchozo valdybos, nes ji juos nustatinėja.

Kolchozo valdybos nustatinėja išdirbio 
normas ir darbininkams pardavinėja vyžas, 
o vyžos didžiuojasi, kad jas kompartija ver
tina, plečia jų gamybą, todėl vyželės links-i 
mai šypsosi ir laukia tikrojo komunistinio, 
rojaus. •

Mūsų kolchoze atsidaro ir antra amati-' 
ninkė, tai lietuvė tremtinė Stupelienė - siu
vėja i. Ji atsivežė iš Lietuvos siuvamą maši
ną ir dabar tolimame Sibiro kaime atsidaro 
siuvimo „kombinatas", kuriame dirba ji su 
savo dukra. Joms jau geriau, nes nereikia 
dirbti sunkius laukų darbus, nereikia taigos 
kirsti ir, raunant kelmus, nereikia kolchozo 
laukų platinti ir purvo bristi. Už siuvimą ir 
joms mokama darbdieniais. Kolchozo vado
vybė patenkinta, nes iki šiol kaime nebuvo 
siuvėjo <

Rugiapiūtei kolchozas mus visus aprūpi
no vyžomis Gavom? gražias., visai naujas ir 
girgždančias. Apsiavęs eini kaip su skripais. 
Kas gali išdrįsti ir akiplėšiškai teigti, kad so-

VANDENŲ APSAUGA LIETUVOJE

Kuo daugiau pramonėje ir buityje suvar
tojama vandens, tuo daugiau aplinkoje už, 
teršto nutekamojo vandens. 1971 m. Lietu
voje jau pusė gyventojų gyveno miestuose, 
o ir pagrindiniai pramonės centrai yra mies
tai: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, 
Kėdainiai, Klaipėda.

Labiausiai paviršinius vandenis teršia cuk
raus, mėsos, odos ir celuliozės įmonės, nu - 
leidžiančios amoniako, nitratų sulfatų, chro
mo junginių, o kartu išmetama daug riebalų, 
dažų, organinių junginių, naftos produktų 
ir metalų junginių, taip pat ir muilo pakai
talų ir pastų. Tuo būdu blogėją ir savaiminis 
vandens apsivalymas gamtoje. Šiuo metu a- 
pie 65 nuošimčiai užterštų nutekamųjų van
denų į upes, ežerus ir kitus vandenis išlei
džiami nevalyti.

Lietuvoje vartojama apie 90 rūšių pesti
cidų, kurie įsijungia į maitinimosi ciklą gam
toje, taip pat užteršdami vandenis.

Vandenį užteršti gali ir cheminės trąšos, 
kurių vienam hektarui tenka apie 445 kg.

Požeminiai vandens, paprastai saugūs nuo 
taršos, gali būti teršiami, kai iš paviršiaus 
vanduo siurbiamas šuliniuose. Šie gėli pože
miniai vandenys geriuasia) tinka gėrimui ir 
yra ekonomiškai pigiausi. Lietuvoje gėrimui 
vartojami tik požeminiai vandehys, arba iš 
spūdinių /artezinių/ arba nespūdinių/grun
tinių/ šulinių. Vilnius, Kaunas, Alytūs, Tau
ragė ir kiti miestai aprūpinami nespūdiniais 
vandenimis, papildomais paviršinių vandenų.

Lietuvos Geologijos valdyba šiuo metu ty
rinėja požeminius vandenis ir teiks moksli
nius pasiūlymus jiems išsaugoti. /M. ir G/.

KĖDAINIŲ SENAMIESTIS

Lietuvoje žymiausi senamiesčiai yra Vil
nius, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių ir Trakų, 
kurie saugoni valstybės. Kėdainiai 1972 
metais šventė savo 600 metų sukaktį.

Kėdainių senamiesčio plotas yra 47,3 hek
tarai, čia gyvena apie 4700 žmonių. (Vil
niaus senamiestis užima 240 ha, Kauno - 90

I

vietai nesirūpina darbininkija. Vyžų atvežė 
daug, nes nuplyšus apavui neleisdavo j kai
mą pasitaisyt.-Vietiniai gavę vyžas keikdavo
si net susiriesdami ir šaipydavosi iš bolševi
kinės kultūros ir pažangos; dejuodavo, kad 
ištisais dešimtmečiais vis dar negali atsikra
tyti vyžų.

Mano vieninteliai sportiniai batukai, besi
trankant taigoje ir laukuose, Jau visai suply 
šo. Aš be jokios reklamos, kad vyža yra šil
ta, minkšta, patogi ir nepraleidžia vandens, 
nusipirkau už pusę darbdienio porą vyžų, 
pradėjau nešioti, ir pratintis prie viskuo per
tekusio sovietinio gyvenimo. 3.4. •   - - * *

............ .
Apie prastųjų žmonių ir bernų pagalves 

ir atlyginimus už sumušimą

„Jei kas nužudytų valstietį lažininką, tas 
turi sumokėti pagalvę dešimt kapų grašių, 
o už nelaisvojo «berno nužudymą pagalvė — 
penkios kapos grašių. Tiek pat už nelaisvo
sios moters nužudymą.

(iš „Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
1529 metų statutas“) 

ha, Klaipėdos - 36,5, ha, Trakų 43,5 ha.) 
Lietuvoje dar yra 66 architektūrinio draus 
tinio tipo miestelių.

Kėdainiai—sena gyvenvietė, kuri XVI <1 
viduryje vienu svarbiausiu protestantų refo? 
macijos centrų ir kultūrinių centrų. Iš tų lai 
kų senamiestyje liko reformatų bažnyčia, ro
tušė, senjorų ir rektorių namai, amatininkų 
rūmai, kurie dalinai sunaikinti abiejų karų 
metu.

Senamiesčio apsaugos ir atnaujinimo pro
jekte architektams tenka derinti naują staty
bą prie istorinės architektūroj pakeisti pa
grindinius kelius, kad šie apvažiuotų sena
miestį, dalį gyventojų iškelti j naujas vietas.

INDUBAKIŲ RIEDULYNAS

Utenos apylinkėse, apie 3 km j šiaurę nuo 
Saldutiškio miestelio yra Indubakių kaimo 
riedulynas, vakaruose prisišliejęs prie Ke
mėšio ežero ir užimąs 6 hektarius ploto?

Riedulyno apylinkės - kalvotas-daubotas 
buvusio ledyno pakraštys. Galinės morenos 
nuskalautos vandenų, o paviršiuje susikau
pė daug didelių riedulių. Rieduliai išsidėstę 
pilkai rudame moreniniame priemolyje, ku
riame yra ir tekančių vandenų smėlio.

Kristalines uolienas ledynas atvilko iš Skan
dinavijos. Čia du trečdaliai yra granitų, penk
tadalis gneisų ir migmatitų. Indubakių rie- 
dulyne vyrauja iš Suomijos atnešti rieduliai 
- 26 nuošimčiai iš rytų Suomijos, 34 nuoš 
iš vakarų ir vidurio Suomijos, 24 nuoš. iš 
Alandų salų ir Baltijos jūros dugno Nuo 
1970 metų čia yra geologinis draustinis

APIE BALTIJOS JURĄ

Baltijos jūros paviršius turi 400.000 kya- 
dratinių kilometrų plotą, maždaug du kart 
didesnį už São Paulo valstiją. Vandens turis 
yra apie 22.000 kv. km, o krantų turi 22,000 
km, liečiančių devynias valstybes. Šiose vals
tybėse gyvena apie 140 milijonų žmonių, ku
rie gamina 15 nuošimčių pasaulio pramonės. 
Šioms šalims tenka 22 nuošimčiai pasaulio 
jūros prekybos, o Baltijos pakrantėse yra 
60 didelių miestų. į Baltiją įteka apie 200 
upių.

ELEKTREM] MARIOS

Kadangi Šiluminėms elektrinės jėgainėms 
reikia daug vandens, 1962 metais buvo su
kurtos Elektrėnų marios, uzvėrusios Strėvos 
upę ir pakėlusios trijų ežerų vandens lygi de
šimtį metrų (Anykštos, Puikino irjagudžio). 
Jėgainės perėjęs vanduo būna šiltesnis. Jį rei
kia ataušinti, kad vėl būtų galima perleisti. 
Tuo pačiu keičiasi ir vandenų ekologija.

Elektrenų marių plotas yra apie 11 kvad- 
dratinių km, turis - 93 milijonus kubiniu me
trų vandens, gylis - 7,2 m iki 32 m. Šiltas 
vanduo ypatingai veikia Strėvos upę ir Ilgio 
ežerą, taip kad žiemą Šie vandens neužšąla.

Šiltesniuose vandenyse mažieji gyvūnai au
ga ir vystosi bent du kart greičiau. Iš Kaspi
jos atvežtieji vėžiagyviai lengvai prigijo ir ia- 
po žuvims maistu. Šilto vandens saugykloje 
puikiai auga baltasis amūras, plačiakaktis, 
karpiai. Mariose taip pat galima pradėti anks
čiau maudytis.
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PIRMA, nes iki šiol niekas Brazilijos lietuvių dar nebandė 
suorganizuoti TOKIĄ ekskursiją-išvyką.

Pirma TOKIA naujiena: ekskursija organizuojama j ROMĄ. 
Ne vien j Romą, bet per 5 ar 6 valstybes, per porą 
dešimčių didžiųjų Europos kultūrinių centrų, religi
jos šventovių.

Ekskursija užtruktų 30 dienų kelionėje.
KAM ŠITOKS PRASIMANYMAS ?

Ateinančiais, 1975 metais viso pasaulio katalikai gausiai plauks 
Romon. Nes jie bus ŠVENTIEJI METAI.

LIETUVIAI KATALIKAI ta proga organizuoja viso pasaulio 
L.K. BENDRIJOS KONGRESĄ ROMOJE, ar birželio paskutinę,

ar liepos pirmąją savaitę. Norima sutraukti ko daugiau lietuviu ka
talikų iš laisvojo pasaulio^ katalikų Bažnyčios centrą, prie šv. Tė
vo širdies, čia aptarti savo reikalus, prasyti jo pagalbos kenčiančiai 
tautai. X

VEIKLOS KALENDORIUS

Birželio 2 ’ ketvirtadieni, pabaltiečiai pa
sirodys ( anai 4 TV Tupi, Silvio Santos pro
gramoje.
Birželio 29$kautu ir skaučių įžodis Zelinoje.

Birželio 29,šešt. joniniu balius Sąjungos 
butinėje. R.K Lituânia. 67.

Birželio 30,sekm. Vyru Brolijos suorgani
zuota šventkelionė j Bom Jesus de Pirapoa.

Birželio 30,sekm.„.Nemuno” taut, šokiai 
izraelitu seneliu prieglaudoje.

Birželio 30, sekm. 17 vai. mišios ir anta
niniu. joniniu, petriniu ir poviliniu vaišės šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

)))(((
LIEPOS 5,6,ir 7 Jaunimo studijų dienos Sta 
įsa bei.

Liepos 6.šeštdad.,16 vai. Pabaltiečiu paro 
dos lietuviu dailės ruošėju posėdis pas tėvus 
jėzuitus. Mookoje.

Liepos 6. 20 vai. jaunųjų šeimų pobūvis 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

Liepos 8-16 vaiku nuo 8 iki 14 metu 
stovykla Sta Isabel.

Liepos I 2.penktad..20 vai. trečias orga
nizacijų ir baitu atstovu posėdis Zelinos 
Jaunimo namuose Jaunimo kongreso reika
lams aptarti.

Liepos 19. penktad. 19 vai. METINĖS 
PABALTIEČIiil PARODOS ATIDARYMAS 
Praça Roosevelt. Paroda bus iki liepos 28 d.

Liepos 20-21 Jaunimo kongreso reikalais 
pasitarimas Buenos Airėse. Argentinoje.

Liepos 28 Rio de Janeiro lietuviams pa
maldos 11 valanda.

VA* 

-J i
J

MŪSŲ MIRUSIEJI

Birželio 22 d. a.a 
JONAS RADZIULEVIČIUS

40 m.amžiaus, ilgametis Ze
linos choro choristas. Palaido
tas sekmadienųpo prel. P. Ra- 
gažinsko atlaikytų ir choroat- 
giedotų mišių, Alpinos kapinė
se. Liko seserys, ir brolis. Sep
tintos dienos mišios bus šj 
penktadieni, 20.30 valandą.

Birželio 17 mirė a.a.
SABINA ANDRIUKAITIENĖ

77 m.amžiaus, Vincento And
riukaičio našle, gyvenusi São 
Ca etane.

Kongreso organizatoriai su mūsų vyskupais Vincentu Brizgiu ir 
Antanu Deksniu priešakyje, kreipėsi įšv. Kazimiero parapijos ku
nigus, prašydami rūpintis atsiųsti ko daugiau atstovų ir iš Brazili
jos, kurie kartais visai nepasirodo panašiuose kongresuose.

Apsvarstę reikalą, pasitarę su įvairiomis ekskursijas rengiančio - 
mis organizacijomis ir gavę visas reikalingas informacijas,čia ir skel
biame tautiečių žiniai.

Kitame M.L. numeryje bus visas kelionės maršrutas ir jos apmo
kėjimo galimybės. Dabar tik parašome, —

KIEK TOKIA KELIONĖ KAINUOS doleriais ir kruzeirais.
Iš S. PAULO iki ROMOS ir atgal, lėktuvas, autobusai, viešbu

čiai, maistas ir eilė kitų išlaidų pagal dabrtinį pinigų kursą kai - p 
nuos 1.640.00 dolerių, arba 10.955.20 kfuzeirų. Iki 1975 metų 
birželio galo, ta kaina gali šiek tiek pakilti. Atrodo didelė suma 
pinigo. Bet ją galima isTnokėti dalimis.

GALIMA PRADĖT ĮMOKĖTI TUOJAU PAT po 150 kr. kas 
mėnesį ir iki kelionės pradžios būtų sumokėti visi pinigai. Galima 
dalį dabar įmokėti, g likusią dalį sumokei grįžus iš kelionės per 
15, ar 18, ar 20 mėnesių. Žodžiu,yra visokių galimybių. Apie jas 
kitame numeryje.

NĖR ABEJONĖS, kad tokia kelionė bus LABAI ĮDOMI, MA - 
LONI IR NAUDINGA.

VERTA PAGALVOTI?
KAS NORĖTU TOJE EKSKURSIJOJE DALYVAUTI MALO

NĖKIT TUOJAU PRANEŠTI M.LIETUVOS REDAKCIJAl.kad ir
, telefonu: 273-03-38, arba susitikę šv. Kazimiero parapijos kunigus.

Zelinos lietuviškasis jaunimas prie lietuviškos sodybos V. Prudentes 
iškilmėse, š.m. birželio 16 d..

Čikaga, 1974 m. birželio mėn. 16 d

A.A

JONUI RADZI ULEVIČIUI
ištikimam Lietuvių R. Katalikų Bendruomenes choro nariui amžinybėn 

iškeliavus, skausmo valanda nuoširdžią užuojauta reiškiame liūdinčioms 

Velionio Seserims ir Broliui.

L.R.K. Bendruomenės Choras ir Valdvba

mirus, jo žmonai Angelikai, sūnui Vitui bei visai šeimai reiškiam gilių užuo 
jautą,

Ona ir Vincas Kuliešiai, Izabelė Seliokienė ir Jonas Augustini, Stasė 
ir Kazys Adickai, Bronė ir Juozas Juraičiai, Nijolė ir Stasys Čepai.

I \ PADĖKA*
I A»|*A
B
i
I ANTANUI R A L I C K U I
B
j 1974 m.birželio 11 d. iškeliavus amžinybėn, toje sielvar- 
' to valandoje netekę mums mylimo asmens, patyrėme daug 

pagalbos bei paguodos iš giminių ir artimųjųr bičiulių ir šv.
| Kazimiero parapijos kunigų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo giminėms, draugams 
|| ir pažjstamiems už dalyvavimą šermenyse, laidotuvėse ir 7 

dienos mišiose, bei pareiškusiems mums užuojautą.
|| Taip pat dėkojame „Aušros“ ir Bendruomenės chorams 
jj už giedojimą pamaldose už Velionį.
j Dėkojame mieliems Tėvams Jėzuitams, ir ypač T. Petrui 
f Dauginčiui,S.J. už dažną lankymą ligonio, už aprūpinimą 

šv. sakramentais ir už pamaldas ligoninėje ir kapinėse laido- 
tuvių dieną.

Ifp
J Žmona Liuda, sesuo Veronika, broliai Feliksas, Stasys 

ir Liudas Ralickai.
i
h..... ...... ....................
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ŠVENTKELIONĖ i PIRAPORA

Sekmadienį, birželio 30, šv. Juoza
po Vyrų Brolija ruošia šventkeiionę i 
Bom Jesus de Pirapora.

Autobusai išeis iš Zelinos ir iš Casa 
Verde Bilietus galima gauti pas Vyru 
Brolijos valdybos narius. Išvažiavimo 
valanda nurodyta bilietuose.

-Rengėjai j 

Organizacijų posėdis
Sekantis lietuvių organizacijų, 

bairų atstovų ir kitų Jaunimo kon
greso ruoša besidominčių ir padėt 
norinčių pasitarimas kviečiamas 
liepos 12 penktadienį, 20 vai. 
Jaunimo namuose, Zelinoje.

Birželio 21 dieną buvo susitar
ta, kad šiam posėdžiui organizaci- 

- , |os pristatys savo atstovų pavar
des Jaunimo kongreso komitetui 
sudaryti. Bus renkamas komiteto 
prezidiumas arba valdyba. Brazi
lijos JK komitetas, atstovaująs or
ganizacijas, bairus, vietoves ir ruo
šos komisijas, vadovaus ir derins 
kongreso ruošą Brazilijoje.

MIRTIES SUKAKTYS
iXOCflr.UàXu32>

Jaunimo kongreso būstine su

Rio de. Ta n e i r o

Parodas Rengimo Komisija.
rí.-A-.»'. -A?;-..

Birželio 22 d. mire a.a;

■ssc.-í -*■>>».
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Studijų dienos
Jaunimo studijų dienoms lie

pos 5,6 ir 7 reikia registruotis tuo
jau pat PLJK Būstinėje (Elena Ba- 
reišytė), R. das Giestas, 929 tel. 
63-5723. Studijų dienos bds p.p. 
Jorio ir Aldonos Valavičių sody
boje, Sta. Isabel. Su kelione ir 

n aistu kiekvienas dalyvis moka 
35 kruzeirus. Kadangi vietų skai
čius ribotas, tai svarbu greitai už
sirašyti. Pavėlavusiems nebus vie
tos.

A.a ELZBIETOS ŠUKIENĖS 
septynių mirties metinių, jos dūk- 
terš Bronės dviejų metų mirties ir 
visos šeimos mirusiųjų pampėji
mo mišios bus Zelinoje antradie
nį, liepos 9 dieną 7 valandą ir šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje 
7,30 valandą.

Užprašė sūnus ir brolis Pranas.

Talkina būstinei

■'Í&Í5'
Ų

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

EKSPONATAI PARODAI

i

FESTA JUNINA

tvarkyt padeda viešnia kanadietė 
lietuvaitė Gabija Juozapavičiūtė.

t0

Jaunimo švemeje ..Žilvičio” jaunimas 
savo alegoriniu vežimu laimėjo antra vie
ta. Penktadienį, birželio 21, Šv. Myko
lo Arkangelo mokyklos salėje iškilmin
gai įteiktas trofėjus ir risi šventės daly
viai gavo po gražu dalyvavimo ženklelį' 
„suvenira”

® Q ■

dideli dainos ir giesmes mylėtojai, Bendruomenės 
ir Aušros choro talkininkai.

Jonas - pirmos klasės dažytojas,dekoratorius, 0 
p. Anele labai gera siuvėja. Sūnus Edvardas jau ket
virtus metus studijuoja mediciną. Šį ML numerį iš
leidžia joninių proga, sveikindami visus draugus Jo
nus. Geriausios kloties ir toliau linki,

labai dėkinga Mūsų Lietuvos Administracija

Pabaltiečių— lietuvių, latvių ir 
estų parodai radinius • ekspona
tus reikia įteikti iki liepos 5 die
nos, nes reikalinga juos - bent pa
veikslus ir didesnius dalykus - į- 
traukti į spausdinamą katalogą.

Prašome mielus tautiečius-tes 
visus, ypač naujus, neišstatytus 
dalykus duoti išstatyti. įteikti 
Šv. Kazimiero klebonijoje Rūa 
Juatindiba, 20 - Parque da Moó
ca.

um encontro marcado com V. no dia 
.*= 29 de junho de 1974, as 19 horas,na

sėdė da Aliança Uiuana-Brasileira, Rua Lituânia, 67, trav. 
de Rua Oratório/— Moóca.

V. será esperado c/ vinho quente,, quentão, churrasco etc., 
tudo original de uma FESTA JUNINA autêntica.

Mėnesinėse parapijos pamaldo
se birželio 16 prisiminti ir koloni
jos ligoniai. Sekančios pamaldos 
bus liepos 28 d.,kaip visada 11 v. 
lietuvių koplyčioje prie katedros.

Uršulė Gaulienė besirūpindama 
parapijos reikalais, išplatino praė
jusi mėnesį lietuviškų plokštelių.

UŽSIMOKĖJO UŽ M.LIETUVĄ
Jonas k Anele Šepetauskai 200 kr. 

šio numerio garbės leidėjai.
O
Pranas Šukys 180 kr. - garbės lei

dėjas.
Pranas Dovydaitis, Los Angeles . 

California, USA 146 kr..
Juozas Masiulis, pirmasis ML pre

numeratorius - 100 kr.
Stasys Ambroziejus 36 kr. Sra 

Bučienė 20 už pirma šių metų pus - 
mėtį.

Administracija visiems dėkoja.

Bronius Gurskas, Pono Alegre, 
norėtų sužinoti apie savo brolius 
Aleksą ir Joną bei seserj Dominin
ką gyvenančius S. Paulyje.

Magdė Lenkaitė Jorski, gyve
nanti Guritiboje, ieško žinių apie 
savo brolj Alfonsą Lenkaitį, gyve
nusį S. Paulyje.

Pranešti redakcijai.

GUARDA LHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E 

’ R<A>íCAS M I N I-SO M B R I N HAS; TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys <£tda,
įiJSGf Estadual: 104.51S.517 C, (i. C. 60.882.909/001

R Coelho Barradas, 104 Fones: 274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo

ANTANAS GREIČIUS

69 m.amžiaus, gyvenęs Agua 
Rasa,S.P. Velionis buvo sta
lius, kilęs iš Zapiškio, anks
čiau dalyvavęš įvairiose lietu
vių draugijose.
Po prie karsto, namie, atlaiky
tų mišių,klebonas T. Petras • 
Daugintis.S.J: palydėjo Vejie
si Í V. Alpinos kapus.

Velionio žmonai Onai,duk
rai ,sūnums ^narčioms, žentui. 
broliams, seserims,vaikaičiam, 
nuoširdi užuojauta. y'\ . .. - į
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