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DAR VIENAS GAFBES LEIDĖJAS
iš Rio de Janeiro! Tai gerasis ponas

JURGUTIS
e
Už dosnią gerą širdį ir už spaudos reikalų
atjautimą nuoširdžiausias ačiū!
STASYS
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METAj

galingi. lietuviškų melodijų
sparnais nešami garsai dainų:
O Rambyne (Kačanausko), D'4
10 000 ŽMONIŲ TARPTAUTINIAME AMFITEATRE
dul dūdelė (Gaubo), Daininin
III Dainų .šventė Chicagoje toms Deklaracijos paruošimff* kų maršas (Gaidelio), liriguo
azdinis (Clet»ė * jaut P. Arrnonui vargonau
sekmadienį.,? International Am rūpinosi S:
land),
palaikydamas
ryšį su jant VI Jakubėnui ir pianinu
phiteatrė patalpose, praėjo su
palydint St Gailevičiui
dideliu entuziazmu. Rengėjai Vilku, Liet Laisvės kom ir kt
džiaugiasi, kad dar niekada
Antrai dainų grupei diriga
SVEČIAI IŠ UŽSIENIO
nebuvo taip gausiai chorų ir
vo J Kačinskas. Paskutinis
dainininkų, kaip šiuo kart.- da
J. 8ač«ūno ir Zaparaeko ly vakarėlis (Banaičio), Rauda
lyvavo 28 chorai, daugiausia dfma įžygiavo Miss Lithuania (Kačinsko). Ko žilas ožys blio
bažnytiniai; buvo ir mūsų iš — G Galinytė Publika griaus vė (Jakubėno)
kilieji Čiurlionio, Dainavos mingai plojo įžygiuojant Aus
Trečią dainų grupę diriga
ansambliai. Rūtos ir kiti žy
trati jos, N Zelandijos Angli
vo A. Mikulskis: Ateikėlus
mieji chorai nuo Atlanto iki jos, Austrijos, Belgijos, Hali
ankstąjį
rytelį (Banaičio). Ože
Pacifiko. Dainininkų buvo apie jos, Prancūzijos, Švedijos
J .100 Re to. arti 1 000 vaikų Šveicarijos Vokietijos, Argen Irs (Šimkaus), Laisvės (Žile
vičiaus).
dainininkų: ’0 chorų iš Chica tinos. Brazilijos, Kolumbijos
gos ir Detroito, Grand Ra
Ypatingai publiką elektriza
Venecuelos, Urugvajaus, Ka-

Dainų Šventė - Lietuviu Triumfas

Angeles), fortepionu palydint
R". Apeikytei ir vargonais —
VI. Jakubėnui. Dirigavo pats
kompozitorius B. Budriūnas.
Kūrinys giliai turiningas ir
jo melodija turtingai sudėtin
ga. Matyt, kad chorai į šį kū
rinį buvo sutelkę didįjį savo
dėmesį ir jis buvo išpildytas
nuostabiai įspūdingai. Publi
kos entuziazmui nebuvo galo.
Dainas inž. Briedis ir kiti
įrašinėjo į juosteles. Reikia
tikėtis, kad bus išteista ir
šios šventės plokštelė.
LIETUVIUS GIRIA
KITATAUČIAI

Gražaus pasitenkinimo Dai
nų švente parodė joje dalyva
vę kitų valstybių konsulai

tinkamai paruošti.

Suplaukus į Dainų šventę
tūkstančiam lietuvių iš įvairių
kolonijų, daugeliu pasidavė
pagundai dalintis įspūdžiais,
o ir salės gale vykusi užkan
dinė prekyba kėlė nemažą
triukšmą, kas sunkino chorų
uždavinį
TIEK LIETUVIŠKO
JAUNT f1/O

Tačiau apskritai Dainą šven
tėe įspūdis buvo didingas. Ge
rai, kadi ji buvo jungta su
Jaunimo kongresu. Pagrįstai
dr, St. Biežis džiaugėsi:
— Dar niekada išeivijoje
po vienu stogu nebuvo tiek
lietuviško jaunimo!

Dainą šventė baigta St.
Šimkaus daina «Lietuviais esą
me mes gimę».

Pelnytą ačiū choristams, ai
rigentaros, solistams išreiškė
L Bendr c v pirm. J. Jasai
tis. linkėdamas, kad greit
ateitą diena, kai galėsime
Dainą šventę suorganizuoti
laisvame Viiniuje
J. Pr.
Laikraščiai rašo, kad arti
miausiu laiku bus pradėtas
kasti požeminis tunelis arp
Ang ijos ir Prancūzijos kuris
jungs abi šalis sausu keliu
T melo statyba užtruks kėlę
ta metų

III DAINŲ ŠVENTĖS Čikagoje jungtinis choras liepos 3

pids, Clevelando ir Los An
geles vaiku e orai.
International Amphitheakas
turi 8.000 vietų ir visi hilie
tai buvo išoarduoti; taigi —
su daininink is buvo per 10
tūkstančių dalyvių.
Atidarydamas Dainų Šventę
rengimo komiteto pirm dr.
St Biežis primmė, kad daina
mums visada buvo įkvėpimas.
Kol ssamba lietuviška daina,
lietuvių kalba bus gyva-

DIDINGAS VAIZDAS
ÇSTRADOJ
Sunku buvo akį atitraukti
nuo estrados, kur visos cho
rietės buvo tautiniais drabu
žiašs, kur vjrai švytėjo ryžtu
ir rimtumt
Besirenkiniitieji dalyviai iš
karto
aaielai nuteikti už
sieniečių Jaunimo kongreso
dalyvių skambia daina. Jie
traukė sustoję į platų ratelį
amfiteatro^ vestibiuly.

Dainų šventę pravesti buvo
pakviesti G; Jurkūnaitė ii R
Stakauskas. V. Vijeikiui vado
vaujant įnertos vėliavos, Pub
lika gausiu plojimu sutik© ži
nią, kad surinkta 140 893 pa
rašai po peticija Jungt. Tau

nados, '■merikos delegacijoms
jų prieky buvo nešamos lietu
vos ir to krašto vėliavos Pu
blikai plojant. įžygiavo dainų
švenčių garbės dirigentai: J.
Žilevičius, A Aleksis ir šios
šventės Alice Stephens: sekė
dirigentai: Kučinskas Ama
nas Budriūnas, Mikulskis Stro
lia, Gailevičius, Jakubėnas,
Apeikytė.
DaWi puošmena’ buvo virš
estrados dail v. vijeikio tau
tinėmis spalvomis ir tautiniais
motyvais sudaryk ornamentai.

I I Dainų šventės garbės-di
rigentas A Aieks s perdavė
lazdelę I 11 Dainų šventės
garbės dirigentei A Stephens,
kuri pradėjo Dainų š ėmę A
Kačanausko «Malda už tėvy
nę». Amerikos ir Lietuvos him
nais, Kurie nuskambėjo ga
lingai
Buvo pravestas nuobodo
kas garbės svečių pristaty
mas. Kai kurie asmenys į vai
riuose sąstatuuose buvo net
po 3-4 kartus «prissatyti» Kai
kurie «pristatytųjų» net nebu
vo atvykę.
GALINGI DA'NŲ GARSAI

Iš tūkstančio jaunų krūti
nių pasiliejo mišraus choro

d.

vo dainos šauksmas: «Laisvės
laisvės įnašo žemei».
VAIKŲ CHORAS

Lituanisrinių mokyklų jung
tinis vaikų horas taipgi pri
pildė erdvią estradą Kanklė
pritariant (Mikulskienės
«Aukuras ) ir F. St oliai diri
guojant sklandžiai padainavo:
Pasėjau linelį (Mikulskio). Grj
šim. grįšim (Strolios) Tėvy
nės varpa (Sližio), Šoks tė
velia suktinį (Čiurlionio) Tau
brangi tėvyne (Bertulio) Dai
nuojanti jaunystė (Gaidelio)

Vsikų dainas publika itin
šiitai priėmė. Ir vaizdą jie su
darė gražu - tautiniais drabwiiais mergaitės ir berniu
kai. atžalynas pasirodė pui
kiai ir publika jiems negailė
j ©’ovacijų
DIDINGOJI

KANTATA

Įsjffidingiausia buvo dainų
švsjriės trečioji .. paskutinio
JI — dalis, kai buvo atlieka
mu Br Budriūno kantata ^Tė
vitkės namai» (žodžiai Bern.
Brazdžionio) Salia mišraus
choro, dainavo viena iš mūrų
pirmaujančių solisčių D. Stan
kaitytė ir naujai iškylą® bo
sas —baritonas R Dabšys (Los

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Turkijos konsulas Aksoley
kalbėjo, kad tai nuostabus lai
mėjimas Jam darė įspūdį sti
prūs choro balsai ir gabūs
dirigentai.
Hondūro gen, konsule Liia
na Magnuson džiaugėsi:

— Man susidaro įspūdis,
kad visame pasaulyje yra
tiek daug lietuvių kovojančių
dėl laisvės, ir tikiu, kad lai
mesite
Ghicagos latvių vyrų choro
dirigentas E Kupeis gėrėjosi,
kad jungtinio choro dainos
taip įspūdingos.
Bolivijos kansulė Alicia Flix
de Taendler entuziastingai
aiškio":

’*■ Puiku, Tai rodo, kaip lie
tuviai vieningi Toks puikiai
or-gąnizuotas choras, su ge
rato balsais ir dirigentais.
PASIRENGIMAS IR

TRIUKŠMAS
lietuviai muzikai apskritai
reiškė pasigėrėjimą Reikies
ni iš jų kalbėjo, kad chorams
reikėtų kietesnio pasiruošimo.
Būtų gera, kad iš anksto bū
tų į juostelę Įdainuota pavyz
dinė dainos interpretacija ir
paskiau pasiųsta chorams ati

trg« nt noje liepos 9 labai
iš< Imingai pam nėta 150 me
tų nepriklausomybės sukaktis,
Argentina buvo pirmoji Pietų
Amerikos šalis nusikračiusi
ispanų jungo
MALAWI, buvusi anglų ko
lonija Afrikoje liepos 5 die
ną paskelbta nepriklausoma
v t stybė. Po paskutiniojo pa
saulinio karo beveik visos bu
vusios anglų ir kitų vakarų
valstybių kolonijos gavo ne
priklausomybę. Tik Sovietų
Rusija užsispirusi laiko ver
govėje daugybę pagrobtų, bu
vusių nepriklausomų valsty
bių, jų tarpe ir mūsų Tėvynę
Lietuvą.

Š. Amerikoje siaučia nepa
prastai dideli karščiai. Kaiku
riose vietose termometras pa
siekė virš 40 laipsnių. Ubo
didelių karščių jau mirė virš
100 žmonių.
ANGLIJOS ministeris ptani
ninkas Harold Wilson atvy
ko j Maskvą su jos vyriabsy
be tartis įvairiais pasaulinės
politikos klausimais Spaudas
žiniomis Anglijos ministeris
pirmininkas
bandys įtfliBti
sovietų vaMovus, kad jie im
tusi priemonių kad greičiau
nūtų užbaigtas karas Viei
name.
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Jaunimo

Kongreso

Nutarimai

JAUNIMO KONGRESŲ
REIKALU

dinuoja Pasaulio Lietuvių Stu
(lentų atstovybė.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas buvo pirmas žings
nis j lietuvių jaunimo bendra
vimą ir bendradarbiavimą vi
des lietuvių išeivijos m stu.
Todėl Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresai turi ir toliau
būti vieta, reguliariai telkian
ti ir jungiant)! jaunimą ben
dram tautiniam darbui ir sie
kimams. Kongresų šaukimo
iniciatyvos ir to Tau prašoma
imtis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba,

POLITINĖS ORGANIZACIJOS
REIKALU

LIE TUVIŲ SPAUDOS
REIKALU
Lietuvių spauda būdama tau
tinės kultūros ryški ir svarbi
dalis, reikalinga jaunimo dė
mesio i paramos.
A skiro dėmesio nusipelno
žurnalas Dituanus ir Lietuvių
enciklopedija anglų kalba ski
riami lietuvių kultūros repre
zentacijai ir teikią lietuvių
tautos mokslo, kultūra ir gy
venimo pagrindines žinias.

JAUNIMO ŽIDINIŲ REIKALU
Kongresas skatina lietuvis
kų institucijų ir oeadruomenų vadovybes v etovėse Kur
tik įmanoma, steigti jaunimo
židinius, uo suda am geres
nes realiau- sąlygas jaunimui
burns, bręsti ir veiku

•

PASAULIU 1ETUV Ų
STUDENTŲ SĄJUnGu^
ĮEIK ALŲ

Pasaulio uietuvių Jaimnimo
Kongrese d lyvavusių lieta v ų
Studentų sąjungų nariai ir va
d* vai, išdiSKUtavę nendres
Si i lentų organizacijos svar
bumo reikalą, sutarė (ste gti
Pas lUlio Li. tuvių Studentų są
ju įgą. Sąjungos veiklą koor

a) Kongresas, apsvarstęs rei
Įšalą ir galimybes jaunajai kar
tai jungtis į bendrą lietuvių
pelitinės veiklos organižaeiją
laiko, kad dabartinis politi
nės vadovybės sudarymo bū
das partiniu ar sroviniu pa
grindu yra tokio įsijungimo
kliūtimi.
Kitoje aplinkoje išaugusi
jaunoji karta nėra organiškai
susijusi su išeivijon atneštais
politiniais lietuvių junginiais.
Siekdamas efektingo organi
zacinio apjungimo kongresas
tiki, jog politinė Hetuvių išei
vijos vadovybė turi būti suda
ryta demokratiniu būdu, ją
sudarant remiantis gyvomis
visuomenės jėgomis o »e pa
veldėjimo principu ar fikty
viais politiniais vienetais.
b) Kongresas mano, jog per
daugelį metų esmiškai <nesikeitus įvairių centrinių poiti
n ų institucijų vadovybių sąs
tatui ir to pasėkoje įsigyve
nūs vienonumui bei kūrybiniam lėkštumui, reikia pla
tans politinės vadovybės sąs
tato pakeitimo, kuris iškeltų
lietuvių polidnę veiklą j da
barties reikalavimus atitinkan
t) ir veiksmingesnį lygį. Kol
bu> paruoštas kelias demo
kratiniam politinės vadovybės
sudarymo bū ui kongresas
kviečia politinius ju ginius
deleguoti naujų žmonių į esan
čias politinės veiklos pozici
jas
c) Siekdamas sustiprinti dar
bą už lietuvių tautos inteere
sir įjungti į tą darbą vi
sus lietuvius, kongresas pra
šo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę Vyriausią Lietuvos iš
la svinimo kom tetą ir kitus
A Mykolams Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS 1

AISVES VAIZDAI 1861-1864

XXXI
rėmė į verandos duris.
Piauka kvėptelėjęs tęsė:
Staiga už lango sudardėjo
ratai kažkas atvažiavo
Pa
— Taip ponai, grįžtu iš Vii
žiūrėk. Steponai, kas ten? - niaus. įvyko svarbus susirin.
pasiuntė liokajų ponas Sur kimas. Sukilimo ruoša įgauna
vila
konkrečias f< rmas Dovanoki
Netrukus į saloną Stepono te, ponai vardų minėti aš ne
lydimas, įėjo ponas Pianka, turiu teisės. Bet sąjūdžio po
VLi nustebo jo vėlyvu atsilaa veikį greitai pajus visas kraš
kymu juo labiau, kai paste tas. Pirmiausia suruošėme pa
bėjo, kad ponas Pianka atro triotinę manifestaciją ir pasi
dė susirūpinęs ir tarsi turįs linksminimą Druskininkuose;
Dalyvavo daug bajorų ir iiau
pranešti kažką nepaprasto.
— Prašau atleisti, kad pasi dies žmonių Ak, jūs būtumėt
vėlinau, — kalbėjo sveikinda matę, kaip puikiai atrodė šo
masis su šeimininkais ir lenk kiai poetiškose Nemuno pa
damasis visiem^ kitiems. — krantėse. Grojo du orkestrai,
Užtrukau kelyje Atvykstu po ligi vidurnakčio skambėjo tau
nai, iš Vilniaus. Pasakysiu tinės melodijos ir dainos Po
jums kai ką. kas jus, esu i- nai šokdino kaimo mergaites
kras, ne tik nustebins, bet ir ir moteris, o kaimiečiai nesi
drovėjo sukti į ratą ponias
sųkrės.
Visi pasislinko artyn prie ir paneles.
Kudrevičius, skeptiškai žiū
Piankos, Viktoras su Jadvyga
paliko langą, o Steponas, pa rįs į tas karštagalvių sureži
si traukęs nuo stale, vėl atsi suotas broliavimosi manifesta

(tąsa)
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atskiruose kraštuose veikian
čius politinės veiklos viene
tus dar šiais Jaunimo Metais
sušaukti konferenciją ar kon
ferencijas reikalingoms reior
moms paruošti
POLICINĖS PROGRAMOS
REIKALU
a) Lietuvos geopolitinė ir
šiandieninė tarptauiinė apdėtis yra nepalanki greitam lie
tuvių tautos išsivadavimui ir
valstybės atstatymui. Todėl
reikia praplėsti išeivijos poli
tinės akcijos tikslus Ilgalaikė
je laisvės kovoje šalna politi
nio elemento iškyla ypač svar
bus kulūūrinis tautinės sąmo
nės išlaikymo tikslas. Didžio
ji dalis pastangų turi būti
skirta tautinės kultūros ugdy
mui, kad, nežiūrint laisvės
kovos ilgio, liktų sąmoninga
tauta tautinei nepriklausomy
bei atstatyti.
b) Išeivija savo politinę po
gramą turi nusistatyti pastrem
dama realiais pasaulinės poli
tikos faktais ir lietuvių tautos
gerove bei interesais paverg
tame krašte. Principiniai vis
kxs yra panaudotina, kassilp
nintų rusinimo įtaką Lietuve
je ir viskas atmestina, kas
tai sustiprintų.
e) Siekdami visomis jėgomis
padėti savajai tautai laisvės
kovoje &unme kreipti ypatin
gą dėmesį ) okupuotą Lietu
vą, visomis išgalėmis stipriu,
ti jos žmonių ryšius su Vaka
ra«»s ir palaikyti jos laisvės ir
nepriklausomybės viltis
d) Politinėje išeivijos pro
gramoje privalome nejungti
valstybės atstatymo tikslo su
būsimos vidinės santvarkos
klausimu. Tik p ti taūta at
gavusi laisvę, gali nustatyti
savo valstybės santvarką bei
pasirinkti gyvenimo būdą,
šiandien didžiausias Rietuvių
tautos priedas yra rusiškas
imperializmas siekiąs nutau

eijas, kandžiai pastebėjo;
— Aš nežinau ponai, ar tas
šokantis patriotizmas atlai
kys ugnies bandymą...
Pianka, nekreipdamas d>ė
mesio į tuos žodžius, su pasi
gerėjimu pasakojo toliau sa
vo įspūdžius:
— Panašus pasilinksmini
mas su luomų broliavimosi šū
kiais įvyko ir Vilniuje, Bei
monto miškelyje, Liublino uni
jos sukaktuvių dieną Čia, be
šlėktos, daugiausia dalyvavo
miestiečių amatininkų Ir aš
pasakysiu, ponai», kad jeigu
Druskininkuose lietuvių kai
miečiai ir nelabai suprato tos
šventės prasmę tai Vilniaus
amatininkų patriotinis entu
ziazmas kėlė stačiai pasidi
džiavimą! Kokių ten kalbų pa
sakyta! Kokių vivatų ir tostų
šaukta! Kaip bučiuotas! ir
verktu, minint tėvynės likimą
ir jos nelaimes! Ne, ponas
Kudrevičiau! Šitokie jausmai
tuščiai neišblėsta! Jie atlai
kys ugnies bandymą!
Mackevičius pasitraukęs kė
dę prie sienos, sėdėjo kietai
suspaudęs lūpas, prisimerkęs,

tinti* ir tuo būdu galutinai pa
laidoti visas nepriklausomy
bė^ viltis tautoms, atsidfiru
sioms Maskvos kulonialinėjė
imperijoje Tad kova p’ieš
rusiškąjį imperializmą turi
pirrųenybę prieš kitus politi
niuš uždavinius.
«•) Santykiuose su okupuo
ta, íhetuva reikia skirti lietuviųjuautų nuo jėga primesto
sovietinio režimo Kaip caris
tinėje, taip ir sovietinėje
priespaudoje rusai nepajėgė
ir nepajėgs užgniaužti tautos
kūrybinės dvasios. Tai kas
šiandien teigiamo Lietuvoje
pasiekiama, yra lietuvių tau
tos kūrybingumo pasireiški
mas. o ne okupantų darbai.
Neigiamas lietuvių tautos kū
rybinių pastangų vertinimas
yra pagalba rusiškajam komu
nizmui naikinant tautinius skir
tumus ir kuriant vientautę ru
siškąją imperiją
i) Privalome sudaryti ir iš
naudoti visas galimybes kad
Vakarų pasaulio sampratos
plačiausiai sklistų lietuvių tau
toje. Jos yra mūsų priemonės
lietuvių tautos laisvės troški-

mama skatinti. Turi būti sti
prinamos ir plečiamos radijo
transliacijos į Lietuva, ruošti
na speciali spauda tautai, iš
naudotai asmeniniai ryšiai ir
visos kitos priemonės kurios
stiprina lietuvių tautinę są
monę ir ugdo laisvės troškimą Lietuvoj
g) Lietuvos valstybės suve
reninių teisių faktinis atstaty
mas ir sovietų okupacijos ne
pripažinimo užtikrinimas JAV
ir kitose vakarų valstybėse
yra ir toliau kertinis išeivijos
uždavinys. Naujų draugų ir
Lietuvos laisvės darbo talki
ninkų iškojima0 visose pa
saulio tautose turte tapti pa.
grindiniu darbu, įjungiant į jį
visas išeivijos jėgas ir kartas.

PAREIŠKIMAS LIETUVOS
JAUNIMUI
Prie Jaunimo deklaracijos
ir Jaunimo Kougreso nutari
mų jungiame šį pareiškimą
Lietuvos jaunimu’
Pirmoje vietoje stAome vi
sų lietuvių nesąlyginę vieny
bę, viršijančią bet kokius as
(pabaiga 5 pusi,;

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus Kao
bylų vedimas, inventarijų sudarymas desk t
menui atitaisymas auomininkii išmetimu -r
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JAKUTIS & LAPIENIS UOl
RUA COSTA BARROS, 352

T El

63-3285 - Vila Ąj.tN

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei da?bo įrankių.
Lietuviai pirstim pas lietuvius !

matyt savose mintyse pas
kendęs. Atrodė, kad jis nela
bai paiso, ką kalba Varšuvos
gražbylys.
Nugėrę» gurkšnį, Pianka
ėmė pasakoti kas darėsi tą
dieną Kaune ir kokį atgarsį
sukėlė Vilniuje Kaune mani
festacija.
Kauno manifestacija buvo
suorganizuota bajorų, Žeėpos
politos atstatymo, unijos šąli
ninku Ant Nemuno tilte turė
jo įvykti simbolinis Lietuvos
ir Lenkijos susijungimas Mat
Kauno kraštas atstovavo Že
maitijai, Lietuvai, o užnemu
nė, Suvalkų kraštas — Lenki
jos karalystei Skambant visų
Kauno bažnyčių varpams di
džiulė procesija su vėliavo
mis, giedodama patriotines
giesmes traukė per miestą į
Aleksoto tiltą., Policija, ulo
nų eskadronas ir kazokų bū
rys neįstengė sulaikyti mi
nios, nes vyresnybės buvo
įsakyta ginklo nesigriebti. Pro
cesija artėjo prie tilto.
Tuo pačiu metu anoje Ne
muno pusėje spietėsi minia,
atplãdusi nuo Garliavos, Pa

nemunės >r Aleksoto Tilte
Kauno procesijai pastojo ke
lią kar iviai ir kazokai. Mi
nia bandė pro juos prasiverž
ti. ir čia vos buvo išvengta
kraujo praliejimo. Tuo tarpu
kariškiai suspėjo pašalinti dvi
pantonines tilt© valtis. Pasi
darė spraga, Kuri neleido able
jų krantų procesijoms susi
jungti. Kazokai pasitraukė.
— O tačiau, mano ponai
— tęsė Pianka, — simbolinis
Lietuvos ir Lenkijos susijun
gimas Nemuno tilte įvyko!
Atsirado drąsuolių, kurie su
rado tas valtis ir spragą už
taisė. Precesijos susijungė. Ir
koks tai bu v© susijungimasPuolė vieni kitiems į glėbįnujausdami greitą suvienytos
iėvynės išvadavimą.
Staiga Mackevičius kilstelė
jo galvą. Jo akyse sublizgo
pašaipos liepsnelės.

(B. ».)
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SAVAITRAŠTIS
FERREIRA

REDATOR: JONAS KIDYKAS
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M.

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visokį»
Amerikoje-. }RÉMĖJO PRENUMERATA Cr.J 10 000. GAR0|'S
PRENUJ^ER. Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.S4©^00
,
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.
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Straipsnius ir ‘korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūrą. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pąyarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

1 Sitas žibalo gręžimo bokštas 150 metrų aukščio yra stammas Texas, kuris bus pri
taikytas «Golfo do MéxiOo». Jis..bus pastatytas 160 klm jūroj. Pusė jo struktūros bus vaiv
denyje. Jo plataformą galima bus aukšč au pakelti ar žemiau nuleisti kad laike audrų ga
lėtų bangos pro jos apačia prafeiti. Ji turės vietą helikopteriams i usįleis ir turės viešbutį
aprūpintą «ar condicionado», kurį aptarnaus 50 žmonių vienetas, Ji galės daryti gręžimus
Astrus Žodis ar Tiesa?
8 kilometrų gilumo
2 John L. Barker Jr., Čikagos universiteto profesorius apskaičiavo apie 100.000 to
Kituose kraštuose, ypač Š. Amerikoje buvo plačiai pa nų dulkių per metus nukrenta ant mūsų žemės. Jis remiasi tuo, kad kaip yra įrodyta, įvai
minėtas baisusis birželis Iš visų ta proga pasakytų kalbų, rių metalų yra daugiau jūrų dugne negu ženiės paviršiuje. Tos dulkės susidaro iš įvairių
«Darbininko» redaktorius Brooklyne cituoja Antano Mažeiko s meteorų ar kometų nuotrupų.
naujorkiečio, pasakytas mintis Klevelande. Pasiskaityklm jas
3 Per paekutiniuss ketverius metus didieji eže ai, dėl lietaus stokos pasiekė žeir mes.
miausį savo paviršiaus lygį žinomą per paskutinius KO n etų Didžiausia masė saldaus van
1. Kalbėtojas sakė: «Visi ži su jaunimo žygio organlzato dens randasi Kanados ir Šiaurės Amerikos ežerui st Fi tš 14 n etų didel s snit go kritimas
nom, kiek svarbu turėti ge riais į Jungtines Tautas ir pakėlė šitų ežerų vandens lygį į aukščiausią ieipsn-į Vu studijuojama kaip sureguliuoti
šitą didelį ežerų vandens lygio svyravimą.
rą vadovybę energingą, pa kitais atvejais Red.)
žangią, tautiečius ypač jauni
4. Norėdami laimėti Lietu
mą uždegančią vadovybę. Ta vai laisvę, tnrim rasti ko dau
čiau tikrai apčiuopiamai kai giau simpatijos amerikiečių tuania», buvo bandyta lygia mūsų nerangume bei apsilei toliau didės. Jie augę ir išsi
bant tinkamos vadovybės mes visuomenėje (pas mus brazi- grečiai atkurti ir inžinierių dime tušai sakydavo: «Per mokslinę svetimose sąlygose;
desperatiškai stokojame. (Ar liečiu Red ) Todėl turim išei organizaciją Kviečiant inži kūnui netrenkiant mužikas ne tėvynę palikę jaunučiai ar ir
jos nestokojame ir < Ratily ti iš savo ghetto, t y siauro nierius jon prisidėti gauta at sižegnoja* Tuo norėm iškelt1 v sai jos nebematę yra reika
licgi lietuvybės kelrodžių. To
sakymų: a) hsu perdaug užim
je? Red )
ratelio Turim kitiems įteikt tas savo bei šeimos egzisten tikybinį rusų kaimiečio leng dėl yra steigtinas PLIAS sky
2 Tragiškiausia šioje pad© savo idėjas ir reikalus Mes cijos rūpesčiais, b) Svetima vapėdiškumą Ar nepanaši ir rius. įtraukiant nar ais ir tuos
tyje yra tai kad pati visuo turim rašyti laiškus laikraš me krašte sava profesinė or mūsų laikysena? Tėvynėj per jaunuosius inžinierius
menė dėl tos stokos nesijau čiams, politikams, megzti ry ganizacija nereikalinga, c) kūnas nesustoja trenkęsis jau
Iš visų intelektualinių spe
dina Mes tai priimame abe- šius su amerikiečiais žmonė Per mažai narių, kad tokia 25 metus Bet mes nuo jo pa cialybių inžinieriai yra gau
j ngai ir r niai Mes pas ten mis. įsijungti į didžiąsias po organizacija galėtų ką nors bėgę svetimų perkūnsargių šiaušia profesija Manau jog
kiname nueiti j savo organi litines partijas, pritraukti jas naudingo nuveikti d) Nerei apsaugoti jo nebebojame ir būtų galima suburti bent 20
zaciju susirinkimus, j nepri prie mūsų bylos — jie gali kalinga nei «Lituaaia , nei vietos tropiškų perkūnų ne žmonių tik ai-jais nariais, o
mums padėti, . Ar inžinierių organizacija, per girdime
klausomybės minėjimus ir tuo
Šių metų kovo mėn PLiAS ta skaičių padidinti nariais
jtikin me save< jog esame ai tai darome?
kurią tik norima sustiprinti
vėl kreipėsi asmeniškai į vi kandidatais bei nariais rėmėlikę savo dalį ! ietuvai atva
5 Jaunimo K ngreeas turi Pirmąją.
j is Smidarvtų aukštesnių
duok Ipí taip galvojame, tai didžiausias galimybes patra k
Daug ma Kviestųjų į stei sus inžinierius kurie centro kvaliTkaciju tikras profesinis
mes patys save aogauiinė- ti J. Valstybių dėmesį bet < ei giamąjį susirinkimą neatsisa valdybai buvo žinomi Ragi lietuvių k ubas kurs savo
jame,
kia pasistengti Joks laikraš kydavo bet i. neatvykdavo no įsirengti «savus perkū isąr veikla galėtų žymi i pasitar
p kankama: asmenų organi gins» nuo vietos perkūnų ap nauti profesiniai ir visuome
3 Kaiangi niekas nepatie tis jokis i&dijfc iekre<ips
sisaugoti Gi PLB šie metai
niškai. Tik prisiminkim vien
kia konkrečių ir veiksmingų n up dėmesio jei mes patys zacijos vadovybei sudaryti.
paskelbti Jaunimo Metai irgi
nesistengsime
jų
patraukti
su
Nusivylęs
kolegomis
ir
už
idėjų, Kurios pmiktų 20 aminž M. Ivanauską, savo laiku
imtas kitais visuomeniškais turėtų mums priminti pareigą suruoiusį lietuvių architektū
žiaus metui, tai nesusimezga domint savimi..
susiorganizuoti.
ros parodą ir jos propagandi
ryšys tarp jaunimo ir vyres
Tas p. V Mažeikos mintis reikalais inžinierių sąjungos
Anuomet
tėvynę
palikusių
skyr.aus
idėją
palikau
ilges
nę
reikšmę.
niųjų. lada jaunimas vienas perskaičius galima arba pasi
inžinierių
čia
buvome
12,
ke
bando imtis žygių. Jis gal džiaugti, kad štai atsirado vy niam laikui ilsėtis Bet inži
Mūsų organizacija, be to.
būt, daro kl idų Bet dėl to, ras drįsęs pasakyti tiesą’ nierių sąjungos centrui nuo lėtas technikų ir keletas vie paskatintų susiburti k- ekono
kad nemato pažangių idėjų ir piršt i durd į opią žaizdą, ku lat t.ai primenant ir skatįnant tos lietuvių. Per 15 metų mū mietus mokytojus bei kitų
ir pavyzdžių iš savo vyrės rios niekas kitas nedrįsta pa vėl keliu viešumon tą rei sų šeima sumažėjo senaisiais profesijų lietuvius Pavieniai
nariais, bet padidėjo jaunais
niųjų. Bendruomenėje tikrai liesti Arba galima pasipiktin kalą
(pabaiga 4 pusk)
tūno vadovauti galinčių asme ti įsižeisti ir atmesti Ir vie
Lietuvių inžinierių apsijun- inžinieriais, kurių skaičius ir
nybių bet jų niekas nepajieš nu ar antru atveju ar nebūtų gimo reikalą anksčiau grįsda -/««MimHttKItKMnMteatttMr.KSfKMnKKnMnF.KnKMnKKKnF.KRKSIRRKKr.MRes» .
ko, neišvdda jų priešakiu, ne teisingiau jas dar kartą ir dar vau šiai moty ais: a) Mums I
GALERIA D8 ARTE PROCURA
padrąsina ir neparemia. (Ne kartą perskaityti, įsigilinti ga reikia šeimyniškai tarpusavy
retai net išbara kad drįso ko ma šaltai ramiai blaiviai, ap je bendrauti; b) reikia profe
Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do :
nors im.tis patys, «vyresniųjų svarstyti ir padaryti praktiš siniai Šviesti jaun.mą, c) rei
(país procura material para ser exposto na SEMANA LI :
neatsiklausę», kaip tai įvyko kas išvadas.
kia gilinti ir gerinti buvo pa
TUANA, a realizar-se em Julho de 1966.
čių profesiją tarpusavy ben
Aceitam se quadros, trabalhos de escultüra(en) ma i
dradarbiau»įant ir studijuojant
vietos technikos pažangą d) 9 deira mármore, etc). arte fotográfica trabalhos ma- !
I nuais, tudo emf m, que representam motivos litu mos.
Nepateisinama Vienuma
inžinieriams reikia orgnizuo
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen
tai bendradarbiauti su visuo
Civilizacija ima skleistis nin išblokštieji inžinieriai su meniškojo gyvenimo organi
dentes de lituanos
•
žmonėms pradėjus burtis į tau sibūrė į Pasaulio Lietuvių In
stacijomis, ir kolektyviai. pa
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à 1
tines bei v statybines bendru© žinierių ir Architektų Sąjun
reikšti savo nuomonę dėl vie x frADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, Sáo Paumenes ir tmue bendradar gą. trumpai vadinasi «PLIAJ»
šosios veiklos, e) duoti orga
biauti.
Jos centras yra Š Amerikoj, Ėizuotumo pavyzdį kitiems f) | 1», 13, Capital
Toje žmmrijos pažangoje o skyriai įvairiuose i asaulio pagalba centro organui, ruo | No m e................................................................................ svarbų vaidmenį vaidina inži kraštuose Tik Brazilijos ir
tiant planus, kaip atstatyti
nerija. In&iieriai, dirbdami S. Paulo lietuviai inžinieriai bolševikų sugriautą ūkį
| Trabalho apresentado................................ ............... —:
bendruomenei, yra organiniai kažkodėl dar neišėjo iš savo
Nors tie motyvai anuomet, | Endereçooara possível entrevista..... ..............................
su ja susiję, bet poveikes» asmeniškos profesinės vie
bandant
suorganizuoti inžinie
savo veiklai jie buriasi į tau numos
Providenciar foto, com breve biografia, para im- 1
tinęs savo profesijos organi
Tiesa, 1949 m S. Paulyje rius neatnešė vaisių, bet ir
pressão
de pequeno livro dos expositores,
!
zacijas, kurios paskui užmez keletas asmenų buvę įsteigę šiandien jie tebėra svarbūs.
NOTA: A Exposição terá caráter puramente filan- I
ga ryšius su kitų tautų tokio lietuvių inžinierių skyrių, bet
NESUSIORGANIZAVIMO
9 tropico—cultural, não sendo nt da cobrado do artista e <(
mis pat organizacijomis.
dviem nariam išvykus ir vie
PRIEŽASTYS
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- {
Lietuviai inžinieriai turėjo nam pasitraukus iš skyriaus
Į
Inžinierių neorganizuotume I sições.
savo profesijos sąjungą Lie ta užuomazga iširo. Steigiant
tuvoje. Bet karo metu užsie visuomenišką organizaciją «Li priežasčių reikia jieškoti gal
a* «»«» o» <»*■
-*»o
-»■*•*«► <t«> oo oo oo oo oo o
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5 sus. Tik dėl šios priežasties
apvogtos pabaltieČdų tautos
išlaiko tą skirtingą pragyve
nimo standartą, sugeba išlaj
kyti skirtingą nuo rasų švie
timo sistemą.

Priešinasi

PASAULIO

LIETUVIU

JAUNIMO

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI

Rymantė Steponaitytė Rašo

(pabaiga iš 3 pusi )

jie lieka nepastebimi, o ko
lektyvias nors ir nedideliu na
rių skaičiumi, galėtų matomai
pasireikšti. Ypatingai svarbus
b ūsų ekonomistų kolektyvas,
su kuriuo drauge būtų gali
ma palenkti mūsų industria
lūs ir prekybininkus į koope
rativizmą kaip aki ligšiol dar
nepąju intą dirvožemį kurs
labai .tinka masinei lietuvy
bės kultūrai kelti.
Visa tai apsvarsčius atrodo
gana mums laikytis prof-si
nes vienumos ir kiekvienam
eiti tik savo atskiru keleliu.
Pabandykime susispieti į pro
tęsinį avilį. Pritariantieji tai
atgaivinsimai minčiau malonė
kite pranešti man telefonu
51—5126, arba užeikite į rua
Sabará, 402 an 122 susitarti
dėl organizacinio pasiruošimo
bei steigiamajam susirinkimui
laiką nustatyti
Zenonas Bačelis

LIETUVA! TĖVYNEI

LONDONAS — «Dziennik
Polski» rašo apie Baltijos kraš
ti tragediją, Lietuva, Latvija
ir Estija, sako, kovoja su ru
sinimu:
«Baltijos valstybių rusinimas
eina mi. antiškais žingsniais
Vietiniai komunistai tvirtina,
kad per 10 metų susilygins ir
su «didžiuoju broliu» ir, kad
rusų kalba taps pavergtuose
kraštuose oficialiąja kalba.

JAUNIMO RUSINIMAS

VI

New Yorke užsienio lietu
vių jaunimui buvo suruoštas
puikus literatūros vakaras.
Turėjom progos išgirsti ir pa
matyti šiuos autorius: Joną
Meką ir Antaną Gustaitį. \ isi iš kitų kraštų atvykusieji
buvom apdovanoti A. Gustai
Čio satyrinių eilėraščių rinki
niu «Ir atskrido juodas var
nas» ir Petro Tarulio romanu
«Vilniaus rūbas».
Antanas Gustaitis teikėsi
kiekvienam įrašyti savo auto
grifą.
Literatūrinę dalį sekė kok
telis Po kokteilio apšilau
kiau pas ponią Vizgirdienę,
New Jersey valstijoje Tai
mano draugė iš Vokietijos lai
kų, Pas ją teko susilažinti su
p. Biidrecku Tai vienas iš
veikliausių jaunuolių politinė
je srityje
Šiuo metu svarbiausias ma
no užsiėmimas tai šešių savai
čių lituanistikos kursas For
dham universitete New Yor
ke. Dėsto dr. Vasys ir dr. šie
pety ė. Dr. Vasys dė to gra
matiką o dr. Šl-epetytė tauto
saką Turėsim keletą paskai
tų prof. Antano Salio ir me
nininko p Jonyno apie lietu
vią liaudies meną Prof. Bra
ząitis skaitys apie šią dienų

M-ETA!

Rusinimui

literatūrą Tarybų Lietuvoje.
Kursą pradėjom 19 studeta
tų: 11 iš paties Naujoj ko, 2
iš Argentins. 3 iš Urugvajaus
2 iš Australijos ir aš iš Bra
zilijos. tet kaikurie iš kitų
kraštų jau išvažinėjo, dėl lai
ko stokos.
Šiandien (liepos 14) mūsų
kiasėn atsilankė «Darbininko»
redakcijos žmonės ir parašys
apie mus reportažą nufoto
grafavo ir patalpins «Darbi
ninkes Ta pro-ga turėsim jau
kų priėmimą Tad ir vėl links
minsimės ir vėl garsiai skam
bės lietuviškos damos
Liepos 19 atvažiuoja apio
50 jaunuolių, kitų kraštų lie
tuvių kurše ekskursavo po
Ameriką ir Kanadą, globoja
mi kun Margio, MiC Naujor
kiečiai rengia mums visiems
šaunų balių liepos 23. Tai ir
vėl bus labai linksma, Bet
drauge skaudės širdelę nes
jau bus laikas, tas baisusis
laikas skirtis. O kaip buvo
smagu visiems kartu gyven
ti, lyg viena laiminga šeima!
Viso geriausio!
Rymantė

Didžiausias dėmesys krei
piamas į jaunimo rusinimą.
Pradžios mokyklose numaty
ta daugiau valandų rusų kal
bai negu visiems bendrai pa
ėmus kitiems dalykams. Vai
kai turi skaityti rusiškas kny
gas. klausytis sovietinio ra
dio, dainuoti rusiškas dainas
ir mokykloje kalbėtis rusiškai.

«PAVADŲ TOJAi»

Oficialiai Pabaltijo valsty
Iš kairės: ina Mariunaitė — Vokietija; Rymantė Stebės
valdomos vietos Komunis
pon-iityte
Brazilija; Rikardas Banuiis — Vokieti,a vado
tinių partijų, o neoficialiai ad
vauja jaunimo posėdžiui «Dainavoje» 1Ü66 m
ministraciju ir ūkis yra sovie
tinių valdtn nkų lankote. «Pã
vaduotojai» tai jaunų komu
BALTIJOS TAUTU RUSIFIKACIJA
nistų generacija, kuri prieš iš
v Šaukimas
siunčiant į ok. kraštus, išei
na intensyvų parengimą. Jų
Muenchene leidžiamas Eit susitarę tvirtina, jog šie kraš atlyginimai didesni, negu jie
ropos žurnalistų žiniaraštis tai, kur kas labiau panašūs, uždirbtų Sov. Rusijoje.
«Freie Presse Korrespondenz» o ypač kuhūros požiūriu, į
1966 m. balandžio mėn nr. 4 laisvuosius vakarus Dar dau NEAPYKANTA VIETINIAM
paskelbė estų žurnalisto Juri giau, šios pavergtos tautos,
ELEMENTUI
Adila strai p»nj; jame jis na kur kas šviesiau atrodo ir už
Jie yra klasiškas kolonijinių
grinėja pas baisėtiną vietinių savo pavergėją.
isi žurnalistai, diplomatai valdininkų tipas. Jie turi uežmonių gyvenimą ir Lietuvos,
Latvijos ir Estijos rusifikaciją. ir šiaip jau turistai iš Vaka aprėžtą valdžios g lią ir gi
Paskutiniais metais kai ku rų. gavę Maskvos leidimą nu liai įsisąmonintą neapykantą
riem laisvojo pasaulio žurna vykti j Vilnių, Rygą ar Tali vietiniam elementui. Jie gauna
listam pavyko gauti Maskvo ną, buvo dabojami agentų. nemokamus batus, turi ilges
je leidimus apsilankyti Balti Tie palydovai niekad ir nie nes atostogas, o grįžusių į Ru.
jos kraštuose. Jie visi, kaip kur tų vakariečių keliautojų siją laukia paaukštinimas tar
nepaleisdavo iš akių Ypačiai nyboje. Nepaisant tai valdi
kas krito į akis tai spausdin ninkavimas Pabaltojo valstybė
ta propagandinė medžiaga, ku se nė a patrauklus jaunųjų
ATENÇÃO
ri iki nuobodumo byloja apie komunistų tarpe. Jų pagrinui
Pabaltijo kraštų pažangą Ta nis uždavinys yra mažąsias
A JAM PA MENTO LI TUANO
čiau agentai nutyli apie ke tautas «pritempto prie komu
ONDE, No PAIOL GRANDE, recanto que é uma
Mautojų pastebėtą skirtumą nistinės kultūros lygio ir įjung
verdadeira Suíssa braePeira, à 200 kirns, de S. Pauio
tarp Pabaltijo ir Rusijos, ku ti jas į tautų šeimą, kalban
(perto de Campos de Jordão)
rioje komunistinis režimas čią rusiškai*. Bet tai beveik
QUANDO? dias 13-14-15 de Agosto de 1966
viešpatauja 50 metų, ir kur neįvykdomas uždavinys, nes
Partida dia 13. sábado:
kultūroms ir ekonomuos lygis vietiniai gyventojai atsako vis
às 13,30 horas saída de V. Zelina para a Moóoa
yra žemes n s nei tai pst-ebė gilėjančia neapykanta vis
às 14,00 horas saída da Moocą/R. Lituânia, 67
ta Lietuvoje, Latvijoje bei Es kam. kas rusiškai sovietiška,
Vol a dia 15 (saída do P Grandezas 14 hs )
ir stropiai saugodami sav©
išjoję
Preço 30.000 cr.
indue todas as despesa^
Iš tų užsieniu koresponden kalbas ir tradicijas.»
(viagem, estadia, etc.)
tų paskelbtų straipsnių darosi
Condições de pagamento:
aišku,
kad tio spaudos žmo
&•
Praėjusiame «M./L..» nume
Jií.000 čr. no ato de inscrição
nės suprato, kad Kremlius at
ryje
pirmame puslapyje foto
20,000 cr, até 5 de agêsto
neštojoj* vergija nepakėlė gy
Levar roupa esporte e roupa <ie cama.
veninio lygio. Jų įsitikinimu, grafijoje jaunimo diskutuojan
QUEM PODE IR? Todbs acima de 13 anos de idad^VJ šie kraštai savo aukštu moks čio Dainavoje prie Spyglio
ATRAÇÕES: Esportes, (natação passeios a cavalW lo lygiu visados buvo aukštes ežero matome kelis Urugva
basquete, ping pong, patinação etc.); conferências me- ' niame civilizacijos lygy už jaus lietuvių jaunimo atsto
sa redonda, fogueira, show, etc.
vus: p, Dr Alfr. Stanevičių
rusus.
QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão de Tra
(kairėje) ir pJę Aliciją Ma
Ir šiandien komunistiniam bel Miniauskaitę (viduryje)
balhos do «Ano da Juventude Lituana».
o>kupantui nepavyko per dau ponios Paulos Rimienės se
COM QUEM INSCREVER-SE?
gelį metų sukrautų kultūrinių sers dukterį, kuri didelę me
Alionis Jr. — Parque das Nações, tel. 07/ 46-1217lobynų sunaikinti. Taip pat tų dalį praleidžia pas savo
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacjo, tel. 5-0171.
jiems nesiseka įgimto baltie dėdes ponus Rimšus Brazili
Ricardo Brazlauskas, Mooca, Dias Leme 544.
čių technikinio talento, išra
Helena Šimonis — V. Zelina, Tel. 63-4938,
joj*ATENÇÃO Não espere o último dia para se ins,,.., dingumo sunaikinti.
Pabaltiečių mokslininkai len
erever, pois há limite de lugares
'
gvai visur nukonkuruoja ru-
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MBSŲ LIETUVA

w® m. rugpjūčio 4 d.

i

Kompartijos ir komjauni
mo veikėjai jau senas laikas
deda pastangas civilinių san
tuokos aktų
iškilmingumu
lenktyniauti su bažnytinėmis
santuokų iškilmėmis, nors U
gi šiol dar nepavyko suga^
voti
tokiam tikslui tokių
apeigų, kuriose visiškai ne
būtų Katalikų Bažnyčios Lie
tuvoje iškilmių pamėgdžioji
mo.

(pabaiga iš 2 pusi.)

meninius ar kultūrinius skir
tumus, kuriuos išryškina oku
puotos Lietuvos ir mūsų gy
venamųjų kraštų ekonominės
socialinės, politinės kultūri
nės ir laiko sąlygos.
Iš septyniolikos kraštų su
sirinkę realiai jaučiame šiuos
skirtumus. Vienybės pagrindu
tad laikome nusistatymą tau
tos reikalu ir bendrą sutari
mą. pagrįstą atlaidžiu asine
nišku viens kito supratimu
dabar ir ateityje.

Už vis brangesnį laikome
savo ryšį su jumis, mūsų ben
dramečiais Lietuvoje. Kartu
trokštame laisvai kurti, moky
tjs, melstis praleisti laisvalai
kį, kurti šeimą ieškoti asme
nines laimės.
Džiaugiamės kiekvienu žodžiu apie jus ir iš jūsų, ir
stengiamės, kiek sąlygos lei
džia, pranešti apie save iš
mūsų veiklos ir deklaracijų
mūsų nusistatymai aiškūs,
jus ž ūrime. kaip į br-liūs ir
seseris, niekada ir niekur ne
perkeldami į jus priešingumą
kurį jaučiame okupaciniam
režimui
Kad oo tiek išeivijos metu
f'iisirenkame net antrosios ar
t ečtosios kartės lietusių jau
nimas yra ne tik mū«u pas
tangų bet ir jūsų vilčių ir ti
kėjimo mum s reiškinys. Šios
viltys jungia mus visus

JAUNI «AS GYV S K N
GRESO SIM OŽIU UOS

(tęsinys iš praeito nr )
Laisvinimo darbas ir jauno
ji krta siumpoaiume įvairių
kraštų atstovai išryškino bū-

tinųmą gerų vadų, autorifcetin
gų, gerai paruoštų. Keltas rei
kalas jaunimui jungtis į Vii
ką, Altą, bet daugiausia kon
centruotis į kultūrinę veiklą
Lietuvių bendruomenėje

Buvo svarstoma problema,
kaip pasiekti geresnio susi
pratimo tarp senosios ir jau
nosios kartos. Išryškinta min
lūs, kad nereikia daryti skir
tomo tarp kartų, o žiūrėti, ko
kie siekimai, ir vieningomis
jėgomis siekti, kas mums
svarbu.
Lietuviško švietimo simpo
ziume buvo kelta problema,
kaip gauti daugiau mokytojų
lituanistinėms mokykloms. Siu
lyta bandyti įtraukti mokyto
jus iš valdinių mokyklų, Kel
tas mokslo priemonių reikalas, svarstyti būdai, kaip dar
daugiau vaikų įrašyti į lituanistinį švietimą. Sekcija daly
vių skaičjum nebuvo gausi,
bet ėia s ebėtojais dalyvavo
ir vyresni lietuviško švieti
mo vadovai
Religinė sekcija

Simpoziumas
krikščiony
bė i’ šių laikų ieškojimas sim
bolingai buvo aukščiausiame
kambary — 26 aukšte Gau
sių dalyvių tarpe buvo iške*
ta mintis- ka ne visos šei
mos yra davusios reikiamą
religinį išauklėjimą jaunimui
Tai tori papildyti kritoščioniš
koji v suomenė Bažnyčia vi
suomeniniame susirinkime pla
Šiai apdarė dūri ateiti su sa
vo aktyviu darbu pasauli e
čiams Ypač svarbu, kad reli
ginis gyvenimas būtų gilus,
svarstyta kaip ugdyti pašau
kimus
Sprto sekcija turėjo apie
40 dalyvių Vienas įdomiau-

šių su manymų — su

Daugumoje visi sugužėjo j
studentijos organizuotus sim
poziumus ir planuotas moks
leivių simpoziumas neįvyko.
J Pr.

KAUNO ROTUŠĖ netrukus
gaus paskirtį visai panašią į
bažnyčios: joje bus «santuo
kos rūmai» tai yra, vieta,
kur būsią atliekami civilinių
santuokų formulai su iškil
mėmis

1 ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Macelionis, Rua lat-ai, 150 — Casa
Verde. T( 1. 51 4011
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lituania, 67, Mooka — Tel.
92 2263

KIRPIMO IR SIUVIMO

Caixa Postal 371

—

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

uAI KOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadto
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbe
dienomis 7 r 7 30 vai, arbs
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d,
mišios.
7
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias

ntrą

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
iių braižybos ir pritaikomojo meno
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokyt -jas
valdiškiems egzaminams ( hab-diiação )
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional
Pamokos vyksi
akmi

Užsirašyti pas mokyklos direktorę Soti pi i - įkaitę
—:— Rua oa Graça. 381
casa 6
Bo
H

Jaęana klierikų kopi 8,15 vai.
or. Retir»
vai
•’tinga ‘.£«1 vai

15

\ytiM

Jei»'
i-

--------

vai

k utinį
Vila - nastacio -• 3 vai
Vila Ronilha 10 vai.
y Prudente 18 vai.
ir

PIGI

IR

GERA

K O K Y 3 F

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams
Raštinė: Rua Newton Prado, r86, rel. 52 2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

SIUVYKLOJE LAURO

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras -- V. Prudente

Iždininkas p, JURGE GAR§
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

“fcrija”

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

ZI LIJO J — Pirmininkas p.
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606,
Tel. 8-6423.

irmą mėnesio sekmadienį,
arque das cações '© vai .
'asa Verde 1 ’ * vai

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

AUTOMÓVEIS

..........

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

40KYK

Metalúrgica ARPRA LIDA.
PARA

pusi s

i

V. ANASTACIO, Rua Gamar
cąn, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

sportu

eiti į lituanistines mokyklas,
jungti lituanistinį švietimą su
susidomėjimu sportu. Svarsty
ti sportinės spaudos klausi
mai Pranešto, kad už pwfros
savaičių pradės eiti sporto
žurnalas «Sportas». Plačiau
apie šį simpoziumą sporto
skyriuje.

lemu—mu

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trant
iiuojama KETVIRTADIENIAI?

18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

PLATINKITE Vii

NINTELI PIETŲ AMERįKO?

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
z

.

•

■ ■■■

(E

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

1

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

’LIETUVA».

São Paulo
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

UHAW CAKKIEKI „„

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

Lindoya vanduo yra jonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik..į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
siiikinkite ir visados naudokite!

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Rua. Dino Bueno, 795 a 835
Telefones? ^51-4019 e 51-2223

Fábrica e Escritório;
Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Caixa Postal 3967
*®Õ»

SÃO
j; į-

PAULO
e

;

6

Liet. Kat. Moterų Draugijos visų narių vardu
sveikiname Didžiai Geibiamą

švenčiantį 35 rių metų kunigystės jubMiejų.
Telaimina Aukščiausias ir tolimesnius Prelato žingsnius
besidarbuojant Dievo garbei ir Lietuvos labui.

LITUÂNIA. 67

—

MOÓGA

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU
GIJOS rengtas vakaras liepos
men. 17 d davė pelno 315.130
kruzeirų, kurių 150 00 kruzei
rų, pagal susitarimą, įteikta
•Sąmokslo prieš savuosius»
artistų kolektyvui ir 20 000
kruzeirų «Mūsų Lietuvai» dėl
naajo raidyno. Tokiu būdu į
Draugijos kasą įdėtas tikutis
145 830 kruzeirų sumoje,
Lietuvių Bendruomenės Cho
ro rengtasis pokjlis gerb. pre
latui P. Ragažinskul pagerbti
praėjo geroje nuo alkoje. Prie
kibai gausiai apkrautų stalų
ir gardžiai ponios a. Triubie
nės pagamintų valgių apie
porą šimtų svečių - choristų
ir kitų gerb Prelato draugų
ir gerbėjų gražiai linksminosi.
Choro pirmininkas p. Jo
nas Šepetauskas pradžioj pa
Sveikino Pre’a ą neseniai pa
minėjusi 35 metus Kunigiško
darbo ir pakvietė žodį tartj
Dr £ iziejų Drauge’} kuns
palygino gydytojo bei kunigo
darbą, bei pahnkejoxgerb Pre
latui dar ilgai pasidarbuoti
sielų labui
Choro vardu sveikino p lė
Aldona Butrimavičiūtė, jo var
du dovaną įteikė p lė Lucija
Šukytė, o su m^žinišku tortu
į sceną įvažiavo p lė Milda
Černiauskaitė Gerb Prelatas
turėjo «užpūsti žvakes», vi
siems linksmai dainuojant ii
ginusių metų. Savo išgamoje
kalboje gerb Prela as papasa
kojo apie savo jaunystę ir
paskirtį Brazilijoje lietuvių
tarpe,
P Jurgis Sliesoraitis iškėlė
nenuginčijamus gerb. Prelato
nuopelnus ruošiant 1H jį P.
A. L K, kurio Pirmininkas
buvo gerb Solenizantas.
vakaro būvyje p. Alt, Ku
bliekas parodė ill jo P.A.L.Kf-ilmą pagamintą p. Alt. Žibo
ir p. Alf. Kublicko.

ŽILVITIEČIŲ ŠVENTĖ

Kiek kruopštaus darbo įdė
ta «ŽilviUęčių» globėjos ir mo
kytojos p.-M. Vinkšnaitienės
su dukra $$ta! Kiek dardo pa
švęsta ir keletos dešimčių vai
kūčių tokiai gražiai progra
mai paruošti! Gaila, kad tuo
jų darbu pasigėrėto ir savo
jaunimu pasididžiuoti nesusi
rinko nė šimto žmonių!
O juk per keletą savaičių
ta šventė buvo skelbta laikraš
tyjel Ir kaip nuoširdžiai kvies
ta atsilankyti ir savo vaiku
čius atsivesti Deja tą pakvie
timą išgirdo tik labai maža
jautresnių širdžių Ar tai nė
ra šalto vandens bačka ant
vaikučių ir jų mokytojų pasi
šventimo! Kokį entuziazmą
gali sužadinti tuose vaikuose

—

SÃO PAULO, '13

NUMERIO

KAINA 1@0

PRELATĄ PIJŲ RAGAŽINSKĄ,

RUA

ATSKIR®

Valdyba

vaidinti, dainuoti, šokti be
kūrėjo Šv Ignaco metinę šven
ALAUS FSSTIVÁLIS
veik tuščiai salei?
tę. Per 9 dienas buvo nove
Rengiamas V? Zelinos para nos namaldos O paskutinį sek
Prieš metus laiko p M.
pi
jos
bus 20 d. rugpjūčio. Pa madieci mišioms atėjo dau
Vtoakšnaitienės vadovaujami
«Žilvitiečiai» paskelbė Vajų kvietimai ja» pradėti pla giau žmonių, negu šiaip sek
Milijonui
kruzeirų tinti Įsigijusieji pakvietimą, madieniais T. J Kidykas at
sukelti būsimai jaunimo eto-. atvykę festivaian gaus boka laikė mišias ir pasakė pa
vykiai Energingas «Žilvitie- lą ir alaus galės gerti kiek mokslą, nurodydamas, kaip
Čių» ir visos jų valdyba s bei norės ir tai veltui. Šokiams šv Ignacas prisidėjo žmo
gros orkestras. Festivalo vie gaus garbei ir vertei pašau
tėvelių darbas tikslo pasiekė
ta
-- Vila Belos lietuvių mo lyje iškelti.
Pirmasis milijonas surinktasJei ta saujelė pasišventėlių kykloj
galėjo per metus laiko su to
Sekmadienį po pietų posė
kia maža kitų parama milijo
Paskutiniame «M. L.» nu
ną kruzeirų sukelti, ką galė meryje klaidingai atspausti džiavo Jaunimo Metų komisi
tų padaryti lietuvių kolonija p Bacevičiaus anūkų vardai
ja ir suplanavo Paiol Grande
S Paulyje, jeigu vieningai vi Turi būti Beatriz ir Flavius.
išvykos pa gramą.
si pasidarbuotų ir pasiauko
tų! Nereiktų nė visų darbo!
DĖMESIO!!!
Jei nors trečdalis kolonijos
žmonių sutartinai dirbtų ir tai
Autobusai į Paiol Grande
pajustumėm naują gražų pa
iš Zelinos išvažiuos šešt-adie
vasarį. Ačiū «žilvitiečiams ir
nį, rugpjūčio 13 dieną 9 vai
jų pasišventusiai valdybai bei
«MUSŲ LIETUVOS»
ryto, ir tenai nuvažiuos 14 va
p, M. Vinkšnaitienei už gerai
PRENUMERATORIAI
landą.
atlikto darbo šviesų pavyzdį!
Ekskursija sugrįš S. Paulin
Po 10 00 cr.: Edv. Pažėra,
rugpjūčio
15 dieną 2) va
Kazys Vosylius, Petras Su
landą
Ateitininkai pakvietė Ponią kys. Vincas Dauknys, VI. Po
M
mkšnaltiėnę padėti jiems uius. Petras ŽarKauskas.
surengti šiais metais Jauni
Po 8.000 cr.; Adolfas Pris
AUŠROS choro repeticija
kaitis, Adelė Stankevičienė
mo Šventę kuri bus šių me
bus rugpj 6 d 19 vai.
Po 5.000 cr : Pr Paunksnis,
tų pabaigoje. Tautinius šo
Ign. Vijūną^ nt Gudonis J
kius jau reng a p. Julius Gui
ga kuris džiaugiasi sudaręs Balčiūnas, J Jenčius Anelė
Nors ir gerokai lijo bet į
daug žadančią tautinių šokių FarloĖ Ona Ziobier, J Butaus T. J Bružiko misijų pradžią
kas VI Jurgutis Elena Pavi- Parque das Nações susirinko
šokėjų grupę.
lonienė, Ant Saurusatis, Al. apie 50 žmonių. Misijos pasj
Sajkowski. J Ramanauskas, baigs rugpj. 7 d
Šv Juozapo Vyrų Brolija A. Mazastavlčius St, Cepsų dideliu entuziazmu prade
kauskas, J. Miliauskas, J, Bag
jo rengti Spaudos Balių, ku džius, J. Bernotas, K, Bace
Grįždamas iš CIAS konfe
r'S įvyks rugsėjo 17 dieną vičius
renciją Limoje rugpjūčio 1 d.
Mokoje Rua Litoania, 67.
lietuvius tėvus jėzuitus aplan
Pakvietimus jau galima gau
kė jų viršininkas T. Marijo
NAUJOMS RAIDĖMS
ti pas tos Brolijos narius: Juo
Schoeneriberger,
šveicaras,
zą Baužį — V. Zelina, brolius
kuris yra išrinktas vokiečių
AUKOJO.Juozą ir Jurgį Matelionius —
jėzuitų provincijų asistentu
Casa Verde, Motiejų Tgma
Po 10 000 cr.: Jonas Bag
prie kurių priklauso ir Lietu
liūną — V Prudente, «Mūsų džius i dėlė Stankevičienė.
vos Provincija.
Po 5 000 cr..- J Butauskas,
Lietuvos» redakcijoje — Mo
Ona Zubelienė, J. Miliauskas,
ka. Spaudos Baliaus váeas in
Prieš dvi savaites buvo «už
formacijas galima gauti tele K, Vosylius.
fonu 51-4011, pas Brolijos pir
Po 2 500 cn.: Pr Paunksnis, pulas» p. J. Žvingilo butas.
minto ką J. Matelaonį.
Ign Vijūnas A Gudonis, V. Būrys jaunų vaikinų ir mer
ginų apsiginklavusių jaunys
Sprindys, K Bacevičius.
tės linksmumu ir nuotaikumu
2.006 cr, Vladas Jurg
Primename norintiems vyk
aplankė ponų Žvingilų butą,
ti 13-15 d, rugpjūčio j lietu
sveikindami plę V. Žvingilai
vių jaunimo stovyklą, Paiol
Tėvai Jėzuitai praėjusį sek tę jos gimtadienio proga, kur
Grande, nedelsti su užsirašy
madienį kukliai atšventė savo buvo priimti su Uetuvišku
mu. Taip pat pramename, kad
jaunimas privalės aikytis sto
Iškils trispalvė vėliava, skambės daina
vykios vadovybės nustatytos
dienotvarkės. Gali vykti irM,
LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOJ PAiOL GRANDE,
tėvai.
200 klm. nuo S. Paulo, rūgpiūčio mėn. 13—15 dieno
mis. Programoj paskaitos su'diskusijomis, įvairių rūšių
JAUNIMO DĖMESIUI sportas (plkukiojimas, jodinėjimas arkliais, stalo tenisas
krepšinis, tinklinis) vakarais laužas su menine progra
Liet, Kat Bendruomenės
ma. Gera virtuvė — valgis. Ir už visa tiktai 30.000 cr.
Choras sekmadieniais, nno 18
Užsirašant įmokama 10.000 cr., o likusius ligi 5 die
ligi 22 vai. savo būstinėje]
nos rugpiūčio.
Jaunimo Namuose, Vila Želi
Su jaunimu gali vykti tėvai ir nejaunimas, reikia
noje ruošia pasilinksminimus,
vežtis maudymosi kostiumą, paklodę ir kaldrą
į kuriuos kviečia visą S. Pau- i? •
Užsirašyti Vila Zelinos klebonijoje, Fone 63 5975;
lo lietuvišką jaunimą. Taip:
Eleną Šimonytę Fone 63 4938; Joną Bagdžių Vila Orą
pat Jauimo Namuose yra torio, rua Ministro Salgado Filho, 317; Tėvus Jėzuitus
įrengtas dar neseniai atida- Fone 92 2263; G. Kubiliūnaitę, V. Anastacio, Fone 5-0171
rytas švarus bufetas, su man
Joną Šepetaųską, Fone 63-5336; Pr. Ailonį, Fone 4-6217
dagiu patarnavimu. Čia gali .
R. Braslauską, rua Dias Leme, 544, Mooka.
ma patogiai ir linksmai pra
Užsirašymo laikas ligi 1 d. rugpjūčio.
leisti sekmadienių vakarus.
Stovyklą organizuoja S Paulo Lietuvių Jaunimo
Organizacijų ir JaunimoMetų Komiteto Atstovai.

nuoširdumu Jaunieji padarė
šeimininkams daug «nuosto
lio». Malonūs šeimininkai lau
kia tokio «užpuolijno® dažniau
pasikarto jant.
.
Liepos 31 d. ponų Kubiliū
nų sūnus Ramūnas šventė sa
vo 17tą gimtadieaį. Susirinkę
jauni jo draugai i»' kiti' jo šei
mos bičiuliai linkėjo jam gra
žios ateitoes. Ramūnas lanko
scientifiką ir būdamas dviejų
metrų aukščio yra geras krep
šininkas, priklauso «Palmei
ras» klubui

ARGENTINON VAŽIUOJAN
ČIŲ DĖMESIUI:
Be dokumentų paskelbtų
«M. L.» liepos 7 dieną reika
linga už «geležinės uždangos»
esančių valstybių piliečiams
pristatyti Argentinos konsu
latui:
1 Carta de apresentação de
uma firma*
2. Certificado de buena con
ducta
3. Certifado politico e social,
įteikus visus dokumentus
Argentinos konsulate afesaky
mas gaunamas 3 mėne ių tbė ,
gyje Prašoma nevėluoti.

HIP DE JANEIRO
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Birželio 26 d. Jonas ir An
tone Saurutšaičiai atšventė mo
teryst-ės sidabrinį jubiliejų,
Buvo pakviestas kun J Ja
nilionis La Salete parap, baž
nyčioje buvo atlaikytos vaka
rinės Mišios su visomis jubi
liejinio palaiminimo apeigo
mis ir nuoširdžiais sveikini
mu bei linkėjimų žodžiais.
Abu jubiliatai verti pagarbos
būdami geri lietuviai ir kata
likai.
Namuose buvo suruoštos
vaišės; kuriose dalyvavo aps
ti giminė ir geri bičiuliai
Linkime sulaukti auksinio
jubiliejaus.

JUOZAS ir VERA AZBARA!
nutraukė savo ilgametės pro
fesijos darbą parduodami mo
terų grožio galioną, kurį tu
rėjo įrengę Ipanemos rajo
ne. Už gautuosius pinigus pri
sipirko nejudomo turto; kurio
pajamos sudaro pragyvenimo
šaltinį. Patenkinti užsitikrinę
savo ateitį ramesniu gyveni
mu. Prie Azbarų' prisiįąiko se
nutė motina Antanina^Prilipienė, o vaikai jau vedę —
sūnus inžinierius Gardos Jose
gyvena S. Pauly, duktė Heide
gyvena Rio,
.
/
Felicijai Tudrei padaryta
operacija Vokiečių ligoninėj.
Pagrįžusi «amo jaučiasj<gerai.
Ignai Dubauskui padaryta
chirurginė operacija Moncor
vo Filho ligoninėj, sveikata
jau pradeda po truputį susti
prėti.

