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Plačiajame Pasaulyje
Kipro Sala

NAUJO KARO ŽIEŽIRBOS.

Praėjusia savaitę šioje sa
loje vėl įvyko susišaudymai. 
Graikai gyventojai kaltina tur 
kus, turkai graikus. Turkija 
traukia savo kariuomenę prie 
Graikijos rubežių. graikai pas 
kelbė visuotinę mobilizaciją. 
Š. Amerikos prezidentas John 
sonas kreipėsi j abiejų .’kraš
tų vyriausybes, prašydamas 
nesiimti jokių kariškų veiks
mų ir aiškintis reikalus tai
kiai. Ar paklausys — kas ga
li žinoti?
p—ni 
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Anglija
Britanijos vyriausybė nuver 

tino savo pinigus. Tas atsilie 
pė didžioje pasaulio dalyje. 
Juk šalia dolerio, anglų sva
rai buvo kita tartum tarptau
tinė valiuta, kuria vyksta pre 
kybiniai atsiskaitymai, pasko
los, investavimai ir kt. Eilės 
kr-.štų p’a’gai rėrrė«i Angli
jos svarais. Patys anglai la
bai nepatenkinti tokiu vyriau 
sybės pasielgimu ir net reika 
lauja ja atsistatyti.

Kancleris Harold Wüson 
teisinasi, jog tai padaryti bu- 
•vę būtinai reikalinga, kaip tik 
eko (ominiais sumetimais,

Anglų svarą nuvertinus vi
sų akys nukrypo į Š, Ameri
ka, ką jis darys su savo do
leriu? Washingtonas pranešė, 
kad doleris ir toliau pasilik- 
siąs tokios pat vertės ir ne
būsiąs nupigintas. Bet kadan
gi jau daug kartų ir JAV val
džios vyrai yra viena pasa
kę, o kita padarę; tai tas da
bartinis pareiškimas gali bū
ti tik bandymas žmonėms nu
raminti, bent tuo tarpu. Ką iš 
tiesų JAV padarys, pamatysi
me tik kiek vėliau.

Amerikiečių mokslininkų 
praėjusią savaitę į erdves iš
šautas «Saturnas-5» daugeliu 
pažiūriu yra nepaprastas, vi
sus rekordus sumušęs įvykis, 
kurs, padės jiems nusileisti 
Mėnulin žymiai anksčiau, ne
gu buvo galima tikėtis.] 
Iki šiol rusai vis didžiavosi 
kad jų rakietos esančios apa
čios didžiausios. Bet rusų di
džiausioji ir sunkiausioji ra- 
kieta sveria 13 tonų, kai ame 
rikiečių 300d tonų. Saturno 

motoro pirmoji dalis išvystė 
7 su puse milijonų svarų va
romąją jėgą ir per dvi su pu 
se minutės rakietą su visais 
instrumentais išmetė 50 klm. 
ir 809 metrų aukštumom

Tos dalies visam kurui iš
degus ir gjai atsiskyrus nuo 
visos rakietos, užsidegė an
trasis motoras, išvystas dar 
vieną milijoną svarų jėgos ir 
išsviedęs likusią rakietos da
lį į 185 klm. aukštybes. Tai 
padarė per 7 su puse minu
tės. Pagaliau tose aukštybėse 
antrasis išdegęs motoras atsi
skyrė nuo trečiojo motoro, 
kurs įstatė erdvėlaivį į kelią 
aplinkui žemę.

Trečią kartą beskrisdamas 
aplink žemę erdvėlaivis užkū
rė dar ki ą motorą ir tas iš
vystė 25.400 klm greitį, kurs 
iškėlė erd\ ėlaivį aukščiausiai 
nuo žemės.
Čia vėl užkūrė dar kitas pa
galbines raki c tas, kurios erd
vėlaivį pradėjo varyti 40.000 
per valandą greičiu. Tuo grei 
čia jis ėmė leistis žemės at- 
mof?erop. Kam tai? Moksli
ninkai norėjo išbandyti, ar to 
erdvėlaivio apsauginė specia
li medžiaga galės atlaikyti 
virš 5000 Faharenheito laips
nių karštį. Tiek turės įkaisti 
kiekvienas iš Mėnulio žemėn 
grįžtantis erdvėlaivis. Jei tas 
erdvėlaivio paviršutinis karš
tis pereitų į jo vidų, tai ke
liaujantieji astronautai sudeg
tų. Ir šitas bandymas garai 
pavyko. Erdvėlaivis viduje bu 
vo kiek reikiant vėsus ir ke
leiviams nebus pavojaus su
degti.
II—II 
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Vatikanas.
Šv. Tėvas praėjusį sekma

dienį pirmą kartą po opera
cijos pasirodė lange, tarė su
sirinkusiai miniai trumpą žo
dį ir sukalbėjo «viešpaties 
angelas». Jis dėkojo žmonėms 
už maldas, pasisakė, jog gu
lėdamas ligos patale turėjęs 
gražaus laiko dar geriau su
prasti šio gyvenimo trumpu
mą ir kaip reikia skubėt’ ko 
daugiau gero pauaryiijki įei
sime į niekuomet nebesibai
giančią dieną (t. y. amžinąjį 

Į RINKIMAI BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TARBYON

Paskutiniame posėdyje lapkričio 5 d. Bendruome
nės organizacinis komitetas nutarė Tarybos rinkimus 
pravesti sekmadienį, gruodžio 10 dieną šiose vietose:

1. Zelinoje Jaunimo Namuose.
2. V. Anastacio Dr. J. Basanavičiaus mokykloje.
3. Mooca, Dr. V. Kudirkos mokykloje.
4. Miesto centre, Pr. dovis Bevilaųua, 131, antra

me aukšte, Jaragua mokyklos kambaryje.

gyvenimą. Red.) Jis taip pat 
supratęs, jog mūsų sumišu
siam pasauliui už vis labiau
siai reikalinga daugiau geru
mo, dorybių ir tikėjimo.
B—II 
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Ižecizltij Cl
Krašto gyvenime didesnių 

atmainų neįvyko. Vyriausybė 
kovoja su finansiniais sunku
mais, daugybė valdininkų ti
krina pramonių, krautuvių 
knygas ir jieško, kas yra nu
slėpęs mokesčius. Pagautųjų 
yra šimtai vien S. Paulo mies 
te, ir jie baudžiami didelė
mis piniginėmis .'bausmėmis.

Pavergtoje Lietuvoje
VILNIUS. Spalio 1 paskelb

ta, kad iš Lietuvos kaimo sta 
tybos ministro pareigų atleis
tas drg. A. Bielopetravičius ir 
jo vieton paskiitas A. Bagdo
nas. Bagdonas yra joniškietis 
(iš Kalnelio), 40 m. amžiaus, 
baigęs Kauno °olitechnikos 
instituto su tybos fakultetą. 
Kemunistų partijoje yra 11 
metu.

(ELTA)

LIETUVOJE trūksta svogū
nų, česnakų ir ir kitų daržo
vių. Tenka jas supirkti ir at
sivežti iš kitų kraštų. Toks 
įsakymas paskelbtas spalio 4 
d. Vilniuje! Lietuva, žemės 
ūkio kraštas, ir tų produktų 
visada turėjusi per akis, da
bar tiek nuūkininkauta komu
nistinės sistemos, kad nė svo
gūnų ir česnakų nebeįstengia 
užsiauginti kiek reikia! Valio 
komunistiniam rojui!

PROF. DR. PRANAS B. ŠI- 
VICKIS rugsėjo 30 susilaukė 
85 metų amžiaus. Jis yra 
Mokslų Akademijos narys ir 
dar tebevadovauja Zoologijos 
ir parazitologijos instituto la
boratorijai.

Prof. Šivickas nuo 19C5 iki 
1922 metų gyveno jS. Ameri
koje ir čia baigė Valparaiso 
bei Missouri universitetus. Či 
kagos universitete įsigijo dak

ŠIO “M.
GARBĖS

L» NUMERIO
LEIDĖJAS YRA

P. NORBERTAS 
STASIULIONIS,
Zelinoje ir už jos ribų daug 

kam pažįstamas ilgametis iu- 

dustriaias. Sutinkamas bene 

visuose lietuviškuose paren

gimuose, koncertuose bei mi

nėjimuose.

Nuoširdžiausias jam ačių 

«M. L.» Administracija

Lapkričio Dvidešimt Trečioji
Tą dieną sukanka 49 metai nuo Lietuvos Kariuomenės 

sukūrimo, nes tą dieną buvo paskelbtas pirmasis Apsaugos 
Ministerijos įsakymas, pradedant organizuoti Lietuvos Karino 
menę. Todėl 23 d. lapkričio buvo įsteigtą savoji ginkluota 
pajėga ginti ir saugoti savo Tėvynę.

Mūsų savanorių pasiauKavimo cėka atgavome Tėvynės 
nepriklausomybę

Tą dieną pradėjo įsikūnyti musų atgimimo dainiaus Mai
ronio pranašingo nujautimo posmai;

O vienok Lietuva, 
Juk atbus gi Kada — 
Neveltui ji tiek iškentėjo.'..

Tnfp, ji atbudo , nes savanoriai, kariai, partizanai, šau
liai ir kit, nesigailėdami nei savo gyvybės, iškovojo Tėvy
nei laisvę.

Kovose už Lietjvos nepriklausomybę karo lauke pa
guldė savo galvas;

40 karininkų
1249 kareiviai ir puskarininkai ir

67 šauliai.
Kiek krito partizanų — tikrai iki šiol nežinome.
Garbė jiems, nes jie pasiaukojo, kad jų broliai gyven

tų laisvi. Už jų vėles melsimės 26 d, lapkričio Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Mokoje.

Brangi yra mums šioji šventė dar tuo, kai per ją mes 
lietuviai dar glaudžiau suartėjame ir dar kartą bendrai pri
simename pavergtą mūsų Tėvynę, visomis jėgomis, nors mo 
raliai, remiame savo brolius, kenčiančius pavergtoje Tėvy
nėje. Vienybėje galybė! Tad mūsų visų, ypatingai buvusių 
karių, šventa pareiga vieningai dalyvauti šioje šventėje. Ben 
drai dalyvaudami šioje brangioje sukaktyje turime progos 
nors dvasiniai suartėti su pavergtais mū.-ų broliais, nes kru
vinos vergijos naktis tebeniūkso ant lietuviškųjų lygumų» 
kluonių, miestų ir kaimų.

Tad visi, kas tik gali, dalyvaukime šioje šventėje ir iš 
visos širdies prisiminkime mūsų žuvusius ir tuos kurie pa 
vergtoje Tėvynėje beviltiškai tebekovoja už Tėvynės laisvę,

Garbė Tėvynės kūrėjams, savanoriams, šauliams ir 
kariams!

Savanoris kūrėjas —
Kapitonas Juozas Čiuvinskas.

taro laipsnį. Po to apie 5 me 
tus profesoriavo Manilos uni 
versitete Filipinuose.

DRĄSESNI ŽMONĖS

Komunistas rašytojas J, Do 
vydaitis «Liter, ir Mene» pa
sako savo nuomonę apie gy
venimą Lietuvoje:

«Žmonės tapo daug savaran 
kiškesni ir drąsesni, vis gar
siau taria savo nuomonę. Jie 
nepakantūs dogmų pelėsiams

•t . r

iš esmės domisi visuomeninė
mis ir kūrybinėmis problemo
mis».

«Sene sukirpimo propagan
distų mėgiamas^arkliukas, kad 
visos blogybės’tai buržuazinės 
atgyvenos, Bet sutinkame gy 
venime tokių, kurių tėvai ne 
pažino buržuazinės santvar
kos, tai negalėtų ir savo vai 
kų užkrėsti anais mikrobais, 
Deja, neturime literatūrinių 
kūrinių, kurie jieškotų to blo 
gi o šaknų...»

Kaip gali jų turėti, kai cen 
zūra nepraleidžia nė vienos 
kom. kritikos?
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DR. DOMAS JASAITIS

AKIS AKIN SU DIEVO MARINTOJU ALTIZERIU
Dr. Domas Jasaitis — medicinos daktaras, vi

suomenininkas, medicinos ir kt straipsnių autorius, 
«Lietuvių Enciklopedijos* medicinos skyriaus redak 
tori”s, nuo 1953 m. dirba džiovininkų ligoninėje 
Tampa, Floridoje (JAV).

«JŪSŲ PARAŠYTAS DIEVO MIRTIES LIUDIJIMAS 
NEPAGRĮSTAS...»

1966 m. gruodžio mėn. aš gavau «L. L.» redaktoriaus 
laišką, kviečiantį pasisakyti, kokia buvo mano asmeninė re
akcija išgirdus frazę «Dievas yra miręs».

Liga ir kitos gyvenimiškos kliūtys neleido atsakyti iki 
nurodyt" laiko. Maniau, kad šaukštai po pietų. Reikalas yra 
persenęs ir išgaišęs. Tačiau atsirado naujų priežasčių, ska
tinančių atgaivinti tą reikalą.

1967 m. sausio 26-27 d. atvyko j Tampą, Floridoj, pat
sai Dievo marintojas Thomas J. J. Altizer, Biblijos ir Religi
jos mokslų profesorius Emory Universitete, Atlanta, Georgia- 
Jis yra anksčiau parašęs «Oriental Mysticism’, «Biblical Es
chatology» ir «Mircea Eliade». Tačiau daugiausia trukšmo su
kėlė jo paskutinis veikalas «The Gospel of Christian Atheism» 
ir kartu su William Hamilton parašyta knyga «Radical Theo 
logy and the Death of God».

Prof. Altizer savo naują «teologiją» taip aptaria «Teolo 
gija, pasiryžtanti patenkinti mūsų laikus, teologija, priimanti 
istorijos lėmimą, pirmiausia privalo suvokti Dievo mirties 
teologinę reikšmę. Mes privalome įsisąmoninti, kad Dievo 
mirtis yra istorinis įvykis, kad Dievas mirė mūsų visatoje, 
mūsų istorijoje, mūsų buityje».

Teigimai ir Atkirtimai
Aš glaudžiausi per visą gy

venimą prie Dievo, ieškojau 
jo visur esančios Dvasios al
savimo, tad negalėj u nenuei
ti į prof. Altizerio paskaitas, 
kurių buvo trys Pietų Flori
dos Universitete, Tampoje.

Lektorius vidutinio amžiaus, 
neaukštas, bet gražiai nuau
gęs ir mikliai valdąs kalbos 
aparatą. Jos įtaką sustiprina 
meistriška gestikuliacija, Ma
tomai tenka jam dažnai kal
bėti, nes visa paskaita primi 
nė gerai įscenintą monologą. 
Pradėdamas pabrėžė, kad «Die 
vas mirė» sąvoka neturi .nie
ko bendro su Dievo marumu 
ąr nemarumu, bet liečia tik 
modernią teologišką pažiūrą 

interpretuojant Kristaus moks 
lą. Metamas kaitinimas «Die
vo mirties» teologijai yra be 
pagrindo. Anaiptol: «Radikali 
teologija pirmutinė priėmė ė 

\^aus mokslą ir su visu rimtu
mu».

^Tačiau naujoviškai teolo 
gijai nepriimtina krikščiony
bės pažiūra, kad «Dievas yra 
nekintantis, transcendentinis 
ir neemociagas.. Altizer ban
dė išryškinti ir įrodyti plyšį 
tarp Jėzaus mokslo ir Bažny 
čios skelbiamo mokslo. Jo 
teigimu, Jėzus priklauso ju
daizmo apokalipsiniam pasau
liui. Jehovos liudininkai ir 
Septintos Dienos adventistai 
savo mokslu yra artimiausi 
Jėzaus mokslui. «Pietų kon
servatoriai teisingai galvoja

MUSU IIETUVX»

apie Jėzų... Jis nebūtų «lais
vės žygininkas» (freedom ri
der)... Jaunas Atlantos teolo
gas labai autoritetingai pa
brėžė «Nė vienas Jėzaus pas
kelbtas dorinis pradas nebu
vo originalus. Net vadinamo
ji «Aukso taisyklė» (Mt. 7,1<) 
buvo paskelbta penkiais šim
tais metų anksčiau. Jėzus 
nebuvo genijus, nebuvo Einš
teinas doros moksle»... Sekė 
daug panašių aforistinių ta
riamos išminties perlų.

Buvo — nebėr
Altizerio beklausant, kar

tais susidaro įspūdis, jog jis 
tiki, kad Dievas tikrai buvo. 
Jis sukūrė pasaulį. Bet "dabar 
jau jo nėra, nes jis susinaiki
no, įsikūnydamas Jėzuje Kris
tuje (kenosis) ir mirdamas 
ant kryžiaus. Sustiprinti teigi
mui «Dievas mirė- jis cituo a 
nekrofolizmu dvelkiantį Niet- 
z-chės posakį; Argi mes ne
girdime triukšmo duobkasių, 
laidojančių Dievą? Argi dar 
neužuodžiame Dievo puvimo? 
Ir dievai pūva. Dievas yra 
miręs». Ištaręs tuos žodžius, 
jis pergališkai apžvelgė audi
toriją. Bet klausytojai tylėjo. 
Tik keletas jaunų studentų 
po tos jo kalbos garsiai nusi
juokė.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 15 de Novembro, 244

Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

1967 m lapkričio 24 d

Klausimai
Paskaitai pasibaigus, buvo 

galima kelti klausimus. Aš 
nutariau ta teise pasinaudoti- 
Pirmą dieną nepavyko. Per
daug buvo klausiančių. Antrą 
dieną nuvykau anksčiau ir 
atsisėdau netoli katedros. Ga
lop ir man buvo leista kal
bėti.

«Pone Altizeri, aš jau se
niai domiuosi Jūsų čia svars
tomomis problemomis. Aš esu 
skaitęs jūsų ir Hamiltono vei
kalus ir su [įdomumu išklau
siau Jūsų paskaitas apie ra
dikalią teologiją ir Jūsų ne- 
atlaklų teigimą; «Dievas mi
rė». Atrodo, kad Jūs pasirašė 
te Dievo mirties liudijimą 
(certificate of death). Atsitik
tinai aš esu medicinos gydy
tojas. ir man tenka pasirašy
ti tos rūšies liudijimus. Mes 
gydytojai, labai rimtai žiūri
me į tą darbą, nes nenorime 
mirusiu paskelbti apalpusio 
komatozinio ar dėl kitokių 
priežasčių neturinčio aiškių 
gyvybės ženklų asmens ir 
tuo pačiu pakenkti jam pa
čiam bei kompromituoti gy
dytojų profesiją. Todėl prieš 
pasirašant mes labai stropiai 
patikriname visus vitalinius 
ženklus ir kitus duomenis, 
įrašomus į tikį pažymėjimą

Už padarytas klaidas ar su
klastojimus parašiusiam gy
dytojui gali būti iškelta ir bau 
džiamoji ir civilinė byla. To
dėl gydytojų pasirašomi mir
ties liudijimai būna paremti 
faktais. Manau, kad tokie rei
kalavimai turėtų būti taiko
mi ir Jūsų pasirašytam Die
vo mirties paliudijimui. Ta
čiau Jūsų paskaitos mintys, 
Jūsų atsakymai į pateikiamus 
studentų klausimus, nepatei
kė nė natūrfilosofinių, nė lo
giškų, nė psichologiškų, nė 
teologiškų įrodymų. Todėl aš 
abejoju to liudijimo teisin
gumu».

Kokie yra faktai 
Amerikoje

Daug studentų atsisuko į ma 
ne ir, nustebę, sekė kas bus 
toliau. Kalbėjau toliau:

«Apriorinės dedukcijos, jei 
jos nori būti teisingos, turi ati 
tikti faktus, skaitlines ar ki
tokius objektyvius duomenis... 
Kaip galima suderinti Jūsų 
šūkį «Dievas mirė» su dr. Gal 
lup 1952 ir 1966 m. tyrimais? 
Į klausimą «Kiek reikšminga 
religija jūsų gyvenime?» 70% 
atsakė -labai reikšminga», 
22% — ganėtinai reikšminga 
ir 7% — nelabai reikšminga; 
neapsisprendusių buvo apie* 
1%. Tad amerikiečiai yra re
liginga tauta. Net tų, kurie 
neprisipažįsta esą katalikai, 
protestantai ar izraelitai, 60% 
pareiškė, kad tikyba yra reikš 
mingas veiksnys jųjų gyveni
me ir tik 36% jai reikšmės 
nepripažino. Gal prof Altize. 
ris ar kaikas kitas norės su
mažinti tų skaitlinių vertę pa 
reikšdami kad atsakymai duo 
ti vadovaujantis socialinės ás 
meninės kurtuazijos moty
vais... Nemanau kad taip bu
vo. Juo labiau, kad panašios 
žmonių pažiūros į Dievą ir 
tikybą yra žmonėse ir už 
Geležinės Uždafieos.

(Bus daugiau)

Baisiu Baisiausia Motina
Aš turėjau atmintiniausią 

motiną visame pasaulyje. Kai 
kiti vaikai valgė saldainius 
pusryčiams, aš privalėjau val
gyti avižinius dribsnius, kiau
šinius ir paskrudintą tostą. 
Kada kiti užkandžiams sma- 
guriavosi saldainiais, užsiger 
darni «coca cola», aš turėjau 
valgyti sumuštinius. Jūs jau 
galite atspėti: aš ir vakarie
nės metu turėjau būti kitokia 
kaip kiti vaikai.

Tik vienas dalykas mane 
džiugino — kad kentėjau tas 
kančias ne viena: kartu var
go sesuo ir du broliai.

Mama visada norėjo žinoti, 
kur. jos vaikai randasi ir ką 
jie veikia. O įsivaizduokite 
tokius atvejus, kai mes pano- 
rėdavom prisijungti prie vai
kų visokiausių šaikų. Ji visad 
norėdavo žinoti, kas mūsų 
draugai, ką jie ir ką mes vei

kiame, kur esame Jeigu pa
sižadėdavome grįžti už vaian 
dos, turėdavom būti namie 50 
minučių, arba jau lygiai va
landai praėjus, tik jokiu būdu 
nė minutės vėliau. Man net 
gėda prisipažinti, jog neišpil- 
džius motinos įsakymo ar nu
rodymo, ji išperdavo mums 
kailį. Tėvo diržas dažniau bu 
vęs naudojamas musų sėdy
nėm išplakti, negu jo kelnėms 
prilaikyti...

Ar jūs galite įsivaizduoti to
kią padėtį, kada vaikui lupa
mas kailis? Ir už ką? Vien 
tik už nepaklusnumą! Paga
liau ir jūs gal suprantate, ko
kia buvo mano motina.

Mes privalėjom dėvėti šva
rius drabužius ir maudytis vo 
nioj, kai tuo tarpu kiti vaikai 
nešiodavo tuos pačius „drabu
žius dienų dienas, o apie vo
nią jiems nė pagalvoti nerei’ 

kėdavo. Aukščiausią įžeidimo 
laipsnį iš motinos patirdavo- 
me tada, kai ji, taupydama 
pinigus, drabužius mums pati 
siūdavo. Kodėl, o kodėl mes 
privalėjom turėti tokią moti
ną, kuri mus darė keistuolius 
prieš kitus draugus?

Baisiausias reikalas dar ne
pasakytas: mes turėjome eiti 
į lovą kasdien 9 vai. vakaro, 
o keltis — 8 vai. ryto. Mes 
negalėjome miegoti iki pietų, 
kaip mūsų draugai darydavo. 
Kada mūsų draugai dar ra
miai sapnus sapnuodavo, mū
sų motina naudodavo prieš 
mus «vaikų darbo» įstatymą; 
mes privalėjome plauti lėkš
tes, tvarkyti lovas ir atlikti 
visą eilę kitokių baisių darbų. 
Aš galVbjUy kad ji naktimis 
nemiegodavo, planuodama ką 
išrasti, kad tik vaikai nebūtų 
hė minutėlės be darbo.

Iš mūsų ji reikalaudavo vi
sur ir visada sakyti tik tiesą, 

kai kiti musų draugai meluo
davo, kiek tik norėdavo...

Kai jau buvome paaugi ai, 
motina tapo dar budresnė. Mū 
sų gyvenimas pasidarė dar la 
biau nebepakeliamas. Niekas 
prie mūsų namų negalėjo bir
binti automobilio signalo, kad 
mes lėktume pasivažinėti su 
draugais. Jeigu tekdavo pra
leisti ilgesnį laiką vakare su 
savo drauge, motina patikrin
davo, ar tikrai pas ją buvau- 
Niekad neturėjau progos (kaip 
kitos mano draugės) išdumti 
kur į Meksiką, kurį laiką pa
vasaroti ir ten susitikti su ko- 
kokiu nors bernužėliu. Dar 
pamiršau priminti, kad kai 
mano 12—13 metų draugės jau 
skirdavo berniukams pasima
tymus, tai mano senamadė 
metina neleido man to dary
ti iki 16 metų amžiaus. Intai 
susitikti buvo galima tik, maž 
daug, du kartu per metus. .

Metams bėgant, dalykai tru 

pūtį pagerėjo. Nors ir tada 
mes negalėjom tysoti lovoj, 
sakydami motinai, jog sorgam, 
kaip kiti vaikai darė, nenorė
dami eiti į mokyklą. Mūsų 
pažymėjimai turėjo būti visad 
vienos spalvos — su juodais 
pažymiais — bent patenkina
mi, kai tuo tarpu draugų pa
žymėjimuos mirguliavo ir ki
tos spalvos, rodančios suklu
pimus, pvz. raudona.
fefcGalų gale mes baigėm aukš 
tesniąją mokyklą. Išleistuvė
se dalyvavo ir mūsų motina. 
Per visą mokymosi laiką 
mums neleido nė pagalvoti 
apie «karjerą» pasilikti an
triems metams toje pat klasė
je, kai tuo tarpu mūsų drau
gai galėjo laisviausiai tai da
ryti.

Mūsų motina buvo aukščiau 
šio atsilikimo laipsnio pavyz
dys. Iš visų jos vaikų du pa
siekė aukštuosius mokslus 
kiti viduriniuosius. Niekas nie 
kuomet nebuvo nei areštuo-
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Rugsėjo 29 d. «Mūsų Lietuva atsispaudė Jo Eksc. vys
kupo Vincento Brizgio laišką j viso pasaulio lietuvius kata
likus. Jis pasakė, kad lietuviams yra suteikta garbė įsireng
ti Šv. Petro bazilikos požemiuose, visai arti prie atrastojo 
Apaštalo šv. Petro kapo, savo tautinę koplyčią, išpuošti ją 
lietuvišku religiniu menu. Ta koplyčia bus pašvęsta Aušros 
Vartų ŠvČ. Marijos, Gailestingumo Motinos šlovei ir bus nuo 
latinis paminklas mūsų tautos tikėjimo, kančių ir laimėjimų. 
Ją lankys tikintieji iš visų pasaulio kraštų. Jo Eksc. Vysk. 
Brizgys prašo viso pasaulio lietuvius prisidėti savo auka.

Šv. Juozapo Brolijos vyrai, apsvarstę tą reikalą savo 
tarpe, pasitarę su savo klebonu gerb. prelatu Pijum Raga- 
žinsku ir su Tėvais Jėzuitais, ryžosi imtis darbo ir sukelti 
nors ir kuklią sumą tos koplyčios įrengimui, nuo Brazilijos 
lietuvių.

Tuo reikalu parašytas laiškas J. E. vysk. Brizgiui, pra
šant daugiau informacijų, bus paruošti aukų pakvitavimai ir 
paskelbtas jų vajus/

Tam vajui Vyrų B olija tik vadovaus. Ji kviesis talkon 
visų katalikų organizacijų vadovybes ir narius, ka> tik bus 
gautas Vyskupo atsakymas. Tuo tarpu tą mintį skleiskime 
ęavo tautiečių tarpe. Brazilijos lietuvių katalikų savigarba 
neleidžia mums neprisidėti. Ne tiek svarbu, kiek mes išgalė- 
sim sudėti, bet yra svarbu prisidėti.

-------- ..'.J jįl

,Laisvojo Pasaulio Jaunimo -NovelėszApysal<os 

Konkursas

Detroito (JAV) St. Butkaus 
Šaulių kuopos 1968 m. kon
kursinių rašinių premijavimo 

tas, nei divorsuotas, nei drau 
gų sumuštas.
^«Abu mano broliai, atitarna
vo kariuomenėj ir skaitosi di
deli savo krašto patriotai. Ir 
ką kita už visa tai lieka kal
tinti, jei ne mano motiną kad 
vaikų gyvenimas nuėjo to
kiais keliais?

Ir tik pažiūrėkite, kiek mes 
per tokią savo motiną nusto
jome! Mes niekad nedalyva
vome jokiose riaušėse, nei 
muštynėse, nedeginome ka
riuomenėn ėmimo kortelių, 
taipogi nustojome gal net vi
so milijono kitokių dalykų, 
visko, ką mūsų draugai turė
jo nuo pat mažens iki šio 
laiko. Ji privertė mus išaugti 
giliai tikinčiais ir Dievo bi
jančiais, išmokslintais ir są
žiningais suaugusiais žmonė
mis. .

Ar tai ne baisių baisiausia 
motina?...

Paruošė Pranys Aliėnae 
L. L.

taisyklės:
1) Konkurso tikslas: Lietu

vos Laisvės ir Nepriklauso
mybės atstatymo 50-ties metų 
sukakties iškilmingas paminė
jimas.

2. Rašinių žanras: apysaka 
ar •novelė.

3. Rašinių dydis: penkias
dešimt (50) ar daugiau maši 
nėle rašytų (in folio) puslapi! 
vieną eilutę praleidžiant.

4. Rašinių turinys autorii 
pasirenkamas laisvai, bet pa
geidautina, kad būtų paryš 
kintas tas tautos solidarumas 
bei patriotizmas kovose už 
Lietuvos laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys jai 
buvę skelbti spaudoje konkui 
sui nepriimtini.

6. Konkurso dalyviai-ės: vi
si laisvojo pasaulio lietu vini
es ne vyresni 30 metų am
žiaus.

2. Rašinių premijos: I-moji 
—- 5(00 dolerių; ll-roji — 200 
deferiu ir IlI-Čioji 100 dole
rių!. l-mąją paaukojo Laisvės 
kovotojas, Detroito šaulys; 
tl-rąją premiją aukoja Detroi 
toJSt. Butkaus šaulių kuopa;

MÔSU LIETUVA

Lietuviška Daina Pietų Kryžiaus Padangėje
FELIKSAS GIRDAUSKAS

Lietuva — dainų šalis. Ma
ža terasime tautų kur daina 
taip visuotinai buvo įaugusi į 
tautos charakterį ir papročius, 
kaip Lietuvoje. Daina, kaip 
saulė, vanduo ir oras sudarė 
lietuvio gyvenimo būtenybę. 
Visas savo emocijas, kasdie
nybę, vargus, rūpesčius bei 
džiaugsmus lietuvis išliejo dai 
na. Daina yra jo dvasios ven
tiliatorius. Lietuvių liaudies 
dainos apima visus tautos gy
venimo aspektus. Daina — tar
tum magnetinė juosta į kurią 
ji įrašė visą savo vidaus ir 
išorės pasaulį.

ill-čiąją aukoja š- Mykolas 
Vitkus.

8. Šį skelbiamą konkursą 
vykdo, įvertina rašinius, pas
kirsto premijas ir rašinius 
spausdina — Šaulių kuopos 
Spaudos ir Kultūros sekcija 
— pirm. VI. Mingėla, sekr. 
Marija Sims, nariai: Leopol
das Heiningas, Marijonas 
Šnapštys (šių taisyklių red.) 
ir Alfonsas Žiedas. Esant rei
kalui sekcija kviečia talkon 
literatus ekspertus.

Konkursui pristatyti raši
niai spausdinami periodinėje 
ir neperiodinėje spaudoje Sek 
cijos nuožiūra be atskiro at
lyginimo ir neatsiklausiant 
autoriaus.

9. Kiekvienas rašinys atžy
mimas tik slapyvardžiu. Auto 
naus tikrasis vardas ir pavar 
de su spaudai tinkančia foto
grafija, trumpa autobiografi
ja, siunč ami prie rašinio bet 
atski ame užklijuotame voke.

JO. Rašiniai siunčiami sek
cijai šiuo adresu: Vladas Min- 
gela, 33546 Clifton Drive, 
Warren, Mich. 48C92. U. S. A* 
Vėliausia išsiuntimo vietos 
pašto štampo data - 1968 
m. rugsėjo pirmoji diena.
Detroito Šaulių St. Butkaus 

kp. b pandos ir Kultūros
Sekcija

Linksmas Lietuvos jaunimas.

Atsivežėm
Visai suprantama, kad lie

tuvis emigrantas, atvykęs čia 
į «Pietų Kryžiaus» kraštą, at
sivežė ir tėvynėje įgytą turtą 
— dainą. Pirmaisiais sunkiais 
emigracijos metais vienintelė 
mūsų emigrantų paguoda bu
vo degtinė ir daina. Pirmojo
je jisai skandino savo kasdie
ninius vargus dėl duonos kąs 
nio, o daina jis išliejo savo 
vidaus pergyvenimus. Dainoje 
tarp savųjų jis cartum grįžo 
valandėle^ į savo kraštą, į to
li paliktą tėvynę. Atsimename 
kad anais pirmaisiais emigra
cijos metais, kur tik susibūrė 
daugiau lietuvių, ten lietuviš
ka daina skambėjo per nak
tis Tai žino visi, kas gyveno 
lietuvių apgyventuose rajo
nuose. Šiandien lietuviška dai 
na pamažu tilsta kartu su se
nesniosios kartos nykimu, čia 
gimęs ir augęs jaunimas nu
tolsta nuo lietuviškos dainos.

Kuriasi chorai
Nenuostabu todėl, kad jau 

pirmaisiais emigracijos metais 
S, Paulo mieste pradėjo kur
tis ciiorai. Neturiu žinių kas 
kūrė pirmuosius chorus, ta
čiau prieš L. K. B-nės choro 
įkūrimą, veikė «Viltis», kuris 
likvidavosi, rod< s, 1936 m. Da 
lis to choro choristų perėjo į 
1937 m, susiorganizavusį L.K. 
Bendruomenės chorą ir tu me 
tų gale įkurtą ^Vytis» chorą. 
Miesto centre tuo metu veikė 
ir «Ryto» choras, likvida ęsis 
II-jo ka/o metu, š šių trijų 
chorų iki šiandien išliko tik 
L. K. Bendruomenės choras 
minįs šiemet savo 30 metų 
sukaktį. Prieš pora metų Mo- 
ea rajono tėvo J. Kidyko, 6, 
J. pastangomis suorganizuotas 
«Aušra» choras, kelis kartus 
labai gražiai užsirekomenda
vęs scenoje.

Rio de Janeiro, antrojoje sa 
vo didumu lietuviu kolonijoj 
veikė «Dainavos* choras, ku-
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viris dėl chorvedžių stokos, su
nyko. Kitose, mažesnėse ko
lonijose chorų, berods, nesu- 
siorganizavo, nes nebuvo kas 
organizuotų bei vadovautų.

Jie mus išgaišino
Choro reikšmė mūsų vardui 

garsinti svetimųjų tarpe yra, 
jei ne vienintelė, tai labai 
reikšminga priemonė. Niekas 
čia taip plačiai neišgareino 
lietuvių vardo kaip chorai. 
Chorai yra kas sekmadieni 
giedoję, ir dar tebegieda baž 
nyčiose liet, pamaldų metu- 
Šv. Antano bažnyčioje, savo 
laiku, per 11 vai. pamaldas 
giedojo ohoras «Vytis». Be sau 
jelės lietuvių, prisirinkdavo 
brazilų pasiklausyti lietuvių 
choro. Šiandien lietuvis yra 
išskiriamas išskiriamas iš ki
tų tautų. O pradžioje lietuvių 
niekas neskyrė nuo «ungarez».

Chorų programai paįvairin
ti talkino solistai V. Laurinai
tis ir K. Ambrozevičius.

Be to L. Ralickas turi suor 
ganizavęs grupę dainininkų 
vyrų, kurie taip pat papildo 
chorų muzikalinę programą.

Kokios kliūtys
Dabar reikėtų pažvelgti ir į 

tas kliūtis, su kuriomis tenka 
susidurti musų chorams. Vie
na tai mažas jaunųjų choristų 
pasiruošimas. Jie dažnai ne
bepažįsta gaidų ir partijas 
tenka «kalte įkalti», o tai ap
sunkina ir atima daug laiko 
chorvedžiams. O siekiant gra 
žesnio dainos interpretavimo, 
ką galima pasiekti su choris
tais, kurie neturi nė papras
čiausios b ilso technikos? Ta
čiau gera valia, įtemptu dar
bu ir su laiku šią kliūtį pa
vyksta nugalėti.

Kita kliūtis tai blogas repe
ticijų lankymas. Šiandien cho 
rai skundžiasi, kad į repetici
jas susirenka mažiau pusės 
choristų. Tuo atveju joks pla
ningas darbas nėra įmano
mas. Tai kas šiandien buvo 
išmokta, kitą kartą reikia vėj 
pradėti iš pradžių. Sen au cho 
rus sudarė Lietuvoj gimę as
mens, repeticijas lankydavo 
daug geriau. Skirtą valandą 

susirinkdavo beveik visi 
choristai, kiti tiesiog iš dar 
bo, ir nesiskųsdavo jei pra 
tintai užtrukdavo iki vėlios 
nakties. Šiandien taip nebė 
ra. Ateina tik dalis choristų 
ir tie pavėlavę, neretai jau 
repeticijoms baigiantis. Dar 
bas eina vėžio žingsniu, o 
chorvedžiui tai kainuoja 
daug kantrybės ir nervų.

Nemaža chorui progiesuo 
ti trukdo jo elementų keiti
masis. Tas keitimasis yra 
natūralūs reiškinys, tačiau 
pas mus jis yra per daž
nas. Kitur, kur chorus su 
daro vyresni asmens, choro 
sąstatas yra daugįįpastoves- 
nis, O mūsų choruose yra 
įsišaknijusi yda chorą lan- 
ky i tik iki vedybų Vedę 
choristai chorą palieka ,ir 
retai vėliau begrįžta. Tuo 
atveju, k«i choio elementai 
nuolat keičiasi, kai pra|a. 
vinti choristai išeina, o 
vieton ateina nauji dar ne
treniruoti — didesnė cjj0_ 
ro pažanganegali būt^jmd 
ooma. Savo lai^u choras

(pabaiga 5 pusi.)
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gaikštis vargu būtų taip nenu 
ilstamai dėl Lietuvos kovojęs 
ir tiek kentėjęs. Vytautas nie
kada nepamiršo savo tėvynės. 
Karšta tėvynės meilė jį trauk 
te traukė į Lietuvą, be kurine 
jis niekur nerado patilsi o, iki 
atsiėmė savo mylimuosius Tr* 
kus.

Kai jo žirgas vėl laisvai •« 
žvengė Lietuvos žemėje, Vy
tautas niekada su ją nebesis
kyrė!

Simas Sužiedėlis

Ka pataria modistės 
ar artistės

Reikia Jaunimo Talkos
Susidarė Vasario 16 minėti komiteto branduolys. Garbės 

pirmininkas Jo Prakilnybė Pielatas Pijus Ragažinskas. Dar
bo komitete vicepirmininko vieta palikta jaunimui užimti. 
Tat jaunimas turės pačiame komitete savo žmogų, 'kurs pa
dės planuoti šventės programą. Jei politinė dalis minėjimo 
bus užpi dyta ir suorganizuo a vyresniosios kartos, tai visą 
meninę dalį organizuos ir praves mūsų mielasis jaunimas.

Bendruomenės choras jau ir praeityje kartkartėmis atli
ko savo patriotinę pareigą ir visada gražiai pasirodė. Tiki
mės, kad dabar atšventęs savo 30 metų sukaktį, šios Vasa
rio 16 dienos minėjimą atliks garbingai ir sklandžiai.

Tautinių šokių ratelis, tiesa, nedidelis. Bet visą mėnesį 
lavinosi prityrusių mokytojų vadovybėje. Dar daugiau pasi- 
lavinęs jis galėtų irgi šauniai pasirodyti. Tiek chorui, tiek 
Šokėjams reikia tik vieno mažo dalyko — nuoširdžiai, punk
tualiai dabar lankytis visose repeticijose, ir susidainuoti, ir 
susišokti. Taip padirbėjus — pasisekimas užtikrintas. Nėra 
ko abejoti, kad mūsų jaunimas savo uždavinfgarbingai atliks-

J. K.

Tvirto Eúdo Jaunuolis
TIHAMER TOTH

Pagaliau Vytautas Laimi
Kas yra būdas? Ką mes ma 

nome, apie ką nors sakyda
mi; «Tai tvirto būdo jaunuo. 

, lis»?
Būdu mes laikome valios 

pastovumą gerame. Todėl tvir 
to būdo jaunuolis ir bus tas, 
kuris turės ki nių principų- 
nusistatymų, jų laikysis net 
ir tada, kai toks pastovumas 
reikalaus iš jo didelių aukų. 
Svyruojančio, nepastovaus, sil 
pno būdo — griežčiau imant 
— visai be būdo bus jtas, ku
ris savo principus keis pagal 
aplinkos ar draugų norus, ku 
ris bus neištikimas savo idea 
lams.

Iš to galima suprasti, kas 
yra būdo auklėjimo esmė. Pir 
moj eilėj reikia įsigyti idea- 
ių-prinoipų-nusistatymų; toliau 
nuolat besilavinant įgusti vi
sose gyvenimo aplinkybėse 
elgtis taip, kaip tie principai 
reikalauja. Kas gyvena be 
principų, to moralinis gyveni
mas svyruoja, lyg nendrė. 
Šiandien jis daro taip, o ry
toj — kitaip.

Taigi pirmas uždavinys ir 
yra įsigyti tų teisingų princi
pų. Koks yra teisingas prin
cipas, pavz. moksle? «Man 
reikia ištvermingai ir uoliai 
mokytis, nes Dievas nori kad 
išlavinčiau iš Jo gautus gabu 
mus». Koks yra teisingas prin 
cipas draugų atžvilgiu? «Ko 
noriu, kad man būtų daroma, 
tą turiu ir ^pats kitam dary
ti». Ir taip toliau. Visuose da 
lykuose turėti vieną teisingą 
principą.

Sunkiau — elgtis
Antras jau daug sunkesnis 

uždavinys yra toks: visur ir 
visada elgtis taip, kaip tie 
principai reikalauja, ir tuo 
būdu išsiauklėti tvirtą valią.

Būdo dovanai niekas negau 
na. Jis reikia įgyti, įgyti sun 
kiu ilgų metų darbu. Aplin
kos įtaka, paveldėtos geros 
ar blogos ypatybės turi būdo 
lavinimui labai daug reikš
mės. Bet galiausiai jis vis 
dėlto yra vaisius tavo darbo, 
tavo auklėjimosi. Paprastai 
žmogus gauna dvejopo auklė 
jimo: vieną mums duoda tėvų 
namai ir mokykla, antrą — 
svarbesnį — mes turim patys 
savo darbu įsigyti

Ar žinai, kas yra auklėji
mas? Tai žmogaus valios nu
teikimas visokiose aplinkybė 
se nesvyruojant, džiaugsmin
gai linkti gėrio pusėn.

Ar žinai, kas yra būdas? 
Tai elgimasis pagal padorius 
principus, tai patvari valia 
kilnių idealų tarnyboje, tai 
nuolatinė ištvermė kilniose gy 
venimo pažiūrose.

Todėl gali suprasti, kad bū 
do auklėjime sunkiausias dar
bas yru ne įsigyti teisingų 
gyvenimo principų (nors šie 
patys irgi neateina), bet iš
mokti, nieko nepaisant, elgtis 
taip, kaip tie principai reika
lauja, «Šis yra mano princi
pias, ir jo laikysiuos, nors ir 
kažin kiek tai man kaštuotų». 
O kadangi tai iš tikrųjų daug

Iš visų gražiausia Lietuva tėvynė, ten Dubysa ir Šešupė..,

Prieš Skirgailą sukilo aukš
taičiai, nes jo nekentė dėl bi- 
čiuliav.mosi su rusais. Jogai
la pakeitė jį kitu vietininku, 
bdt ir tas nepaiėgė numalšin 
ti sukilimo. Sukilėliai rėmė 
Vytautą ir laukė jo grįžtant į 
Lietuvą. Jogailai nebeliko nie 
ko daugiau, kaip taikytis su 
pusbroliu. Tuo tikslu jis iš
siuntė į Vytautą pasiuntinius 
siūlydamas jam visą Lietuvą 
«Paimk — jie sakė Vytautui 
— savo didžiąją Vilniaus kuni
gaikštystę ir valdyk savo dė 
dės, didž. kunigaikščio Algir
do, ir savo tėvo, kunigaikš
čio Kęstučio sostinę»

Sukvietęs savo bajorus, Vy
tautas nusprendė Jogailos siū
lymą priimti. Jis jautė, kad 

kaštuoja, todėl ir yra taip ma 
ža tarp mūsų tvirtabūdžių 
žmonių.

«Būti ištikimam savo prin
cipams, elgtis pagal teisę ir 
teisingumą — ko nesužavi ši
tos idėjos? Taip, visa tai la
bai kilnu. Bet kad nebūtų taip 
sunku šitos mintys gyvenime 
įkūnyti! Kad šie pasiryžimai, 
paliesti visuomenės, draugų, 
mados ir mano pačio mylimo 

K; aš» neišsisklaidytų, lyg dū
mai! Klausyk, ką poetas sako: 
j, «Nebūk, lyg vėliava, plazde 
cjiama vėjo, ir nepradėk dar- 
■bo vis iš naujo! Ką esi pasi

ryžęs, ištesėk ligi galo!» (Bei-. 
Lįųęcke).

To pasiekti tau ir padės au 
fklėjimasis.

Jogaila dabar žodį turės lai
kyti, nes s'avo karais priver
tė ji nusileisti. Vadinaoasi, ga 
Įėjo grįžti į Lietuvą, kaip ti
kras nugalėtojas.

Bet ką jis turėjo daryti su 
kryžiuočiams paliktais įkai
tais?

Vytautas ir juos iš kryžiuo
čių išgavo, ir drauge su jais 
atvyko į Lietuvą. Pakeliui vėl 
sudegino tris kryžiuočių pilis 
pastatytas Nemuno krantuose. 
Tai buvo paskutini? kartas. 
Daugiau Vytautui neteko pra
šyti kryžiuočių paslaugos.

Sutiktuves
Jogaila su karaliene Jadvy

ga pasitiko Vytautą Astravos 
dvare, netoli Lydos. Čia, Lie
tuvos bajorų ir lenkų ponų 
akyse, jie vėl susitaikė. Jogai 
la atidavė Vytautui visas že
mes, kurias pirma valdė Kęs
tutis su Algirdu. Vytautas da
bar liko visos Lietuvos vai 
oovas. Jogailai jis teparašė 
raštą, kad neapleis Lenkų ka
ralijos ir ištikimai gins kara
lių ir karalienę. Tačiau šie 
pažadai netrukdė Vytautui sa
vo krašte veikti laisvai ne
paisant lenkų įgeidžių. Kai 
tvirtai Lietuvoj įsigalėjo, tai 
ir pats Jogaila, ir lenkų po
nai tarėjo jam nusilenkti.

Taip pasibaigė sunkios Vy- 
tauto jaunystės dienos. Dabar, j 
jis buvo jau subrendęs 42 m. 
vyras, patyręs įvairių vargų. 
Du kartu jis jau buvo gyve
nęs pas Lietuvos priešus ir ; 
du kartu susitaikęs su savo.*? 
pusbroliais. Kitas kuris kuni-

Stasys Yla

Mergaitei drabužis nėra 
viskas. Drabužį žmonės pa 
s ebi iš tolo. Juo ^domisi ir 
iš arti. Bet kai tu kalbi su 
žmogum, jis stebi ’tavo ir 
vįsą galvą. Veido kosmeti
ka yra atskiras menas. Iš 
to sprendžiama, koks tavo 
skonis.

Laimingi berniukai, ku
riems nereikia mokytis kos • 
metikes. Mergaitė turi mo-: 
kytis. Bet kaip mokytis, ar 
iš grožio žurnalų? Jų tiek 
daug, ir daugiausia juose 
rėkdamos. Imkime papras
tesnį kelią, Susipažinkim su 
gero skonio patarimais, ku
riuos teiKia modistės ir ar
tistės.
IŠLAIKYK PRIGIMTIES t

Jei tu skaitei modisčių pa-’ 

GROŽĮ

tarimus, galėjai pastebėti vie- 
ną dalyką. Jos visos kartoja 
beveik tą patį:

«Prigimties dovanos yra
taip turtingos ir žavios, kad 
jom nereikia dirbtinių grožio 
priemonių. Jauna mergaitė sa 
vo brendimo metais tiesiog 
spindi savo žavumu. Tą žave 
sį reikia kiek galima ilgiau 
išlaikyti. Tai reiškia — išlai
kyti natūralią veido, lūpų, 
plaukų, akių spalvą.

Modistės nepataria jaunes
niam amžiuje dažyti plaukus, 
antakius, paakius, o ypač 
akis. Tai būtų kosmetikos nuo 
dėmė prieš prigimties grožį.

Prigimtis turi didelį skonį, 
kurį vargiai galima patobulin 
ti. Imkime natūralią plaukų 
spalvą, kuri suderinta su vei
do ir akių spalva. Kas dažo 
plaukus, turėtų perdažyti vei 
dą ir akis. Kartais* taip įdaro
ma scenoje, nes ten reikia 
sukurti naują gžmogaus tipą, 
Šis menas pavedamas tik gri
mo specialistams.

Kiekviena perserga norą 
«pakeisti save». Kitos [paban
do ir meta =» grįžta prie to, 
ką Dievas davė. Bet yra mer 
gaičių, kurios kaitalioja savo 
spalvą pagal sezoną ar žur
nalų toną. Psichologai žiūri 
į tas mergaites kreiva akim. 
Sako, jog tokios mergaitės 
per anksti darosi ekscentri- 
kės. Tikrų ekscentrikų psi
chologai randa ^senmergių 
tarpe, į kurias mažiau kas be 
žiūri. Tada jos tyčia rėdosi 
ir dažosi taip keistai, taip rėt 
kiančiai, kad visi jas ma- 
tytų.
' (Iš «Moderni mergaitė»)
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(pabaiga iš 3 pusi.)

«Vytis» gražiai progresavo ir 
praturtino savo repertuarą d ė 
ka tam, kad maždaug 10 me
tų laikotarpyje labai maža pa 
sikeltimų tebuvo choro sąsta 
te. Daug kliudo darbą ir tie 
choristai, kurie, tam tikrą lai 
ką lankę chorą, iš jo pasi
traukia, paskui vėl grįžta, kar 
todami tai kelis kartus.

Pagaliau prie neigiamų mū
sų chorams reikia priskirti 
bendras šių dienų muzikos, 
kaip meno nusmukimas. Taip 
vadinama populiarinę muzika 
yra pigios reklamos bei biz
nio objektas. Kartais sunku 
tai net muzika pavadinti, o 
greičiau triukšmu, daromu su 
muzikos instrumentais. Ir ši
tokia «muzika» kasdien trans
liuojama per visas radio sto
tis bei televiziją. Aišku, au
gantis jaunimas absorbuoja 
tai be jokio kriterijaus ir vė
liau tikrojo muzikos meno 
jau nemėgsta kaip «pasenu
sio» ir nemoderniško. Taip 
meilė gražiai lietuviškai dai
nai nyksta pamažu priaugan- 
čioj kartoj. Nors jaunieji ir 
dainuoja lietuviškas dainas, 
tačiau daugiau mechanišKai, 
neįsijausdami į dainos turinį, 
be entuziazmo, kuris kaip tik 
reikalingas pasiekti gražiam 
sudainavimui bei interpreta
cijai.

Visas šitas kliūtis tenka nu 
galėti chorvedžiui, kad cho
ras galėtų programą paruoši! 
ir ją gerai išpildyt . Tai rei
kalauja iš chorvedžio didelio 
pasišventimo, šventos kantry 
bes ir gerų nervų; Chorvedis 
čia ne tik aukoja savo poil
sio valandas dirbdamas be at 
lyginimo, bet dar ir at a kin

gas už visą choro veiklą, jo 
pasisekimą ar nepasisekimą. 
Menkesnis choro pasirodymas 
publikos nevisuomet teisingai 
suprantamas ir neperskanią 
putrą tenka išsrėbti dažniau
sia chorvedžiui.

Linkime
Dabartiniems mūsų chorų 

dirigentams, L. K. Bendruome 
nes chorvedžiui p. V. Tatarū- 
nui ir «Aušros» choro diri
gentui tėvui J. Kidykui S. J. 
aukojantiems savo laiką ir 
energiją mūsų chorų išlaiky
mui, lietuviškos dainos bei 
lietuvybės propagandai čia, 
«Pietų Kryžiau»» padangėje 
linkėtina ir toliau, nežiūrint 
visų kliūčių, tęsti savo paim
tą nelengvą naštą.

CUKRUS

Kur nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje buvo pastaty- 
tass cukraus fabrikas?

Marijampolėje! Tas pirma
sis fabrikas buvo pajėgus per 
parą perdirbti 600-800 tonas 
cukrinių runkel ų. Fabriką 
1931 m. baigė statyti čekoslo- 
vakų Škoda.

1935 m. ta pati firma pasta
tė antrąjį cukraus fabriką Pa- 
venčiuose-Kuršėnuose. Šis bu
vo tokios pat formos ir pajė
gumo, kaip ir marijampoliš- 
kis.

krečia is 19 0 m. buvo pa
leistas į darbą ' anevėžyje,

7isi fabrikai priklausė Lie
tuvos Cukra s bendrovei, ku
rios kapitalas sudarė 6.000.000 
litų.

MŪSŲ LIETUVA u.... ... :------------------------------ -
ĮDOMYBĖS
R A G A N I N Ė

Prie Mykolinės kaimo, Pa
biržės valsčiuje, Biržų apskr- 
teka upelis Tatula. Vienoje 
Tatulos gilesnėje vietoje yra 
didelė maudykla, Raganine va 
dinama. Sako, kai senovėje 
buvę daug raganų, tai norė
dami sužinoti, kuri esanti ra
gana, paėmę ir įmesdavę ją 
ten. Kuri prigerdavo — ne 
ragana. Mat, toji maudyklė 
buvusi labai gili ir plati, ir 
žmogus vargiai galėjo išplauk 
ti. Tokiu būdu nuo tų raganų 
tyrimo ir iki šiai dienai užsi
liko tas vardas — Raganinė.

(Iš Dr. J. Balio istorinių 
padavimų)

n—įį 
iicHManii

Nedaugelis žmonių težino, 
kad tai, kas vyksta dvasioje 
dieną, traukiasi toliau ir mie 
gaut, kai to nesulaikoma. Jei
gu visą dieną galvoji rūpes
čių ir baimės mintimis, vargi
nančiomis, nusiminimo arba 
nemeiliomis, pavydžiomis, go
džiomis mintimis, gali būti ti
kras, kad šios mintys griau
namosios savo įtakos nesus
tabdys ligi gilios nakties, vis 
giliau savo keliais įsiskverb- 
damos į nervų audinius, nai- 
kindamos nervų ir gyvenimo 
energiją ir įsibrėždamo* tavo 
veide, pagilindami s savo lini
jas ir paaštrindamos raukšles

O. Swett ’arden

jūs jo nešaudykit,
jūs jo nekarkit,
jūs j© nebauskit iki gyvos 

(galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman 
(kraštan; jo tėviškę 

paverskit krūva pelenų ir 
rašalu raudonu užliekit.

VI. Šlaitas

pnsl. S 
— —"■'ll —m i  ............ .

TĖVAI JĖZUITAI: Rua KL 
tuania, 67, Mooka — Tel:: 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA- 
ŽILI JO J — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen; Fonseea Teles, 666 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARš 
KA. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

♦ 
LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelfena parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

NEP * KELIAMA BAUSME

Jeigu jūs norit nubausti 
(žmogų 

sunkiau, nei gali žmogiška 
iširdis pakelti,

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL na Rua Inacio ir Av 
Zelina vjons Pio Ragažins 
kas. Tel 63-5975

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Maie- 
lionis, Rua latai, 150 Casa 
Verde. Tel. 51 4011
II—11

t BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p >t Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legaeioo de Lituania
- Ciudad de Paris 5836

Montevideo, Uruguay

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBEI

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"JCf IJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ĖSTAMPĄDAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo "

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios}

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

-’Irmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vali 
Casa Verde, 17,15 vais
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire, 10 vais 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j 
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

^Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENI Ali 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB
PLATINKITE VIS
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

B IP MA© J CAB3K1EKI m.,
Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas 
Kurio ,puikų veiksnia į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikįnkite ir visados naudokite!

Ruan Dino Bueno, 795 a 835
Telefones:. j51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 —. SÃO PAULO

FONTE DOS JESUÍTAS



Sveikiname Zelinos L. K. Bendrumenės Chora ir jo maestrą V. Tatarúna

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

LIETUVOS SAVANGRIŲ-KURĖJŲ, PARTIZANŲ IR KA
RIUOMENĖS MINĖJIMAS ŠĮ SEKMADIENĮ (lapkričio 26) 
lygiai 15 valandą.

Trumpas minėjimo aktas salėje. Programoje pora kalbų 
ir p. Liudo Ralicko vyrų choro damos. Po minėjimo, toje 
pat salėje šv. Mišios už Lietuvos laisvę galvas paguldžiusios 
karius. Dalyvaudami tame minėjime parodysime savo dėkin
gumą už mūsų laisvę pasiaukojusiems broliams ir seserims- 
Labai tiktų šv. Mišiose priimti šventą Komuniją ii ją aukoti 
už tų kanų vėles.

ŠV. CECILIJOS, JŪSŲ GLOBĖJOS ŠVENTĖS PROGA! GIEDOKIT, DAINUOKIT IR NEPA- 
VARKITI IKI SKAMBĖS LIETUVIŠKA GIESMĖ IR DAINA, TOL BUS GYVA MUMYSE LIE- 

s TUVIŠKA DVASIA! 1
f 4AUŠROS» CHORAS

Šv. Cecilijos iškilmingesnio 
paminėjimo šventę Bendruo
menės choras nukėlė nukėlė 
į gruodžio 3 dieną. Taba bus;

11 valanda šventos mišios 
su bendra choristų šventa 
Komunija. Mišios bus aukoja 
mos ir už mirusius choro na
rius. Todėl kviečia dalyvauti 
ir buvusių choristų seimų Jna 
rius.

16 valandą choristų ir jų 
tėvų subuvimas Jaunimo Na
muose.

Ir šiemet, gruodžio 31 die
ną choras ruošia tradicinį 
Naujųjų Metų sutikimą. Jau 
gautas labai geras orkestras, 
Kita programa bus paskelbta 
vėliau.

Gruodžio 2 dieną 20 valan
dą Ramovės salėje šaukiamas 
bendras tėvų susirinkimas. 
Prašomi dalyvauti visi <žilvi- 
tiečių* tėvai.!

Valdyba

Prelatui sergant, parapijos 
reikalus tvarko kun. Dr. An
tanas Milius.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia ?

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo',
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras

Partos — Operações ’
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 (as 12 horas

DRS JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consult orio: Rua Cap7 Pacheco Chaves, 1206, le andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel.

o» o o» o» »» oa,

NAUJAS KONSULAS
Naujo asmens paskyrimas 

ir pripažinimas Lietuvos Ge
neraliniu Konsulu New Yor
ke yra regimi veiksmai, ku
riais reiškiasi JAV ir Lietu- t
vos oficialių santykių tęstinu
mas. Tie veiksmai atlikti eilę 
precedentų turinčia tvarka, 
išplaukiančia iš JAV vyriau
sybės užimtos ir palaikomos 
pozicijos Lietuvos atžvilgiu: 
a) nepripažinimo Sovietų Są
jungai teisių į Lietuvą, b) pri 
pažinimo užsieniuose tebevei
kiančiai Lietuvos Diplomati
nei Tarnybai esamą padėtį 
atitinkančių kompetencijų Lie 
tuvos reikaluose,1!

Tuo pagrindu — Lietuvos 
Generalinio Konsulo vietai 
New Yorke šiemet, po gene
ralinio konsulo Vytauto Sta
šinsko mirties, likus vėl ne
užimtai, —• Lietuvos Diploma 
bijos Šefas Stasys Lozoraitis 
šių metų rugpiūčio pradžioje 
nutarė paskirti į tą vietą kon 
sulą Anicetą Simutį ir pavedė 
Lietuvos atstovui Washingto 
ne J. Kajeckui atitinkamai pra 
nešti tatai JAV Valstybės De 
partamentui. Tai buvo pada
ryta tam tikra (rugpiūčio 11 
dienos) nota, į kurią Valsty 
bės Departamentas atsakė 
rugsėjo 11 dienos nota, pa 
reikšdamas, kad paskyrimą 
priima ir išduoda paliudiji
mą, jog nuo šiol Anicetas Si 

mutis yra pripažįstamas, kaip 
Lietuvos GeneraLnjs Konsu
las New Yorke.

(ELTA)

Toks Lietuviškumas
Komjaunimo Tiesa Vilniuje 

(spalio 8) skelbia, ka i «auga 
Lietuvos prekybos laivynas».

Žinutėje, kuriai Komjauni
mo Tiesa uždėjo tokią antraš
tę, pranešama, kad ,’ne Lit t j 
vos, o Jūrų agentūros Klai
pėdoje įregistruotųjų laivų 
skaičius padidėjo dar vienu 
laivu, kurio vardas — Ivanas 
Polzunovas. Kiti iš Klaipėdos 
plaukiojantieji laivai paminė
ti toki; Kubanė, Inkorlies, Ir 
šalies. Du pastarieji gabena 
miško medžiagą, (Sudėtinė 
vardų dalis <lies» yra rusiš
kai «miškas»). Iš viso Klaipė 
dos prekybini uostą dabar 
naudoja 14 jame įregistruotų 
rusų laivų. Nors laikraštis ir 
bando sudaryti įspūoį, kad tai 
Lietuvos laivynas, bet net ir 
nuo Maskvos priklausomai 
vietinei administracijai nei tie 
taivai, nei jų naudojamas uos
tas nepriklauso.

(ELTA)

Lietuviškos Širdies
Menas

Lietuvoj yra keletas gerai 
pasireiškusių vitražo (spalvi
nio stiklo) dailininkų, jų dar
bais papuoštas ir rusų paviljo 
nas Monrealyje.

jau kuris metas tie dailmin 
kai skundžiasi, kad jiems la 
bai stinga medžiagos —- spal 
vinio sūkio. Tokio stiklo šiek 
tiek gamina tik Beriozovkos 
stiklo fabrikėlis, tam reikalui 
nepritaikytas, len spalvinio 
stiklo pagamina mažai ir tik 
keleto pagrindinių spalvų,

Dabar dailininkai susilaukė 
geros žinios; pertvarkomas 
stiklo fabrikas Vilniuje ir pri 
taikomas gaminti spalviniam 
stiklui. Žada pagaminti net 
apie 390 tonų tokio stiklo per 
metus (daugiau, negu dailinin 
kams reikia), ir spalvų būsią 
net 30.

Vilniškiai vitražininkai šiuo 
metu yra linkę naudoti storą 
spalvinį stiklą. Jų vitražai su 
daryti iš stambių stiklo kultų, 
lad ir fabrikas numato ga
minti luifrinį stiklą, iki 250 mi 
limetrų (beveik 10 colių) 
storio.

■»? (ELTA)
•V

•Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 164, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo;

Čia matome Vokietijoje veikiančio “Sietyno" ansanblio grupę
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Kaliniu Daina

Pasaulinės parodos proga 
Š. Amerikoje atsilankė visa 
eilė ok. Lietuvos menininkų. 
Girdėti, kàd jų atvažiuos ir 
daugiau — net ištisas ansam 
bits. Nežinia, kaip pasirodys 
busimieji meno atstovai, bet 
apie buvusius kalbama su pa
sigėrėjimu. Jų atneštoji daina 
bei muzika buvo sutikta emu 
ziast škai. Lietuviui tas me
nas yra jo širdies dalis, todėl 
visi tautiečiai juo žavėjosi. 
Pavergtos tėvynės lietuvio dai 
na ir muzika atskamba į mus 
daug gilesniu aidu ir pasie
kia širdies gelmes, juoba, kai 
ji perduodama iškilia forma. 
Kiekvienas tautietis pajunta, 
kad tuo būdu prabyla tikro
sios Lietuvos balsas, kurį 
stengiasi užslopinti kiekvie
nas okupantas. Gerai žinome 
kad dabartinėje Lietuvoje į 
meno sritį yra privesta daug 
propagandinio šlamšto, kuris 
suniekina bei nuvertina tikrą
jį meną. Reikia betgi konsta 
tuoti, kad Kanadoj, bent šiuo 
atveju, to propagandinio šlamš 
to buvo išvengta. Dėlto me
ninės programos atliktų kon
certų Kanadoje buvo nuošir
džiai sutiktos.

♦ ♦ ♦
Besigėrint Lietuvos žmonių 

menu, kyla jausmas — juk 
tie žmonės yra savotiški ka
liniai! Jų laisvė suvaržyta ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieniuo 
se. Tai buvo matyti Kanado
je, kur koncertuoti vykstan
čius menininkus lydėjo politi 
niai sovietų atstovai. Iš to ga 
Įima daryti išvadą, kąd neki- 
taip yra ir Lietuvoje. Propa
gandistai nenori prisipažinti 
ir tvirtina, kad Lietuva lais

va, o kaikurie jų sako — net 
gi nepriklausoma. Esą išbujo 
jęs menas liudija. Kai Sov. 
Sąjunga okupavo Lietuvą, pro 
pagandistai šaukė: atnešėm 
laisvę! Tie šūkiai kartojami 
ir dabar. Taigi, nieko naujo’ 
Bet nuo tų šūkių vergija n® 
tapo laisve. O jeigu toje ver 
gijoje išaugo talentų, tai pa
vergtųjų nuopelnas. Jie, ne
žiūrint priespaudos, prasiver
žė savo talentais ir pastaugė 
mis. Juk ar kalėjime neatsi
randa vertingų dalykų bei kū 
rinių? Ir ten, nežiūrint visų 
suvaržymų nevienas išmoks
ta menų, net knygas parašo. 
Tad ar galima sakyti, kad ka 
Įėjimo sistemos dėka tie daly 
kai atsirado? Anaiptol! Lais
vės sąlygose jie būtų žymiai 
daugiau suklestėję.

4* +
Pavergtosios Lietuvos me

nininkų atsilankymas Š, Ame
rikoje vertintinas pirmiausia 
kaip tautos širdies bako su- 
aidėjimas ir netiesioginis pra- 
bilimas į tuos, kurie negali 
pasiekti savosios tėvynės. Tai 
tarsi bandymas nugalėti tą 
dvasinį ir fizinį nuotoli, kuris 
vis didėja tarp tėvynės ir išei 
vijos. Deja, kita medalio pusė 
yra tamsesnė — ji turi pri
dengtą politini atspalvį. Paver 
gėjas, išleisdamas iš tautų ka 
Įėjimo mūsų tautiečius meni
ninkus koncertuoti išeiviams, 
siekia politinių tikslų. Visų 
pirma jam rūpi nutildyti išei
vijos veiklą, nukreiptą prieš 
Lietuvos pavergėją; žiūrėkite 
kokie šaunūs jūsų menininkai 
gėrėkitės, dėkokite ir nusto
kite kalbėję apie vergiją, nes 
jos nėra! Tai ypač pabrėžia, 
kad ir netiesiogiai, su meni
ninkais važiuoja politiniai pro
pagandistai. O kai išeivija 
nustos kalbėjus! apie Lietu
vos pavergimą, nekalbės nei 
Kanada, nei JAV, nei kiti kraš 
tai. Tada vergija galutinai bus 
pavadinta laisve. Antra, pa
vergtosios Lietuvos meninin
kus stengiasi panaudoti vie
tiniai komunistai. Sąmoningo
ji, patriotinė išeivija moka 
skirti politines miglas nuo tik 
rojo tautos balso.

Tėviškės Žiburiai 7-8-67-
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