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rJ.A V-Mirė ministeris
E. I\. Balutis

NEIŠVENGIAMASIS žmogaus gyvenimo eigos dėsnis pa
liose Lietuvos Laisvės Kovos Metų išvakarėse atėmė iš lie
tuvių tautos vieną iš pačių ištvermingiausių ir nuo pelnin
giausių Lietuvos valstybininkų — Bronių Kazį Bulutj.

Jau keliolika metų laisvųjų lietuvių bendruomenė ir 
spauda lydėjo baigiamuosius metus ir sutikinėjo naujus, iš
skirtinai paminėdama ministrą B. K. Balutį gruodžio 29 die
nos, jo gimtadienio, proga. Tai buvo sveikinimai, gražūs lin 
kėjimai ir pasiažiaugimai nenuleistos Lietuvos valstybės vė
liavos ir teberusenančio Lietuvos valstybinės nepziklausomy 
bes židinio ištikimu, patvariu saugotoju.

Su tais pasidžiaugimais susiję skaičiai neatlaidžiai didė
jo; 70, 75, 80, pagaliau 85, 86, 87... O ties 88-aeriais — vieton 
sveikinimų stojo atsisveikinimas. 1967 metų gruodžio 30-tą, 
vos praėju’ 83-tajam jo gimtadieniui, Bronius K. Balutis už
baigė gyvenimą, kurio daugiau kaip 60 metų buvo veikli tar 
nyba lietuvių tautai, ir kurio 48 pastarieji metai buvo neper
trauktoje Lietuvos valstybės diplomatinėje tarnyboje.

Stojęs Lietuvos diplomatinėn tarnybon pačioje 1920 me
tų pradžioje (prieš tai pusmetį dirbęs su Lietuvos delegacija 
prie Taikos Konferencijos Paryžiuje kaip Amerikos lietuvių 
atstovas) B. K. Balutis mirė būdamas ilgiausiai toje tarny
boje išbuvęs par igūoas. Daugiau Kaip aštuonerius metus Ba 
lutis buvo vienas iš pagrindinių Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnų, šešerius metus atstovavo Lietuvai 
Jungtinėse Amerikos Vals'ybėse ir beveik 34 metus Didž o- 
joj Britanijoj. Deja, jau 28-ti mitai tai buvo atstovavimas 
nelaisvėn paimti Lietuvai.

B. K. Balulis palaidotas šau do 5 d.. London kapinėje. 
npMvin skyriuje. Tokia ju pareikšta valia — likti ten, 
kur jam ilgiausiai teko b dėti Lietuvos nepriklausomybės ži
dinio sargyboje. Laidotuvėse dalyvavo Liet vos Diplomatijos 
Šefas ministers -tašy- Lozoraitis, Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija - an^anas Rudis, Marija Rudienė, Eugenijus 
Bartkus. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vicepir- 
minininkas J. Audėnas telegrama pareiškė Lietuvos pasiun
tinybei Londone gilią užuojautą dėl ją ištekusio smūgio, ku- 
tį skaudžiai junta bei pergyvena ir Komitetas. Jo pirminiu 
kas dr. J. K. Valiūnas bus buvęs bene paskutinis iš vadovau 
jančių asmenų dar turėjęs progos gruodžio pradžioje išsa
miai išsikalbėti su B. K. Balučiu apie Lietuvos problemos 
padėtį šiuo metu. Fame pasikalbėjime paryškintomis pažiū
romis pirmininkas rėmėsi savo pranešime Vliko seimui gruo 
džio 1b dieną New Yo ke.

Lietuvos pasiuntinybėje Londone dabar liko tik vienas 
pareigūnas, Vincas Balickas, tose pareigose esąs nuo 1938 m.

(ELTA)

Praėjusią savaitę sr. Car
los Lacerda pasakytoji kalba 
sukėlė tam tikro nerimo po
litikų tarpe ir spaudoje. Val
džia paprašė laikraščių jo 
kalbos neperspaudinti pažo
džiui, net neuždraudė atpasa
koti vieną kitą jo mintį.

Sr. Lacerda išliejo savo ne 
pasitenkinimą dabartine Bra
zilijos valdžia, politika ir be
veik viskuo.

. Buvo pasklidę gandai, jog 
esanti krizė ir nesutarimai 
pačioj® vyriausybėje. Tačiau 
tai valdžios pareigūnai panei
gė. Esąs pilnas sutarimas tarp 
vyriausybės ir kariuomenės 
vadovybės. 

rė du traukiniai. 42 keleivia 
užmušti, virš 50 sužeistų. Ty 
rinėjama, kodėl tie trauki 
niai susidūrė.

P aciajame Pasaulyje
KORĖJA.

Po keleto metų pertraukos 
Š. Korėjos komunistai išpro
vokavo naujus mūšius su P«e 
tų Korėjos kariuomene ir jos 
Sąjungininkais. Šiaurės Korė 
jos valdžia pagriebė ameri
kiečių laivą «Pueblo» su mo- 
doraiškais instrumentais. Ame 
rikfečiai graso imtis jėgos, 
jei Siaurės Korėjos valdžia 
negrąžins jiems pagrobto lai- 
v®. Tuo tarpu jau prasidėjo 
aptólaudymai tarp amerikie
čių ir korėjiečių sausumoje, 
prí® «neitraliosios» zonos.

Netoli Port® Alegre susidū

Š. Amerikos vyriausybė pa
siuntė papildomos kariuome
nės dalinių ir į Pietų Vietna
mą ir į Pietų Korėją Komu
nistinė Kinija graso visomis 
jėgomis remti Korėjos komu
nistus nuo kapitalistų užpuoli 
mo. Ar tas žodžių karas tuo 
ir pasibaigs, sunku įspėti. Bet 
karšto karo galimybės yra ta- 
bai padidėjusios

Prezidento populiarumas bu 
vo gerokai nukritęs gruodžio 
gale. Bet dabar vėl ima kilti. 
Žmonės ima suprasti, kad jo 
politiia yra gana gera, ir kad 
Vietnamo karo negalima už
baigti per vieną kitą valandą, 
kai komunistai viena sako o 
kita galvoja ir daro

K-. BA. Čia įvyko komunis
tų partijos viršūnių suvažia
vimas, kur nušluota iš val
džios ar ne septynetas «seno 
sios gvardijos, revoliucionie
rių- komu r. ų-. Jie, mat, p ie- 
šinosi Castro politikai, norėjo 
turėti draugiškus santykius u 
Sov. Rusija ir vengti kom Ki 
nijos. Tat laimėjo Rusijos 
priešai ir Cast o, kurs nori 
bet kokia kaina kurstyti re
voliucijas visoje P. Ameriko
je. Nušalintieji seni komunis
tai būsią patraukti teisman už 
priešrevoliucinę veiklą.
n—iii 
ÍÍBMBUÍ

GROENL NDIA

Netoli Tulės miesto ameri
kiečių lėktuvas buvo pametęs 
keturias atomines bombas. Bu 
vo didelis pavojus, kad jų 
spinduliavimas gali apnuody
ti ir vandenis, ir žuvis ir ki
tus gyvius. Uro gynybos cen
tras pranešė, jog visos bom
bos atrastos ir pavojai praėję.
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VATIKANAS. Šv. Tėvas pri 
ėmė privačioje audiencijoje 
F. Afrikos gydytoją dr. Bar- 
nardą, atlikusį pirmąjį sėk
mingą širdies persodinimą. Pa 
simatymas užtrukęs 2G min.

Dr. Barnardas yra protes
tantas. Popiežius jam pasakė 
jog jis meldęsis, kad jo ope
racija pasisektų. Ką daugiau 
juodu kalbėjo — iki šiol dar 
nežinoma,

Kada žmogus yra tikrai mi
ręs? Tai paklausė dr. Barnar 
do vienas žurnalistas. Tas at
sakė: «tada, kai nustoja veik
ti jo smegenys». (Taigi ne čir 
džiai nustojus plakti). Bet tai 
jo privati nuomonė, su kuria 
ne visi gydytojai sutinka.

Lietuvos Laisves Kovos Metai 

sio« M.L.» nr. Garbės Leidėjas
yra Petras zarkauskas

SU SAVO ŠEIMA

Tai labai darbštus statybininkas ir uolus lietuviškųjų 
reikalų rėmėjas, malonus bendradarbis. Jis per eilę metų 
yra Dr. J. Basanavičiaus mokyklos globėjų būrelio pirminin
kas. Jo vadovaujamas būrelis išlaiko mokyklos pastatus, at
lieka remontus, sumoka mokesčius, rengia vaidinimus ir po
būvius. Nuoširdus jam ačiū ir geros sėkmės!

«Mūsų Lietuvos» Administracija

Jaunimėlis
Studijų savaitės stovyklon 

sugūžėjo 108 mergaitės ir vai 
kinail Tiek buvo jų pirmadie
nį. Mergaičių kiek daugiau 
negu vaikinų.

Iš Argentinos atvyko 41: vai 
kinų 16 mergaičių 25, San 
pauliečių yra vaikinų 24, met 
gaičių 30. Garbingai atstovau 
ja Urugvajų du šaunūs vyrai. 
Palyginus, kiek atvyko jauni
mo iš Argentines, tai pačios 
Brazilijos 1 etuviukų turėtų bū 
ti daugiau. Ir būt buvę, bet 
ne vienas mūsų"jaunuolis šiuo 
metu negali išlikti iš darbo. 
Kitus kainuoja egzaminai į 
universitetus. Galima nuošir
džiai pasidžiaugti mūsų sąly
gose tokiam dideliam skaičiui 
jaunimo susirinkus.

Stovyklai vieta graži ir pa
togi. Visi miega lentiniuose 
barakuose, turi erdvią salę 
žaidimams, parengimams, vai 
gyklą ir visokiam sportui aikš 
čių. Yra ir laivelių pasiirsty
ti. Vieno kito pasiteiravus, at 
sakė jog stovykla esą labai 
patenkinti.

PASITIKO DAINOS

Automobilis įriedėjo stovy
klon apie 15 valandą. Iš kaž
kur sklido lietuviškos dainos 
aidas. Radom jaunimėli susi
metusius medžių pavėsyje ir 
betraukiančius dainą po dai
nos, O dainininkų esama ge
rų. Dienotvarkėje įrašyta net 
pusantros valandos dainų re
peticijoms kas dieną. Jei kas 
tuo meta (14 iki 15,30 vai.) 
nuvyksite stovyklon, niekas 
nekreips į jus dėmesio, nes 
jaunimas rimtai užsiėmęs dai 
nuoti.

NE VIEN LINKSMINASI

Jaunimėlis ne visą laiką

VASRIO 16 IŠKILMINGAS PAMINĖJIMAS
Įvyks sekmadienį, vasario 11 dieną.
MINĖJIMO PROGRAMA:
10 30 vai. Jo Em. kardinolas A. Rossi atlaikys katedroje 

šv. mišias, o 15 valandą iškilmingas aktas TEATRO ARTUR 
AZEVEDO, Avenida Paes de Barros, Mookoje.

Minėjimo programoje dalyvaus kviestieji svečiai brazi
lai, valdininkai, Bendruomenės, «Aušros» ir vyrų ehorai, ku
rie pasirodys ir atskirai ir jungtiniame chore. Kitą dalį pro 
gramas išpildys šokėjai, žilvitiečtai ir ateitininkai.

S*lėn įeiti bus galima tik su pakvietimais, kuriuos dykai 
dalia® prie įėjimo mūsų vyrai. Kviečiame lietuvius daly vau 
ti ko skaitlingiausiai.

Smulkesnę programą gausite įeidami salėti.
Prašome nesivėluoti, kad būtų galima laiku pradėti. Ačiū-'

stovykloje
dainuoja ir maudosi. Kasdien 
prieš pietus ir vakarop turi 
po valandą rimtiems, nors ir 
linksmiems pokalbiams, pas
kaitoms, konferencijoms. Kon 
ferencijų temų neteko suži
noti.

KAS VADOVAUJA?

Stovykla turi savo valdybą 
ir tarybą, ir kiekvienas namu 
kas savo seniūnę ir seniūną.

Valdyba, kuri rūpinasi kiek 
vienos dienos programa bei 
stovyklos tvarka, sudaro šie 
asmenys:

Ant. Saulaitis, USA; Rikar
das Tijūnėlis, Brazilija; Milda 
Černiauskaitė, Brazilija; Ryma 
Steponaitytė, Brazilija; Zuza
na Vanagaitė, Argentina; Ire
na Simanauskaitė, Argentina; 
Jurgis Brazaitis, Argentina; 
D! Trojeckaitė Brazilija; E. 
Andriuškevičius, Urugvajus; 
Liucija Jodelytė, Brazilija.

STOVYKLOS TARYBA

Elena Buitvydaitė, Vilma Ši
monytė, Danutė Lingytė, plė 
Cipaitė, Margarita Bumblytė, 
Regina Bradžiutė, Jonas Lu
koševičius ir Izabelė Beresti 
naitė. Visi iš Brazilijos.

ARGENTINOS KARALAITĖ

Sekmadienį atskrido iš Ar
gentinos Lietuvių Centro iš
rinktoji i pavasario karalaitė 
plė. Ema Jankauskaitė. Aero 
drome ją pasitiko bei gėlių 
puokštę įteikė buvusioji <11 
PALK karalaitė p. Cecilija 
Bagdžiūtė-Ratkevičienė su sa 
vo vyru ir Bendr. choro |pir- 
miniaku J. Bagdžiumi. Jie ją 
nugabeno stovyklon.

Daugiau apie stovyklą bus 
kituose ML numeriuose.
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įrašyk savo varda 
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje 

Šv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuviu Tautos Kankinių Atminimui 

Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinas 
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.

Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais, 
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.

Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai 
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio

Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund 

2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 

(tax deductible).

Gerbiamieji Pietų Amerikos Lietuviai
Prieš 48-rius metus pradė

ta rinkti visokeriopa medžia
ga kuri tik yra susijusi su 
Lietuviškosios muzikos garsu. 
Iš tos medžiagos išaugo di
džiulis, 200.000 vienetų turin
tis Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvas. Jau šeši metai jie 
perkeltas Chicagon ir globo
jamas Tėvų Jėzuitų patalpo
se, o pats Archyvas yra pado
vanotas Nepriklausomai lais
vai Demokratinei Lietuvai.

Per Jaunimo Kongresą prieš 
kelis metus Čikagoje, P. Ame 
rikas jaunimo nemažai lankė
si Archyve ir pasirinkę išsi
vežė nemažai įvairių gaidų. 
Buvo kviečiami bendrauti su 
Archyvu ir prisiųsti bet ko
kios iš muzikinės veiklos me
džiagos, bet iki šiol niekas 
neatsiliepė, nei jokio lapelio 
neprisiantė. Todėl Muzikologi 
jos Archyvo administracija 
kreipiasi į visus muzikos va
dovus chorų, ansanblių, or
kestrų, malonėti prisiųsti iš 
savo veiklos nuotraukų, pro
gramų, plakatų, spaudos apra 

šymų ir kt. Įvairių rūšių so
listus prašome atsiliepti asme 
niškai žemiau nurodytu adre
su. Taip pat muzikos mokyto
jai, orkestrantai kurių nema
žai yra. Norintieji gaidų gali 
jų dykai gauti, jei tik prašo
mieji dalykai rasis Archyvo 
sandėliuose.

Bendrai imant reikalinga 
sekanti medžiaga: liet, kom
pozitorių kuriniai parašyti ar 
jau išleisti už Lietuvos ribų, 
taip pat P. Amerikoje muziki
nės veiklos nuotraukos, pla
katai, programos, magnetofo
ninės juostelės {dainavimų ar 
{grojimų medžiaga. Tą visą 
siųsti sekančiai; Lietuvių Mu
zikologijos Archyvas, 2345 W. 
56th Št., Chicago, 111. 60636. 
USA.

Prof. J. Žilevičius, L. M.
L. M. Archyvo Steigėjas-

Didelis atsparumas
Pasibaigusieji )967 metai 

lietuvių tautai buvo 27-tieji

MUSU LIETUVA 1968 m vasario 2

Muzikologijos arkyvo kūrėjas prof. Juozas Žilevičius ir dalis arkyvo.

svetimos galos tėvynėj vieš
patavimo metai.

Padieninė ar pamėnesinė tų 
metų Lietuvos gyvenimo eigos

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza. 204 

Tel. 31-2548 

JONAS JAKUTIS
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

apžvalga rodytų, jog tai butą 
metų, Lietuvai maža kuo tes- 
kirtingų nuo pernykščių ar 
užpernykščių. Tik pažvelgus

Raštinė:
15 de Novembro. 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik! 18,00 vai 

visu akiračiu iš karto, įsirė
žia išskirtinis tiems metams 
būdingas bruožas.

Kai laisvėje lietuvių sambų 
riuose mezgėsi sumanymai 
prideramai prisiminti ir pa
sauliui priminti 50-ties metų 
sukaktj nuo Lietuvos prisikė
limo savarankiškai gyventi, 
tai svetimos galios užviešpa- 
tautoj mūsų tėvynėj tais pa
čiais 1967 metais buvo vykdo 
mas neregėtai sustiprinta» įš- 
virkštinėjimas nuodų lietuvių 
savarankiškai minčiai užma
rinti.

Tokiu tikslu bei prasme vi
sa Lietuva tapo užtvindyta ir 
persunkta Rusijos bolševiki
nės sukaktuviniais revoliuci
jos garbinimais ir jos taria
mosios palaimos — atneštos į 
Lietuvą prieš 27 metus — gy
rimais.

Dėl to ryškiai prasikišan
čio bruožo 1967 metai Lietu
voje tiktų vadinti sustiprintos 
savarankaus lietuvių mąsty- 

(pabaiga 5 pusi.)

Gintarė Banaitytė-IVaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)

Tėtis vaikšto menėje sker
sai ir išilgai. Jis visada susi
rūpinęs taip daro. ‘Mama ir 
senelė tikriausiai meldžiasi 
prie aukuro. Tur būt ir jau
ną ožiuką liepė paaukoti, kad 
dievai grąžintų Audrį sveiką 
ir gyvą... Berniuką tuo metu 
suima saldus miegas. Nuka
muotas baimės ir nuovargio, 
jis užmiega.

Tą naktį Audrys sapnuoja 
baltąjį stumbrą. Jį nudobia 
kilmingas valdovas, Audrio 
nepažįstamas. Stumbrą valdo
vas atiduoda Vaivoros kriviui 
Krivis paaukoja jį dievams’ 
prašydamas lietuviams stipry 
besit galybės. Audrys sap. 
nuoja, kad netrukus tas val
dovas suvienija visas lietuvių 
sritis ir pasidaro jų valdovu. 
Berniukas dar mielai jodinė
tų sapne su nepažįstamuoju 
kunigaikščiu, bet tekanti sau
lė pabudina girios paukščius. 

Jie savo giesmėmis prikelia 
Audrį.

Tik praplėšęs akis, Audrys 
nesusigaudo, kaip pateko gi
rion. Pagaliau prisimena vaka 
rykščius nuotykius ir viską 
supranta. Pasiraivęs atsikelia.

— Šį rytą manęs nelaukia 
šilti pusryčiai. Gausiu pats 
jais pasirūpinti. O kaip būtų 
gardu miežinės košės su spir 
gučiais... — svajoja jis.

Ugnies įkurti negalėsiu, nes 
viskas rasos sudrėkinta. Abu 
su Žvalgu nueina prie šalti
nėlio atsigaivinti. Nuo ten pa 
traukia tolyn. Jiedu dabar e’- 
na saulės kryptimi į rytus. 
Audrys tikisi išeiti į pagirį.

Malonu eiti. Jeigu nebūtų 
klaidžiojimas, būtų net'links
ma. Medžiai čia tankiatrtruaG- 
gę, ir Žvalgui kiek sunkiau 
pralįsti. Apsibraižo jis- šonus 
į pušų kamienus. Čia ir krū
mokšnių mažiau, pievelių re
čiau. Berniukas susirūpina, 

ar Žvalgas galės toliau eiti. 
Giria vis tankėja, o žemė sau 
sais spygliais nuklota. Žirgas 
slidinėja, vietomis klimpsta į 
purią miško žemę, spyglių 
sluoksniu apklotą.

Apie vidurdienį jie išeina 
vėl į retesni mišką. Čia sau
lė, prasiskverbdama pro pu
šų kepures, spėjo raudonai 
nudažyti keletą žemuogių. 
Audrys godžiai suvalgo. Dau
giau nėra. Dar per anksti 
Žvalgas nuskabo keletą lape
lių, ir abudu keliauja toliau.

Abu ištroškęs, bet šaltinė
lio net Žvalgas negali suras
ti. Audrys išalkęs. Kelis kar
tus bando kiškį nušauti. Nesi
seka, tarytum pirmoji medžio 
klė būtų visą laimę išsėmusi. 
Būtinai reikia ką nors susime 
dzioti. Jis eina paruošęs lan
ką. Traška sausos šakutės ir 
skujos po Žvalgo kojomis, įs- 
pėdamos kiškius. O medžioto
jas turi būti ne tik apsukrus, 
bet taip pat ir atsargus. To
dėl Audrys pririša Žvalgą 
prie pušies, patapšnoja jo kg 
klą ir žengia tankumynan 
Žirgas,, lyg ką bloga aujaus- 

damas gailiai nusižvengia ir 
liūdnomis akimis nulydi tols
tantį berniuką.

Nueina toli, bet, tarytum už 
kerėta — nė vieno valgomo 
žvėrelio. Pušys aukštos, tad, 
ir paukščiai jų viršūnėse ne
pasiekiami. Girdi nuolatinį jų 
čiulbėjimą ir ulbavimą, ir tai 
dar labiau erzina Audrį. Mato 
porą kiaunių tolyn sprunkant. 
Nucimpina viena kita laputė. 
Nebesitikėdamas nieko laimė
ti, nutaria grįžti pas Žvalgą. 
Tik žiūri — tarp pušų kamie
nų kamuoliukas. Tai kiškis, 
jokio pavojaus nesuprasda
mas, straksi! Paleidžia strėlę 
kamuoliukas pašoka aukštyn, 
apsiverčia kūliu ir sustingsta. 
Audrys pribėgęs nutaria čia 
pat išsikepti, nes be galo išal 
kęs. "as Žvalgą grįš truputį 
vėliau. Užsikuria ugnį, išsike
pa kiškį ir gardžiai pavalgo. 
Kepsnys didelis, ir Ąudrys ne 
pajėgia viso iš karto suval
gyti. Likučius susivynioja į 
kiškio kailį ir susideda užanl 
tin. «Vakarienei nereikės me
džioti», — mąsto.

Sotus — linksmesnis. Paukš 

čių giesmės ten aukštai pa
dangėse dabar meilesnės. Ei
na švilpaudamas į tą pusę, 
kur, jam atrodo, paliko pri
rištą Žvalgą. Žengia per tan
kius žydinčius mėlynių kerus. 
Uogų dar kolei nebus. Juo 
toliiu eina, tuo labiau įsitiki
na, kad pasimetė ir su savo 
paskutiniu draugu, Kelis kar
tus bando šaukti žirgą, bet 
tik paties balso aidas grįžta. 
Veltai įtemptos ausys laukia 
pažįstamo netoliese sužvengi- 
mo ar prunkštelėjimo. Dabar, 
netekęs savo mylimo žirgo, 
Audrys pajunta, kiek daug 
drąsos ir pasitikėjimo Žval
gas jam teikė. Ištikimo žirgo 
artumas teikė tai giriai jau
kumo. Kaip dabar jis vienas 
klaidžios? O kas atsitiks su 
Žvalgu? Nuo vilkų jis moka 
apsiginti kojomis.

Bet ar atsigins vienas žir
gas nuo alkanų gaujos? Ilgai
niui jie jį suplėšys į gabalė
lius. Audriui liūdesys’suspau
džia gerklę, pagalvojus apie 
tokį žirgo likimo. Jis tuojau 
gailiai pravirksta. Dabar jis 
bus vienas šioje girioje.

(Bus daugiau)

2



3 PUSI;

«NOSSA LITÜANIA > 
RUA LITUANIA, 67 

SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

MINTIES SAVAITRAŠTIS
DR, JOSÊ FERREIRA CARRATO

. Jonas kidykas

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 10,00 visoje P. 
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.i 25,00. GARBĖS 
Atskiro numer.išleidimas NCr .$60.00 Paskiro Nr. Kama Cr,$0 20 
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame 

NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr 5,00 
ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Jaunimas stovyklauja
Šias eilutes skaitant, Pietų 

Amerikos lietuvių jaunimo 
stovykla, jei dar nebus pasi
baigus, tai bus visai arti prie 
galo. Jos vienokį, ar kitokį 
pasisekimą teks vertinti ki
tuose «M. L.» numeriuose. Šį 
kartą tenka pasidžiaugti.

Džiaugtis reikia, kad atsira 
do didelis būrys jaunimėlio, 
kurį dar vilioja lietuviško gy 
venimo reikalai, ir kurs nori 
gyvai bendrauti su lietuviais. 
Ir moderniškas susisiekimo 
priemones atsimenant ne juo
kai, kad toks didelis skaičius 
atvyko iš Argentinos, o nors 
ir mažai, bet atvyko ir iš ma
žos lietuvių kolonijos Uru
gvajuje.

Gali kam atrodyti, jog men 
ka nauda tėra pabuvoti tik 
vieną savaitėlę laiko lietuviš
koje (stovykloje. Net ir dvi 
savaitės dar nebūtų perdaug 
Tačiau ir iš kitos pusės žiū
rint ir ta savaitė bendro lie
tuviško gyvenimo, pasikalbė
jimų, diskusijų, paskaitų, pra 
mogų supažindino ir suartino 
dalyvius, kaip niekas kitas 
negalėtų suartinti. Mums, vi
same pasaulyje išsiblaškiu
siems ir kitataučių marėse 
pasiaėrusiems yra labai svar
bu ko artimesni ir ilgesni su 
sitikimai, nuoširdūs pašneke
siai, kilnūs pasvajojimai, iš

Markso bendradarbis
PETRAS PAKALNIS

Kai Marksas rašė savo 
garsųjį veikalą «Das Kapital», 
vienas gabus vokietis studen 
tas, vardu Henrich Pesch, stu 
dijavo Bonos universitete tei
sę ir valstybės mokslus. Nors 
mokslas jam sekėsi gerai, 
bet jis paįuto kunigo pašau
kimą ir įstojo į jėzuitų ordi
ną. Jo vyresnysis brolis taip 
pat buvę jėzuitas, ir jauna
jam Henrikui atrodė, kad bū
damas vienuoliu jis galės 
daugiau pasišvęsti mokslui.

Anais laikais Vokietijoje vi
rė Kultūrkampias ir jauna
jam klierikui teko persikelti 
į Angliją. Laimingu sutapimu 
jis apsigyveno netoli didžiau
siojo Anglijos pramonės cen
tro, kurį gerai pažino ir Ka
rolis Marksas.

svajonių sudarymai konkre
čių planų tolimesnei veiklai 
ir t.t. Visa tai, be abejo, davė 
mūsų jaunimui stovykla, su
jungta su jaunimui rūpimų 
klausimų studijomis. Taip at
rodo iš šalies žiūrint. Kaip iš 
tiesų jautėsi pats jaunimas, 
kokios naudos jis iš tikrųjų 
pasisėmė, tikimės, jis pats ir 
pasisakys, ar savo rezoliuci
jose, ar savo rašinėliuose, ar 
pokalbiuose su koresponden
tais. Tikrai norėtume išgirsti, 
ką pats jaunimas turi pasa
kyti.

Neišmintingas būtų tas ūki
ninkas, kurs vos tik bėręs 
grūdus į išpurentą žemę, tuč
tuojau norėtų pamatyti gra
žius vaisius. Vaisiams išaugti 
ir nunokti reikia laiko. Gali
mas dalykas, jog ir šios sto
vyklos vaisių tuojau nepama
tysime. Bet joje kritusi lietu
viška sėkla į jautrias ger au
siu norų turinčias jaunimo šir 
dis ims dygti, suleis šaknis 
į žemęį žels, augs, ir paga
liau, kada nors, ir kokiu nors 
būdu ta lietuviškos stovyklos 
sėkla sužydės ir neš vaisių- 
Ir tegu ta lietuviška sėkla ne 
prigytų 100 procentų širdyse, 
tegu išdys, augs ir ves vai 
šių keliolikos jaunuolių sielo
se, ta stovykla bus buvusi ne 
veltui organizuota.

Jauno mokslininko 
stebėjimai

Pabaigęs teologiją ir gavęs 
kunigo šventimus, tėvas Pesch 
pasinėrė į ekonomijos moks
lą. Ir vėl laimingu sutapimu 
jis apsigyveno ten, kur anks
čiau garsusis vyskupas Kete- 
leris skelbė socialinio Bažny
čios mokslo pradmenis. Stu
dijuodamas, mąstydamas ir 
stebėdamas gyvenimą, jis pri
ėjo išvados, kad visos eko
nomijos teorijos remiasi tam 
tikra pasaulėžiūra, o tos pa
saulėžiūros branduolys yra 
žmogaus sąvoka. Jam ypatin
gai paaiškėjo, kad anų laikų 
liberalizmas per daug pabrė
žia individą bei jo laisvę ir 
paneigia valstybės teisę kiš
tis į ūkio reikalus. Antra ver
tus, socializmas paskandina
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Lietuvių muzikologijos arkyvo globėjai su jo kūrėju prof. J. Žilevičių (iš kairės de 
šinėn) Lietuvos Konsulas dr. P. Daužvardis, jėzuitų provinciolas Tėvas Bruno Markaitis, 
inž. Šimkus, prof. J. Žilevičius ir muzikas J. Bertulis.

individą bendruomenėje ir be 
jokio reikalo varžo jo lais 
vę. Jam taip pat buvo aišku, 
kad ekonomijos negalima at
skirti nuo dorovės dėsnių. T. 
Pesch mėgdavo kartoti ir pa 
brėžti, kad tai, kas yra nedo
ra, galų gale yra ir kenks
minga.

Mokslininko darbai
Savo studijų ir svarstymų 

išvadas jis sukrovė į dviejų 
tomų veikalą, vardu «Libera
lizmas, Socializmas ir Krikš
čioniška Bendruomenės San
tvarka». Veikalas, žinoma, su 
silaukė kritikos ir gerų atsi
liepimų iš kurių T. Pesch ge
rokai pasimokė.

Norėdamas išleisti dar di
desnį veikalą ir atbaigti savo 
idėjas, T. Pesch įstojo j Ber
lyno universitetą ir norėjo iš
girsti paskutinį mokslo žodį. 
Po trejų metų rimtų ekono
mijos studijų jis sėdo rašyti. 
Jis buvo įsitikinęs, kad, ver
dant kovai tarp liberališko ka 
pitalizmo ir veržlaus socializ
mo, jis gali ką nors naujo pa 
sakyti ir atkreipti dėmesį į 
tuos dėsnius, kuriais remiasi 
kiekviena bendruomenė. Sir 
gulinėdamas, apaštalaudamas 
ir nuolatos mąstydamas, per 
20 metų jis parašė didelį 5 
tomų veikalą ir jautėsi atli
kęs savo gyvenimo uždavinį. 
Iš tiesų, jo gyvenimo misija 
buvo atbaigta su pirmuoju to 
mu, kuriame išgvildeno sočia 
linio ir ekonominio gyvenimo 
pagrindus.

Kokios yra pagrindinės
T. Pesch mintys?

Pagrindinė T. Pesch mintis 
yra bendruomenės solidaru
mas. Pagal jį tik ta bendruo
menė gali augti ir klestėti, 
kurios nariai yra solidarūs 
t.y. vienas kitam padeda, vie
nas kitą papildo ir kiekvie
nas įneša savo dalį bendruo
menės labui. Tas galioja vi
soms draugijoms, šeimai, vale 
tybei ir net visai žmonijai. 
Pažvelgus j ekonominį proce
są, matosi, ka i mažiausią eko 

nominę bendruomenę sudaro 
geimą, o didžiausią — valsty
bė. Valstybės uždavinys nėra 
ekonominio proceso regulia
vimas ar dirigavimas, bet jo 
papildymas. įstatymai nepri
valo trukdyti ar varžyti pri
vačios iniciatyvos, bet žiūrė
ti bendro labo ir darbininkų, 
ir darbdavių Liberalizmas ir 
kapitalizmas kenkia ekonomi
niam gyvenimui, nes neatsi
žvelgia į darbininkų intere
sus ir paverčia juos proleta
rais. Socializmą®, paneigda
mas privačios nuosavybės tei
sę, atima daugeliui žmonių 
laisvę ir tuo pačiu sustabdo 
pažanga. Tik glaudus darbda
vių ir darbininkų bendradar
biavimas gali išrišti sociali
nius klausimus, o kur to ben
dradarbiavimo nėra, ten gali 
įsiterpti valstybės autorite
tas. Taip, kaip be laisvės nė
ra pažangos, taip ir be auto
riteto nėra tvarkos.

Tą solidariame sąvoką T. 
Pesch pritaikė ir tarptauti
niam gyvenimui ir tuo užbė
go už akių Ekonominei Euro
pos Bendruomenei ir pana
šioms institucijoms. Tačiau 
ii? matė, kad laikas dar nėra 
pribrendęs ir nesileido į de
tales.

Pescho žvilgsnis i ateiti
Žiūrėdamas į dabartį, Tėvas 

Pesch taip kalbėjo apie atei 
t j; «Ateityje protas ir sąžinė, 
darbininkų sąjungos ir vale 
tybė turės saugoti tautos gė
rovų. Valstybė yra aukščiau
sia, iš žmogaus prigimties pa
einanti bendruomenė. Tačiau 
reikia atmesti ne tik interna
cionalizmą, paneigiantį valsty 
bės vertę, bet ir naeionaliz 
mą, kur.s tarptautiniuose san
tykiuose vartoja jėgą, pago
niškai garbina tik savo tautą 
ir nepripažįsta žmonijos soli
darumo, teisingumo ir mei
lės».

Kai Pijus XI rašė encikli
ką apie socialinius klausimus 
(Quadragésimo Anno), jis vea 
gė, kiek įgalėjo, solidarizm© 
žodžio, nes nenorėjo susirišti 

su jokia ekonomijos filosofi
ja. Bet Jonas XXIII encikli
koje Motina ir Mokytoja so- 
lidarizmo principą primygti
nai iškelia ir sako, kad už 
skurstančių žmonių dalį mes 
visi esame atsakingi: ir Baž
nyčia, ir valstybių vyrai, ir 
turtingieji, galintieji, bet ne
norimieji padėti. T. Peseh 
mintys, dar geriau išryškin
tos ir išvystytos, atbaigiamos 
Pauliaus VI enciklikoje, ku
rioje tas solidarizmo princi. 
pas paverstas taikos pagrin
du. «Tautų pažanga», rašo 
Paulius VI, «yra naujas žodis 
taikai». Kitais žodžiais ta
riant, pasaulyje tik tuokart 
bus taika, kai turtingosios 
tautos padės neturtingosioms. 
T. Pesch apie tai, tur būt, 
nei nepagalvojo, bet kas skai
to jo raštus ir daro logiškas 
išvadas, tas prieina prie to 
paties sprendimo. Tautų soli- 
darizmas yra ir taikos, Ir ti
kros pažangos principas.

T. Heinrich Pesch, S.J., var
das užtinkamas tik retose so
cialinių mokslų knygose, bet 
jo raštų turinys šiandien ju
dina ir politikų, ir ekonomų, 
ir dvasininkų sąžines. Ne jis 
vienas sukūrė socialinį Baž
nyčios mokslą, bet jis, pasisa 
vinęs visa, ką gero rado ir 
pas draugus, ir priešus, davė 
jam aiškią kryptį ir praturti
no naujoms idėjoms. Jis ne
prilygsta Marksui nei amžiu
mi, nei iškalbingumu, bet jį 
pralenkia idėjų teisingumu.

laaoKBae

Suskaldyta Vokietija rusa»» 
dieglys šone. Tegu komunisti 
n* Vokietijos pusė akiai tebe 
klauso Maskvos, bet visi ma
to kad ji, palyginus su Vaka
rų Vokietija yra tik elgeta 
skarmaluose. O patys vokie
čiai neapsipranta su padalyta 
Vokietija. Anksčiau ar vėliau 
tas reikalas bus labai opus. 
Atrodo, jog rusai nenori lauk 
ti paskutinės minutės Vokie
tijos klausimui išspręsti, kai 
jie gai bus bejėgiai ką nors 
rimto daryti. Jie nors Vokieti 
jos sujungimo reikalą išspręs 
ti savo naudai.
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PADĖKA P. P. ONAI IR 
ANTANUI JOCIAMS

Arūnui Steponaičiui sėkmin 
gai baigus Chemijos Inžineri
jos penkių metų fakultetą dė
ka nuolatinės p. p. Jocių pa
ramos, nuaširdžiai Jiems dė
koja.

Steponaičių Šeima.

Didžios sielos,
TIHAMER TOTH

Nemanykite, kad didžios sielos yra tik tų 
vyrų, kurie savo darbais sujudino pasaulį, kurių 
vardus ir garbę laikraščiai nuolat kartoja. Ne! 
Daugumai žmonių net nė proga nepasitaiko pa
daryti didvyrišką darbą. Jei jaunuolis būtų ug
ningai pasiryžęs atlikti nepapras ą ekspediciją į 
šiaurės ar pietų polių, jei norėtų mirti dėl savo 
Išganytojo tarp laukinių stabmeldžių, tai būtų 
gražūs norai, bet kol visa tai yra tik tuščios 
svajonės, jos paprastam gyvenimui nieko, nieko 
nereiškia. O proga atlikti šituos darbus tokiam 
jaunuoliui vargiai pasitaikys.

Ugningo pasiryžimo jėgas reikia pakreipti 
į atlikimą mažų, kasdieninių pareigų, ir tik tada 
iš jo bus galima semtis begalinės energijos. No
rįs važiuoti elektros tramvajumi turi turėti smul
kių pinigų. Ir veltui jis kištų konduktoriui mili
joną; - šis jį paprašytų išlipti, nes toki dideli 
banknotai tramvajuose iškeisti negalima. Taip 
lygiai ir didžiosios idėjos — susižavėjimas ken
tėtojų garbe, karžygiška tėvynės meilė — turi 
būti iškeistos smulkesnėmis, kad galėtume laiky 
tis visų Dievo įsakymų, atlikti visas tėvynės 
meilės reikalaujamas pareigas — net ir mažiau
sias. Kankinio mirtis už tikėjimą šiandie tavęs 
nelaukia. Tėvynė didvyriškos mirties irgi nerei
kalauja. Bet Dievas ir tėvynė reikalauja iš tavęs 
didvyriškai gyventi. Ir tai yra sunkiau. Nelaimiu 
gų nusižudėlių pavyzdžiai parodo, kad kartais 
reikia daugiau drąsos gyventi, negu mirti.

Karo metu kareiviai buvo skiepijami nuo 
choleros, ir ar žinai, ką aš, didžiausiai stebėda
masis, ligoninėse mačiau. Galingi stiprūs jaunuo 
liai, kurie, rodos, neišsigąstų nė didžiausios gra
natų ugnies, drebėjo pamatę šaltą gydytojo ada
tą: Vienu tik dideliu karžygišku užsidegimu kas 
dieniniame gyvenime galima nieko nepadaryti.

Yra žmonių, kurių drąsa greičiau esti leng
vapėdiškumas ir tuštybė, negu dorybė.

Jie nebijo mirti, bet labai bijo skausmų, ku 
rie jų gyvenime laukia. Ir dėl šios baimės ne 
kartą jie tampa nusidėjėliais <r išdavikais. Dre
bėdama žiūri publika cirke į pavojingus akroba 
tų šuolius; bet manai, kad tas akrobatas, kuris 
taip lengvai žaidžia savo gyvybe, galėtų užgniauž 
ti savyje norą pameluoti, jei jam pasitaikytų pro 
ga tuo išsisukti iš nemalonios gyvenimo būklės? 
Žiemos metu šokti į upę reikia mažiau drąsos, 
negu lengvamanių draugystėj tvirtai laikytis do 
rovinių savo įsitikinimų. Drąsa — visuomet sa
kyti tiesą! Drąsa — visuomet garbingai pasielg
ti! Drąsa — ištikimai laikytis savo principų. Tik 
šitie dalykai išugdo didžia galingą sielą

(Iš «Jaunuolio būdas»)

Moderni ’mergaitė
STASYS YLA

KOVA PRIEŠ VABALUS

Visokią yra «vabalų». Tau — 10 svarų, ki
tai — pasmukę pečiai, trečiai — persmulkūs ke
liai, ketvirtai, stambios kojos, penktai — per
daug suaugę antakiai. Kiekviena turi savo «va
balą», į kurį žiūri visas pasaulis.

Bet leisk paklausti, ar neperanksti tu — ir 
jūs visos — pradedat sirgti grožio liga? NE SVA

AR0na> STEP ONAITIS, bene pirmas lietu
vis baigęs chemijos inžineriją S. Paulyje. Gimęs 
1942 metais Lietuvoje, Marijampolėje, mažas pa 
teko su tėvais per U pasaulinį karą į Vokietiją, 
o 1949 metais atvyko į Braziliją, Gyveno su tė
vais Santos mieste ir mokinosi. Baigęs -cientifi- 
co» persikėlė į S. Paulį, įstojo j Faculdade de 
Engenharia Industrial ir po penkių metų šiemet 
sėkmingai jį baigė. Būdamas geras mokinys yra 
gavęs mokslui patalpą tiek iš mantos miesto, 
tiek iš pačio fakulteto.

Dabar, naujam inžinieriui linkime geros 
sėkmės ateity!

RAI YRA VABALAS, O PATS RŪPĖSI IS GRO
ŽIU. Blogiausias rūpestis ankstyvuose metuose, 
kai yra svarbesnių rūpesčių. Kodėl tu jais ne
sergi? Kodėl tau nerūpi kambarėlio tvarka? Ar 
jis geriau atrodo už tavo jaunesnio brolio kam
barį? Lova sujaukta .stalas apidrektas, netvar
kingai sudėtos suknelės Ar tai grožis? Sakysi, 
niekas nemato, išskyrus mamą ir tave. Niekas 
nelygina su kitų mergaičių kambariais. Bet jei 
kas svetimas pasišautų įkišti nosį, oi, kaip su
sirūpintum!

Kodėl tau nekelia rūpesč’o pavydas — biau 
ri pabaisa devyniais liežuviais! Jis laižo svetimas 
sukneles, veidus, svetimas galvas, net sąžines. 
Jei matytum jo tikrąjį veidą, pradėtum kovoti. 
Ne, nekovotum ir tada, nebent kiti matytų. Gal. 
voji, jog kiti nemato tavo pavydo, dėl t0 jis ne
gadina tavo grožio. O jis tikrai gadina.

Knibžda «vabalėliai» visur. Plepumas, bobiš 
kas smalsumas, tuščias laiko eikvojimas, atsikal 
binėjimai ir apgaudinėjimai. Manai, kad jie nie
ko nesveria! Jie kasdien auga su metais ir su
daro ištisą moterišką netobulybės kompleksiją- 
Liula visais šonais, kur tik pasisuki.

O kad taip imtum ir pradėtum «kasdien lai
kytis dietos ir mankštintis». Gal tada tie 10 sva
rų nukristų bematant. Vidaus kova patempia žmo 
gų. Dvasinė dieta ir pratybos kaštuoja kalorijų 
ir prakaito. Žmogaus kūno linijos lyginasi kartu 
su sielos linijomis.

Pagaliau, kad ir kūno svoris! Kas kita jį ma 
žinti dėl grožio, kas kita dėl savitvarkos, ir vėl 
kas kita dėl atgailos. Ar neturi už ką atgailoti? 
A? Už pavydą, apkalbas, už daug kitų vidaus 
vabalų? Kodėl nesumažinti dėmesio fiziniam svo 
riui ir nepadidinti dvasiniam?

Nenoriu sapnu
MAIRONIS

Ne, nenoriu sapnų,
Vien tiesos ir darbų^ 
Be atilsio noriu kariauti, 
Ir tada vien tiktai, 
Kai sušvilpia žaibai, 
Galiu krūtine atsigauti.

C tačiau kai kada
Nuliūdimo našta
Ly^ spaudžia, lyg širdį griaudina;
Vakarinė žvaigždė
Ar nugirsta giesmė 
Į tolimą šalį vadina!

Kur lakioja minus?
Ko taip žiba akis?
Kam ašaros veržias ir byra?
Aš patsai nežinau.
Tik Aukščiausio 'prašau, 
Kad stiprintų verkiančią lyrą.

Kai ne kartą sunku,
Skųsčiaus lūpų kraštu,>
Kam širdį Aukščiausias man davė?
O tačiau juk be jos
Ant šios žemės karčios
Poetai negims nesapnavę,

i\as tai skaitys?
Kai buvo pradėta rašyti portugalų kalba vie 

nas <Mū ų > ietuvos» puslapis, Redakcija lyg tei 
sinosi. Tai esąs naujas mėginimas. Išėjo vients 
antras numeris. Publika nereagavo. Darbas pra
dėtas vyko toliau.. Re aktorius tiesiog melste iš- 
melsdavo kokį straipsnelį, kad tik portugališkai, 
Taip gal kas daugiau skaitys

Prabėgo metai. Niekas naujenybės negyrė. 
niekas blogo žodžio nepasakė. Buvo pranešta, 
kad skyrius panaikinamas. Esą, vistiek niekas 
neskaito.

Nekartą pagalvojau, ar tai tiesa. Iš kur mes 
žinome, kad niekas neskaito? To tvirtinimo pa
grindas niekas neatsako, neatsiliepia, nerašo,

Tiesą pasakius, skaitytojų neatsiliepimas'ne 
reiškia, kad žmonės neskaitytų. Bet reikalas gal 
kitoks.- mes neprisiruošiame laiškų rašyti. Jau ir 
giminėms, tai vos ne vos Kalėdoms šiokį tok 
laišką suremiame. Ką gi norėti dabar atsakinėt 
redaktoriui.

Tyčia pasklaidžiau vietos žurnalus, kurių ti
ražas yra gana aukštas. Plačiai skaitomi žurna
lai irgi nekažin kiek tų laiškų gauna, nebent su 
tokiais prašymėliais Užtenka pasklaidyti žurna
lus ir padaryti šiokią tokią statistiką tarp šimta
tūkstantinio tiražo žurnalų ir mūsų spaudos. Pro
porcingai nesame nė geresni, nė blogesni, Gal 
tik patogūs. Kam čia savo nuomonę kitiems kiš
ti? Redaktorius parašo už visus...

Redaktoriui vieną tik norėčiau pasakyti. Ne 
manykite, kad kalbate, ar rašote vienas monolo
gu. Mes skaitome, gėrimės, įvertiname, o kar
tais ir nesutinkame su Jūsų nuomone. Tačiau ne 
atsiliepiame. Tam neprisiruošiame. Manome, te
gu rašo, kas geriau moka... Tegu atsako ir pa
reiškia savo nuomonę, kurie daugiau išmano.

Tik tiek. Mes patylom skaitome ir tyliai 
mąstome. 1 <

A. D. P.

' i Í ■ • ' i? 1 ’
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(pabaiga iš 2 pusi.) 

mo anestezijos metais.
Bet būdinga ir tai, kad ta

sai savarankų mąstymą be 
tikrovės vertinimą stingdan
čių nuodų tvanas visdėlto ne
įstengė nei apmarinti, nei aiš- 
kiafsutrmdyti lietuvių tarno 
Bingumo ir net jų savarankiš
kų minčių prasiveržimo vie
šumon. Net svetimosios gaboš 
tarnyboje stovintieji laikraš
čiai, tie propagandiniai savai
mingos lietuvio minties mari
nimo įrankiai, — ir tie, šalia 
deklamacijų svetimosios, nuo 
lat sergančios, todėi nespėju- 
sios subręsti, o jau nusenu- 
sio8 revoliucijos garbei, pro
tarpiais visdėlto užleidžia kiek 
vietos ir visiškai sveikoms, 
drąsioms, kartais įsibrovė
liams valdovams tiesiai į akį 
pirštu duriančioms mintims, 
kr toks, tolydžiai ryškėjus, 
bruožas 1967 metais buvo pa 
ątebimas pavergtos Lietuvos 
gyvenimo panoramoj.

Svetimoji galia Lietuvoj te
besaugo savo sudarytąsias ap 
linkybes, dėl kurių tik maža 
savarankios tenykščių lietu
vių minties pasireiškimų ba
lelė tegali būti viešai mini
ma. Tačiau, jeigu 1967-tai^» 
tokiems pasireiškimams itin 
priešiško potvynio metais jų 
visdėlto buvo įmanoma pas
tebėti, tai tikėtina, jog šiais 
— Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais čia, laisvėje ne tik mi 
nėsim prieš 50 metų sulauktą 
Lietuvos savarankiškumo at- 
gyjimą, bet ir stebėsim nau
ją, dabar vykstantį savaran
kiškos minties stiprėjimą Lie
tuvoj, aors.ir prievartaujamoj

Praėjusiais metais Lietuvai 
buvo primestas svetimareikš- 
mis ženklas «50®. Jo ten bu
vo daug, - ant aurų, langų 
ir sienų, bet mažai tebuvo 
lietuvių širdyse.

Laisvėj keliame kitos reikš 
mės <59» ženklą. Tėvynėj re
gimų nusiteikimų vaizdai kvie 
čia tą ženklą taip apšviesti, 
kad švitėtų ne tik ir ne tiek 
praeitim, kiek nauja tikros, 
tyros laisvės viltim. Šiai vil
čiai Lietuvoj dabar durys ir 
langai uždaryti, bet yra daug 
atvirų širdžių. Jų atvirumas 
ryškiausiai įprasmina Lietu-

MUSŲ LIETUVA

Via Ancheta, gražus vaizdas Alto da Serra.

vai skiriamuosius Laisvės Ko 
vos .lėtus. Nes ten pagrindi
nis kovos laukas, — vieta su
siremti «õO-ties» ženklo skir
tingosios prasmėms.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas drauge su 
kitomis laisvųjų lietuvių va
dovybėmis numatė eilę prie
monių tam svarb.aja'm laisvės 
kovos ginkluijišaitrinti, — Lie 
tuvos nepriklausomybės ir liė 
tuvių tautos bei žmogaus lais
vės Lietuvoje idealui išryškin 
ti. Nuspręsta ir įsipareigota
— su visų mūsų visuomenėj 
esamų talentų talka ir visos 
visuomenės medžiagine pagal 
ba — tas priemones ko tiks
lingiausiai pava toti ar dar 
surasti bei pavartoti jų ir 
daugiau, kiek tik tam sudarys 
galimybių visų mūsų turimų 
pajėgų uolumas.

O uolumo reikia didelio ir 
daug. Nes uždavinys nesibaigs 
tik laisvės bei valstybinės ne 
priklausomybės idealo išpuo- 
selėjimu ir išaukštinimu. Rei
kia rasti būdų ir priemonių 
padėti pajėgiajai tautos da
liai, ypač jaunajai kartai Lie
tuvoj tuo idealu iš naujo ap
siginkluoti. ir nėra ^klausimo,
— argi galima tai padaryti? 
Yra tik atsakymas, — kad 
reikia.

(ELTA)

Pas Rio lietuvius 
(tęsinys iš praeito nr.) 

SEKMADIENĮ PAMALDOS

Sausio 14 likau liet, pamal
doms šv. Rožančiaus bažny
čioje. Lietuvių prisirinko ne
mažas būrys. Ta proga pagar 
sinau, kad nuo šiol liet, pa
maldos perkeliamos į Rosario 
bažnyčią 10 vai. antrąjį mė
nesio sekmadienį. Vasario 11 
d. visi rinksis į Rosario baž
nyčios zokristiją 10 vai., o 
Lietuvos Nepriklausomybės mj 
šios bus La Salete bažnyčio
je vasario 18 d. ii vai.

DAT? VIEKAS DALYKAS
Lietuvos 50 metų paminėji

mui išrūpinta Kio ir S. Paulo 
paštuose laiškams antspaudas 
kurį uždės nuo vasario 16 iki 
vasario 26 dienos ant visų 
laiškų. Tas antspaudas bus su 
lietuviškais išgravavimais. Tuo 
laiku pasirūpinkime pasiųsti 
kuo daugiau-laiškų. Sugalvo
tas tikrai gražus dalykas, duo 
kime tuščių vokų užantspau. 
duoti vėliau siųsiaiuiems laiš
kams

TEREZCPOLYJE. Dviejų va 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

landų kelionė sausio 15 d. nu 
nešė mane j Terezopolj ap
lankyti inž. Stasį Kumpį. Ne
turėjau jo adreso, bet radau 
jo rezidenciją. Jis gyvena tie
siog gamtos stebukle. Pama
tęs nuo jo balkono visą kal
nais apsuptą raginį, ištiesiau 
rankas ir sakau: «Ak, kaip 
norėčiau tą raginį apkabinti 
ir prielausti prie širdies! Oi, 
gražumėlis. Jo paties pastaty
ta graži rezidencija prie auks 
čiausio akmeninio kalno ir 
prieš akis, tarp kalnų, guli 
Terezopolio miestas, iš visų 
pusių apsuptas aukštų kalnų.

Pasitaikė saulėta ir skaidri 
diena Toli matyti. Kiekvienas 
medis traukia akį, ypač per 
žiūronus. Bet kas ant to kal
no auga taip ir neįžiūrėjome, 
nes labai aukštas ir status. P. 
Stasys prašė, kad pasilikčiau 
nors porai dienų, bet atsipra
šiau, nes mano pareigos lau
kia S. Paulyje. Atidėjau kitam 
kartui pasisvečiuoti gerųjų 
šeimininkų globoje. Keturias 
valandas pasikepinęs saulėje 
vėl p. Stasio Kumpio nuosa-

(pabaiga 6 pusi.)

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, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Ttl. 51-4011

pnsl.

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Ruo 
Gen. Fonseea Teles, 606. 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, J URGE GAR£ 
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. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
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 klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8.30 valą
Moinho Velho 11,30 valą
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;;
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.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam tninisteriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

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

SKAITYKITE IB

PLATINKITE V I 6 

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

I

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRIÔAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ÉSTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

H

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMACJ lAILltll
Lindoya vanduo yra a«nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai >iipažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visa dec naudokite!

Rua Dino. Bueno, 795 a 835 
Telefones: £1-4019 e 51-2223

SÂO PAULO .Caixa Postai 3967

‘O
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA SÃO PAULO, 13

BUMBLIŲ ŠEIMA

nuoširdžiai dėkoja visiems liūdesio valandą pareišku- 
siems užuojautą ir dalyvavusiems mylimos motinos

EMILIJOS BUMBLIENÉS

šermenyse bei palydėjusiems ją į amžino atilsio vietą.

V.Zehna
PATAISOME:

Paskutiniame numeryje Vy
rų Brolijos atskaitoje įsibro
vė nemaloni klaida. Bendroji 
išlaidų suma yra teisinga, bet 
išleista, jog aukota Želinos 
bažnyčios remontui 100 nau
jųjų kruzeirų.

ŽILVIČIO DĖMESIUI I

Vaikų sambūrio «Žilvitis» 
dalyviai susirenka vasario 5 
d. 16 valandą. Visi privalo bū 
tinai dalyvauti. Turime pasi
ruošti dalyvauti Lietuvos Ne 
priklausomybės minėjime, va 
sario 11 dieną.

Mokytoja

VYRŲ BROLIJOS 1968 METŲ 
VEIKLOS KALENDORIUS

Kovo 24 d. Šv. Juozapo pa
rapijom šventė su procesija.

Gegužės 11 d. paminėjimas 
<Mūsų Lietuvos 20 metų su
kakties.

Birželio 16 šventkelionė į 
N. S. Aparecida do Norte, pa
simelsti už tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius.

Rugpjūčio 18 ketvirtasis tra 
dicinis spaudos balius ir 
spaudos bičiulių sambūvis.

Spalio 13 iškyla-piknikas į 
Jurubatuba.

Lapkričio 17 išvyka pikni
kas j Santos, Praia Grande.

ŽINUTĖ IŠ LIETUVOS

Laišku praneša, kad sausio 
« d. Kaune tragiškai žuvo po 
traukiniu prie Aleksoto tilto, 
laike didžiausios pūgos Ed
vardas Pranevičius, Jurgio 
Rimkevičiaus dukters vyrąs.

GUARUŽOS LIETUVIAI

Teko pabūti ir pasimaudyti 

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
DR; JONAS NICIPORC1UKAS

Cirurgião Dentista '• >
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultoria: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206;

Vila Prudente, Tel. 63-5552

gražiojoj Guaružoj 4 dienas 
Maloniai priglaudė ir globojo 
p. Edvardas Pažėra savo pen 
sijone.

Mūsų tautiečių tenai ne
daug. Kaikurie turi nusipirkę 
arjužsipirkę apartamentus. Bet 
jie atvažiuoja, pabūna vieną 
kitą dieną ir vėl grįžta į S 
Paulį.

Pastoviai gyvenančių yra 
tik trys šeimos, jos visos turi 
pensijonus ir jais verčiasi. Se 
niausiai gyvenąs ir turįs gra
žų «Rio» hotelį Av. Brasil tai 
malonus Antanas Majus kapi
tonas su savo žmonele. Toje 
pačioje gatvėje 193 naujai ati
darė «Europos» pensijoną Sta
sys r Marytė Remenčiai. Nors 
pradžia sunki, bet simpatiški 
savininkai, ypač maloni ponia 
Marytė daug patraukia sve
čių. Nepertoli randasi ir Ed
vardo Pažėros pensijonas, Av. 
Leomil, 1075, vardu «Neptu- 
nia». Šie trys lietuviai broliš
kai vieni kitiems pagelbsti. 
Pasiunčia svečius vieni pas 
kitus.

Edv Pažėros žmonelė dar 
nė-a metų kaip mirė. Vienam 
liūdna ir gyventi. Samdinės 
nelabai klauso. Ką pasakysi, 
ar pamokysi, tai suraukė no
sį, arba pameta arba eioa 
pas kitus. Dėl to jeigu pasi- 
taiky ų lietuvė našlė, ar mer
gina tarp 40 50 metų, gal 
truputį ir vyresnė, Edvardas 
mėgintų dai kartą vestis. Jis 
gražiai gyvena, žmogus rim
tas, buvęs mokytojas. Jau už 
sigvenęs turtelį. Turi 3 na
mus. Vienas dar baigiamas 
įrengti. Tik trūksta šeiminin
kės. Onutė Pažėrienė buvo 
gerutė, bet Dievulis ją pasi
šaukė praėjusiais metais.

Pasimaudęs gražioje Atlan
to jūroje ir pasikepinęs sau
le, pasijutau sustiprėjęs svei
katoje ir linksmas vėl grįžau 
į S. Paulį prie savo įprasti
nio misijų darbo.

J. Bružikas, S.J.

PARĖMĖ IR UŽSIMOKĖJO 
UŽ «M. LIET.»: A. Mickevi
čius ncr. 25,00, A. Bakanaus-

DĖMESIO! DĖMESIO!

ĮVERTINDAMA Pietų Ameiikos Lietuvių Jaunimo 
Studijų Savaitės didelę reikšmę savitarpio bendravimo 
išeivijoje ir tas prakilnias pastangas S. Paulo lietuvių 
jaunimo tos Studijų Savaitės paruošime, Lietuvių Sąjun 
ga Brazilijoje ruošia Jaunimo Studijų Savaitės daly
viams pagerbti

POBŪVI — VAKARĄ.
POBŪVIS įvyks š.m. vasario 4 d. (sekmadienį), Se

selių Pranciškiečių gimnazijos salėje, V. Zelina.
PRADŽIA 17 vai. (5 vai. p. p.)
ĮDOMI meninė programa, bufetas ir šokiai.
ŠOKIAMS gros puikus orkestras!
TAI BUS tikra tarpusavio susiartinimo ir artimes

nio susipažinimo šventė!
PIRMOJI Lietuvos Laisvės metuose S. Paulyje!
KVIEČIAME visą S. Paulo lietuvių jaunimą, jų sve 

čius, gimines, artimuosius, visus, kas jaučiasi lietuviais, 
PAGERBDAMI jaunas pastangas, užtikrinsime Lie

tuvai laisvą ateitį!
Šiam pobūviui galima staliukus iš anksto užsisaky

ti mieste pas p. Kublicką R. Direita, 235, 5.o and. s. 51.
Mookoje K. Ąmbrozevičius, R. Came 1052, t. 92-9170
V. Zelinoje: Klebonijoje, «Vyto» bare, N. Stasiulio

nis ir pas PALStudijų Savaitės Komiteto Pirmininką.
L. B. Sąjungos Vaidyba

kas ncr. 20,00. Po 15,00 ncr.: 
Juozas Masiulis, Juozas Paukš 
tys, Antanas Sanvaitis 17,00 
ncr..- Po 10,00 ncr.: Jįeva Kut 
kienė (ji ir leidėja), Regina 
Kutkaitė, P. Palivonienė, M. 
Sejūnas, Danielė Ruzgaitė (ji 
ir leidėja), Jonas Vajevodskis 
Kostas Merkys, Anatolija Ja
kutis, Antanas Stroiia, Adol
fas Šerėnas, Pranas Čepas, 
Konstancija Vilkas, Sofija Mi 
siukaitė (ji ir leidėja), Vikt. 
Saulytis, Viktorija 'Butkienė.

Po 7,00 ncr.; Jurgis Vaičiū
nas, J. Vaičiulionis.

REDAKCIJA PRAŠO

Vi,as žinias, skelbimus ir 
pranešimus šeštam puslapiui 
reikia įteikti redakcijai iki 
ANTRADIENIO pietų (galima 
palikti ir spaustuvėje, iš kur 
redaktorius pasiims.) vėliau 
atsiųsti raštai nebegali būt 
atspausti tą pačią savaitę.

Redaktorius,

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IŠ 
JAUNIMO STOVYKLOS

Brazilijos jaunimo ruošta 
stovykla 34 km. nuo S. Paulo 
prasidėjo šeštadienį, .ausio 
27 d. ACM stovyklavietėje, 
ežero pakrantėje, bematant 
pasigirdo lietuviška daina ir 
linksmumas, kai seni ir nau- 
jTdraugai iš Argentinos, Urug 

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

vajaus ir Brazilijos susirinko 
stovyklauti.

Stovykla ruošta prel. P. Ra 
gažinsko globoje, o stovyklos 
valdybai vadovauja Rikardas 
Tijūnėlis, padedant rengimo 
komiteto keliems nariams ir 
atstovams iš kraštų. Kiekvie 
nas namukas, kurių aštuoni 
turi savąjį pirmininką-ę, pade 
dedančius valdybai sėkmin
gai vesti š,mto asmenų JjaunI 
mo stovyklą, pirmąją tokią 
Brazilijoje, ir panašią į 1967 
m. stovyklą Argentinoje bei 
1966 m. stoyykla-studijų sa
vaitę JAValstybėse Dainavoje 
Jaunimo Kongreso proga. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Jaunimo Sekcijos atstoju 
stovykloje-scudijų savaitėje 
yra Antanas Saulaitis. SJ,sek 
cijos stovyklų skyriaus vedė
jas.

Oras pirmomis kefcuriomis 
dienomis labai gražus, tad ir 
programa vyksta smagiai. Kas 
dien dvejos paskaitos-diskusi- 
jos, vakarinė programa. Du 
linksmavakarius sekė laužas 
su dainomis, šūkiais ir pasi
rodymais, ketvirtą dieną ta
lentų vakaras. Toliau numaty 
ti namukų vakaras, kada kiek 
vienas būrelis pasirodys, p. 
H. Mošinskienės ruošiamas Ii 
teratūros vakaras apie Myko 
laitj-Putiną ir dabartinius Lie 
tavos poetus, vėl šokių vaka 
ras, ir baigiamasis laužas šeš 
tadienį vakare, 21 vai. Stovy
klos užbaigimo šventė vyks

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

(pabaiga iš 5 pusi.) 

va mašina vežamas nusisku
binau į autobusų stotį.

Prie pat stoties gyvena dar 
vięnas lietuvis, Stasys Sima
navičius, kuris su savo žmo
nele vokiete, bet jau pusėti
nai suprantančia lietuviškai, 
pardavinėja įvairius valgo
mus ir nevalgomus daiktus. 
Greitai susipažinau ir su šią- 
ja malonia šeimynėlę. Bet rei 
kėjo jau sėsti j autobusą.

Taip aplankęs apie 60 lietu 
viškų šeimų, išsimėčiusių po 
plačias apylinkęs, surinkęs, 
prenumeratas grįžau į pilką
jį S. Paulo gyvenimą.

Jonas Bružikas, S.J.

«KKMRKRKRRRKKMKKKtinKRltKnKt-

ta po mišių sekmadienį rytą, 
ir dalyviai skirtosi namo ar 
ekskursijas sekmadienį.

Paskaitos įvyko šios: sek
madienį, Lietuvių emigracija, 
pirmadienį, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvio ateitis, visos 
pravestos A. Saalaičio. ’ Antra 
dienį lietuvių literatūros apž
valga davė p. JH. Mošmskie- 
nė, o popiet kalbėjo prel. Ra- 
gažinskas.

Stovyklos nuotaika smagi, 
nes tebegyvuo,a užsidegimas 
lietuvių tarpe bendrauti, dirb 
ti ir džiaugtis, Dalyviai prisi
mena ir prieš IV IPietų Ame
rikos lietuvių kongresą |vyku 
šią stovyklą, o mažesnis bū
relis kartu da yvavo Jaunimu 
Kongrese Čikagoje. Mokama 
nemažai dainų, vyksta tauti
nių šokiu repeticijos, stengia
masi išmokti geriau lietuviš
kai klausantis paskaitų ir sa
vo tarpe prie stalo, žaidimuo 
se, maudantis.

Iš pirmųjų įspūcžių spren
džiant atrodo, kad ši stovykla 
yra pradžia pilnesnio stovy
klavimo Brazilijoje ir kituose 
kraštuose, nes lietuvių jauni 
mas, tėvelių, organizacijų ir 
parapijų dėka jaučia gyvą ry 
šį su lietuvių tauta ir Lietuva,

A, Saulaitis, SJ

JANINA DEGUTYTĖ
IŠKILI LIETUVOS POETĖ
jau 10 metų kaip į pirmuti 

nes rašytojų gretas iškilusį 
poetė Lietuvoj J. Degutytė 
apie lietuvių literatūra sako, 
kad esanti «giliom šaknim įau 
gusi į lietuvišką žea ę».

— Kaip berašytum, mes vis 
tiek esame veikiami ir Lietu 
vos poetų, ir ^liaudies dainų. 
Kokiu kampu besikreiptume 
nuo senųjų tradicijų, mes ne 
šiojame jas savo kraujyje.

Sunkiausius gyvenimo atve 
jus reikia iškelti į šviesą, ne. 

. pridengiant tamsiųjų pusių pa 
siekimais ir procentais.,,

— kai labai pasitenkinama 
tuo, kas yra, — tai jau miręs 
vanduo.

— INereikia bijoti dėmių, 
baimė gimdo melą. O menas 
ir melas, nors ir panašiai 
skamba, — yra priešinguose 
poliuose.
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