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tikrasis Lietuvos Veidas

f&UMPNI

Tikrasis Lietuvos veidas... Koks gražus išsireiškimas,
vaizdžiai kalbąs apie tėvynę.
Kas imasi spręsti, koks motinos veidas tikresnis: kada
jis nuvargęs, nuliūdęs, ar kada džiaugsmingas? Ar jos veidas
toks pat, kai ji žiūri į gražų porceliano indą ir kai žiūri į
Tave?

J. NEVARDAUSKAS

Nejaugi, mylimoji mano žeme,
Tavęs aš niekad neregėsi ?
Nors ats liepkit jūs, laukai aptemę,
Ir akmenys iš tėviškės griuvėsių!
Užges kaip gaisras saulė už kalnelių,
Tamsioj pirkelėj motina sups lingę,
Sumigs žiedai prie pakelės smūtkelių,
Ar grįšim mes išėję ir pradingę?

Praėjusią savaitę tarptauti
nės politikos stebėtojai neži
Ėjau per purvą ir bridau per sniegą,
Kadangi Lietuva gyva, o ne akmens statula, jos nojo kuo labiau stebėtis, če
Naktį paklidęs išklampojau pelkes.
kų
drąsa
ar
rusų
suktumu.
veido išraiška nuolat keičiasi, atspindėdama grožį, džiaugs
Širdy nešiau, kaip žiburėlį laisvės diegą,
1956 metų vengrų sukilimas
mą, rūpesčius ir skausmus.
Širdy vistiek tikiu — tėvynė kelsis!
buvo žiauriai numalšintas. Ru
Kai kurie mato tik vieną Lietuvos veidą; nuvargusį, nu
sai tuomet nesigėdijo atvirai
siminusj, nes jie težiūri į kasdienybę, į tai kas pilka, įky
Šiandie tavojo šauksmo nieks negirdi,
įvesti savo dalinius ir užriai kuklu, varginga. Jie sprendžia pagal savo mažą, siaurą
Atodūsiai pagrobia žodį tartą.
gniaušti vengrų patrijotų lais
pasaulį. Bet Lietuva turi tūkstantį savojo veido išraiškų, by
Nešu aš skausmo pilną širdį,
vę. Dabar jie to nedrįso. Ta
lojančių a ne lietuvius Lietuvoje, tremtyje, išeivijoje, laisva
O žeme, tu, tavęs šaukiuos dar kartą!
čiau kariuomenė buvo įvesta
me pasaul je —
į Čekoslovakiją manevrų su
— veidą, kuris keičiasi nuo politinių įvykių;
metimais. Kai visi k.ii Komu
— veidą, rimtą ir susirūpinusį karais, kova, okupacija; nistiniai kraštai jau senokai mai, kurie rašant šiuos žo ir šeimos padėtį. Iš viso ža
— veidą, užimtą moksliniais darbais;
atšaukė savo daliniu , rusai džius vis dar nebuvo pakan dama įsileisti 120 tūkstančią
— veidą, linksmą ir triukšmingą;
vis dar tebelaiko juos Čekos kamai aiškūs.
imigrantų per metus, neskai
- veidą, išskabtuotą šimtmečiais istorijos ir kultūros;
lovakijoje. Niekas i krai neži
tant Vakarų pusrutulio imi
veidą, matomą jos gamtoje ir pastatuose;
no, kiek ten gali būti rusų
grantų.
— veidą, paskendusį pasakos svajonėse, žėrintį šokių kariuomenės. Ar išves so lė
Šiomis dienomis įvairiuose
šventėse, žibantį dainų žodžiais.
tai savo karei v us?
. I at
pasaulio
kraštuose yra ištisai
Iš tiesų, Lietuvos veidas turi daugybę išraiškų. Stebė- šauks tik dalį? Gal p ■ to dar
Praėjusio sekmadienio, lie
spausdinama skubiečio komu
kim jį ir šviesoje ir šešėliuose, gerai įsižiūrėkime į jį.- mes daugiau kareivių prigabens j nisto, Ernesto Guevara, vadi pos 14 d. numeryje «O Esta
Čekoslovakiją?
ai kiausiregime jos amžinąjį veidą.
namo «Che» dienoraštis Yra do de S. Pa .Io» įsidėjo ilgą
Vardžio straipsnį
Lietuva nėra kažkokia institucija, politinis vienetas: ji
abejojančių šio dienoraščio Vytauto
už juos didesnė nes ji parinktos žemės ir Dievo malonės
NIGERIJOS MCKYK.OSE. autentiškumu, yra daug nepa apie tris Baltijos valstybe».sutartis, bendrija tarp žmonių, prisirišusių prie jos, ir Su Šiais metais virš milijono vai tenkintų, net komunistų eilė Lietuvą, Latviją ir Estiją.
tvėrėjo.
kų lanko katalikų vedamas se, kad dienoraštis publikuo- ' Straipsnis gerai paruoštas,
Lietuvos žeme marga - graži, turtinga, vienur didinga, mokyklas Nigerijoje. Katali amas. Sunku yra šiuo metu, btraipsnis galės gana gerai
kitur grakšti, ir jos žmonės su ja sugyvendami, taiso ir gra kų lėšomis tame krašte dar turėti pilną vaizdą, kadangi supažindinu nesiorientuojanžiną ją. Krikščionybė tvirtina darbo vertę, darbas sužmogi išlaikoma 44 ligoninės turin neretai komunistų tvirtinimai čiub brazilus mūsų kraštb
na žemę, iš tos žemės kyla lietuvių tauta.
čios beveik puspenkto tūks būna visiškai priešingi tiesai. problemomis.
ii a
ii
jei lyginame Lietuvą su naujai apsodintais žemės plo tančio ligonių. Krašte jau yra
ŪHndBŪii
tais ar milžiniškais tyrais, ji atrodo kaip gėlynas ir daržas. 8 vietiniai vyskupai ir 175 vie
tintų kunigų. Niger joje yra
Net ir nesivadovaujant «Che»
Nuo liepos mėnesio 1 die
Lietuvio tradicinis linksmumas, gamtoje gyvenančio dvi kunigų seminarijos, ku
Guevaios
dienoraščiu, aiškiai
nos Jungtinės Amerikos vals
žmogaus išmintis, ištvermingos pastangos, jautrumas gyvu riose mokosi 250 jaunuolių.
tybės pakeitė imigracijos įs matosi jo piadas. Tikslas bu
liams r laukams gražiai atsispindi lietuvio santykius tarp
tatymą. nksčiau visos tau vo padaryti Pie ų Amerika
žmogaus ir žemės — Lietuvos žemės — kurią Dievas jam iiisnâ
tos turėjo paskirą specialų antrąjį Vietnamą. Teroristai
davė.
1892 m. Chicagoje buvo imigrantų skaičių, kuris buvo būdavo gaoenami įvairiais k.fe
Žemė graži. Ji turi savąjį ritmą. Tai lietuvių muzika. įkurta pirmoji lietuviška pa nūs atytas žiūrint tautinio gy liais. Visas planas buvo pa
Kompozitorių Čiurlionio, Sasnausko, Banaičio, Budriūno... Dar rapija ir pavadinta šv. Jurgio ventojų procento. Pagal da ruoštas Havanoje. Buvo tikė
ryškiau, lietuvių liaudies dainų ir melodijų, lėtų greitų, ra vardu 1967 m. ši parapija mi bar įsigaliojusį įstatymą tau tasi boliviečių pagalbos. Ta
mių ir spalvingų, kalbančių apie gam ą, apie žmones, apie nėjo savo 75 metų sukakti. tinis imigrantų skirtumas jau čiau boliviečiai padėjo sulikmeilę savo gimtinei. Dainuoja dainų ansambliai, dainuoja Per tą laiką pakrikštyta 12890 nebus svarbus dalykas. Da viduoti bandi us. Žuvus Guejaunimo būreliai, lietuvio mintyse pinasi mėgiamiausios dai asmenų, sutuokta 5.236 poros, bar labiausiai bus žiūrima į varai, visas Kubos diktato
nos. . ainuoja lietuviai laisvame pasaulyje ir pačioje laisvės palaido 7.539 mirusiųjų.
asmenines asmenų savybes riaus pianas nuė o niekais.
trokštančioje Lietuvoje,
K mKaiB

Giesmę kuria ir lietuvių menas.- Žmuidzinavičius, Var
nas, Čiurlionis, Kalpokas, Galdikas, Jonynas... Lietuviai, išreiKš imi save muzika, lygiai taip pat gražiai reiškiasi mo
derniu ir Laudies menu -- formomis, kuri >s per šimtmečius
gyvos ir giliai prasmingos.

Prie muzikos ir meno prisideda teatras, visais laikais
mėgiamas iškeliąs ir Lietuvos istorijos tautai brangius įvy
kius, ir kasdienybės visuotiną dramą.
Net ir svetimo žmogaus akimis Lietuva savita, įdomi
ir brangi.
— Lietuvių dainos žavi mane, — neretas yra rašęs į ir
sakęs, — jų melodijos tokios jautrios, kftd pripildo klausy
tojo širdį giliu, ramiu džiaugsmu.
„ Dainose gegužinių triukšmas iir linksmybė, vaikiškas
džiaugsmas ar gilus ilgesys, žmogaus kreipimasis į dangų,
— tartum vieversėlis, lietuvių daina skreoda per Lietuvą ir
lydi lietuvius išeivijoje.
(truputį sutrumpintai iš Skautų Aido)
KATALIKIŠKIAUSI AFRI
KOS KRAŠTAI, IŠ visų Afri
kos tautų Ruanda ir Burundi
turi didžiausiąjĮkatalikų* procentą. Iš 7 milijonų gyvento

jų į virš 3 yra katalikai. Misijonieriai kasmet pakrikštyja
šiuose kraštuose apie 10O.OOO
naujų Katalikų Bažnyčios na
rių.

NOBELIO PREMIJŲ LAUREATAI - Iš kairės j dešinę, Dr. Hbds Belle, Dr. George
Wald ir Dr. Haldan Keffer Hartline, JAV piliečiai nepersenai gavę Nobelio premijas, Dr
Bethe, 61 m. amžiaus, esąs dabar Cornell universitete New Yorko valstijoje, laimėjo 1967
m. fizikos premiją už atliktus darbus atominėje žvaigždžių fiizkoje, Dr. Wald. 60 m, amžiaus
iš Meseachusette valstijos ir iš Harvi rdo universiteto, ir taip pat dr. Hartline, 63 metų iš
Rockefellerio universiteto, esančio New Yorko valstijoje ir dar vienas medikas, dr. Ragnar
Granit, švedas; visi jie laimėjo medicinos Nobelio premiją, skirtą už 1967 metų darbus. Šie
trys okulistai pasižymėjo žmogaus a«ių tyrimuose, nustatydami pagrindinius dėsnius, išaiš
kinančius kokiu būdu žmogaus akie mato. Fotos IPS.
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«Vilnius musu, o mes
rusu»

Svajonė ir tikrovė

liaudies valia. Kitaip tariant, ma, atsižveigia ir politbiuro
Lietuvng vyriausybė buvo tik nuomonės. Lietuve* komunis
instrumentas kuriuo rusai pir tų partija jiems yra kūdiki*
ma nuramino žmones, o pas arba balsas tyrueaė, kurio,
kui juos apiplėšė.
kada yra laiko ir toro, gali
Bet ir rusai vykdė tik savo ma pasiklausyti. Taip dary
davo ir caras. Apie liaudies
viešpačių valią.
balsą ir liaudies gadynę ne
Kol Stalinas buvo gyvas, bėra kalbos, ir M rašė mūsų
jis svarbiais reikalais išklau komunistai 1940 metais, to
sydavo kelių kolegų, dažniau tikriausiai šiandien negalėtų
šiai Molotovo, Berijos ir Ma- spausdinti, nes tai būtų prieš
lenkovo nuomonės ir pats «tautos» valią. Gerai sakė mū
viską nuspręsdavo. Panašiai sų senas priežodis: «Kieno
norėjo elgtis ir Kruščiovas. galia, to ir valia». Dabar Lie
Bet kai jo vidaus ir užsienio tuvą valdo Kosyginas Brež
politika subankrutavo, tada nevas ir Podgornas ir jų pa
keli politbiuro nariai, perkal rinkti instrumentai, Jie nusta
bėję kitus narius, ryžosi Kruš to valstybės sąmatą, darbinin
čiovą nuversti. Kruščiovui kų atlyginimą, produktų kai
ilsintis Kryme, jie pakalbino nas, darbo sąlygas, nepaisy
ir centralinio komiteto narius. dami nei draugės Meškaus
Šie taip pat pritarė jų pla kienė», nei draugo Mickio,
nui. Tada Kruščiovo dienos nei daba.tinio prezidento drau
valdžioje buvo suskaitytos.
go Šumausko valios. Lietu
vos
komunistų pageidavimai
Sakoma, kad dabar ovietų valdžios viršūnę sudaro pasiliko tiK svajone, visiškai
priešinga tikrovei.
trys žmonės: Kosyginas, Brež
PETRAS PAKALN S
nevas ir Podgornas. Jie žino

Dabar galima tiksliai išskai
čiuoti, kas iš tiesų norėjo pri
Pažadamas* rojus
vačios žemės nuosavybės ir
Kai rusai užėmė Lietuvą
tuo pačiu pasisakė prieš kol
1940 m., kai kurie lietuviai
chozų sistemą. Visų pirma,
manė, kad dabar tikrai atėjo
žemės norėjo bežemiai ir ma
liuudies gadynė. «Lietuvos
žažemiai Jos norėjo ir kiti
Ūkininkas» liepos 4 dieną ra
ūkininkai. Taip pat, jos norė
šė, kad «Lietuvos komunistų
jo komunistų partija, minispartija reikalauja tuojau vyk*
terių kabinetas ir pats prezi
dyti darbo žmonių valią. Ji
dentas. O kas iš tiesų atsiti
šaukia j darbą visus darbinin
ko? Čia reikia pakartoti, kas
kus, valstiečius, darbo inteli
anksčiau buvo rašyta: «Kai
gentus, kareivius, dorąją karusai įsigalėjo Lietuvoje, jie
rininkiją ir visus buržuazinių
pakeitė litą į rublį, atėmė
partijų apgautuosius», badė
ūkininkų žemę ir šeimininka
kojusi karštai Stalinui ir rau
vo ^Lietuvoje, kaip norėjo»,
donajai armijai už Lietuvos
Jie šeimininkavo prieš Lietu
•išlaisvinimą», ji šaukė visur
vos liaudies, prieš k’ munistų
masių mitingus ir pradėjo
partijos, prieš ministerių ka
aiškinti apstulbusiems lietu
bineto ir net prieš preziden
Pažadai užantspau
viams, kokie yra svarbiausie
to valią. Kai atėjo «ukazas»
ji dienos uždaviniai. Vienas
iš Maskvos, ūk ninkai suėjo j
duojami
toks mitingas įvyko Kaune,
kolchozus ir komunistų parti
Nėra ko stebėtis, kad, turė ja, ministerių kabinetas bei
birželio 25 dieną sporto halė
je. Tame mitinge draugė Meš darni tokį tvirtą užnugarį at pats prezidentas pasakė amen.
kauskienė pasakė ugningą seit plačiųjų masių norą, tą Štai, kaip iš tiesų «vykdoma»
kalbą, papeikė Smetonos val patį sakė ir žemės ūkio bei
džią, pagy ė Sovietų Sąjungą vidaus reikalų ministerial
ir pabrėžė, kas šiuo metu Apie tai rašėme praėjusį kar
aleksas Kalinauskas
Lietuvai yra svarbiausia. Ji tą. Kad neliktų jokios abejo
Advokatas
išskaičiavo 10 dalykų, kurių nės, pridėsime ir prezidento
patys pirmieji taip skamba; Justo Paleckio pareiškimąatlieka visus teisimo pobūdžio darbus kaip įvairių
1. i u t”0jiu visoje Lietuvoje Kąlbėdamas darbininkų ir
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
valstiečių
susiartin
mo
mitin

išplėsti darbininkų prote inių
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
ėąjungų tinklą; tatai bus svar ge liepos 11 dieną, jis taip
rtezidencija
Raštinė:
blausias darbininkų įrankis pasakė: «Valstiečiai, laukų
K. Joaquim Piza, 204
15 de Novembro, 244
kovoje dėl darbo užmokesčio darbininKai, ūkininkai, jums
Tel
31-2548
N
4.0
-Sala
19- Tel. 37-0324
pakėlimo, dėl darbo sąlygų jau NE KARTĄ yra sakyta
ne 14,00 ik* 18,00 »ai
pa _erinimo, prieš spekuliaci vyriausybės ir per spaudą
ją. 2. Atimt; dvarininkų žemę skelbta, čia dar kartą galiu
su gyvu ir negyvu invento patikinti; būkite pilni pasiti
rium ir perduoti ją mažaže kėjimo, dirbkite savo žemę,
miams ir bežem ams, Kas že kuri jums priklauso — nie
mę savo prakaitu apdirbo - kas jos iš jūsų neatims». Kai
RUA COSTA BARROS, 352
tam ji turi priklausyti; skolos bedamas tą pačią d eną ir
biednokams už nesumokėtus toje pačioje vietoje, Petro
TEL. 63-3285 — Vi LA al^nŽ
mokesčius turi būti anuliuo Vileišio aikštėje, žemės ūkio
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių 'daik
tos». Tie ir kiti pageidavimai, ministeris Matas Mickis pri
tų, indų bei darbo įrankių.
ypač liečiamieji žemės dali žadėjo daugiau. «Mes neatim
siu!
jūsų
žemės,
bet
mes
duo
nimą mažažemiams ir beže
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1
miams, matyt, nėra jos pačios sim jums žemė«>.

vienos sugalvoti, Hi tą patį
punktą randame ir oficialia
me komunistų organe «Tieso
je*. Tarp kitko tenąj . taip
sakoma: «Lietuvos komunistų
partija buvo vieniatelė . parti
ja Lietuvoje, kuri drąsi*! kė
lė aikštėn darbo skriaudas
kuri nuosekliausiai kovojo dėl
darbo valstiečių būklės page
rinimo ir jų iš kruvinojo Sme
tono* jungo... Lietuvos komu
nistų partija ir toliau stovės
plačiųjų darbo valstiečių ma
sių reikalų gynimo sargybo
je. Mes reikalaujame konfis
kuoti dvarininkų žemę ir ją
išdalinti bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams>

JONAS JAKUTIS

Gintarė Banatytė-IVaškienė

Ealtasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU
(tęsinys)
Draugužis prieina prie jo,
suurzgia, apuosto. Patąso už
apsiaus.o kampo ir vėl ateim
pina prie savo šeimininko.
Pala žo audrio ranką. O ber
niukas vis sėdi apstui ęs, pa
simetęs, baisiai skaudančia
galva, lyg pusė jo dar kažin,
kur ore klaidžiotų. O tas ka
lavijuotis kažkur matytas...
A, tai tas pats, kur iš Striūbo
pabėgo... Riteris. Dėkui, Pra
amžiau, kad apsaugojai ma
ne nuo jo...
Audrys pamažu atgauna są
monę! Galvoja — pralaimėjo
me! Plėšikai visus išžudė!
Staiga pamato netoliese sė
dintį, kailiais apsikamšiusi
Lokį.
— Eisiu jo paklausti, kas
atsitiko. — Pajuda, ir vėl aky
se pajuoduoja, baisiai gelia
dešinį petį. Iš nuovuokos pri
silenkia prie Lokio. Šis sėdi
išbalęs, plačiai atmerktomis
akimis, lyg žiūrėdamas į ki
toje pusėje kiemo atidarytu*
didžiuosius vartus.

Lokys nieko neatsako j Au
drio klausimą. Berniuko pajų
Gintis, jit> susmunka kailių
krūvoje. Daba jo atvertos
akys žvelgia tiesiai į dangų,
lyg norėdamas dar kartą pa
matyti savo dvasią dausose
pas Praamžių, Audrys dar vis
pilnai nesupranta, kas yra
įvykę.
- Aha, kalavijuočiai išsiva
rė gyvuosius girion! — toptelia
jo galvon, pamačius atidary
tus vartus. — Ir laužas kuo
re išblėsęs — turiu vėl įdeg
ti.., Laukiame pagalbos! —
Vargais negalais nusvirduiiuo
ja isi kuoro, paknopstomis už
lipa viršun.
Didžiąją kūlgrinda iš lėto,
Sale savęs vesdamiesi žirgus
eina būrelis vyrų. Pirmasis
jau senyvas žmogus, rankoje
neša mažą, siaurą vėliavėlę.
— Mindaugo ženklas, pažįsta
Audrys. Už jo — jaunas, jau
šarvais dėvįs, vaikinas. Bren
da jie atsargiai, dairydamie
si. Matyti, kad jiems nelaimi
aišku, kas čia įvyko. Audrys

pamoja nuo kuoro ir nuslen
ka žemyn, Petį taip gelia,
taip jis kaista. Pažiūri — sun
kiasi per rankovę kraujas.
Kada ir kas mane su
žeidė? Avaras, rodos, manęs
nesmeigė, - galvoja svirdu
liuodamas vartų link. „Čia jį
pasitinka Draugužis.
Stovėcamas ties pravirais
vartais, berniukas atsistebėti,
atsigrožėd atjojančių karių
puošnumu, ginklų brangumu.
Užsidėję rudeninėmis kailių
kepurėmis, ant pintų žarvų
persimetę lūšies kailius. Apa
vas — odinis. O jau skydai,
skydai! Pailgi. Mediniai kraš
tai išdrožinėti. Viduryje gele
žirni apkaustyti. Ir taip nu
šveisti, kad veidas juose ma
tyti.
— Esame iš Pruto. Vos pa
stebėję jūsų ugnis, išskubėjo
me. Kur vai^oriškiai? Kas at
sitiko? — užkalbina Audrį vy
resnysis vyras.
Audrys papasa oja apie
A varą, tris vaikus, pagautus
įkaitus, pabėgimą ir ramovės
užpuolimą. Vos tik jam pami
nėjus Rinto vardą, jaunasis
karys nušoka nuo žirgo, grie
bia Audrio ranką ir stipriai

spūstelia.
— Esu Vaišvilkas! Ačiū, kad
išgelbėjai jį! Prisiekiu die
vams arba Rintą surasti, ar
ba žiauriai atkeršyti jo pagro
bikui. Kur mano draugas? Ar
gyvas? Eikime paieškoti.
- Nežinau ir aš, kur Rin
tas, Gendrutis, krivis ir Ra
minta. Spėju tik, kad Avaro
jau gyvųjų tarpe nėra. Eime,
parodysiu.
Jie visi, žirgus už kamanų
vesdami, pereina Vaivoros
kiemą, Ties mirusiu Lokiu se
nasis Rrūto riki* sustoja ir
nulenkia galvą.
— Narsus vyras Lokys. At
menu, buvo nepatenkintas,
kai Mindaugas jį čia pasky
rė. Vis norėjo atviroje kovo
je su priešu susitikti. Varg
šas nė nesapnavo, kad vidu
ryje pačios Vaivoros teka
žūti kovoje su kalavijuočiais!
Tebūna Lokiui smagus gyve
nimas dausose!
Draugužio lydimi prieina
prie vaidilučių namų, kur Au
dry* su Rintu Ramintą sau
gojo.
— Aš nenoriu ten... čia pa
lauksiu, — sušveplena Audrys.

8REŽNIOVAS PASISAKĖ

Liepos 3 d. Sovietų ir Ven
grų «broliškumo susirinkime
Maskvoj Leonidas Brežniovas neiškentė sma.kiai nepa
baręs Čekoslovakijos už viso
kias reformas ir parodė liūd
ną Vengrijos pavyzdį, kad te
nai 1956 metais sugalvojo pa
daryti sukilimą ir kuo tas su
kilimas baigėsi? Ugi tuo, kad
sovietų sanuomene turėjo įsi
kišti ir ji num .Išimi. Iš tokio
pasisakymo smarkiai paaiškė
jo, kam sovietų Kariuomenės
dai s pasiliko čekoslovuaų že
mėje, pasibaigus Varšuvos
Pakto mamebrams.

Kariai persimeta supranta
mais žvilgsniais ir vienas
paskui kitą įslenka į vidų.
— Audry, Audry. Tu gy
vas? — pasigirsta linksmas
Gendručio šauksmas iš ana
pus kiemo, nuo šventųjų lie
pų. — i! Auarys gyvas! —
pamoja atsisukęs.
-ud y s ir akis ranka per
braukia ir vis negali tikėti.
Iš po liepų staiga pradeda
kilti krivis Gedainis, Ramin
ta, Liūnė, Rintas... Visas bū
rys garsiai raudančių moterų
ir vaikų.
— Argi jie tik žolėse buvo
pasislėpę? — svarsto ber
niukas.
Tuo metu prie jo su didžiau
siu triukšmu pripuola Gendruti*, apkabina taip stipriai,
kad abu vos neapvirsta.
— Tu sužeistas! Atsipra
šau, kad taip suspaudžiau. Se
šia Raminta, Audrie petys...
— šaukia jis.

(Bus Daugiau)
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kalbėtų į savo žmonių.šir
dis, ji nesirgtų savųjų rū
pesčiais, bet skraidytų sve
timose žemėse ir kalbėtų
si su kito pasaulio tvari
niais. Spauda yra veidro
dis tos visuomenės, kuriai
ji skirta. O kuris savęs jaū
neįstengia tame veidrody
je matyti, tai kaltas ne vei
drodis, ne sava spauda,
bet nuo spaudos perdaug
nutolęs žmogus. Deja, ati
truks a ne kultūriniu aukš
čiu, bet kaip tik priešin
gai
pasitraukimu nuo
savo tautos rūpesčių 'r sa
vo tikslų.
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įprotis skaityti
Amerikoje skelbiamos «bi
bliotekų savaitės* (balandžio
21-27 dienomis) tikslas šie
met nukreiptas j iškėlimą ir
ugdymą pročio skaityti. Tai
esąs pagrindas geriau infor
muoto žmogaus.
Iš tikrųjų, pažvelgus į bi
bliotekoj sudėtus informaci
jos šaltinius, įžiūri neaprėpia
mus aruodus žinių iš visų gy
venimo šaltinių, iš visų sri
čių, pradedant filosofija, bai
giant telefonų knygomis. Grįž
tant toiimesnėn praeitin, ti
krai būtų sunkiai Įsivaizduo
jama žmonijos pažanga be tų
priemonių, kurių dėka gene
racija po generacijos išugdė
pažangą, kuri jau nebesustab
domai žengia į dar platesnį,
gilesnį žinių ir mokslų pašau
lį. Be knygų, be spausdinto
žodžio, žmonija netoli būtų
nuėjusi nuo urvinio žmogaus
gyvenimo sąlygų.

Pasaulis ir dabar nestovi
vietoje. Pažanga visose moks
lo srityse siekiama kiekvie
noj tautoj, kad tik neatsilikti,
kad tik nelikti užgoštai toie
pažangoje sparčiau žengian
čiųjų.
Skaitymas yra laiką atimąs
darbas. Bet gi ne visada tas
laikas yra brangesnis už nau
dą, kurią žmogus įgyja savo
žiaių pasipildymo, skaitymo
įpročiu.
Skaitymo įprotis žmoguje
ugdomas nuo pat mažens. At
rodo, kad tai neišvengiama
mokyklas lankantiems. Bet ir
iš mokyklų gyvenimo visi bus
patyrę, kad geresnis ir pa
žangesnis moksle bus
tas
mokinys, kuris daugiau apsis
kaitęs ir tą skaitymą laiko
pomėgiu, o ne vien tik kon
kurencine su kitais mokiniais
priemone.
---

Ten kur Nemunas bangoja...

Skaitymas įgalina žmonų
gyventi ir eiti kartu su gyve
nimo pažanga. Skaitymas už
grūdina galvoseną, protavi.
mą,
nuomonės susidarymą.
Jei to nebūtų, jei to žmogui
nereikėtų, kam gi ir lietuviu1
leistų spaudą, rašytų ir spaus
dintų knygas. Sakytum, išmok
angliškai, nueik bibliotekon,
rasi medžiagos skaitymui vi
sam amžiui... Bet, nuėjęs bi
bliotekon, rasi knygų bei
spaudos ir kitokiomis kalbo
mis parašytų,
Gaila, ne visos lietuviško
sios knygos patenka į biblio
tekas. Mat, per mažas parei
kalavimas. Žinoma, čia turė
tų prasidėti diskusijos dėl
skaitinių kokybės Tai jau ki
ta tema. Apie kokybę kal
bant, tik prisiminkime tas kny
gas ir leidinius, kurių mūsų
rinKoje nebėra. Gal pamatysi
me, kad tokios baisios «pigu
mo» infliacijos ir nėra.
Turime skirtingas sąlygas
knygų leidimui, jų kokybės
nustatymui ir vertinimui. Į tas
sąlygas atsižvelgdami vis tik
neužmirškime atsižvelgti ir į
skaitinių rinkos sąlygas, o
svarbiausia, į kūrybos sąly
gas. Viską tinkamai, objekty
viai pasvėrę, rasime ir truku
mų. Daug kas taisytina, daug
kas keltina ir gerintina. Bet
vieno dalyko užmiršti neturė
tume;
skaitytojų reikalavi
mams augant, gal gi pakiltų
ir lietuviškosios knygos koky
bė. Svarbu, kad būtų skaity
tojų.

Pavasarėjant, dienos švie
sai ilgėjant, pagalvokim kiek
vienas ir pasverkim savo skai
tymo papročius. Gal rasime
ir čia taisytinu spragų.
Iš «Dirvos»
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LIETUVIŠKA SPAUDA -

Savos kultūros ugdytoja
Lietuvių spauda istorijos
raidoje yra išgyvenusi dauge
lį sunkių metų, Vargu rasime
kitų tautų praeitį tokį juodą
laikotarpį, kaip keturiasdešimt
metų spaudos draudimas. O
juk' tauta V k tada pradeda
bręsti savo tautine sąmone ir
vaiatybine valia, kai pradeda

pažinti savo tautinius savitu
mus ir bendro likimo įbrėžtą
charakterį. Ir mūsų spaudos
reikSmė tautiniam subrendi
mui, valstybinei sąmonei ir
laisvės troškimams buvo tokia
didelė, kai vien dėl to verta
I ją žvelgti, kaip į mūsų išsi
laikymo it kultūrinio augimo
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priemonę.

ba be turinio.

Liętuvių bendruomenės cen
tro valdyba jau kelerius me
tus gegužės mėnesį skelbia
spaudos mėnesiu. Jei tam mė
nėšiui ir nebuvo sudarytos
kokios specialios organizaci
jos spaudai platinti ir populia
rinti, tai jau pats spaudos pri
siminimas ir j jos nueitą gruo
blėtą kelią pažvelgimas yra
labai naudingas.

Jau ir mūsų tarpe kai ka
da galima pastebėti kultūri
nio lygio išlaikymo pastangų
stoką. Nors skirtinga prasme,
bet jau reikalinga susirūpinti
naujų laikų knygnešiais, ku
rie lankytų kiekvieną mūsų
tautieti ir pasiūlytų savo spau
das, kad mūsų išeivijos visuo
menė išsilaikytų ir net sti
printų savo kultūrinę pažan
gą. Reikia ieškoti priemonių
sužadinti dvasinių vertybių
alkį, kad tautinis mūsų sąmo
ningumas nesumenkėtų ir in
telektualinė šviesa neužges
tų. Permaža tik paskelbt}
spaudos mėnesį, bet Veikia
mėginti visus lietuvius išeivi
joje suartinti vienus su ki
tais, kad juose atgimtų lietu
viška sąmonė ir noras savo
tautai atiduoti bent būtiniau
sią duoklę. O juk mums šian
dien yra neįkainojamos ver
tės kiekvienas lietuvis, nepai
sant, kur jis gyvena ir ką jis
svetimame krašte dirba. Dva
sinis ryšys savųjų tarpe įkurs
beadrą ugnį įkaitinti dide
liems siekimams.

Spaudoj vienoj plotmėj su
siliečia kūrėjai ir skaitytojai,
spaudos praeitis ir dabartis,
knygnešių auka ir tautos lai
mėjimai. Užtat spaudos mene
sį gal reiktų daugiau atk eipti dėmesį J tuos spaudos did
vyrius, kurie dėl jos yra ati
davę avo jėgas ar net Sibi
ro taigose paaukoję gyvybesReiktų atkreipti dėmasį ir į
tuos kūrėjus, kurie, statydami
pavojun savo gyvenimus, kū
rė ir savo kūryba atskleidė
dvasines tautos gelmes, pa
veldėtus turtus, pripildė ištuš
tėjusius kultūrinius aruodus
ir pažadino tautą laisvam ir
savarankiškam gyvenimui. Ga
lime be suklydimo tvirtinti,
Kad be spaudos lietuvių tau
ta nenūtų nusikračiusi pries
Kalbant apie Lietuvių Ben
paudos, nes nebūtų turėjusi
gal mybių pasiruošti laisvės druomenės paskelbtą spaudos
mėnesj, reiktų kalbėti ir apie
gyvenimui.
spaudos oopuliarumo organi
Spaudos mėnuo kaip tik tu zaciją. L. Bendruomenė yra
rėtų būti prisiminimas tos ne plati ir stipri, gera, organitoliai s praeities, kada paver zuo.a ir sąmoninga išeivijos
gėjas mėgino išplėšti tautinę daiis. Vargu yra tokių narių,
sąmonę ir lietuvius padaryti kurie būtų atitolę nuo sa»o
savo siekimų įrankiais O juk spaudos, nuo lietuviškos kny
atgimusi tautinė sąmonė gim. gos, kurie nesirūpintų tauti
> ė naujus pasiryžėlius ir nau nės kuliūros pažanga. Bet
jus didvyrius, aukojančius sa tiems gyviems išeivijos na
vo jėgas, kad tauta išl ktų riams reikia šį mėnesį mėgin
gyva.
ti pasiekti ir tuos tautiečius,
kurie jau atitrūko nuo savo
Kai žmogus praranda norą kamieno ir pradėjo leisti šak
valgyti, jam gresia mirt s. Tas nis svetimame podirvyje. Ir
pats yra ir dvasiniam, kultū juos reiktų surinkti apie spaus
riniam ir tautiniam gyvenime. dintą lietuvišką žodį, kad bū
Kai kuris nors praranda dva tų galima rasti bendrą kalbą
sinį alkį dvasinėms verty ir bendrus tikslus.

bėms, kai nekyla kultūriniu
lygiu, kai pradeda bodėtis sa
vo tautiniais savitumais, j s
grįžta atgal. Nors fizinė mir
tis jam ir negraso, tai abejin
gumas ir atsibodimas apima
jo vidinį gyvenimą. Anksčiau
įgyta intelektualinė šviesa pra
deda blėsti ir telieka tik iška

Plečiant lietuviškos spaudos
apimtį, būtų stiprinama ir pa
ti epauda. Jei kas teisinas
spaudos lygto menkumų tai
kalba jau ne apie spaudą,
bet apie save, nes kokia yra
viaaamenė, tokia ir spaudaJeiju spauda būtų importuo
ta iš svetimos planetos, ji ne

Šiandien kaip tik reika
linga visiems kartu susirū
pinti veiKti dviguba kryp
timi — visuomenė sudraus
ti, kad sava spauda yra
jos spauda, o spauda turi ži
noti, kad visuomenė yra sa
va visuomenė. Tai suvesti
draugėn reikalinga netik ben
druomenės vadovų ar spau
dos darbuotojų pastangų, bet
ir visų sutelktinių jėgų, be ti
rų troškimų būti sąmonin
giems savo tautiniais užmo
jais ir kultūriniu kilimu. O
mūsų kultūrinis augimas yra
kartu augimas visos mūsų
tautos, kurios praeitį ir ateitį
nešame ant savo pečių.
Pr. Gr.

Popiežius susirūpinės
Matydamas kad Bažnyčiog
reformą kai kurie žmonės
klaidingai supranta ir iškrei
pia, popiežius, skaudančia šir
dimi nepersenal kreipėsi j
viso pasaulio tikinčiuosius,
visiems primindamas, kad ti
kėjimo tiesos nekeičiamos,
pasikeitė tik tų tiesų prak
tiškas pritaikymas. Šios savo
kalbos nepaskelbė «ex Cathe
dra», tačiau kaip Bažnyčios
Ganytojas raštu paskelbė, kad
Švenčiausios Trejybės tiesa
liko kaip ir buvusi, Tą patpasakė ir apie Kristaus Dieį
vystę, apie Nekaltą Marijos
Prasidėjimą, apie
Marijos
Dievo Motinystę, sakr men
tus, Šv. Komuniją, išpažintį
ir t. t.. Lygiai tas pats yra ir
apie popiežiaus neklaidingu
mą tikėjimo ir doros srity
se. Žodžiu, visos tiesos, ku
rios yra vadinamos dogmo
mis, neliečiamos. Kai kuriuo
se praktiškuose vykdymo da
lykuose pasikeitusi forma.
Tačiau forma niekuomet nė
ra esmė. Pritaikyti tikėjimo
dogmų išpažinimo formą naujų
laikų dvasiai ir papročiams,
Bažnyčia gali savo valia. To
dėl tegu niekas nelaukia, būk
nebebūsią išpažinties, būk
šeštasis Dievo įsakymas bū
siąs panaikinta , ar moterys
tės neišardomumas būsiąs pa
keistas. Ne! Tų dalykų tai
nė pats popiežius negali pa
keisti. Šios tikėjimo tiesos
yra nejudomos,
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS,

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Mortuos Voco
PUTINAS

Bet tyli kapinyno tamsios kalvos
Nekyla niekas i5 drėgnos duobės,
Ramybėj miega griaučių plikos galvos.
Jū sapno niekas niekada neįspės,
Kaip niekas neįspės kančios
Prasmės, nei gaio, nei pradžios.
Ir viską saugo paslaptis,
Kaip ta šiurpi, tyli naktis.
Ir eis gyvieji per tą buitį klaikią
Su gėla amžina, gilia:
Visiems, visiems keliu tuo e’ti reikia,
O grįžti niekam nevalia.

Negrįšiu jau nė aš saulės dieną
Iš tos juodos naktie ,
Tik patelėj pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties
Ir tars: «Eiva drauge į gilumą,
I didžią, šventą tylumą,
/
Kur ašarų nebus, nė veido juoko».
Montuos voeo.

GIMIAU TOKIA...

Be ranku ir kąju.
Prieš kiek laiko Belgijoje, Liežo mieste, bu
vo teisiama motina, kaltinama nužudžiusi savo
kūdikį dėl to, kad jis gimė luošas: be rankų ir
kojų. Motina teisinosi tai padariusi iš pasigailė
jimo, nes negalėjusi pagalvoti, kas laukia to ne
laimingo kūdikio. Teismas motiną išteisino įrody
damas, kad ji tai pa ariusi iš nepaprastos mei
lės kūdikiui... Teismo sprendimas, arba žmogžu
dės motinos išteisinimas, sukėlė viešą ginčą ne
tik Belgijoje, bet ir kituose kraštuose. Teisinin
kai, pedagogai, psichologai, moralistai, bendrai
imant, smerkė motiną, nužudžiusią savo kūdikį,
ir teismą, Kuris ją isteisino. Anas nelaimingas
kūdikis buvo auka tai id o mino vaistų, ku
rie nesenai išrasti, buvo pasiūlyti motinoms, lau
kiančioms kūdikio, kad palengvintų nėštumo lai
ką. los, kurios pavartojo talidonrno vaistus, be
veik visos pagimdė sužalotus kūdikius daogiau
sia be rankų ir kojų Tokių kūdikių visame pa
saulyje gimė apie 20(k000.
Į tą ginčą dėl leistinumo žudyti luošus kū
dikius įsijungė ir panelė Denise Legrix, pati taip
pat be rankų ir kojų, baigusi mokslus ir tapusi
žymia rašytoja, net gavusi premiją už savo kny
gą «Gimiau tokia». Ji stojo ginti -nelaimingus kū
dikius, nurodydama savo pavyzdį. «Nenoriu teis
ti tos nelaimingos motinos, — rašė Legrix, — ta
čiau sunaikinti Dievo tvarinį, nors jis būtų ir li
gonis, vis tiek yra nusikaltimas. Kai aš gimiau,
mano tėvai parodė nepaprastos meilės ir sakė:
mes ją mylėsime lygiai, kaip kitus vaikus; o aš
galiu pasakyti, kad mane mylėjo daugiau negu
kitus».
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Denise Legrix suga vcjo m ižirišką p.aną:
sukurti specialius centrus nelaimingiesiems luo
šiesiems kū ikiams, kur jie būtu ne tik išlaiko
mi, Kaip ligoniai, kaip prieglaudų nariai, bet kur
jie būtų auklėjami, mokomi ir paruošiami gyve
nimui. L uksemburgo radijas išga sino panelės
Legrix sumanymą ir ragino geros va ios žmones
jį paremti. Šiandien jau matyti tikri to sumany
mo vaisiai: Prancūzijoje netoli Viucennes atida
rytas pirmasis luošųjų kūdikių auklėjimo cen
tras. Pati Denise Legrix važinėja po pasaulį, kas
met skaito 60—80 paskaitų, renka aukas, kad ga
lėtų panašių centrų ir daugiau įsteigti. Jos glo
bojamieji vaikai, pritaikius jiems dirbtinas ran
kytes ir kojytes, išmokomi rašyti, piešti, gamin
ti įvairius daiktus. Tuo būdu tie nelaimingi vai
kai tampa nepriklausomi, ir naudingi sau bei
visuomenei.
Pati Denise Legrix gauna kasdien apie 300
laiškų, kuriuose daugiausiai nelaimingi tėvai
klausia patarimo, ieško paguodos savo sielvarte
dėl nelaimingų gimusių be rankų ar kojų kūdi
kių. Kiti laiškai yra. paskatinimo, pagyrimo; tarp
tokių yra ir popiežiaus Pauliaus V| laiškas, ku
rį D. Legrix labai vertina.
D. Legrix yra tvirtos valios, rami ir visada
besišypsanti moteris. Ją lanko ligoti, nelaimingi,
luoši vien, kad pamatytų ir Jišmoktų iš jos ne
nustoti vilties. Juk ir ji pati, be rankų ir kojų,
yra gyvas pavyzdys, ko galima pasiekti ir kaip
galima būti laimingu. Ji gyvena tarp kūdikių, ku
riuos talidomino vaistai sužalojo. Ji sako; «Šie
kūdikiai šiandien jau negyventų, jei būtų pritai
kyta ir pateisinta Liežo teismo nuomonė». Ant
jos stalo guli Šv. Raštas. «Tai mano ištikimiau
sias draugas. Nevilties ir skausmo valandose ja
me randu žodžių, kurie mane stiprina ir palai
ko». Jos kambaryje yra Oi vo Motinos statulėlė
be rankų Ją panelė Legrix rodo savo lankyto
jams ir aiškina, kad, kartą statulėlė nukritusi
žemėn, rankos nudužo ir nebuvo galima jų pri
klijuoti. Taip ir liko. Denise ją vadina «Marija
be rankų-. Matyt ir -ji norėjo prisitaikyti prie ap
linkos. Savininkė tą statulėlę labai brangina ir
už jokius pinigus nenorėtų su ja skirtis
Ten kur daug rūeįiės, galima stebėtinų da
lykų padaryti. Denise7 Legrix pavyzdys yra la
bai iškalbingas.
J. Vaišnora, MIC
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mažą trobelę. Priešų buvo
daug daugiau, ir buvo aišku
kuo mūšis turės baigtis. Ru
sų vadai pareikalavo vokie
čių pasiduoti. Vietoj atsaky
mo iš trobelės pasipylė smar
kūs šūviai. Tada rusai apsu
po trobelę, ir šaudymasis
traukėsi tol, kol vokiečiai
neteko kulkų. Tuomet rusa’
puolė jau vos besilaikančią
trobelę, ir baisus reginys at
sistojo prieš jų akis. Tarp ne
gyvų gulinčių asloje kareivių
oar vaitojo paplūdęs krau
juose leitenantas. Rusams pe
rė o pyktis, ir jų vadas pa
klausė leitenantą: «Juk jūs
matėte mūsų jėgą ir kodėl
nepasidavėte?- Leitenantas iš paskutiniųjų atsa
kė; «Kas nešioja šį ženklą, tas nepasiduoda!»
Ant jo krutinės buvo Geležinis Kryžius.
Mano sūnau’ Kovodamas su būdo lavinimo
kliūt mis, ir tu dažnai mąstyk apie tą kryžių,
kurį Viešpats krikšto metu įspaudė tavo sielon
ir dažnai kalbėk:
"Tegul mirga pasaulis! Tegul aistros meili
na i, dainuoja juokias ir vilioja. Mes turime per
galės kryžių ant krūtinės, o š rdyje to kryžiaus
galybę» (Eicbert).

Aš verkiau parymus...
KENTĖTI - LAIMĖTI DIMES

Jaunumas kančiai slepia savyje keletą da
lykų. Vienas jų yra meilė. Kančios ilgesys yra
panašus į meilės ilgesį. Abu dalykai artimi. Ieš
kodama meilės, mergaitė ieško ir dėmesio, ieš
ko dėmesio ir kentėdama. Savo liūdesiu, savo
graudžia išvaizda, savo ašaromis ji j atrauki»
kitų akis ir susilaukia kitų užuojautos.
Prisimink anas dienas, kai tu buvai maža.
Mama neturėjo laiko ta e dažniau glamonė i.
Bet ji viską mesdavo į šalį, išgirdusi tavo kūk
čiojimą, Kai tu susirgdavai, užsigaudavai būda
vai nerami ir įskaudinta
visuomet susilaukda
vai daugiau šilumos, bučinių, glamonėjimo. Ar
tu ne bandydavai įsiskaudinti dar labiau, negu
reikia? Dabar vartoji kitas priemones, bet tiks
las lieka tas pats, Nori pririšti prie savęs drau
ges, vyresniuosius, o gal ir berniuką, a ba su
švelninti jų «rūstybę-. Mūsų liaudies dama sako:
Parsivedžiau mergužėlę, neketėjau barti
Ir pabariau vieną kartą, — tris dienužes
verkė.
Viena mergaitė dažnai verkė ir pasakojo
savo draugėms. Girdi, buvusi nesuprasta tėvų,
net jų apleista. Bet ar tai iŠ tikro buvo? Kas pa
tikrins, kur baigiasi vaizduotės melas, o kur pra
sideda triukas — rodyti «nesuprastosios» ar «nu
skriaustosios» skausmą? Gal ir buvo kokių ne
susipratimų, — kur jų nebūna šeimose! Bet ar
ši mergaitė neperdėjo, neišpūtė, .nesudramatino?
Mergaitės dažnai kuria dalykus iš savo jaus
mų, iš vaizduotės pasaulio ir pačios nebežino,
kur toji kūryba baigiasi. Pačios ima tikėti tuo,
ką pasakoja, už tai gali įtikinti kitus. O reikia
įtikinti, jei nori dėmesio, užuojautos, supratimo.
Kentėdama mergaitė įsikuria kitų širdyje
ir ten randa mažą sa o sostą. Kentėdama ji lai
mi meilę — bent dalinę, bent laikinę. O kas ži
no, gal kada ji laimės ir pastovią meilę.
Stasys Yla

Ramtis

žmogus

— Pirmiau pats būk ramus, paskui galėsi
tos ramybės suteikti kitiems.
— Ramus žmogus yra naudingesnis už mo

GELEŽINIS KRYŽIUS
TIHAMER TOTH
Didžiojo karo metu vokiečių kareivių būre
lis buvo rufct| užkluptas ir turėjo pasitraukti į

kytą.
— Aistringas žmogus gerą piktu paverčia
ir piktam lengvai patiki.
(pabaiga 5> pusi.)
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tais atvyksiu kolonistu skai
TĖVAI JĖZUITAI: Rua 14
čius būtų prie 11.00 pridėjus tuania, 67, Mooka —- Tol
dar ir visus tuos, kurie atvy 92-2263.
ko vietoj kiekvieno lietuvio,
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
tais metais išvykusio ar išvykdinto iš Lietuvos «j bro ZILIJOJ — Pirmininkas p,
liškas respublikas». Tačiau tas Aleksandras Bumblis, Rua
skaičius. neminimas. Tad aiš- Gen. , Fonseca Teles, 606.
ktį tik tiek, kai, nepaisant Tei;'81-6423.
kiek gyventojų 1967 m iš Lie
Iždininkas p, JORGE GARŠ
tuvov buvo iškeldinta ar sa KA,j. Rua Oratorio, 3093,
vanoriškai būtų išvykę, į jų Altb da Mooca.
vietą atvyko ne tik t;ek pat,
bet ir daugiau. Tokiu greičiu LIETUVIŲ KALBOS
pernai Lietuvoj d dėjo kolo PAMOKOS S. PAULY:
nistų skaiči us
V. ANASTACIO, Rua Gama
Neturime duomenų, kaip bu can, 625 — trečiadienis®
vo 1966 m. Bet 1965 m. tas 18,30 vai.
didėjimas buvo 50% didesnis;
MOOCA, Rua Lituania, 67
vidutiniškai po 45 kasdien. šeštadieniais 14 vai
Nėra abejonės, kad visas
>»£
>xO®C»C)
tas natūralinis gyventojų prie
anglis i letuvoj y a išimtinai
LIETUVIAMS PAMALDOS
kolonistų prieauglis, Lietuvą
LAIKOMOS
rusinančio elemento plėtimas,
nes į Lietuvą atsikraustyti
V. Zelina parapijoje kasdį>
dabar neturi progos niekas ną ir kiekvieną sękmadienj,
kitas, kaip rusai «internacio kaip iki šiol
nalistai», kurių vien buvimas
Mooca r. Lituania, 67 Liete
Lietuvoj jau tirština rusišką
vių
Namų koplyčioje:
spalvą ^tautiniame Lietuvos
Sekmadieniais ir šventadie
paveiksle,,
niais 8,00 ir 17,00 vai . Darbi'
(ELTA)
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikui
kai turimos metinės ar 7 d
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
mišios;
LIETUVOS ATSTOVYBES
išpažintys čia klausomai
URUGUAY, MONTEVIDEO;
kasdieną prieš mišias,
p. Anatol Grišonas, Ciudad
Jirmą mėnesio sekmadienį 1
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
arque das Nações 1® valį
Veikia kasdien prieš piet.
V. Carolina 15 va!.,
Casa Verde. 17.75 vai;
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
Antrą :
ZEL NA; Rua inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire 10 vai.
kas, Tel. 63-5975
Utinga 16 30 vai.,
Šv Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Materečią
lionis, Rua latai, 150 — Casa
Agua Rasa * 30 vai.,
Verde. Tt 1. 51 -4011
Moinho Velho 11,30 vai..

Gražus Lietnv os vaizdelis

(pabaiga iš 4 pusi.)
♦

Gi ramus žmogus viską pa
verčia geru.
— Kas visada ramus, tas
apie kitus blogai negalvoja,
gi neramus ir nepatenkintas
žmogus yr d’ąekomas įvai
rių įtarinėjimų: jis nei pats
turi ramybės, nei Kitam jos
duoda.

— Jis dažnai sako tai, ko
neturėtų sakyti, ir nedaro to?
ką turėtų daryti.

- Jis rūpinasi kitų parei
gomis o apleidž a savąsias.
— iūpinkis tad pirmiau sa
vimi, o pasku turėsi teisę
pasirūpinti ir artimu.

— Savo klaidas mcki pa
gražinti ir išteisinti, o kitų pa
siteisinimų nenori priimti.

— Teisingiau gi būtu savo
broliui a leisti, o save apkal
tinti
— Jei nori, kad tave pa
kęstų, pakęsk ir tu kit.is!
Tomas Kempietis

Lietuvos Gyventojai

se. Apie ketvirtadalis Lietu
vos gyventojų — o jaunesnių
Statistikos valdyba Vilniuje jų net apie pusė — dabar ypranešė, kad š ų metų sausio ra naujakuriai miestuose, ir
L d. Lietuvoj buvo 3 mi’ijonai dauguma atvejų tai naujaku
64 tūkstančiai gyventoju, vpie riai be sąlygų šeimai norma
47% gyvena miestuose. Vil liai gyventi.
niuje yra jau 392.000 gyven
8alia natūraliojo gyventojų
tojų. Kaune jau be eik 300 prieauglio, Lietuvoje jau ku
tūkbtančių.
ris metas yra ir kitas — ne
Natūralusis gyventoji; prie natūralus - prieauglis. Pvz.,
augi s *967 m. Lietuve e bu 1967 n., kai natūr lauš prie
vęs 29.001. Tai tik kiek dau auglio nuvę 29.000, iš vi<o
giau kaip 9 iš lO'io.
eori- gyventojų ^skaičius padidėjo
klausomyhės matais metinis 38.000. 11 000 prieauglio susi
prieauglis buvo 12 i* tūkstan darė ne iš gimimų— mirimų,
čio. 1965 m. natūralusis prie o iš išvykimų -atvykimų skir
auglis buvęs aoie 10,3 išrūks t mo. Tas 11.000 tai ne nau
tančio. Taigi tas o anglis jagimiai, o iš Rusijos atvykę
per dvejus metus
umažėjo nauji kolonistai. Jų 1967 ra.
Lietuvon atvyko daugiau ne
11 nuošimčių.
gu
11.000. nes 11.000 yra tik
Visoj sovietinėj imper joj
natūralusis gyventoju prieau gyventojų «mainų pelnas», o
glis kiek di lesnis Lie uvoj. ne apyvarta. Tikras tais me
1965 m. jis buvo 11,1 iš tūks
tančio. Bet ir ten jis mažėja.
:' 1 G I IR G E R
KOKYBĖ!
1956 ir 1957 m. buvo 17 6 iš
tūkstančio. Po to oe 9 me
'us Krito iki 11,1. Tiesioginė
prieauglio mažėjimo priežas
tis — ry-kus gimimų mažėji
aru uodą ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
mas. Propagandininkai skuba
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
guost s, kad tas reiškinys
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko
esąs ūkinės gerovės kilimo
garantija vieniems metams.
pasekmė.,. Kiti tą reiškinį aiš
Ratinė: Rua Newton Prado, 086, Tel. 52-2289, S. Paulo
kiną enatūraliai paskubintu
Tautiečiams didelė nuolaida.
gyventojų sutelkimu miestuo

..ana l ,30 vai.,
°as k ut i nį
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 11,15 vai.
v Prudente 18 vai.

v

Česlovas Jakiunas

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI
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ulETUVA

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui įVejeriui,
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

RIO DE JANEIRO
r

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;
SKAITYKITE

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

PLATINKITE Vii
NINTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ ,
LIETUVA*.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS

ES TAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS" E FERRAMENTAS
Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5S21 — V. Zelina
V. Prudente

Caixa Postal 371

— São Paulo

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiKuns į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
8itik.iB.kiie ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967
. ... SS n« ..*•»»« e o ® -!Ji::»®
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įrašyk savo varda
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje

sv. Petro Bazilikoje Romoje
9UA

LITUÂNIA. 67

-*

MOÓCA

—
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Liepos 15 dieną São Paulo
mieste buvo palaidotas Anta
nas Augustaitie. Kilęs iš Ma
rija a polės, čia gyvenę» Vila
Formosa, dabar jau ėjo 88
metus Liūdesy paliko savo
žmoną Mariją (Juškevičiūtę),
ir 7 vaikus. Visi trys jo sūnūs
vedę ir keturiom dukterys iš
tekėjusios. Aplink senelio
karstą susirinko visi vaikai
su anūkais ir net vienu proanūku. Visiems buvo labai j t u
tru, kai, užvožiant k ratą,
kambarys prisipildė verksmo.
Asmeninės šv. Kazimiero liet.vių parapijos klebonas Jo
nas Bružikas sukalbėjo .bal
da , pasakė trumpus žodelius
lietuviškai ir portuga ška. ir
palydėjo velioni į Quarta aiaua Kapines, -tnelis gavo
visus saKramentub, jam buvo
nešama šv. Komunija p.rma s
mėnesio penk au emais. Sep
tintos die
MišiO.- Gus ta Komos ii. pos 2H dieną 9 vai.
r y iv V. Furmozos bažnyčioje.
visi giminės ir pažjstami kvie
ciami dalyvauti pamaldose.

DĖMESIO

Visais reikalais pas lietu
vius jėzuitus, Šv. Kazimiero
parapijos kunigus, malonėki
te kreiptis D.-. V. Kudirkos
namuose, Rua Lituania. 67,
pusvalandį {prieš Mišias ir
pusvalandį po Mišių (šv. Mi
šios šiokiadieniais laikomos
7 ir 7,30 vai. rytais, Sekma
dieniais 8 vai. ir 17 vai.). Ki
tomis progomis kreipkitės į
Rua Juatindiba 20. elefonas
92-2263. Choro repeticijos ir
pamokos vaikams bus įprastu
laiku ir įprastoje vietoje, rua
Lituania, 67.

Dėl puikiai pasisekusios va
karie ės šių metų liepos 6
dienų Dr. Jono Sasanavič aus
mokyklos pataluose nuošir
džiai dėkoju visoms viešnioms
ir svečiams ir loterijos fantų
aukotojams. Dėkoju visiems,
kurie savo darbu a'- m iterijaliae pagalba prisidėjo prie
šio pobūvio parengimo. Ypa
tinga padėka tenka progra
mos išpild.viojams: Liudo Ralicko kvartetui, muzikui Al
fonsui Petraičiui ir jo dukre
lei Onutei ir dainininkui Ka
zimierui Ambrozevičiui. Vi
siems nuoširdžiai ačiū.
PETRAS ŽAHKaUSKAS
Dr J, Basanavičiaus mokyklos
globėjų pirmininkas

1SKIL iNGAS MINĖJIMĄ

Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui
Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinias
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)

/ventkeIicné
Ir šiais metais mūši) Tėvynė ir mūsų broliai nėra
mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ir ankstyves
niais melais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija
organizuoja šventkelionę į Dievo Motinos N. S. Apacida do Norte šventovę.
x
Giedos lietuviu choras. Visi kvie
čiami i s-ia v ntke‘ ooę. Draugijos kviečiamos dalyvauvauti su sąvo vėliavom.
Tai bus liepos 28 dieną. Autobusai išvyks iš Vila
Zelinos ir Casa v’erde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis.
V. Zelinoj pas. Juozą Baužį, Igną Verbicką. Vytau
tą Žalkauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Triūbą
ir Izabėlę Seliokienę. Vila Pmdeotėję pas Motiejų Tamaliūną, Casa Verde pas Andrių Stankūną ir Brolius
Matelioniue.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Broli
us Pirmininką Juozą Matelionj, Tek 51-4011.

Kaip jau praėjusios savai
tės «Mūsų Lietuvos» numery
je buvo pranešta, rugpjūčio
2o dieną o Paulo miesto tea
tre įvyks trijų Pabaltijos vals
tybių: Lietuvos, Latvijos ir bų programą buvo paskelbu
Estijos nepriklausomybes pas si šių metų pradžioje. Apare
kelbimo 50 sukaktuvių minė cidos bazilikos klebonas tu
jimas. Lietuvių Bendruomenės liko lietuviams duoti šv. Mi
valdyba nuolat susirenka ir šias šio mėnesio 28 dieną
posėdžiauja -gražiai išdirbti 11,30 vai. Pamildas laikys ir
minėjimo programai. Maloniai pamokslą sakys Kun. (Leonas
kviečiame visus tautiečius rug Zaremba, S. J. Bilietus galite
«MUSŲ LIETUVOS» RE piūčio 25 dieną rezervuoti gauti pas Vyrų Brolijos na
šiam svarbiam minėjimui, ku rius. Keletas autobusų jau
DAKCIJAI IR ADMINISTRA riame dalyvaus daugelio tau baigiama pripildyti. Ne auki
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO tų atstovai ir reprezentuo te paskutinės dienos.
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI tojai.
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ UlM—il
Mookoje pas Jėzuitus ran
KUS šiuo adresu.ŠVENTKELIONE
dasi laiškas Augustui DeksCAIXA POSTAL 4421,
niui. Malonėkite atsiimti.
Jau senai skelbiama švent■s. Paulo, brasil.
kelionė j Aparecidos Dievo
numintu ii

Motinos šventovę. Šv. Juoza
po Vyrų Brolija šių metų dar

DR. ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M. 10 647
Cirurgião da Santa C..sa d e 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
Mooca, Forre 92-3991

Atende se com hora marcada

-

;r

DR: JONAS NIC1PORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
^PAIOS X
Consultório: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63 5352

PAIEŠKO

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 21 dieną 17 vai. Mokoje,
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus
laikomos šventos Mišios už
Izidorių ir Emiliją Masionius.
Velionių dukterys kviečia gi
mines ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose.

jam buvo padarB^,,^^^^
sios akies operacija. Jaučia
si labai gerai. Redaktorius
širdingai dėkoja visiems už
maldas ir už dovaną (jam b»
vo įteikta ncr. 250,00 operacl-.
jos išlaidoms padengti). Tiki
masi, kad po kokio mėnesį»
redaktorius vėl galės pilnai
įsijungti į savo darbą. Ir jam
linkime sutvirtėti ir pilnai
pasveikti.
nmau

liūaaaii

LIETUVĖ ADVOKATĖ

IRENA GRITÊNAS-SPINA
praneša savo tautiečiams, kad
ji priima klientus savo rašti
nėje, esančioje Largo 7 de
Setembro, 52 — 68 andar, sa
la 607 (priešais Forum), nuo
16 iki 18 vai.
iaip pat ji kviečia įsirašy
ti į steigiamą juridinę orga
nizaciją "Lietuva», kurios na
riai už maz.ą mėnesinį mo
ke ū( gauna šias lengvatas.’
1) Kousuitas lovanai, 2) taip
pat visos informacijos ir atsiluuKymai, 3) juridine orienta
cija ir 4) uz specialią tsainą
daromi inventaiai, iškraustymai r nejudomų turtų admi
nistravimai.
nu.._ .

tinavaii

Pa DEK

Labai uėKvju nežinomam
žmogui, kur s prie mano ourų
padėjo 4 (.crus švaraus. Vie
ną nuvežiau prel. K. Miliaus
kui, o kitus 3 išdalinau var
gingiems musų tauiieciams.
Savo ir vaigšų vardu sakau
nuoširdų ačiū tam mūsų tau
tiečiui. Nors tu, Broleli, nepasisaKei, kas esi, bet Dievas
matė ir iau atlygins. Nes
nors vieną stiklą vandens ma
no vardu kas paduos, ir tas
neprapuls oe uzmoKesmo, pa
sakė išganytojas, aš buvau
alkanas, mane papenėjai, buVuU trokš.antis, mane pagir
dei, buvau nuogas, mane ap
dengei — ką vienam iš tų
mano mažiausių brolių pada
rysite, man padarysite, pa
reiškė uristus.
J. B.

LABAI ATSIPRAŠOME už
netikslumus, tilpusius praėju.
Motoristų vairuotojų šven
šiame «Mūsų Lietuvos» nume
ryje, kur buvo paskelba Elž tės programa 28 d. liepos ga
bietos Šlapelienės mirties ži lutinai numatyta sekanti: 16
vai mišios, 17 vai. mašinų
nutė.
šventinimas, 18 vai. jaunimo
n—n
namuose kokteiis.l
įmani

SU >KI OPERACIJA. Vila
Zelinos chorvedžio p. Tatarū
no motina iškentė skaudžią
vidurių operaciją Maldos Apaš
talavimo narės meldžiasi ir
•inki greit pasveiku.

II—II
ÍÍMMÍÜ

TRUPUTĮ APIE PREL, K.
. 4L1AUSKĄ. Kojos ištinusios.
Vargšelis eina ^silpnyn. Klau
siu, kaip jautiesi? Atsakė —
Sunkui Jau pats nepaeina.
Du vyrai veda už rankų, o
jis,neina, bet pamažiuku šliuoš
PO OPERACIJOS. «Mūsų te šliuožia. Taip pat nušalęs,
Lietuvos» redaktorius Jonas matyt vadinamo gripo palies
Kidykas, S. J. jau pargrįžo iš tas. Išdalinau 50 naujųjų kru-•••
Campinas akių klinikos, kur zeirų ligoninės tarnautojamsf,
kad mūsų brangų ligonį ge
riau kprižiūrėtų. Išvažiavau
D r. Victor Pedro Šaulytis
labai susijaudįnęs. Nežinau ar
berasiu kitą kartą jį gyvą.
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
Gydytojas įprašė, kad būtinai
C. R. O. S. P. Nr. 727
sužinočiau koks specialistas
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
jį operavo. Prižadėjau vykti į
Alta rotação
. to. Andrė ir pasiklausti São
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), .į
Cristóvão ligoninėj. Buvau ir
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
:
Dr. Oelso Gama žadėjo vykti
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
ligonį apžiūrėt^
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
J. Bružikas, S. J.

Katarina Galinytė Čepukonienė, kilusi iš Balbieriškio.
ieško: Dranginio Antano, jo
žmonos Agotos Galinytės ir
jų vaikų Jono ir Anelės. Kas
apie juos ką nors žino, prašo
me pranešti Magdalenai Makarevičienei, Av. Martim Frau
cisco, 1161, Vila Luzinda ar
ba T. J. Bružikui, S. J.

