
Plačiajame

ČiKAGA

Rugpjūčio 26 d. vakare pra 
sidėjo Amerikos Demokratų 
partijos suvažiavimas Jis turi 
išrinkti kandidatus JAV prezi 
dento ir viceprezidento vie
toms.
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ČEKOSLOVAKIJA
Kaskart labiau įsitempia če 

kų pasipriešinimas rusams 
ir kitiems okupantams. Susai 
gi ima vis griežčiau elgtis- 
Vien 26 d. rugpjūčio nuo ru
sų kulkų žuvę 22 čekai ir 
340 buvę suži isti,

DIDVYRIŠK4 DRĄSA

Dienraštis «O stado de S. 
Paulo» 27 dienos aidoje įsi
dėjo didelę dramatišką nuo
trauką, kuri rodo nepaprastą 
čekų drąsą. Paveiksle regi
mas diužio rusų tanko prie
kis su kanuolės tūta, o prie
šakyje stovi jaunas čekas vy-
ras, apnuoginęs savo krūtinę, 
pražiota burna rodos šaukia 
-- «šaukit,\kad norit, bet neš 
dinkitės namo, iš kur atėję!» 
Toliau matomos didelės mi
nios žmonių ;

UŽĖMĖ PASIENI S

Rusų aukai ir kariuomenė 
apstatė Čekoslovakijos sienas, 
kad niekas neišbėgtų ir nie
kas neįeitų, ir nebūtų liudi
ninkų rusų komunistų žiaury 
bėms paliudyti. Bet slaptos 
radijo stotys perduoda ne tik 
žinias, bet ir slaptas nuotrau 
kas, kaip tą aukščiau paminė 
tąją. Tai labai siutina rusus 
komunistus.

ČEKŲ TRIUKAI

Norėdami sumaišyti oku
pantų kariuomenių judėjimą, 
ypač kad jie nerastų patriotų 
namų ir jų neareštuotų, če
kai nulupinėjo namų nume
rius, gatvių pavad nimus, pri
dėdami išgalvotus pavadini
mus. Kryžkelėse irgi sukeitė 
rodykles. Jie sulaiko trauki
nius, perstatinėja bėgius, kad 
rusų traukiniai paklystų. Žmo 
nės neduoda okupantams ka
reiviams jokio maisto, nė van 
dėns. Turi prievarta pasiim
ti, t.y. plėšikauti, kas dar la
biau didina čekų neapykantą 
rusams.

RUSŲ KARIUOMENĖS 
VADOVYBE NERIMSTA

Susitikę su čekų dideliu 
pasipriešinimu rusų kariai nu
stemba. Jiems buvo sakoma,

Pasaulyje
kad čekų tauta šaukiasi rusų 
pagalbos prieš kapitalistus už 
puolikus. Ir kariai mielai žy
giavo Čekijon. Bet atvykę 
mato visai priešingus daly
kus, kaip čekai jų neapken
čia,, kaip jiems priešinasi, lie
pia keliauti namo ir tt, ir tt. 
Tas demoralizuoja komunistų 
kariškius ir todėl juos maino 
kitais, šviežiai iš Rusijos at
vežamais. Tačiau ar ir ta 
lazda, neturės du galu? Juk 
ir per porą trejetą dienu ka
reiviai pamato didelį čekų pa 
sipriešimmą ir neapykantą. 
Tokiu būdu daugiau Jkariškių 
sužino Sivo vadovybės me
lus bei apgaules. Tas, anks
čiau ar vėliau, komunistų va- 
dovyuei atsirūgs.
IIBBBHI
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MASKVA
Kelios dienos čia vyksta 

rusų derybos su čekais pre
zidentu Svoboda, Dubčeku ir 
kitais. Derybos matyt, eina 
labai sunkiai, nes preziden
tas buvo žadėjus grįžti iš 
Maskvos tos pačios dienos 
vakarą, ,o užkliuvo joje jau 
tris dienas,

Žmonės ir *ekų komunistų 
partija krašte nerimsta. Nori 
pasiųsti ypatingus atstovus 
Maskvon ir p įpasakoti prezi 
deniui, kas dedasi krašte, kad 
nepasiduotų rusų spaudimui. 
Rusai tos delegacijos nenori 
įsileisti
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Ar jau susitarė?
i-iugpjučio 26 d. pasklido ži 

nia, kau pavykę rusams susi
tarti su čekais. Esą čekai pa
sižadėję; 1. vėl įvesti griežtą 
cenzūrą spaudai, radijui ir 
televizijai. 2. sustiprinti sav«

» +» ♦»

Pakeičiama Lietuva
Keičiasi Lietuvos kaimo 

vaizdas. Nyksta vienkiemiai, 
keičiasi kaimų ribos. Kariu 
nyksta ir senieji vietovių var 
dai. Kolūkiai įgavo visai nau
jus vardus. Jaunoji karta kar 
tais nė neatsimena savo apy
linkėje buvusių kaimų senųjų 
pavadinimų. Dažnas dabar sa 
ko: Gyvenu Janonyje, trečio
je brigadoje. Keliauju į Čia
pajevą, pirmą brigadą. Buvau 
«Paryžiaus komunos» antroje 
brigadoje».

Taip rašo susirūpinęs lietu
vis Valstiečių Laikraštyje (rug 
piūčio 1) apie Lietuvos nuas
meninimą, pradėtą ir vykstan 
tį žemės kolektyvizacijos 
proga. )

Tie nauji vietovių vadini

ryšius su Varšuvos sutarties 
nariais, (t. y. leisti rusų įgu
loms apsistoti savo krašte), 
4. suderinti savo užsienių ir 
ekonominę politiką su Mask
vos. O ką už tai gavę?

Sakoma, kad rusai sutikę 
palaipsniui ir <pttogiau» iš
traukti savo ariuomenę iš 
Čekoslovakijos, pripažin i da
bartinę jos vyriausybę ir če
kų komunistų partijos vado
vybę, t. y, leksandrą Dubče 
ką palikti jos galva ir paleis
ti visus suimtuosius čekus.

♦♦♦
Čekai neramiai laukia

Grįžtančios savo delegaci
jos iš derybų. Tauta dar neži 
no, kiek jų vyriausybė nusilei 
do okupantams. Kai sužinos, 
dar nežinia, kaip tauta pasi
elgė J >8 pasipriešinimas nuo 
lat stiprėja Labai įsiutino 
žmones rusų kariuomenei įsa 
kymas sušaudyti visus, kas 
išdrįstų vaikščioti uždrausto
mis nakties valandomis, kas 
mėtytų akmenis į rusų tan
kus ar karius, ir net tuos, ku. 
riuos pamatys klijuojančius 
protesto atsišaukimus ant 
sienų!

KITI GANDAI

Slaptosios radijo stotys pir
madienio naktį .’pranešė, jog 
pastebėjo rusus ištraukiančius 
savo karius ir tankus iš svar
biausių vaidžios įstaigų. Daug 
kariuomenės išvykę iš Pra
gos miesto centro. Bet jis at
rodo sustojo ir apsupo visą 
sostinę norėdami sutrukdyti 
čekų komunistų partijos ats- 

' tovus atvykti į partijos šau
kiamąjį kongresą, kurio rusai 
komunistai nenori leisti susi
rinkti. Yra aišku, kad tas kon 
g'esas pasmerks savo drau
gų rusų komunistų žiaurų ne
teisėtą elgesį. / 
iimrwii

mai ne tik painioja žmones. 
Tai esanti tik viena medalio 
pusė. Sako:

«Antra pusė kur kas svar
besnė. Ji liečia mūsų kaimo 
geografiją, jo istoriją, kalbą, 
kultūrines tradicijas. Juk dau
gelio kaimų pavadinimai yra 
vienaip ar kitaip susiję su 
istorija, su įžymių mūsų žmo
nių gyvenimu. Pavyzdžiui, vi
si žino kalbininką Joną Ja
blonskį. Visj žinome, kad Ry- 
gišKių Jonas savo vaikystę ir 
jaunystės metus praleido Ry
giškių kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje, kad Pranas Vaičai
tis gimė ir augo Santakų kai
me, Sintautų valsčiuje. Deja, 
šiandien šių kaimų pavadini
mai nyksta. Rygiškių kaimą

Lietuvos Laisves Kovos Metai

f Didysis Laisvės
- Paminėjimas

Nėt 7 mėnesius ruošęsi dvy 
lika tautų praėjusį sekmadie
nį miesto teatre drauge pa
minėjo 56 metų sukantį nuo 
savo Nepriklausomybės pas
kelbimo 1918 metais.

Scenon suneštos vėliavos: 
čekų, armėnų, azarbeižianie 
čių, baltarusių, estų latvių, 
lietuvių, lenkų, slovėnų, ukrai 
niečių... Jas lydėjo po 2 tau 
tiniai rubais pasipuošusias 
mergaites. Pora tautų neturė
jo savo mergaičių, tat «pasis
kolino mūsų gražiąsias lietu
vaites savo vėliavoms palydė 
ti. Lietuviškąją trispalvę ne
šė lydėjo plės. Liucė Jodely- 
tė ir Rimantė Steponaitytė. I 
akį krito nepaprastai skonin
gai išausti jųdviejų rubai 
(plės Steponaitytės rubai aus
ti didžiosios mūsų tautinių 
rūbų specialistes menininkės 
p. Tamošaitienės Kanadoje!)

PROGRAMA

Programą pradėjo pus valau 
džiu pasivėlavę, mat publika 
iš pradžių silpnai rinkosi. Dau 
gelį ilgiau sulaikė lauke tea 
tro laiptuose tyli bet įspūdm 
ga čekoslovakų prieškomunis 
tinė, priešrusmė demon traci- 
ja, gausūs plakatai reikalau
jantys rusus nešdintis iš oku 
puotos Čekoslovakijos ir pra
šantys Brazilijos vyriausybę 
nutraukti diplomat nius santy- 
k.us su Sov. Rusija.

S. Paulo vaistuos deputatas 
Dr. Silvio Omero vadovavo 
programai ir pristatė vėlia
vas bei pagrindinę iškilmių 
kalbėtoją irgi s>. Paulo depu
tatę daktarę Dulce Sales Cu
nha Braga.

težino vyresniosios kartos 
žmonės. Dabar čia Griškabū
džio kolūkio 2-ji brigada».

Autorius siūlo bent briga 
das vadinti ne numeriais, o 
senaisiais vietinių kaimų var- 
dardais. Kritikuoja ir kolcho
zų pavadinimus; Kaimų var
dus. Siūlo naudotis ietuvių 
kalbos mokytojų pagalba.

las siūlymas, tačiau, ne
lengvai suderinamas su komu 
nistų partijos «liniaija». Mo
kyklose beveik nedėstoma 
Lietuvos ištorija. r Lietuvos 
geografijai skiriamas tik men 
kas kampelis Rusijos geogra 
fijos kurse. Tad ir Lietuvos 
vietovardžių dildymas yra ru 
sijos komunistų partijas (ir 
jai paklusnių Lietuvoj politi
ką vykdančių komunistų; nu
sistatymų įgyvend'nimas. O 
Maskvos PRAVDA šiomis die
nomis kaip tik pagrasė jokiu 
būdu nesusigundyti Čekoslo
vakijos pavyzdžiu ir nekelti 
sumanymų, nukrypstančių nuo 
partijos viršūnėse nustatytos 
linijos.

(ELTA)

Karštais plojimais sutikta 
pati pirmoji Čekoslovakijos 
vėliava, perrišta juoda kaspi
nu, gedulo ir protesto prieš 
komunistus ženklan, įneša
mas vėliavas pasitiko tos tau 
tos trumputės muzikinės paly 
dos akordeonais.

Pristačius vėliavas, apibūdi 
nant kiekvienos tautos geo
grafinę padėtį bei istorinį ke 
lią, pusvalandžio žodį tarė de 
putatė Dulce Sales Cunha 
Braga. Ji — žymi kalbėtoja. 
Klausytojus pagavo savo šil
tu, jautriu žodžiu, užuojauta 
dėl netektos laisvės ir skau
džia ironija išplakdama bolše 
vikinius tironus Ji pabrėžė, 
jog komunizmas nebėra nei 
ideologija, nei marksizmas, 
nei leninizmas, nes nebesilai
ko jų skelbtų idealų, o iš jo 
beliko tiktai komunistinis daik 
tas įcoisa). Taip pat pabrėžė, 
kad Brazilijoje gyvenančios 
tautybės, tikrai nuoširdžiai my 
lėdamos šį kraštą ir jam išti 
kimai dirbdamos, taip pat ne
turi atsisakyti ir niekuomet 
neatsisakys prisirišimo bei lo 
jalumo jausmų ir savo kilmės 
tėvynėms. Ji kreipėsi į jau
nimą, kad j s būtų ištikimas 
Dievui, tėvynei ir savo šei
mai bei jos tradicijoms, ir 
kad ūk tokiu būdu bus ver
tingi žmonės ir šio krašto 
piliečiai.

i Oficialią dalį baigė p EstL 
jos Konsulas Dr. F Saukas^ 
padėkodamas valdžios atsto
vams už dalyvavimą, miesto 
burmistrui Faria Lima už do
vanai duotą minėjimui miesto 
teatrą, visoms tautybėms, vi- s 
sieme menininkams prisidėju- 
siems prie šio minėjimo su
rengimo. .

MENINĖ DALIS

Čekoslovakai dėl supranta
mų liūdnų priežasčių atsisa
kė išpildyti savo paruoštą me 
ninę programą ir tik tauti
niais rubais apsirengę sugie 
dojo savo tautos himną.

Lietuvių Sv. Juozapo Ben
druomenės ir «Aušros» cho
rai, diriguojami, p. V. Tatarū- 
no sudainavo tris dainas: Šim 
kaus «Lietuviais esame mes 
gimę». Belazaro «Krinta ra
sa» ir Č. Sasnausko < Kur bė
ga Šešupė».

Estai sušoko porą šokių ir 
tik iš brazilų sudarytas cho
ras, vadovaujamas esto diri
gento sudainavo estų kalba 
porą dainų.

Latviai parodė fcavo bosą, 
solistą ir didelį chorą.

Ukrainiečiai pasirodė su 
plačiausia, įvairia programa. 
Viena jaunutė pianistė išpildė 
trumpą piano dalykėlį. Solis
tas baritonas trejetą gabalų 
choras, šokėjai ir keletas va, 
kūčių.

(Bus daugiau)
i

Lietuvos nacionalinė 
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Sena pasaka
Rugpiūčie 3 dieną valdi

niai laikraščiai Lietuvoje vėl 
kartojo senąją «nuobodulio pa 
saką, anot kurios ne rusų X> 
armija, o «komunistų parti
jos vadovaujami Lietuvos dar
bo žmonės «nuvertė išnaudo
tojišką santvarką» ir «nuta
rė» savo likimą amžiams su
jungti su didžiuoju Rytų kai
mynu..,

«Yra datos, kūrių neužsės 
laiko dulkės*, — rašė tą die
ną TIESA.

Pirmoji data, nuo kurios 
TIESA stengiasi kaip nors 
nušluostyti laiko dulkes — tai 
1918 metų gruodžio 16-toji. 
Tai diena, kada Kapsukas Vil
niuje parašė atsišaukimą (va
dino jį manifestu), kuriame 
įtikinėjo, kad jau «visa val
džia Lietuvoj pereina į darbi
ninkų, bežemių ir mažažemių 
deputa ų tarybų rankas».

Iš tikrųjų tą žiemą ne tiek 
valdžia, kiek visuotini- pakri
kimas nemažoje Lietuvos da
lyje buvo įsigalėjęs tiek, kiek 
Lietuvos spėjo pasiekti * tada 
dar gana skurdžiai atrodę ru
sų bolševikų kariuomenės bū
riai, kurie įslinko į Lietuvą 
paskui pasitraukiančius vokie 
čius, Lietuvos kariuomenei 
dar nespėjus susiorganizuoti. 
Pačiame Vilniuje Kapsuko vai 
džia išsilaikė tik 103 dienas. 
Po kito šimto su viršum die
nų nebeliko nei raudonarmie
čių, nei Kapsuko skelbtų «ta
rybų» ir visoj Lietuvoj. Ape 
1918 metų gruodžio 16 dieną 
ir tada Lietuvoj maža kas te
buvo girdėjęs, o iš Lietuvos 

vejamų rusų sukeltos dulkės 
jau tada pakankamai storai 
apklojo tą datą, apklojo tiek, 
kad daugiau kaip du dešimt
mečius niekas Lietuvoj nei 
neminėjo, kuo ji buvo pasižy
mėjusi. Tik naujoms rusų7 ar
mijoms Lietuvą užplūdus, kom 
partijos istorikai ėmė steng
tis tas dulkes šluostyti. Bet, 
nors ir atkasa tą datą iš už
maršties, nepajėgia parodyti 
Lietuvos žmonėms jokio jos 
žvi gėjimo: kokia buvo ta die 
naLietuvai nereikšminga prieš 
50 metų, tokia nereikšminga 
ji atrodo ir dabar.

Švenčiama vasario 16

Tuo pačiu metu bolševikai 
stengiasi Lietuvoj kitą l -tą 
19)8 metų dieną, būtent, Va* 
sario 16-tąją, ne tik dulkėmis 
apkloti, bet š v’so iš lietu
vių atminties ištrinti. Ši, ta
čiau, pasirodo daug sunkiau 
pasiduoda. Kaip tik šiemet iš 
Lietuvos atvy usieji pasako
ja faktų, kad ne gruodžio, o 
vasario 16-tąją Lietuvoj net 
jaunimas gyvai mini ir gerai 
žino jos reikšmą. Pavyzdžiui.- 
«0 dabar pakelkim tostą už 
Vasario 16-tą!» taria vie
nas iš pasisvečiuoti susirinku 
šių jaunuolių, kurių daugiau 
kaip pu-ė — komjaunuoliai. 
Kitas instinktyviai ke‘ia pirš
tą prie lūpų, duodamas žen
klą kad nutiltų, nesgi pavo
jinga toki da.yką minėti. Bet 
jį kiti greit nuramina: —«Ne 
sijaudink, čia mes visi savi».

Arba jauna naujavedžių, 
tiesa, jau dvejeto vaikų spė-

MUSU LIETUVA

jusi susilaukti pora.- «Pamany 
kit, vakar turėjom dvigu
bą šventę.' vasario 16-tą ir 
gavom buto paskyrimo raštą!»

Kites dvi datos, nuo kurių 
TIESA dulkes šluosto, yra 
1940 metų liepos 21 ir rugpiū 
čio 3. Tai dienos, kada «Liau 
dies Seimas» paskelbė kad 
Lietuva neoe Lietuva, o tik 
«LTSR», o kai ta «LTSR» bu
vusi «priimta į Tarybų socia
listinių respublikų sudėtį».

NEPRIMENA!
Vyresniajai Lietuvos gyven

tojų puse, tų dienų, iš tikrų
jų, nė priminti nereikia, nes 
jų pasekmės juos diena iš die 
nos persekioja jau 28 metai. 
Iš tikrųjų ne dulkės, o stam
bus šešėlis laiko apklojęs tas 
dienas. Tai dar vienos tų pa
čių metų dienos šešėlis — die 
nos, kurią TIESA rečiausiai 
teprimena, arba priminusi — 
stengiasi kitu vardu vadinti 
ir kita spalva nudažyti. Tai 
1940 metų birželio 5-toji, ka

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 362

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

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

da rusų tankai įriedėjo j Lie
tuvą — tie tikrieji «spredė- 
jai», kurie nulėmė, kas turė
jo būti padaryta ir liepos 21’ 
ir rugpjūčio 3 dieną. Tos die
nos jokiomis dulkėmis, jokio
mis miglomis kompartijos is
torikai nepajėgia paslėpti nuo 
Lietuvos žmonių.

Sunkus tenka TIESAI užda
vinys, kai imasi nublizginti 
Lietuvos padėtį lietuvių aky
se: net vidutinio ilgumo raši
nyje susipainioja prieštaravi
muose. Štai pora akivaizdžiau 
šių susipainiojimų;

«'avo teritoja respublika 
apjungia visas lietuviškas že
mes»... Atseit, nei Tilžė, nei 
Donelaičio Tolimkiemis «lietu 
viškai» TIESAI jau nebelietu- 
viškos žemės. Ašmena, Svy
riai, Vidžiai — irgi «nebe lie
tuviškos žemės», nors pats 
Leninas 1920 metais tuos 
kraštus buvo Lietuvai pripaži 
nęs, Neigi Punskas, nei Sei
nai... Tuos dalykus mato net 
ir dabartinių vidurinių moky-

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

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

1968 m rugpjūčio 30 d. 
klų moksleiviai Lietuvoj. Ir 
turi pagrindo bent tarp savęs 
prasitarti, kad TIESOJ kyšo 
netiesa. «Respublika» vistięk 
dar neapėmė visų lietuviškų 
žemių, Galėjo apimti, bet kaž 
kas neleido.

Arba.-
«Didžiulis dėmesys načiona 

liniams interesams ir lūkes
čiams padėjo išrauti su šak
nimis išaukštinus nacionalisti 
nius neigiamus nusistatymus. 
Įveikęs visus sunkumus, so
cializmas laimėjo didelę per
galę.,.»
Iii—fl 
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NAFTA LIETUVOJE

Apie naftą Lietuvoje prane
šama, kad «Dabar jau'du grę
žiniai Gargždų apylinkėse ga
li kasdien pateikti liaudies 
ūkiui 10 tonų juodojo aukso». 

" Iš kitų prasitarimų jau žino 
ma, kad tas «auksas» net ne 
labai ir juodas. Beitai nereiš 
kia, kad iš Lietuvos žemės 
gaunamoji nafta yra Lietuvos 
nuosavybė. Lietuva, paversta 
tik priklausoma respublika, 
neturi savo žemės nuosavy
bės, - nei jos paviršiaus, nei 
gelmių. Nese iai paskelbtas 
žemės įstatymų pagrindų pro
jektas pakartoja ir lig šiol 
Maskvos praktkuojamą dės
nį, kai visa žemė priklauso 
valstybei ir todėl yra Mask
vos va'džios dispozicijoj. Tad 
jei Gargžduose gaunama naf
ta sunaud jama čia pat, tai 
reikia atsivežti mažiau naftos 
iš kitur.

Naftos šeim ninkas yra So
vietų Sąjungos geologijos mi
nisterija. Ji teigiamai įverti
no fak ą, kad ir Lietuvoj jai 
atr stas naujas naftos šalti 
nis ir atradėjams davė... rau
doną vėliavą, prie kurios pri
dėjo ir ;nepaminėto dydžio) 
premiją.

Gintarė Banatytė-Ivaškienė

Kaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

įsitikinę, kad užtvanka pa
kankamai stipri, ir jos dar
bas kruopščiai bebrų atliktas, 
pirma po vieną pereina vai
kai, o paskui po kelis kartu 
— seniai. Juos einančius se
ka bebrai, iškišę iš vandens 
galvas.

— * argšeliai, tur būt, bijo, 
kad jų ilgų metų darbas triū
sas staiga nenugarmėtų dug
nan,. — gailestauja Audrys, 

i • •

— O gal jie kaip tik di
džiuojasi, kad net tokius sun
kumus — Barį ir Pruto rikį 
jų užtvanka atlaiko! — nusi
juokia Gendrutis. %

Draugužis laimingas bėgi
nėja užtvanka. Pasitinka kiek 
vieną vyrų būrelį. Visiems 
laimingai perėjus, pajuda vi
sas būrys tolyn. Šiojo pusėje 
giria pradeda banguoti iš pra 
d žiu mažomis kalvelėmis, pas 
kui vis didešnėmis. Žemė sau 
sesnė, apsiklojusi sausomis 
samanomis, apaugusi papar
čiais. Matyti sukirmijusių su
glebusių grybų. Tokie tik šer

nams betinka. Mediją irgi ki
tokia. Daugiau skarotų, aukš
tų eglių, ąžuolų, beržų. Au
drio akį labiausiai traukia di
deli beržai.

- Dar tokių nesu matęs, 
— sako Gendručiui Vyrai pa
sakoja, kad tik šioje girioje 
yra matę tokių storų ir aukš
tų. Matyt, jiems čia žemelė 
labai patinka. Gendrutis, 
ką iš vyrų sužinojęs, su Au
driu dalinasi

Vaišvilkas sakė, kad ti
kriausiai dar šią naktį užklup 
sime kalavijuočius. Žinoma, 
jeigu jie po tokio Vaivoroje 
nepasisekimo neišsiskiaidė.

— Iš ko jis sprendžia, kad 
mes jau netoli jų?

— Juk Pruto vyrai užtiko 
pamestų strėlių ir nulaužtą 
ietį. Gal kadaise koks plėši
kas čia su lokiu buvo susirė
mę s?

Taip jiems beminint lokį, 
staiga Draugužis sustoja, jo 
nugaros plaukai pašiurpsta 
Sužiūra ir berniukai... Lokė 
su jaunikliu iš samatotos drė 

vės laukinių bičių medų ko
pinėja. Patyliukais Skomantas 
pataria visiems labai rimtai 
stovėti. Neapsimoka pasirody 
ti imtynės su loke dabar 
juos labai sugaišintų O iš 
žvėries riaumojimo ir kalavi
juočiai suprastų, kad yra se
kami,

Audrys su Gendručiu pritū
pia prie Draugužio ir apglė
bia jį Jei vilkiukas užsima
nytų pulti, sugriūtų jų visas 
planas. Tačiau šį kartą Drau 
gužis pats mato, kad priešas 
daug stipresnis. Būtų daug 
bėdos su loke, ypač kai šalę 
savęs lokiuką turi.

Jauniklis kaišioja j drevę 
leteną ir ją laižinėja. Bet, 
matyt, kad jam nelabai seka 
si, nes motina pati paduoda 
jam medaus korelį. Puota 
pasibaigia, ir abu lokiai pra
deda laižytis snukius.

— Žinai, kai lokys nepuo
la, atrodo, malonus padaras, 
— sušnabžda Gendrutis.

— Man tas mažiukas patin 
ka. Dabar matau, kodėl vai 
dovae Mindaugas turi prisi 
jaukinęs lokį. Kai aš turėsiu 
savo pilį, irgi įsteigsiu žvė 
ryną,

— Tiesa, kaip tavo petys

Audry? Ar negelia? — pasi
teirauja draugas.

- Kartais truputį juntu. Bet 
kentėti galima. Jei tėtis suži
notų kad tobeskauda, tuoj 
mane su Bariu Striūban pa
siųstų. Žiūrėk, Gendruti, nie
ko apie tai nesakyk, - be
veik prisaikdina vaikiną.

— Tai jau! Argi nepasitiki?
Ant iečių pasirėmę vyrai 

stebi, kaip lokienė pamažėle, 
nesiskubindama nulinguoja su 
savo mažiuku tolyn.

- Tai ir sugaišome gerą 
valandžiukę, — nekantrauja 
Skomantas. Bet vis dėlto gra
žu čia žiūrėti, kaip jiedu čia 
gardžiavosi. Jei turėtume dau 
giau laiKo, tai ir man medu
čio korys batą ne pro šalį...

Ir štai jie pamato naujai 
nukirstą kelmą. Aplink pri 
trypinė a žmonių pėdų' o 
kiek toliau, minkštoje žemėje 
žymios žirgo kojų pėdos ir 
lengviau apsipranti šliūžė.

— Matai, rąstą žirgais vil
ko. Tai jau nepertoliausia ir 
jų landynė turėtų būti, — nu
sprendžia Barys.

— Stokime vyrai. Reikia 
pasitarti, — sukomanduoja

Pruto riki s J
— Vyrai apstoja j] ratu.
— Kaip manai, Skomantai, 

- gal pasidalinsime į du bū
rius? Bus lengviau apsupti.

— Sakau, gal pirma žval
gus išsiųskime ir paskui nak
tį pulkime.

Gerai sakai. O kaip jūs 
vyrai? Sutinkate?

Taip ir nutaria. Žvalgybon 
pasisiūlo Barys ir Kintautas 
su Liūku — visi trys prūtiš- 
kiai.

— Dabar ir Draugužio ne
bereikės, kai užtikome vilk
to rąsto žymę, — sako Sko
mantas.

Audrys nepatenkintas. Būtų 
taip įdomu jam susekti pa
čią plėšikų landynę.

— Nenusimink. Nakties tam 
soje ir degelų negalėsime 
žiebti, tik Draugužio uoslė 
ten ir nuves, — padrąsina 
Gendrutis.
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Paulius VI Eucharistijos Kongrese
Šventąjį Tėvą Bogotoje pasitiko apie milijonas žmonių, 

suplaukusių į Eucharistinį kongresą iš daugybės viso pasau
lio kraštų, išskyrus komunistų pavergtąsias tautas.

Pačiame aerodrome buvo virš 200 tūkstančių žmonių. 
4000 vaikučių giedojo šv. Tėvo himną.

PABUČIAVO ŽEME

Šv. Tėvas, išlipęs iš lėktuvo, atsiklaupė ir pabučiavo 
Kolumbijos žemę. Tai buvo Šv. Tėvo visai Pietų Amerikai 
meilės ir pagarbos ženklas Juk tai pirmas Kristaus Vietiniu 
ko žemėje apsilankymas Pietinėn Amerikon, kurios gyvento 
jų virš 80 procentų yra katalikai.

PIRMASIS ŠV. TĖVO ŽODIS

«Amerikos Tautos' Iš svetingos Ko’umbijos žemės siun
čiu visoms ir kiekvienai Jūsų savo sveikinimus, savo mal
das už jus ir savo meilę. Mūsų širdis dėkoja Dievui už be
galinę jums duotą tikėjimo dovaną. Mes meldžiame Jį, kad 
Jūsų tradicinis ir atnaujintas dinamizmas sužadintų kaskart 
stipresnius broliškumo ir darnaus benaradarbiavimo jausmus, 
kad jūs sugyventumėte taikoje, ir sutvirtintume savo pastan 
gas .tvarkingai pažangai pravesti, kad, išvystydami savo 
techniką ir su gausybe Viešpaties jūsų žemė s suteiktų lo
bių, visos šeimos, visi žmonių luomai gautų teisingą savo 
dalį, pagal krikščioniško teisingumo ir meilės dėsnius*.

KATEDROJE

Miesto centre, katedroje, šv. Tėvą priėmė vyskupai ir 
kunigai bei vienuoliai. Jiios sveikindamas šv. Tėvas prašė 
melstis, kad «visa Bažnyčia kasdien geriau įsigilintų ir spin
duliuotų savo IŠGA YMO misiją — pasiuntinystę*.

Čia pat, kiek vėliau buvo įšventinti kunigai ir/dijako- 
nai. Jiems tardamas žodelį šv. Tėvas priminė: "kad dvasiški 
ja turi aiškiai ir drąsiai skleisti socialinį teisingumą ir mei
lę, užstoti neturtinguosius, tarnauti moderniajai visuomenei 
evangelijos meilės jėga».

(Bus daugiau)

Draugai - Vilkai
Pagaliau komunistinė Rusi

ja su savo pakalikais; kom. 
Vokietija, Lenkija, Bulgarija 
ir Vengrija nebesuvaldė savo 
nervų ir užpuolė beginklę 
Čekoslovakiją, kam ta drįso 
įvesti pas save didesnio lais
vių žmonėms, negu jų turi 
kiti komunistų kraštų vergai.

Visas pasaulis pasipiktinęs 
tokiu Rusijoa žygiu. Net ir 
Vakarų pasaulio komunisti
nės partijos smerkia tą savo 
draugų rusų ir kompanijos 
smurtą,

Čekų tauta bejėgė apsigin
ti, bet ji drąsiausiai protes
tuoja, rodo okupantams pa
nieką, demonstruoja gatvėse. 
Kaip rodo fotografijos, protes 
tuoja jaunimas, darbininkija.

Okupantai griežčiausiai bau 

džia protestuotojus. Jau esą 
virš 60 sušaudytų. Pragoję 
tankai sutraiškė keletą jau
nuolių, kurie pastojo jiems 
kelią.

Prezidentas Svoboda pa
reiškė, kad čekai jokiu budu 
nesu iks grįžti prie senos ko
munistinės tvarkos. Bet jis 
prašė žmones nepulti rusų, 
nelieti be reikalo savo krau
jo, tačiau savo protestus pa
reikšti .pasyviu pasipriešini
mu, t. y. jokiu būdu neben
dradarbiauti su įsiveržėliais 
priešai*. Žmonės klauso. Dar
bininkija paskelbė visuotini 
viso košto žmonių streiką 
jei okupantai iki rugpj. 23 vi 
durdienie negrąžins Dubčeko 
vadovautą vyriausybę ir ne
pradės trauktis iš Čekoslova
kijos. Nėra ko tikėtis, kad

MŪSŲ LIETUVA

Atvira Žaizda
PETRAS PAKALNIS

Nuvykęs į Kolumbiją pasi
žiūrėti, kaip yra ruošiamasi 
Eucharistiniam Kongrosui, vie 
nas anglas žurnalistas taip 
rašė Tablet laikraštyje: «En
ciklikos T. Pažangą autorius 
gerai žinojo, ką jis darė, pa 
sirinkdamas šį kontinentą šeš 
tai savo kelionei už Italijos 
ribų. Kiekvienam turi būtį 
aišku, kad vienas svarbiausių 
popiežiaus troškimų yra atsi
likusių tautų pažanga. Pietų 
Amerika, būdama katalikiška, 
gali būti vadinama «atvira 
žaizda Bažnyčios šone*. Pietų 
Amerikos vyskupai turi už
tektinai priemonių pagreitinti 
arba sulėtinti ekonomijos ir 
žmonių prieauglį, kurie, kaip 
visiems yra gerai žinoma, 
kenčia skurdą, alkį, sveika
tos ir mokyklų trūkumus ir 
tebegyvena feodalinėje san
tvarkoje. Mūsų kelionės metu 
turėjome progos pamatyti, 
kas yra gero padaryta drą
saus Kolumbijos prezidento. 
Bet sunkenybės pažangai dar 
yra didelės ir neatrodo, kad 
valdančioji klasė kreiptų dė
mesį į nežmoniškas sąlygas, 
kuriose didelė dauguma žmo
nių gyvena. Nuolatinis žmo
gaus teisių išniekinimas yra 

/skandalingas, Todėl, autoriaus 
nuomone, popiežius turės la
bai gerą progą tarti kapita
listams aiškų ir nedviprasmis 
ką žodį.

MOTINOS LAIŠKAS

Nelaukdama Kongreso, pa
garsėjusio Kuu. Kamilo Tor
res motina parašė popiežiuj 
atvirą la’šką, kurį pasirašė 
keli šimtai pasauliečių ir ku
nigų. Tarp kitko tame laiške 
taip sakoma: «Mes manome, 
kad yra lapai svarbu aprašy
ti Jū ų Šventenybei tikrą po- 
Ltinę ir socialinę Kolumbijos 
padėtį. 80% mūsų krašto gy
ventojų neturi duonos, savos 
pastogės, drabužių, higienos 
ir išsilavinimo: Anot jų stovi 
maža, maždaug iš 50 šeimų 
susidedanti grupė, kuri valdo

komunistiniai smurtininkai nu 
sileistų. Jie atsakė, kad če
kai turi tuojau pastatyti Ru
sijai palankią valdžią. Jei pa
tys to nepadarysią, tai rusų 
kariuomenė {vesianti savo ka 
rišką valdžią. Tas eilutes ra
šant dar nebuvo paskelbta4 
kaip pasielgė Čekoslovakijos 
parlamentas ir vyriausybė.

ŠV. TĖVO ŽODIS

Išskrisdamas iš Romos Bo- 
goton, šv. Tėvas pasakė, jog 
labai apgailestauja Čekoslova 
kijos įvykius. Jis nieko jnetei 
siąs, bet sako «negalima ne
galvoti apie tuos principus, 
iš kurių kyla tokie (priespau
dos) veiksmai». Taigi komu
nistų mokslas visada veda 
prie išprievartavimo žmonių 
įsitikinimų, jų lais-vės ir visus 
trempia savo kojomis ir tan 
kais, kas tik jiems, nenusilen 
kia, ir aklai nepasiduoda. 

visą šio krašto turtą. Jie ipe 
kuliuoja įvairiais būdais ir 
švaisto savo turtą bažnyčių 
statybai ir prabangai. Tuo 
tarpu platūs liaudies sluoks
niai kenčia ir kartais miršta 
iš bado Vaikai yra išnaudo
jami ir apleisti. Kaip musių 
pulkai, jie laksto gatvėse, kur 
išmoksta vagiliauti. Tuo tar
pu valdžia panaudoja moky
kloms skirtus pinigus dide
lėms įstaigoms, pilnoms valdi 
ninku, kurie nedaro nieko».

Aprašiusi lytinį Bogotos su
gedimą, kunigo motina sako; 
«Kunigų pamokslai yra pilni 
bendrybių ir jie niekuomet 
aiškiai nekalba apie turtuolių 
sukčiavimus, išeikvojimus, de 
potizmą ir apgavystes*. J; 
taip pat sako, kad kunigų pa 
mokslai prieštarauja Visuoti
nio Bažnyčios Susirinkimo 
mokslui.

VAIKAI MIRŠTA BADU

Panašų laišką popiežiui pa
rašė ir Kun. G, Guzman, žu
vusio kun. Kamilo Torres 
draugas, Tame laiške Kua, 
Gnzman stipriai;kritikuoja vai 
džią ir turtuolius,’ kurie lai
ko pavergę Kolumbijos liau
dį. Kun. Guzman sako, kad 
Kolumbijoje kasmet miršta 
35 000 vaikų nuo bado.

Tie skaičiai gali būti teisiu 
gi, nes, kas šiek tiek pažįsta 
Pietų Ameriką, tas žino, kaip 
nelygiai tenai yra padalintas 
turtas. Iš tiesų, visas mažes
niąsias P. Amerikos valstybes 
valdo saujelė turtingų žmo
nių, kurie kontroliuoja politi
ką, ekonomiją, parlamentus, 
spaudą ir viešąją nuomonę. 
Kartais tia turtingi kapitalis
tai vartoja smurtą, panašiai 
kaip darė naciai ir komunis
tai.

PORA PAVYZDŽIŲ.
1) BEŠIRDIS DVARININKAS.

JAV kunigas Petras van 
Santvoort aprašo tokį atsitiki 
mą Vieną dieną kažin koks 
indėnas pasibeldė į jo duris 
ir prašė nuvežti jo sūnų į li
goninę. Sūnus jau sirgęs ilgo 
ką laiką, bet dvarininkas, pas 
kurį jis dirbo, jo neatleidęs 
nuo darbo. Kai jis ir sūnus 
mėginę pabėgti, dvarininkas 
juos sugavęs su šunimis ir 
vėl pristatęs prie darbo. Ta
čiau jiems pavykę vėliau pa
bėgti. Bet sūnus, paėjęs ke- 
lioiiką kilometrų, pradėjo mer 
dėti. Kunigas, žinoma, tuojau 
nuvežė jį į ligoninę, kur jis 
po valandos ąr dviejų numi
rė. Kai kunigas grįžo namo, 
jį apspito peiliais apsiginkla
vę indėnai, nes manė, kad jis 
esąs to dvarininko sūnus. Iš
siaiškinai, kad jis yra kuni- 1 
gas, indėnai jam išpasakojo 
\isą eilę skriaudų, padarytų 
to dvarininko. Norėdamas 
jiems padėti, kunigas papra
šė, kad viską surašytų raštu. 
Praėjus kelioms dienoms visi 
indėnai, kurie kalbėjosi su 
kunigą, buvo išmesti iš dvaro.

1068 m rugpjūčio 30 d

ŽUDYMAI
I

Dr. Ralph C. Chandler ap
rašo, kokio teroro imasi Gva 
temalos kapitalistai prieš smul 
kiųe ūkininkus. «Praėjusiais 
md’tais», sako Dr. Chandler, 
«San Antonio Huista mieste 
vienas ūkininkų vadas buvo 
nužudytas už tai, kad jis no
rėjo įsteigti kooperatyvą ir 
tokiu būdu pagerinti smulkių 
ūkininkų padėtį. Jį nužudė to 
miesto turtingieji, prie kurių 
prisidėjo ir burmistras. To
kių atsitikimų Gvatemaloje 
yra tūkstančiai*. (Žiūr. Com
monweal, 1968 m. - rugpjūčio 
9 dieną, 527 pusi.). Iš tiesų, 
per paskutinius dvejus metus 
panašių nužudymų buvo virš 
2.000. Tiems žudymams vado
vauja kapitalistų-teroristų or
ganizacijos La Mano Blanco 
ir Nueva Organizacion Anti- 
Comunista. Pastarosios vadas 
yra pulkininkas Maximo Za. 
peda Martinez. Jam padeda 
leitenantai Hugo Edmondo 
Alonzo ir Luiz Dominguez.

AR POPIEŽIUS KALBĖS

Matydamas tą «atvirą žaiz
dą», popiežius negalės tylėti. 
Juk faktas yra aiškus, kaip 
diena, kad didelės Pietų Ame 
rikos gyventojų masės yra iš 
naudojamos nedaugelio tur
tuolių, kurie kiekvieną pažan
gų kunigą ar vyskupą apšau
kia komunistu ir stengiasi 
nuslopinti jo balsą. Popiežius 
turi didesnį autoritetą, su ku 
riuo reikės skaitytis Jo tyla 
būtų beturčių išdavimas ir 
pasmerkimas tolimesniam skur 
dui.

Kad ir kaip aiškiai popie
žių» kalbėtų, šauktų, ragintų 
ar prašytų, būtinas socialines 
reformas turės pravesti patys 
Pietų Amerikos katalikai. Po
piežius jiems gali duoti min
tį, planą ar kryptį, bet nega
li duoti valios ir energijos, 
pasišventimo ir drąsos. Be sa 
vęs išsižadėjusių vadų visos 
reformos pasiliks ant popie- 
rio. Jei sąžinė yra nejautri, 
atbukusi ar apsnūdusi, visos 
gražios kalbos apie teisingu
mą ir artimo meiię nueis 
niekais. Gal popiežiui pasi
seks išjudinti P. Amerikos 
kapitalistų sąžinę ir užgydyti 
tą «atvirą žaizdą», kuri suda
ro Bažnyčios gėdą. Tai būtų 
didžiausias Eucharistinio Kon 
greso, ruošiamo Bogoios mies 
te laimėjimas.

MIRĖ. Liepos 30 d. Vilniuje 
paskelbtas pranešimas, kad 
mirė operos teatro ilgametis 
darbuotojas Juozas Blažiūnas. 
J. Blažiūnas buvo pažįstamas 
teatrui artimiems sluoksniams 
nuo pat Lietuvos valstybinio 
teatre įsikūrimo Kaune. Jis 
buvo teatro užkulisių tvarkos 
saugotojas ir užkulisių ryši
ninkas su «išoriniu pasauliu*. 
Buvo taip sutapęs su teatro 
ir jo personalo gyvenimu, 
kad buvo laikomas vienu iš 
neatsiejamųjų nuo Lietuvos 
teatro jo tradicinių simbolių

(ELTA)
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JAUNYSTE
Jaunimas ir Religija

įvadą parašė, jaunimo pasisakymus surinko 
bei išvadas, pareogėilrena Kairytė ir Irma Lais- 
vėnaitė. I. Kairytė dirbaj prie elektroninių mi
kroskopų Illinois Universiteto biologijos tyrinėji
mų laboratorijose, o I. Laisvėnaitė mokytojauja 
Harperio aukštesniojoje mokykloje, Čikagoje, 
Atsakymai j klausimus «Kodėl jaunimas atsitoli
na nuo Bažnyčios» ir «Ką šių dienų jaunimas 
turi gero, kas jungia arba galėtų jungti su krikš 
čionybe» yra suglaustai perduoti iš diskusijų, 
įvykusių katalikų-evangelistų ratelio susirinkime 
kovo 31 d. Čikagoje.

' ĮVADAS
Stebėdami mūsų laikus ir ieškodami pagrin

dinių bruožų, kurie nusakytų šių dienų dvasią, 
matome, kad visuotiniausias reiškinys yra neri
mas ir keitimasis. Vertybių pervertinimas, moks
lo atsiekimai, technologijrs pažanga, socialinių 
institucijų pasikeitimas sudaro tą realybę, kurio
je mes gyvename. Ir šitame pasaulyje gyvena 
jaunas šių dienų žmogus. Kai stebime jį, stovin
ti idėjų, įspūdžių ir išgyvenimų sūkuryje, ieškan 
tį atsakymų j pačius giliausius buities klausimus 
norisi jį paklaus i poros klausimų, liečiančių jo 
žvilgsnį j krikščionybę ir jo santykius su žmo
nėmis bei pasauliu. 1 tuos klausimus atsakė jau
nimas. Šie pasisakymai gal ir neatstovauja ben
dro jaunimo nusiteikimo. Vis dėlto jie laikytini 
galvojančio jaunimo svaria nuomone.

KO JAUNIMAS TIKISI IŠ KRIKŠČIONYBĖS?

Padėkite mums grąžinti Kristų į žmonių 
tarpą. Mums nereikia struktūros. Mums reikia 
Dievo».

«Mes (jaunimas) suprantame, kad mes jieš- 
kome tikėjimo»

«Religija turi daug reikšmės šių dienų jauni 
mui, nežiūrint, kad pasaulis to nepastebi. Tik 
daug žalos padarė ir privedė prie cinizmo {vai
rių denominacijų bažnyčios, nesugebėdamos pras 
mingai jaunimui perduoti tikėjimo».

«Religija dieviška — nereikia išorinių for
mų. Tarp formų jaunimas nemato esmės».

«Tikiu, bet noriu, kad mano tikėjimas būtų 
išmintingas»,

«Mums duota daugiau laisvės, negu buvo 
prieš tai, todėl mes keliame klausimus, liečian
čius religiją, bet tuo būdu mes giliau pažįstame 
paččą krikščionybę. Šita generacija myli savo ar 
timą ir Kristų, ji sukilo.;prieš tokį tikėjimo su
pratimą, kuris pasireiškią- tik abstinencija penk
tadieniais ir mišių išklausymu sekmadieniais».

«Jeigu ieškome priėžhsčių, kodėl jaunimas 
nesuvokė krikščionybės 'ésmés, tai nėra jo kal
tė. Jis mato, kaip gyvenitnė ji yra praktikuoja
ma, palyginus su tai, kok-iė idealai yra Bažny
čios skelbiami. Todėl jaunimas kelia klausimą 
dėl faktų, bet ne dėl teorijos».

KOKIE JAUNIMO RYŠIAI SU KITAIS 
ŽMONĖMIS IR PASAULIU?

Mano generacija daug aktyviau dalyvauja 
ir veikia; dalyvauja specialiose programose, ren

REGINA BRASLĄUSKAITĖ

«Aušros» choro altas, šeštadienio lietuvių 
mokyklėlės mokytoja Mookoje išskrido š. m. 23 
d. metams j USA pasimokyti lietuvių ir anglų 
kalbų, tautinių šokių, stovyklavimo, organizaci
nio darbo. Congonhas aerodrome ją išlydėjo virš 
20 draugių ir draugų.

Sėkmės Reginute!
Lauksime grįžtančios’ 

ka pinigus, jungiasi į Taikos Korpusų".
«Mes esame gyvi ir nebijome žmogiškų ry

šių ir bendruomeniškesnio dalyvavimo, Mūsų ge
neracija šaukiasi pasišventusių, drąsių vadovų, 
kurie galėtų mums vadovauti Ir panaudoti mūsų 
nepaprastą gyvastingumą».

«Jaunimas siekia geresnio pasaulio, kyla 
prieš neteisingumą».

Tikėjimas, kurio aš siekiu, tai nėra pasi
sakymas, kad aš tikiu, bet įrodymas pačiu mano 
gvvenimu, ką aš tikiu. Žodžiuose mano akys ma 
to dalinę tiesą, bet jos trokšta pilnutinės tiesos, 
kuri pasireiškia veikime».

Jaunimo santykis su žmogumi ir pasauliu 
atsispindi ir jo liturgijos supratime. įdomiai tai 
aiškina vienas profesorius metodistų seminarijo
je. Jaunimas, užaugęs komunikacijos revoliuci
jos įtakoje, ypač televizijoje, kitaip žiūri į pa
saulį; jiems svarbu ne žodis, bet vyksmas, todėl 
kyla konfliktas garbinimo formų supratime Jau
nas žmogus, išgyvenęs veiksmą, kitą žmogų bei 
bendruomeninį ryšį, nepritampa prie tradicinių 
formų.

DISKUSIJOS
KODĖL JAUNIMAS ATSITOLINA NUO 

BAŽNYČIOS?

IRMA LAISVĖNAITĖ: Jaunimas atsitolina 
nuo Bažnyčios, nes atsitolina nuo autoriteto. Vis 
kam stato klaustuką.

ERIKA DILYTĖ: Savo apeigomis Bažnyčia 
dažnai neduoda nięko dvasinio. I jas jaunimas 
kartais teateina vien iš baimės.

VALTERIS ĘENDIKAS; Bažnyčioj neretai 
pamokslai yra neįtikinantys. Europoj gal ir ge
riau kai kur; ten ęjąunimas labiau tikintis, ne 
toks abejojantis.

RIMAS PAULiUKONIS; Parapijose dvasi
ninkų ryšiai su jaiNirmu yra per menki. Iš viso, 
jauniems vien sakoma, tačiau tik tada, kai vyks
ta dialogas, jie yra Jinkę labiau klausyti.

KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS Vyresnėje kar 
toje yra skilimas tarp krikščioniško idealo ir gy
venimo, tarp idėjų ir tikrovės; gyvenime jie ne. 
vykdė ir nevykdo, ką turėtų, jei tikrai tikėtų. 
Tas skilimas iššaukia kitą skilimą: tai jaunimo 
atsiskyrimas nuo vyresnės kartos ir nuo jos ta-

1968 ca rugpjūčio 30 d 
riamai išpažintų, bet nevyk
domų tiesų.

VALTERIS BENDIKAS; Re
ligija ne bažnyčioj sėdėti, 6 
kunigai — ne davatkoms pa
mokslus kartoti.

KUN. POVILAS DILYS: Su 
jaunyste baigtas vienas gyve
nime laikotarpis..Staiga pasi
baigia ir reikalas klausyti-' 
nebėr autoriteto... Taip pat 
jaunimas laukia veiksmo iš 
Bažnyčios... Bet juk Bažny
čia ir veikia:

EUGENIJUS GERULIS; Pir-
ma, tėvai piešia vaikams ne- 

-- gatyvų Dievo vaizdą. Dėl to
vaikai nepajunta Dievo geru

mo. Antra, tėvai (o taip pat ir vienuolės moky
kloje) dažnai per prievartą vaikams bruka pa
maldumą = tai sukelia pasipriešinimą. Per tiky
bos pamokas tik pasako, pasako, — ir tylėk. 
Daug geriau, kai daroma, kaip kad vienas jau
nas kunigas darė; išdėstydavo, o paskui leisda
vo diskusijas. Arba sakydavo; «Vaikai, sukurki 
me rytmečio maldą». Tada jausdavomės dalimi, 
kad mes gyvi žmonės, ne robotai.

KUN. KESTUTIS TRIMAKAS; Kadangi kal
bame ypač apie universitetus lankančius studen
tus tai verta dar paminėti intelektualines abejo
nes, kurios kyla arba savaime intelektualiniai 
bręstant, arba sukeliamos profesorių, knygų bei 
aplinkos. Abejonėms kilus, ne visi jas bando iš
siaiškinti. Neišspręstos abejonės ardo tikėjimą, - 
nes griaužia jo pagrindus.

KĄ ŠIŲ DIENŲ JAUNIMAS 3URI GERO IR KAS 
JUNGIA ARBA GALĖTŲ JUNGTI SU 

KRIKŠČIONYBE

KUN. KESTUTIS TRIMAKAS: Jaunime yra 
nemaža nuoširdaus atvirumo: jie pasisako prieš 
fariziejiškumą ir ieško tiesos.

KUN. POVILAS DILYS; Jaunimas, pvz. Vo 
kietijoje, yra susidomėjęs socialiniais klausimais 
ir nori pasaulį geriau sutvarkyti.

EUGENIJUS GERULIS; Jaunimas domisi tuo 
kas juos liečia. Tihamer Toth naudojo tinkamą 
metodą: jis liesdavo jaunimo aktualius klausimus 
savo knygose, pvz. «Jaunimo kovos», «Jaunimo 
religija», «Jaunimo mokslas».,.

IRMA LAISVĖNAITĖ: Pažymėtinas jaunimo 
atvirumas pasauliui. Jie renka aukas, važiuoja 
į kitus kraštus, kaip pvz. į Taikos Korpusą.

RIMAS PAULIUKON1S: Taip, jaunimui nusi
bodo kalbos, jie nori darbų.

EUGENIJUS GERULIS: Yrą tikrai gražių pa 
vyzdžių: jauni žmonės per Kalėdas aplanko ligo 
nius, jiems padainuoja, atneša gėlių ir kt.

ERIKA DILYTĖ; Tai kaip tik įrodo, kad 
šiais laikais jaunimas ieško Dievo per veiksmą.

EUGENIJUS GERULIS: Jaunimui nusibodo 
tvarka; jie nori naujų metodų apsireiškimui per
teikti. Šiais laikais linkstama į regimą, ne girdi
mą apreiškimo priėjimą.

KUN. KESTUTIS TRIMAKAS; Jaunuoliuose 
daug dvilypumo: štai jie nuoširdžiai ieško, štai 
vėl užsikerta. Štai bijo kitiems atsiverti, štai vėl ; 
nori intymumo, kad į juos asmeniškai atsižvelg
tų. Kad jie patirtų intymaus ir asmeninio jauku
mo krikščionybėj, jiems reikalingos jų dvasią 
atitinkančios religinės pamaldos nedideliuose bū
reliuose.

VALTERIS BENDIKAS: Gal Bažnyčia nebe 
pajėgia uždfegti jaunimo.

RIMAS, PAULIUKONIS: Jaunimas ieško au- - 
toritetó, be^sąvo sąlygom; ne direktyvų iš vir- 1 
šaus, bet. asjųęnybės, kuri būtų su jais.■ , Jį,. t:

r 5' IŠVADOS
Iš šitų piišisakymų mes sprendžiame, kad 

šių laikų jauríâs žmogus yra racionalus, išaugin
tas griežtųjų mokslų metodu. Jis negali besąly
giniai priimti autoriteto, jis stato klausimus ir*, 
reikalauja racionalaus atsakymo. Tai mes mato
me visose gyvenimo srityse.

(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaiga iš 4 pust)

Akademinis jaunimas yra 
ypatingai jautrus autoriteto 
primėtimui. Ir jei kas pareiš- 
i^a^ žinąs atsakymus, ypatin
gai.-'liečiančius Dievą, jiems 
tada toks teigimas pasidaro 
įtartinas. Gal todėl ir Camus 
pasidarė jų tarpe toks popu
lous, nes jis santyky tarp 
Die,v o ir žmogaus pateikia 
tik žmogaus klausimus, atsa
kymų jis nežino. Jie yra įsi
tikinę, kad moraliniai spren
dimai, taip kaip ir klausimai 
apie Dievą, reikalauja ypatin 
gos rizikos

Todėl kai kurie teologai 
siūlo, kad šiandien teologinė 
sąvoka apsiribotų. Jie teigia,

JUDRUS AIRIAI

Atvažiavo į Ameriką du ai
riai ir užėjo pavalgyti. Atne
šė jiems mėsos ir dar padėjo 
krienų. Tokio dalyko jie ne
buvo,dar matę, tai Clansys 
pagalvojo, kad čia šiaip sau 
padažas, ir nesigailėdamas pa 
sikabino kaip reikiant ir įsi
dėjo burnon. Tuoj jam akyse 
pasirodė ašaros.

ar keturių valandų.
•— Po trijų ar keturių va

landų! — šūktelėjo moteris. 
— Tai ką aš per tą laiką da
rysiu?

— Tai jau tamstai teks tuo 
metu rašyti pieštuku, —■ tarė 
daktaras.

— Ko gi tu dabar verki? — 
paklausė jį Patrikas.

kad šių dienų jaunimas ieško 
tikėjimo, kurį jie galėtų logiš 
kai priimti, Dievo ilgesio ne
patenkina nei tradicinis tikė
jimas, nei jį griaunančios sro 
vės. Religijos padėtis yra la
bai komplikuota, Mes turime 
pripažinti, kad mes visų at
sakymų neturime, ir todėl 
tiesos ieškojimas yra būtinas, 
ir visi turėtų į šį darbą įsi
jungti.

Teologai čia minėtas jauni
mo nuotaikas pažįsta ir sten
giasi rasti kelių jam padėti.

$ių laikų teologija nukrei
pia savo žvilgsnį nuo dan
gaus į žemę, nuo Dievo į 
žmogų, nuo pomirtinio gyve
nimo j žmogiškąjį.

Žmogaus būvis ir jo reikš
mė yra pirmaeilės šių laikų 
teologijos problemoms.

Modernusis žmogus nėra 
mąstąs, bet veikiąs. Kriksčio 
nis, norėdami) įprasminti sa
vo gyvenimą, natūraliai atsi
gręžia į Jėzaus etiką, kurios 
moralinis pagrindas yra mei
lė kitiems.

Clansys nenorėjo prisipažin 
ti, tai atsakė:

—• Prisiminiau, kad mano 
senelis buvo pakartas, tai ir 
nebesulaikau ašarų.

Patrikas pareiškė jam užuo 
jautą, bet tuo metu ir pats 

'sugalvojo paragauti krienų. 
Tuoj ir jam ištryško ašaros.

— Tai k > tu dabar verki?
— paklausė Clansys.

— Verkiu, kad kartu su se
neliu nepakorė ir tavęs.

PATARIMAS

Susijaudinusi moteris pas
kambino daktarui.

— Ko greičiausiai atvažiuo 
kite! Mano dešimtmetis sū
nus prarijo įtraukiamąją 
plunksną.

— Kai tik galėsiu, tuojau 
ir atvažiuosiu, paaiškino 
jai daktaras. — Deja, mano 
laukiamajame dar sėdi keli 
ligonys, tai aš tegalėsiu atva- 
žiu »ii tik do kokių trijų ar

PAGRINDAS IŠSISKIRTI?

Vyras padavė žmoną į teis 
mą, reikalaudamas skyrybų.

— Aš turiu su ja išsiskirti, 
— paaiškino jis. — Ji mūsų 
miegamajame laiko savo ožį. 
Tokia baisi smarvė, kad aš 
tiesiog nebegaliu pakęsti.

— Atrodo, kad reikalas iš 
tiesų nekoks, — tarė teisė
jas. — Bet ar tu negali ati
daryti lango?

— Langą? — sušuko vy
ras. — Jei aš atidarysiu lan
gą, tai išlakstys visi mano 
balandžiai.
I1——W 
ÜBHBBHUÍ

Degtinė pradėta gaminti 
XIV amžiaus pabaigoje.

Lietuvon ji pateko iš vo
kiečių didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Aleksandro lai
kais. Iš tų laikų yra išlikę 
kai kurių miestų pajamų są
rašai, kuriuose atskirai nuro
dytas pelnas iš degtinė-. 19-18 
m. Ariogalos miestelio paja
mų sąraše nurodytos atskirai 
netik degtinės pajamos, bet 
ir jos rūšys

Degtinę gaminti turėjo tei
sę privilegijuotieji miestai ir 
bajorai.

Dėl degtinės gamybos ir 
pardavinėjimo teisių Lietu
vos bajorija varė nuolatinę 
tarpusavio kovą.

NESUSIPRATIMAS

Įbėgęs į restoraną, Petras 
kreipėsi į karininką;

.— .Broleli, duok man tris 
sfikliukus degtinės, kol dar 
neprasidėjo nesusipratimas.

Barininkas pripylė. Kai Pe
tras išgėrė, jis paklausė:

- Kada prasidės nesusipra
timas?

■4— Dabar prasidės. Matai, 
aš . visiškai neturiu pinigų.

PER MAŽA

Aritmetikos pamokos metu 
mokytojas tarė vaikams:

— Paskaičiuokite, kiek pa
lūkanų susidarys per dvejus 
metus už milijoną dolerių iš 
pusės procento,

Visa klasė palinko prie są
siuvinių. Vien Jonelis nesku
bėjo.

— Na, kas dabar yra? — 
paklausė mokytojas.

— Pusė procento manęs vi
siškai nedomina — atsakė 
mokinukas.
tiūB&aaMii

SKAITYKITE lt

PLATINKITE Vii

NINTELI PIETŲ AMER|KO>

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

naujose patalpose parduoda įvairias 
statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

Stasys Lapiems 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.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane- 
Sa, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

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

Legaeion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragaįįns- 
kasi. Tel. 63-5975.

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

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA 
Z! LIJO J — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Ru« 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

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

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 6? 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdi® 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikų) 
kai turimos metinės ar 7 i 
mišios

išpažintys čia klausomai 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 16 vali 
V. Carolina 15 vai., 
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 vai.,
Moinho Velho 11,30 val.į
Lapa lt ,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai;j 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

I CHAOS CAOOIEOI 1TO1
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimo į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

SÃO PAULOCaixa Postai 3967
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Trečiadienio rytą T, Leo
nas Zaremba, S, J. grįžo po 
savo rekolekcijų. Pilnu tem
pu rengiasi kelionei į Ka
nadą.

ATSISVEIKINIMO 
ARBATĖLĖ

Norintiems atsisveikinti su 
T, Leonu Zaremba bus šeimy 
niška arbatėlė šitą šeštadie
nį, (rugpjūčio 31 d.) 19 valan 
dą Dr. V. Kudirkos rūmų sa
lėje, Mookoje. Kitokių pa
kvietimų nėra. Kas tik nori, 
yra maloniai kviečiamas da
lyvauti.

Rengėjos

Šio numerio «Jaunimo sky
riuje» yra plės. Reginos Bras 
lauskaitės nuotrauka. Tiesą 
sakant, reiktų įdėti jos sesu
tės Mirnos ir visos šeimos 
bei tetų nuotraukas. Ta ku
ku, tyli šeimynėlė yra per
dėm lietuviška ir lietuviškųjų 
reikalų rėmėja. Ji visa, su 
p.p. Anufro Tumėno šeima, 
buvo patys pirmieji «auš
ros» choro steigėjai, o ani 
sesutės iki šios dienos yra 
uoliausios repeticijų lankyto 
jos. Jos prideda savo ranku, 
tęs ir malonų šypsnį visur, 
kur tik reikalinga padėti. Re 
ginai išvykus Amerikon pasi
mokyti lietuvių ir anglų kal
bų, kad, grįžusi galėtų dar 
geriau darbuotis lituanistinėje 
šv. Kazimiero parapijos mo
kykloje, jos sesutė Mirna ap
siėmė padėti mokyklai, Šv. 
Kazimiero parapijos kunigai 
džiaugiasi turėdami tokius 
uolius rėmėjus ir jiems labai 
labai dėkoja, o Regiame! lin
ki gerai pasinaudoti savo stu 
dijomis Amerikoje.

Šv. Kazimiero parapija tu
ri ir daugiau uolių rėmėjų. 
Ateis ir jų eilė paminėti 
«Mūsų Lietuvoje.

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
Horarior Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

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

< Atende-se com hora marcada
•T

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Šv. Kazimiero parapijo” 
klebonas T. Jonas Bružikas 
jau iškalėtojo Vila Bonilh ir 
dabar lanko V. Anastacio bei 
Lapą. Perapijiečiai mielai ir 
maloniai pasitinka savo kle
boną.J
u—a 
nHssaaūi

MJŠROS CHORO KONCER
TAS pramatomas šeštadienį, 
lapkričio 30 dieną, jei choris
tai uoliai lankysis repeticijo
se. Tat pasispauskim ir pasi- 
aukokim, mielieji daininin
kai, kad būtų gražus kon
certas.

Kas norėtų papildyti Auš
ros chorą, yra maloniai lau
kiamas.

Valdyba.

ATSILYGINO UŽ ML.

Jonas Sakalauskas 7 dol. 
Po 10 n«*r,; Povilas Riauba, 
Kazė Šnėraitė, Konstancija 
Ingaunienė Kazimieras Valiu 
lis, Nijolė Baltrulionienė.

ííããããã

30-ros d. mišios už a. a. 
Antaną Kučinską V. Reme
dies bažnyčioje bus laikomos 
rugsėjo 4 d. 18,30 vai.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami d lyvauti.

Šeima.
n

MIRĖ
A.fA. JADVYGA 

RAMANAUSKIENĖ
gyveno Alto da Vila Maria, 
kilus iš Rokiškio. Brazilijon 
atvyko 1927 m.

Liko liūdį 4 sūnūs, 3 duk
ros ir 9 anūkai.
!!■"■«

Terrenos no Cemitério da 
Cúria Metropolitana, no Mo- 
rumbi.

Vendemos em 29 prestações.
Lgo. 7 de Setembro, 52, 6* 

andar, sala 607 (das 16 as lg 
horas).

Smagiai ir naudingai praleisti laiką kviečia visus Šv. 
Juozapo Vyrų Brolija j savo rengiamą tradicinį

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 21 dieną 20 valandą, Mookeje, Dr. Vi®eo 

Kudirkos namų salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa įdomi meninė programa.
Pakvietimų galima gauti pas Vyrų Brolijos narius: Vila 
Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką ir Vitą Žal- 
kauską. V. Prudente pas Motiejų Tamaliūną. Casa Ver
de pas Juozą ir Jurgį Matelionius. Taip pat bilietų bus 

«Mūsų Lietuvos» administracijoje ir spaustuvėje.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Brolijos 

Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4011.

DĖMESIU, DĖMESIO!
piknikas su Šaunia muzika

Šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia šaunią gegužinę 
pikniką š. m. rugsėjo 1 dieną, sekmadienį, Jurubatuboj.

Linksmojoj programoj pramatomi šokiai, lenktynės 
maišuose, virvių traukimai, kiaušinių nešimas dantyse, 
«dieduko» rinkimai ir kiti. Visi žaidimai premijuojami! 
Vykstančius nuveš «Danúbio Azul» autobusai, kurie iš- 
važiuos 6 valandą ryto iš šių vietovių: Casa Verne, Dr 
Vinco Kudirkos namų Mokoje ir iš Vila Zelinos.

Bilietus galima gauti pas visus Brolijos narius Vila 
Zelinoje, Vila Prudeatéje ir Casa Verde.

Kviečiame visus ir visas! Pasinaudokite proga! Ne 
sigailėsite, IKI PASIMATYMO JUKUBATUBOJE!

URUGVAJUS
T. PETRAS DAUGINTIS 

RAŠO IŠ ČIKAGOS...Gintarie 
čių pasirodymas penktadienį, 
liepos 5 d. «Jaunimo Centre», 
kur jie turėjo progos sušokti 
vieni patys 4 tautinius šokius 
jų tarpe tik vieną «Jovaro 
tilią» iš šventės programos, 
buvo puikus. Laikraščiai pa
lankiai įvertino jų pasiro
dymą.

Šeštadienį -- liepos 6 d.— 
Gintariečiai ir aš dalyvavo
me Earlington Parke baliuje. 
Tai arklių lenktynių stauijo- 
nas su puikiais pastatais, Va
karienėje dalyvavo virš 2.000 
žmonių. Vakarienė gardi, bet 
nepalyginsi jos mėsą su Uru
gvajaus mėsa. Buvo pristaty
ti šokių grupių vadovai ir ap 
dovanoti. Dovaną gavo Rosa 
Pretkūtė ir taip pat mok. Ge 
nei Stanevičienei buvo įteik
ta dovana. Nežiūrint įvairių 
trūkumų, balius padarė dide
lio įspūdžio

Sekmadienio rytą — liepos 
7 d. — dalyvavome Marquet
te Parko rajono Šv. Mišiose. 

Dr. Victor Pedro Šauly tis
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.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
IRENA GRITÉNAS—SPINA praneša savo tautiečfams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Lprgo 
7 de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai.

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios naciai už mažą mėnesinį 
mokemį gauna šias lengvatas; 1) konsultãs dovanai, 
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa 
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

Jas laikė vysk, V. Brizgys, 
labai gražiai giedojo parapi
jos > choras. Pamokslą sakė 
kun. Yla, Bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Panašios pa
maldos buvo ir kitoje bažny
čioje, kur pamokslą sakė Tė
vų Jėzuitų provincijolas G 
Kijauskas, kuris irgi gražiai 
kalbėjęs.

Po pietų didžiulėje Čikagos 
amfiteatro salėje įvyko didžio 
ji Tautinių Šokių Šventė. Vi
so šokėjų buvo v»rš 1.500. 
Žiūrovų, sakoma buvę apie 
lO.OOu. Visiems šokėjams gro
jo maršą simfoninis orkes
tras, Šokėjų įėjimas padarė 
man didžiulio įspūdžio. Eina 
ir eina vis naujos - grupės, 
Prožektoriai juos nušviečia 
ties viduriu, o pranešėja sako 
jo vardą, o mes — žiūrovai 
vis plojame. Buvo nemažai ir 
jaunučių 9—13 m. amžiaus.

Pirmiausia šoko vyresnieji. 
Jie šoko estetiškai, gana iš
laikydami liniją, figū as. Bu
vo galima stebėti ir lyginti 
gintariečius su kitom šokių 
grupėm. Man atrouė, kad gin 
tariečiai šoko geriau už dau‘

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

gelį kitu, ypač gražiai išpil
dydavo įvairias figūras. Pana 
šių atsiliepimų girdėjau ir iš 
keletos kitų.

Šoksni i tautiniai šokiai man 
darė milžiniško įspūdžio. Mo
mentais atrodė, kad tarytum 
visi šokėjai pakyla ore. Toks 
didelis būrys šokėjų! Arba, 
kad per pusę amfiteatro pu
sė šokėjų susijungia į vieną 
ilgą figūrą. Tikra! džiugina 
širdį, akį ir kelia jausmus, 
įdomiai šoko ir jaunieji šokė 
jai. Baigta Lietuvos Hymnu, 
kuri visi dalyviai vienbalsiai 
giedojo maršu.

Pirmadienį gintariečius pri- 
mė Čikagos miesto mėras. 
Juos filmavo ir fotografavo 
iš visų pusių.,, paskui aprašė 
didieji dienraščiai... O tuo tar 
pu mane pirmadienį T. Kubi
lius S. J, barė, kad Gintarie 
čiai nenuėjo dirbti pas darb
davius, kuriuos jis surado. 
Bet po pietų 6 Gintariečiai 
jau dirbo. T. Kijauskas pats 
juos nuvežė mašina. Tik to
kiu būdu Gintariečiai tikisi 
gauti tdolerių, kurių jiems 
trūksta prie bilieto

SKAITYTOJŲ ŽODIS

Gerb. Redaktoriau,
Kadangi aš gyvenai Brazi

lijoje apie 10 metų, man labai 
įdomu, kas ten vyksta tarp 
lietuvių.

Čia New Yorke, mes lietu
viai labai pergyvenam ir šlykš 
times Sąjungos darbais. Lietu 
vių dauguma yra katalikai ir 
patriotai. Kaip gali Sąjunga 
tikėtis, kad lietuvis katalikas 
gali priimti jų priekaištus, 
terliojimus.. ir būrų prieš jė
zuitus? Kaip Sąjungą išjuokia 
save pačią! Tikra užuojauta 
jtems, kad, būdami tokių siau 
rų pažiūrų, įtikinti šviesią lie- 
tuvišką-katalikišką visuomenę 
savo nevykusiais argumentais. 
Kaip gali Sąjungą sudarantie
ji žmones, trukdyti jėzuitams 
darbuotis, juos šmeižti, nors 
jie specialiai ir atvyko Brazi 
lijon lietuviškam darbui dirb
ti! Dabartinė Sąjunga, Ameri
kos lietuvių akimis žiūrint, 
yra tikras kemedijantas! Tie
siog ironija!

Linkime Jums vispusiško lai 
m ė jin. o Jūsų darbuose. Tegul 
Dievas laimina Jėzuitus ir jų 
gerus darbus lietuvybei Bra
zilijoje palaikyti.

Su gilia pagarba
Nijolė Baltrulionienė-

Bortkevičiutė.

• «MŪSŲ LIETUVOS» RE- ■ 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI-. 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:

GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
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