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Ka nubalsavo III Pasaulio Liet. Bendruomenės Seimas?
1968 m. rugp. 27 — rugs. 2
New. Yorke įvykęs PLa-és
Seimas, kuriame dalyvavo vi
so laisvojo pasaulio lietuvių
atstovai, o pavieniai ir .iš
okupuotos Lietuvos, priėmė
šiuos nutarimus, kaip ko
kius įstatymu . Juos per atei
nančius 5 metus privalo vyk
dyti ne vien PL Bendruome
nės nariai, bet ir visi susiira
tę lietuviai, siekią vieningos
ir našles lietuviškos vei
klos. Dėl vietos stokos mūsų
savaitrašty paduosime tuos
nutarimus kieK sutrumpintai.

Pirmiausia Seimas nubalsa
vo, kad «sveikina savo bro
lius ir seseris pavergtoje
tėvynėje ir pažada ištikimy
bę tiem idealam, už kuriuos
ilgoje ir garbingoje t ietuvos
istorijoje kovojo kiekvienas
taurus lietuvis» ...«su pagar.
La ir dėkingumu prisimena
visas skaudžias lietuvių tau
tos aukas kovoje už laisvę...»
LIETUVOS LAISVINIMO
VEIKLA!
.. «Seimas ragina visus lala-

vėje gyvenančius lietuvius pri
einamom ir gyvenamam isto
riniam
momentui pritaiky
tum ^priemonėm remti pa
vergtojo krašto kovą už
laisvę, palaikant su au
ta ryšius, kurie ugdytų bei
stiprintų jos tautinius, religi
nius bei laisvės idealus kel
tų jos pasipriešinimą svetimie
siems. -emtų savytns kultu
ros
ystimąai ir palaikytų
solidarumo saitą tarp krašto
ir užsienio lietuvių. Ryšių su
kraštu klausimu Seimas ragi
na vadovautis bendru veiks
nių nutarimu.. »
.. «Seimas įpareigoja Lietu
vių Bendruomenės organus ir
toliau aktyviai dalyvauti Lie
tuvos laisvinimo veikloje... ir
organizuoti po litinę
veiklą tose s ityse, ku
rioms iki šiol buvo kreipia
ma per maža dėmesio, bū
tent.*
a) vietos aplinkybių bei ga
limybių išnaudojimui Lietuvos
laisvės bylai;
b) įtakingų kitataučių ver
bavimui Lietuvos laisvės dar
bui;

c) leidiniams Lietuvos klau
simais svetimom kalbom ir
kitataučių informacijai per
spaudą radiją bei televiziją;
d) ja nų lietuvių nokslinin
kų įjungimui į Lietuvos va
davimo veikla;
e) para uentų rinkimu jtaigojiraui
Lietuvos
reikalui
kelti.
...įpareigoja PLB valdybą
tartis su Vliku dėl laisvojo
pasaulio lietuvių aktyvesnio
įjungimo į Vliko vadovauja,
mą Lietuvos laisvinimo vei
klą.
Seimas taip pat reiškia pa
saulio lietuvių pasitikėjimą —
Diplomatine Lietuvos Tarny
bai, atstovaujančiai Nepriklau
somos Lietuvos valstybei tarp
tautinėje plotmėje, — Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetui — vlikui, vadovau
jančiam Lietuvos valstybės
vadavimui iš sovietinės oku
pacijos ir visoms kitoms ats
kiruose kraštuose veikian
čioms politinėms lietuvių ins
titucijoms.

Kas kaltas uz studento mirti ir riaušes?
Kas iššovė tą kulką, mirti
nai sužeidusią gimnazistą Jo
se Guimarães? Tuo tarpu tai
tebeaiškina medicio s ’r po
licijos specialistai.

Tačiau kaip jie ir beatsa
kytų, d r sviirbesnis yra klau
Rimas: kas gi yra kaltas
už tas muštynes tarp Macken
zie Universiteto ir Filosofijos
fakulteto bei jo pagelbinių
mokyklų studentų, už nuter o
jimą .Maria Antoma gatvės
pastatų, už agresy vias studen
tų demonstracijas gatvėse, už
auto mašinų padegimus, lan
gų išdaužymus, krautuvių api
plėšimus, muštynes su poli
cija?

Be abejo, ginčų tarp įvai
rių studentų sambūrių, gru
pių, tarp valdžios mokyklų
ir privačių mokslo įstaigų stu
dentų buvo ir bus. Taãp pat
ir studentų demonstracijų, ne
pateakintų esamąja valdžia.
Ir ml tuo labiau Brazilijoje,
\ur demokratija neturi pilnas
isaa savo teises.

SKRIEJI KALTININKAI
CdBiau tikrieji kaltininkai
— Ėfcet dienraščio «O Estado
de
Paulo» yra radikaliuos,
knoMbtiniškai
nusiteikusios
MÀÈ47MOS. Iš vienos pusės
yra tai komunistai, o
iš kitos — C.C.C. Šie, ekstre
mistai dešinieji, stipriai rea
gavo, norėdami pasipriešint
raudonųjų įsigalėjimui studen

tų tarpe ir jų organizuojamom demonstracijom. Jos abi
deda pastangų išplėsti dėl
menkniekių prasidėjusias ko
vas tarp studentų, kurie, iš
tikrųjų, turi noro ir ryžto kil
nesaiem dalykam už mušty
nes. Jų užsimaskavę profesio
nalai agitatoriai, išsispecializavę griaujančių ir
mirtį nešančių ginklų fabriką
vime bei protestų organizavi
me, priveda mokslus einantį
jaunimą prie tokių išsišokimų
ir tikro terorizmo veiksmų.
Prisideda ir studentų a vantiu*
rizma , nuotykių ieškojimas,
noras pasirodyti...
Tačiau neabejotina.- prie to
nebūtų prieita, jei nebūtų dra
matiškai skaudžios, didelės
AUTORITE1O KRIZES, vado
vaujančių asmenų orumo kri
timo tiek S. Paulyje, tiek vi
soje Brazilijoje.
Viešieji veiksniai, o ypatin
gai jų atrkštieji parei
gūuai, atrodė kaip paraližuoti aaBose kritiškuose at
vejuose. .«tų nejudrumas, ne
veiklumas kartais rodė bai
mės žymas.
O tai. &UV0 gera paskata
agitatoriais dar labiau išplės
ii neramumus, sąmyšį, riau
šes, terorizmą. Nėra reikalo,
kad valdžia viską tuoj už
spaustų stipria kumščia ir
beatodairine jėga.
To kaip tik ir siekia profe
sionalai agitatoriai, demons--
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KVIEČIAME visus* mielus tautiečius, tautietes ir
•T*.
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MENININKĖJ KONCERTE J
Dainų, poezijos ir muzikos Koncertą duos mums

| Šiaurės Amerikos lietuvių atsiųsti hvečiai menininkai: |
| solistė mezzosoprauas Aldona STEMPUŽIENĖ j
|

Í
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aktorius deklamuotojas Leonas BARAUSKAS
ir pianistas muzikas Darius LAPINSKAS
įėjimo bilietai gaunami pas draugijų narius.
Koncerto Rengimo Komisija

i
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SUSIPAŽINKIME!
Pratekame «Mūsų Lietuvos»
numeryje skaitytojams buvo
patiektas straipsnis apie įvyk
siantį S. Paulyjė lietuvių me
nininkų, atvykstančių iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, kon
certą. Koncerto rengimo ko
misijos pageidavimu norime
supažindinti bent trumpa apy
braižą su atvykstančiais me
nininkais.
ALDONA STEMPUŽIENĖ—
BUTKUTĖ, dainininkė mezosopranas, gimusi Lietuvoj
1944 m. baigusi Jurbarko gim
naziją pasitraukė į Vokietiją.
I tojusi į Čiurlionio ansam
blį, dainavo 300 koncertų. At
vykusi į JAV-bes, nuo 1949
m. mokėsi dainavimo pasiu
vusią Metropolitan operos so
listę — Western Reserve uni
versiteto lektorę Lila Robe
son, o 1955 m. įstojo Clevelan
de į Caffarelli Operos sudiją
tęsti dainavimo stulijų. Tais
pat metais Clevelande laimė
jo Hain Dealer ir Cleveland
News dienraščių rengiamame
dainininkų konkurse pirmą
vietą moterų baisų gru
pėje ir Muzikos festivalyje
Čikagoje pirmą vietą bei auk
so medalį kontraltų grupėje.
Šių laimėjimų amerikiečluo
se paskatinta, davė savo pir
mą rečitalį Clevelando mies
to bibliotekoje. Ji koncertavo
daugelyje lietuvių kolonijų
JAV-bėse ir Kanadoje, įvairių
organizacijų koncertuose bei
radio ir televizijos progra
mose.
1957 ir 1960 m. koncertavo
Pietų Amerikoje — jos reči
taliai buvo Medeiline, Bogo
toje (Kolumbijoje) su Kolumbi-jes simfoniniu orkestru ir
Buenos Aires (Argentinoje).
Cafarelii Operoje Clevelan
de dainavo šiuos vaidmenis:
•įklausė < H of f mano PasakoMadaieną «Rigíletio»,
dmčeną — « Trubadure». čifefcgos lietuvių operos pasta.
’ijpMMuose dainavo šiuos vaiamanis: Sibelį — Fauste, Carmcm — to paties vardo ope
roje, Aručena -- Trūbadure
ir Amneri — Aidoje.

tracijom ir riaušėm pastatyti
valdžią į pavojingą kryžkelę.
Jei prisibijodama valdžia ne
reaguos, nesutramdys, tai gat
vės viešpačiais paliks stu
dentai. Taip susidarys viešoji
nuomonė, kad valdžia jau
yra valdyti nepajėgi, ir
betvarkė vis didės.
O jeigu valdžia pasiųs sti
prius policijos ar kariuome
nės būr us griežtai nutildyti
demonstruojančius ir bus au.
kų, tai viešoji nuomonė, be t
pradžioje, bus pr tarianti stu
dentam ir g,darbininkam. Tad^
ir vienu ir kitu atveju, su
kant į dešinę ar į kairę
vistiek valdžios autoritetas
bus suniekintas, palaužtas,
verčiamas morališkai kapitu
liuoti, pasiduoti.
Todėl valdžia turi iš anks
to pramatyti tokias maištau
jančių grupių demonstracijas
ir riaušes bei imtis preventyvinių, pašalinančių priemonių.
Joms vistiek kilus — tuoj im
tis greitos ir stiprios polici
jos veiklos.
Taip pat už studento José
Guimarães mirtį ir riaušes iš
dalies kalti universitetų REK
TORIAI IR PROFESORIAI.
Jų autoritetingas, baimei ir
sąmyšiui nepasiduodąs, reikia
mu laiku įsikišimas būtų pa
veikę studentus. Bet to auto
Solistė Aldona Stempužienė
ritetingo valdžios ir universieto aukštųjų pareigūnų veik- yra nuolatos kviečiama lietu
-os-dar-vis trūks ta.
viškų organizacijų atlikti įvai

..ietuvos nacionalinė
.Mažvydo bibliotekai

|

rių
parengimų koncertinei
programai. Ji pasiekia leng
vai iš Clevelando Čikagą, iš
Čikagos Los Angeles ir kitus
plačios JAV miestus Visada
yra mielai laukiama viešnia,
šiltai publikos įvertinama ir
sulaukusi geriausių atsiliepi
mų muzikos kritikos žinovų.
Ji turi malonų balso tembrą,
gerai išlavintą balsą, pasižy
mi muzikalumu ir obtilumu
interpretacijoje bei neabejoti
nu vaidybos talentu.
LEONAS BARAUSKAS yrą
Šiaurės Amerikos lietuvių žiū
rovų gerai pažį tarnas, kaipo
aktorius ir literatūrinių vaką
rų poezijos interpretatorius.
Jo vaidyba ir deklamavimas
sužavi klausytoją, įveda į
poeto kūrybą, tarsi prasivė
rus toms nematomoms sie
noms, kurios skiria kasdieni
nį gyvenimą nuo kūrėjo, poe
to vi lauš pasaulio.
Lietuvių teatro kritikų augš
tai įvertintis, jis, tikriausiai,
sužavės ir mus visus, susi
rinkusius į šį retą ir įdomų
koncerną
Neturėdami smulkesnių ‘ži
nių gerbiamo aktoriaus bio
grafijos, tuo tarpu jį teprista
tome kukliai. Bet atvykę i
koncertą, turėsime progos
a smeniškai sus pažinti su šiuo
neabejotino 1 talento akto
riumi.
Apie kompozitorių, dirigen
tą, pianistą ir režisierių DA
RIŲ LAPINSKĄ patieksime
žinių kitame «Mūsų Lietuvos»
numeryje.
Halina Mošinskienė
Hilum mu
l»BSÉÍÍ

TARYBOS SUSIRINKIMAS

Praariama, kad spalių 18
dieną,
vąlandą. Vinco Ku
dirkos PBmuose, rua eituania,
67, Mootoje, šaukiamas Bra
zilijos kietu vių Bendruomemenės tssirinkimas. Visi Ta
rybos nariai yra kviečiami
suBirimkime
būtinai daly
vauti.
Kun. J. Šeškevičius
Tarybos pirmininkas.
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1 ELEKTRĖNUOSE š. m. birželio 30 d. pradėjo veikti šeš
tasis elektros jėgainės euergetinis biokas, Jis yra 300 060
kilovatų galingumo. Pirmieji
keturi blokai yra po L50.000
kv. galingumo, penktasis irgi
300.000 kv. Taigi, ši jėgainė
jau yra pasiekusi pilną pro
jektuotąjį galingumą — 1.200.
900 kilovatų.
(E)

to tėviškę), tai memoralinė
. lenta, bylojanti, kad čia gyve
no poetas, savo išvaizda la
biau tiktų... kuro kioskui. Lai
kas bėga, lis viską gramzdi
na užmarštin, bet tai, kas mū
sų širdžiai brangu, turi išlik
ti. Dabar pats laikas pagalvo
ti apie rašytojo tėviškės su
tvarkymą. Tam nereikia dide
lių lėšų ir daug darbo — rei
kia tik meilės ir pagarbos...»
K. Grėbliūnas taipgi primena,
kad Panevėžyje gyveno Tu
mas-Vaižgantas, o Krekenavo
TRYS SIMFONINIAI OR je - Maironis, tačiau lig šiol
KESTRAI yra Sov. Lietuvoje: nežinomi ir neatžymėti tie
profesinis Vilniaus filharmoni
jos ir po vieną saviveikliniu namai.
kų imėgėjų) Vilniuje ir Šiau
liuose. Pa-tarusis jau dą vé
šimtąjį koncertą.
tikrasis GYVENIMAS SO
VIETINĖJ LIETUVOJ. Duoda
me ištrauką iš vienos jaunuolės laiško Lietuvoje rašyto
NORIMA APTVARKYTI
savo giminėms Kanadoje.
RAŠYTOJŲ NAMUS
«...Gavau Jūsų laišką su
Kelionės įspūdžius j Balio gražiom kojinaitėm, dar prieš
Sruogos gimtąjį Ba bokų kai vykdama Maskvon. Ši dovana
mą «Literatūroj ir Mene» bir padarė mane tokią laimingą,
želio 5 d. pasakoja panevė jūs atspėjote mano svajonę
aš tiek mėgstu baltą spal
žietis gydytojas K. Grėbliūnas; «Iš tik ųjų, poeto tėviš vą. Taigi, gavau Jūsų laišką
kė skendo ievų ir alyvų žie su kojinėm, kuris buvo din
duose. Ji netoli nuo pagrin gęs. Tačiau negavau jūsų pir
dinio kelio, bet privažiuoti mojo laiško šiais metais. Šios
prie jos sunku. Keliukas la rūšies kojines dėvėti kaip tik
bai blogas, duobėtas. Namo tapo mada dabar pas muslangas
išdaužtas, stogas, bet jų negaunama, nei rodo
tiesa, naujas, šliferio, o buvo ma krautuvių languose. Vyks
raudonų čerpių, kurios aplin tama Maskvą, kad su dide
kui matosi, durys be ranke liais sunkumais įsigyti tokias
nų, priebutis tuoj grius. Tvo kojines ar neylono lietpaltį,
ros sulaužytos, kieme šiukš Aš turėjau laimės įsigyti vie
lės, vietoj gėlių darželio, ku ną porą, bet tik juodos spal
ris buvo prie poeto lango, vos. ūsų atsiųstos daug gra
aplink namus sužėlė dUgėlės žesnės ir jas mielai dėviu.
ir kitos «kilmingos* žolės. Jei
vos pabaigusi studijas ga
gu prie kelio yra tvarkinga vau valstybinį darbą. Tačiau
rodyklė (ji nuropo m”ms poe- nepasiekia išnuomuoti at s-

JONO BUDRIO

(tęsinys)
Bet jau pats faktas, kad jis
asmeniškai atėjo manęs pa
sitikti, lygiai kaip ir visas jo
malonus elgesys, veikė pa
perkamai jo naudai. Kai jis
paklausė apie mano planus,
atsakiau, kad keletą dienų
noriu pasisvečiuoti pas tėvus
ir gimines, kurių nemačiau
nuo 1913 metų, o vėliau, pa
sitaręs su jais, galvosiu apie
planus ateičiai. Paprašė ma
nęs po kelių dienų užeiti pas
jį į butą pasikalbėti. Tai bu
vo pirma mano pažintis su
Mykolu Lipčium. Nuo jo ir
buvo priklausąs leidimas man
įvažiuoti į Lietuvą. Jam ne
buvo sunku surinkti apie ma
ne žinias, turint man tiek gi
minių. Taip pat jo uošviai
draugavo su mano tėvais ir
pažinojo mane.
APSIDAIRYMAS

Pasisvečiavęs keletą dienų
Šiauliuose, kur mano tėvai
gyveno pas dukterį ir žentą
majorą Kundrotą, tada Šiau
lių apskrities komendantą, grį

kiro buto. Gyvenu vie
name katspely draug su ki
etais žmonėmis. Gauti tikrą
butą — yra labai sunkus da
lykas. Kapažįstami, net lietu*viai, laisvu noru nepriimami.
Mat; aepaiitikima jais, o ypač
jaunuoliais komunistais. Pa
prastai jie greitu laiku nori
pasidaryti šeimininkais...
Mūsų lamas gimtinėje jau
blogame stovy. Trobesiai buveik griūva ir nėra motyvų
taisyti juos Galvoju ateity
pradėto rūpintis įsigyti «koope
ratyvinį» butuką. Pradedu tau
pyti pinigus. Po 2—3 metų
gal ateis ir mano eilė...
Mano sveikata šią žiemą
nebuvo gera. Turėjau sunku
mų su kojom. Jas dar prieš
Naujus ’Metus nušalau, nes
mūsų raštinėje buvo baisiai
šalta. Užšaldavo į ledą ir van
duo. Nušalo ne tik kojų, bet
ir rankų pirštai. Kai kuriuos
jų pagavo gangrena... Dabar
palengva išeinu iš tos bėdos*.
(E).

Visuomenė Sov. Lietuvoje
BRONIUS RAILA

Kokios tad būtą Sov. LrêtuV08 ryškesnės charakteristiMan rodos, jankiškiai
galėtume išskirti kai kūrinos
dominuojančius pavidalus.
1. Pagal surrealistinę lietu
vių patarlę — «šuva ir karia
mas papranta», — Maskvos
primesta ir diriguojama poli
tinė ir ekonominė santvarka
palaipsniui stabilizavosi. Tuo
Prokrusto lovos brėžiniu buvo
sukurta sovietinė visuomenė.
Viršutinis jos sluoksnis - kraš
to administracijos vadovai, iš
plėstos pramonės, naujosios
santvarkos privilegijuoti moks
lo ir meno darbuotojai - kas
kart subtiliau išsilavina kompromisiškai įsiderinti naujuos
na rėmuosna, aptunka ir mie
lai naudojasi, net didžiuojasi
«siaurą nacionalinį ribotumą»
viršijančios veiklos galimybė
mis «plačiosios tėvynės beribėję erdvėje*.

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

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
14,00 ik! 18,00 Tai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - ViLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei daibo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

mirkos. Stebuklas įvyko. Ir
ilgai dar žmonės žiūrėjo ir
galvomis lingavo.
ATSIMINIMAI
Daug jaunystės atsiminimų
žau į «laikinę» sostinę — kaip Kinematografe ėjo per
Kauną. Čia gyveno kita gausi galvą. Nuo Rotušės sėdau į
konkę ir sugrįžau pas seserį.
dalis giminių. Mane priglau
Sesuo pranešė, jog M. Lipdė kita sesuo ir jos vyras
teisininkas Juozas Grigaitis- čius telefonavęs jai, kviesda
Patį Kauno miestą radau ne- mas mane pas save vakarie
pasikeitusį nuo mano jaunys nės. Sutartą vak ndą pas jį
tės dieaų. Apl nkiau Merkius nuėjau.
ir kitus gimines, apžiurėjau
PRASIDEDA...
gimnaziją, kurioje mokiausi,
miesto sodą, kuris seniau
Lipčius mane maloniai pri
man atrodė didelis, o dabar ėmė. Šiam pasikalbėjimui bu
to įspūdžio nebedarė; gatvė vo pasikvietęs savo bendra
se tas pats «brukąs» ir «kon- darbį, kapitoną Leonidą Prukė» (arklinė «bonuė*. Red.), šakavičių, juridinės dalies
mediniai šaligatviai, taip pat viršininką. Vėliau, išsikalbė
skurdžiai elektra apšviestos jus, sužinojau, kad tai gudas,
gatvės. Prisiminiau, kaip, bū buvęs Taškente, Rusijoje, pro
damas vaikas, nuėjau pažiū kuroras. Kapitonas man pa
rėti nematyto stebuklo: visas darė labai rimto, prityrusio,
miestas jo žiūrėjo. Tais lai o svarbiausia švaraus simpa
kais vjsame mieste nebuvo tingo žmogaus įspūdį. Tai ge
jokio bet kuria kalba laikraš rai rekomendavo ir pačią įs
čio, net rusiško. Ir štai, ro taigą ir M. Lipčių, mokėjusį
dos, vėlai rudenį 1901 metais pasirinkti tinkamus bendraiš lūpų į lūpas paplito žinia; ’ darbius.
Aš nebuvau atėjęs vietos
peoktą valandą vakaro pirmą
prašyti.
Turėjau pasiruošimą
kartą užsižiebs gatvėse elek
ir daugelio metų stažą ir jau
trinės lempos. Ir bėgome... čiau, kad ir čia, savo krašte,
Bėgome valandą iš anksto, būsiu reikalingas. Mač’au, abu
kad nepražiopsotume tos aki ’laukė mano pasakojimo. Te
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ko papasakoti, kad karo pra
džioje pašauktas iš atsargos,
buvau buvau parinktas kontražvalgybai ir pasiųstas! spe
dalius kursus, kuriuose dėstė
gen. štabo akademijos profe
soriai. Išklausęs tuos kursus,
buvau paskirtas penktos ar
mijos vieno korpo kontražvai
gybos viršininku, kai kada,
laikinai net kelių korpų kontražvalgybos viršininku. ra
dėjau toje srityje tarnybą
kaip bataliono vadas. Vėliau
buvau karo apygardos kontražvalgybos viršininko padė
jėjas ir pusantrų metų virši
ninkas. (Paskutinė vieta bu vo
brigados vado teisėmis ). Pa
pasakojau kaikuriuos įdomes
nius atsitikimus iš savo prak
tikos. M. Lipčius parodė man
sąrašą asmenų — rusų ir pa
klausė, ar aš ką nors iš jų
pažįstu. Sąraše vien pavar
dės, be laipsnių. Rada vieną
— Sizych — ir pasakiau, kad
tokia pavarde pulkininkas bu
vo buvo šiaurės fronto kontražvalgybos viršininko padė
jėjas. Tas pats, sako, tarna
vo pas mus, bet neseniai jį
pasikvietė prancūzai. Dar ra
dau porą pažįstamų pavar
džių; kitos pavardės man ne
girdėtos, buvo žandarų pulki

2. Jei po karo reikėjo rėkti džiaugsmą Stalinui už išlala
vinimą ir vis dėkoti, kad ta- 7
vęs netremia į Sibirą ir dar
palieka gyvą, tai šiandien ši
baimė sumažėjusi, ir sovieti
niam žmogui tai reiškia dide
lį dalykų pagerėjimą. Islavii ■
tos naujosios ideologijos aą~’
vokos ir žodynas gi vėliau
nusitrina, sukasdienėj» ir, kaip
ir visose santvarkose, ilgai
niui išsivysto skepticizmas vi
sai bolševikinei sistemai ir
cinizmas jos priešakiniam «iš
mintingiausiam» elitui - kom
partijai. Atgimsta drąsa juo
kauti, ironizuoti, svajoti apie
reformas.
3. Su tuo grįžta pasiprieši
nimo valios ženklai rusų ko
lonizacijai, tautinio savitumo
aštrėjantis pajutimas, savęs
ieškojimas ir suradimas, savgarba ir net išdidumas. Visa
tai neišvengiamai išfikristali
zuoja, kaip naujas tautinio pa
triotizmo stiprėjimas, savai
mingo kelio teisės reikalavi
mas, lyg tam tikras «titoizmas»fkaedienos tyveuime, ūk*
ninkavime, šeimose, draugų
rateliuose, literatūroje, me
nuose, moksluose, — būdin
gas bruožas veik visuose sa
telitiniuose kraštuose ir nerusiškose sovietinės imperi
jos tautose.
4. Vėl iškyla brutaliai užslėgtas langų pravėrimo ilge
sys į Vakarų pasauli, kam ne
beina kuoja savo dėmesio net
visai sovietiškai perauklėti
jaunesnieji irjaunieji lietuviai
intelektualai, ir tas ryšių ats
tatymo ir santykių su išeivi
ja troškimas, kurį dėl asme
ninių, šeimyninių priežasčių
ar aplamai dėl "dvasios ir
kraujo» bendrumo kaskart
(pabaiga 5 pusi.)
ninkų, kaip vėliau sužinojau
PRUŠAKEVIC1UI IŠĖJUS

Kiek vėliau kapitonas Prušakevičius atsisveikino, o Llpčius ilga kalba išdėstė mua
Lietuvos vidaus politinę pade
tį ir savo sunkumus kraštui
apvalyti. Sunkumai buvo ke
leriopa Nei jis, nei jo bendra
darbiai nesą paruošti. Yra ru
sų, kuriais betgi negalima vi
sais atžvii g ais pasitikėti. Ga
lų gale Lipčius paklausė, ar
aš nesutikčiau stoti j tą dar
bą — jam palengvėtų našta.
Dirbdami dviese, sutartinai ir
nuoširdžiai, geram tikslui,
mes tikrai galėsime daug ge
ro padaryti Lietuvai. Deja
šiuo metu nėra aukštesnės
vietos, kaip bataliono vado
teisėmis, ir tik tiek jis galįs
pasiūlyti. Jei aš sutiksiu, jis 'l
jau rytoj rūpinsis formalu
mais.

(Bus daugiau)
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Gražus Lietuvos vaizdelis

Pagerbiant «Músu Lietuvos» autorių ir leidėja
Akademinis skautų sąjūdis gegužės 26 d. Jaunimo Cen
tre, Chicagoje buvo suruošęs «Mūsų Lietuvos» autoriaus ir
leidėjo pagerbimą.
\
Br. Kviklys vienas pats parašė 4 didelio formato tomų
veikalą «Mūsų Lietuva». Jame smulkiai aprašė kiekvieno
Lietuvos miesto, miestelio, bažnytkaimio, vietovės padėtį,
istoriją, žmones.

Pagerbimo iškilmes pravedė Ghieagos akad. skautų są
jūdžio pirmininkas S. Grėbliūnas. savo kalboje pasidžiaugęs,
kad šis leidinys bus naudingas ne tik dabar, bet ir tolimoje
ateityje.
Generalinis konsulas dr. P. Daužvardis priminė: jei tu
rėtume bent tuziną tokių kaip Br. Kviklys, visos sritys būtų
aprūpintos reikiamais veikalais.
Kalbėjo ir ML leidėjas J. Kapočius, savo kalboje pasi
džiaugęs, kad su Br. Kvikliu darbas ėjęs sklandžiai. Stebėjo
si Br. Kviklio darbštumu, įstengus rasti laiko nuo darbo fa'
brike atliekant tokį milžinišką ir sunkų darbą. Susirado įvai"
riuose pasaulio kraštuose virš keturių šimtų talkininkų. Ke
lių šimtų talkininkų. Keturių metų bėgyje sugebėjo spausdi
nimui surinkti ir paruošti keturiems tomams medžiagos,
gausiai iliustruojant aprašomąsias vietoves nuotraukomis.
Stud. Rūta Domarkaitė perskaitė sveikinimus iš JAV,
Anglijos, Vokietijos, Italijos, Kanados ir iš Lietuvos, net ir
iš Sibiro.
Geografas Ant. Bendorius, atvykęs iš New Yorko, savo
kalboje prisiminė, kad lietuvių tauta panašaus veikalo netu
rėjo. Veikalas paruoštas ir išleistas tremties kel'onės metu,
toli, to’i nuo gimtojo krašto.
Bibliografai stebisi, kaip tokiose sąlygose galima tokį
veikalą išleisti. Viena amerikoniška knygų leidykla apskai
čiavusi, kad tokį veikalą angliškai išleisti kainuotų 180 tūks
tančių dolerių.
Vyr. skaut. Eug. Vilkas pravedė Br. Kviklio pakėlimą į
akad. skautų garbės narius.
Vyr. sk. V. Statkus papasakojo, kad Bronius Kviklys
jau prieš 40 metų įsijungęs j skautiškąjį gyvenimą. Buvęs
aktyvus ne tik jaunystės dienomis, bet tremtyje ir šiame
krašte. Buvęs ir tebesąs kruopštus spaudos darbininkas.

Perskaitytas aktas, kuriuo Br. Kviklys pakeliamas į
Akad. skautų garbės narius.
Meninėje dalyje solistė Nerija Linkevičiūtė, akompanuo
jaut Alv. Vasaičiui, padainavo keletą dainų.
Pagerbimo iškilmėms baigiantis prabilo ir autorius Bro
nius Kviklys. Pasakojo, kad ML veikalą beruošiant turėjęs
gražų būrį bendradarbių, kurie buvę įvairiuose pasaulio
kraštuose, turėjęs net tremtinių tarpe Sibire. Esą talkininkų,
kurie jau iš gyvųjų tarpo pasitraukė. Jie pagerbti atsistoji
mu. Paskelbė buvusių bendradarbių sąrašą ir jiems nuošir
džiai padėkojo už prielankumą ir atliktą darbą Dėkojo už
pagerbimą. Dėkojo visiems, kurie bet kuo prisidėjo. Antram
ML tomui pasirodžius, gavęs 1000 dol. premiją iš Ohio Lietu
vių Gydytojų Sąjungos. Dėkojo marijonams ir jėzuitams už
leidimą naudotis jų archyvaiss, bet sykiu nusiskundė, kad
vietinės liotuviškos kilmės seselės nejsileidusios į savo tu
rimus aroląyvus bei knygynus.
Neseniai Br. Kviklys buvo pakvtos j «Draugą» būti vie
nu to didelio katalikiško dienraščio redaktorium.
Parengimo vyriausias šeimininkės buvo akademinis ’lietuviškas irtžalynas. Jaunimas ruošė, kvietė svečius ir visais
reikalais rūpinosi, jaunimas vadovavo, jaunimas ir svečius
vaišino.

ir gražiai nudegtą australietę
— brunetę p. Kybartienę. Kai
ji tik išgirdo Petravičiaus var
Du didieji šios vasaros įvy džiulis O'Hare aerodromas, o dą, kai susipažino, taip ir ėmė'
kiai — III Tautinių šokių neužilgo ir miesto dangorai minėti tuos Australijos lietu
šventė ir Tautinė skautų sto. žiai, be dūmų tvaiko ir de vius, kurie turi dail. V. Petrą
vykia, vykstanti Rako mišku© gančių ugnies liežuvių.
vičiaus paveikslų, ir smagu
se, Custer Mich. — į lietuviš
Per porą apsilankymų šią buvo klausytis, kad JAV gy
ką darbą įtraukė šimtus jau vasarą man Karaičių «Ginta venančių iškilių lietuvių dai
nuolių ir suaugusių ir jų die ras», kur pagarbiai išdėstyta lininkų paveiksią1 pasiekia if
nos skambėjo ar skamba lie ir kiekvienam vasarotojui pri Australijos lietuvius. Ar čia
tuviškose nuotaikose. Tai vie einama lietuviškoji spauda, nebus tik nuopelnas didžioje
nos iš įspūdingiausių dovani jų tarpe ir mėgiamoji Dirva, abiejų kontinentų ryšininku
ir Tėvynei ir išeivijai Lietu pasirodė esanti kaip tarptau Juozo Bačiūno, iš kurio glo
vos nepriklausomybės atsta tinių susitikimų vieta. O gal bos nūn grįžtant) VI. ’Dumčių
tymo ir Lietuvos Laisvės Ko tokie tik supuolimai! Pirmą su palyda susitikau.
vos sukaktuvinuis metais.
ją apsilankymo dieną vidury
Daug kalbų, daug įspūdžių
O mus, vyresniuosius, Tau je savaitės čia atsirado toron Union Piere. Bet štai suskam
tinių šokių šventei įspūdingai tiškiai, iš Chieagos grįžta į ba tradicinis «Gintaro» varpas
praėjus ir tebegyvenant jos Torontą. Painioje greitkelių kviesdamas visus vasarotojūg
nuotaikomis, traukia į save raizgynėje jie surado Union ir svečius vakarienei, o vasa
rasaybė ir melsvas Michiga- Pierą ir «Gintarą», kur vasa rų sekmadienių popietėmis —
no paežerys. Vėl visu gyvu ros mėnesiai veikia puiki vai mišioms. Užgirdus varpą jp
mu atgimsta lietuviškas Union gykla su į ežerą išbėgančiais laikinai skinantis su humoris
langais ir liūliuojančiais eže
Pier kurortas Michigano vale ro vaizdais, čia atsigaivinti. tu iš Australijos VI. Dum
tijoje — malonioji chikagie- Kai kitą kartą vėl sustojau čium, tie varpo dūžiai ma»
čių atgaiva. Kai ’prieš šven «Gintare», užgirdau balsą ir primena kitą humoristą — ro
tes pasitaikydavo laisva die pamačiau žmogų, kurį 1947 mantiką a.a. Alb. Valentiną,
na, nieko nelaukdamas skuos m. išlydėjom į Australiją. Nuo bu kuriuo vasarų vasaromis
davau į Union Pierą, kur aukš to laiko jo ir nebebuvau ma klajoduvom po «Gintaro» so
tų medžių pavėsyje ant pa tęs, tik prieš kelias savaites dus, po visą Union Pierą, su.
ties Michigan ežero kranto Dirvoje pastebėjau jo nuotrau rišti kažkokios neatskiriamos
kaip karalaitis stovi V. ir ką. Tai Vladas Dumčius iš draugystės. Dabar mintyse
Alg. Karaičių «Gintaras», o už Adelaidės. Vokietijoje gyve vėl kyla romantiški vaizdai,
jo į visas tris puses skleidžia nom vienoje stovykloje, jig nupiešti Alb. Valentino plunka
si kitos lietuvių vasarvietės buvo puikus humoristas, leido nos;
iki dailiosios Odinų «Ventos» humoro žurnalą «Kirvarpą»
«Varpas vis gaudžia, gau
ir Stropų «Baltijos».
ir stovyklos valdžios žmonės džia. Geras varpininkas tas
Gera buvoti ir gaivintis prieš jį kepures iš tolo kelda «Gintaro» šeimininkas Alg.
Union Piere. Tik kai vakare vo, nes anais laikais humoris Karaitis.. Pakrūmėje suskam
grįžti atgalios į Chicagą, kai tinės plunksnos ne vienas sto ba varpelis pakylėjimui. Žmo
prieš tiave ugnimi ir dūmais vyklinės valdžios žmogus bi nės suklumpa ant kelių. Ste
alsuoja pralenkiami Garyplie jodavo. Vladas sakėsi apie biu voveraitę. Ir ji staiga su
no fabrikai, o po jų — East mane galvojęs per 20 metų, stojo bėginėjusi ir žaidusi.
Chieagos žibalo refinerijos o dabar štai netikėtai pasiga Ant šakelės atsisėdo ant pas
— pajunti, kokioje klaikioje vę lietuviškam «Gintare» Unin kutinių kojyčių, o pirmutines
vietoje išeivijos vyresnioji kar Piere. Iš tolimos Australijos sudėjo ant krūtinės,. Saky
ta pasirinko gyvenamąsias atvykęs į šį kraštą rinkti eks tum ir žvėrelis suprato žmo
vietas, čia statydama bažny ponatų organizuojamam Ade giškojo susikaupimo valandė.
čias, mokyklas, ligonines, iš laidės Jetuvių kultūros mu lę...»
VI. Ramojus
ko ir išsirutuliojo laisvojo pa ziejui. Ir mūsų susitikimas
šaulio lietuvių sostinės var «Gintare» tam tikra prasme
das. Kas kita, kai j Chicagą buvęs našus, nes čia Vi. Dum
grįžti iš šiaurės ar vakarų, čių supažindinau su dail. VI.
kai prieš, akis atsiveria di- Dumčiaus kompanijoje matau
FILMĄ «AŠ KALTINU». Ci
ne mato grafica Colibri (R. Pio» »» <»» o» »» »» ■*»
o*
■«»
rassununga, 44, São Paulo)
Mačiau šventės dalyvę nusiperkant «Mūsų Lietuvos» 4- gamina filmą pagal Meldučio
to tomo 2 egz. Pasiteiravus atsakė, ka4 turinti 2 anūkus, Laug&jąičio parašytą knygą
šiais metais baigusius aukštesniąją lituanistinę mokyklą. ML «Aš kaltinu». Filmas žada pa
ketvirtame tome kaip tik aprašoma vietovė, iš kurios ji yra sirodyti sekančių metų pra
džioje.
kilusi.
Pobūvis praėjo darniai ir šiltoje nuotaikoje.

Kaip vasarojo cikagieciai

J. Ervydis
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MÚSU JĖGOS, MUSU ŽIN’OS.

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Lietuviai prie Maskvos vartų
dININT 600-JĄ SUKAKTI

Šiemet minime ypatingą sukaktį — 600 me
tų, kai lietuviai buvo apsupę Kremlių. Tame lai
kotarpyje lietuviai buvo įvykdę tris žygius į
Maskvos vartus. Pirmą kartą Algirdas buvo nu
vykęs prie Maskvos 1368 metais pagelbėti grįž
ti sostan Tverės kunigaikščiui, Algirdo svainiui,
Mykolui. Lietuviai tada apsupo Kremlių ir sunai
kino Maskvos priemiesčius.
Kai vėliau Maskvos kunigaikštis Dimitrijus,
Donskoju vadinamas, vėl pradėjo puldinėti Tve
rę, Algirdas, Kęstutis, Vytautas ir kiti kunigaikš
čiai apgulė Maskvą antru kartu. 1370 metais. Po
8 dienų apgulimo Dimitrijus —X Donskoj išėjo į
kalvą nuo tų laikų iki šiandien tebevadinamą
POK^ONNAJA ÒORA (nusilenkimo kalva), nusi
lenkė prieš Lietuvos valdovą Algirdą. Pagal to
laiko totorių chano įvestus klusnumo ir pagar
bos papročius Rusijoj, Dimitrijus Donskoj atsi
klaupė klusnumo ženklan Algirdas Kremliaus va r.
tuose įsmeigė savo ietį.
Kai Maskva nepaisė 1370 metais pasirašyto
susitarimo, lietuviai trečią karią atsirado prie
Maskvos vartų, 1372 metai» Lietuviai šį kartą
per pasiuntinį pasiuntė maskviečiams deglą, pra
nešdami, kad jie atsirasią prieš baigiant deglui
degti, ir ant vartų ietimi prisegė užrašą: »Didvy
ris yra tas, kuris kovoja iššauktas prieš savo
valią, o ne tas, kuris sukelia karą».
Dimitri us greit sutiko su jam pastatytomis
sąlygomis. Velykų sekmadienį Kęstutis su savo
kariuomenės vadovybe įjojo į Kremlių, įteikė
Velykų margutį Dimitrijui ir jį pabučiavo, pagerb
damas vietinius papročius. Taika buvo atstatyta,
prekybos laisvė užtikrinta ir sienos ties Možais
ku ir Ungros upe nustatytos.

Europos Liet. Jaunimo Suvažiavimas
Į Jaunimo Suvažiavimą Romuvoje (Lietuvių
Gimnazija V. Vokietijoj) susirinko 61 asmuo, jų
51 nuolatinai dalyviai, o kit trumpalaiki i sve
čiai buvo atstovaujamas lietuvių jaunimas iš Vo
kietijos, Anglijos Italijos, Šveicarijos, net Aus
tralijos ir JAV. Suvažiavimą organizavo Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sekcija. Jos pirmininkas
kun. Vingaudas Damijonaitis liepos 28 d. tarė ati
daromąjį žodį, o rugpjūčio 1 d. — uždaromąjį.
Buvo trys paskaitos. Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius Vincas Natkevičius kalbėjo apie lietu
vių jaunimo problemas Vakaruose. Lietuvos Ats
tovybės Vatikane sekretorius St. Lozoraitis, jr.
svartė jaunimo problemas Sov Lietuvoje. Sale
zietis dijakonas J. Šulcas apžvelgė bendrąsias
maištaujančio jaunimo problemas. Visos paskai
tos buvo surištos su gyvomis diskusijomis,
Be to, dvi popietes vyko religiniai pokal
biai, vadovaujami evangelikų kuo. Urzdės ir ka
talikų d i jako no J. Šulco. Vakaiais linksmintasi,

kartą. Pirmą kartą jie buvo
rugpjūčio 1 d. Tada juos pri
ėmė Prancūzijos Liet. Ben
druomenės pirmininkas kun
J. Petrošius ir įgaliotinis dai
lininkas Ž. Mikšys. Bet d»ug ima lietuvių tada^bnvo atartogos. Gi rugp. S d. rytą Tulūzos miesto Viešbuti® jfcu
prisistatė Montrejeau miesto
burmistro įgaliotinis, televisi’
ja ir laikraščių reporteriai
Jie klausinėjo apie Kanadą
ir Lietuvą. Vėliau mūsiškiai
išsirikiavo miesto aikštėje
kur tautiniais liet, drabužis b
apsirėdę atliko eilę liet, šo_________ _____ kių. Žmonės gyvai stebėjo
klausinėjo, iš kur šokėjai at
vykę ir t. t. Vėliau ir po miestą keliavo apsi
rengę tautiniais drabužiais. Gyventojai ^lietuvius
fotografavo. Pirmadienį jie visi buvo rodomi te
levizijoje ir aprašyti spaudos puslapiuose. Po t©
rugpiūčio 10 d. 'hamiltoniečiai išvyko į pačią tau
tinių šokių festivalio vietove — Montrejeau mies
tą. Bet apie tai prie kitos progos.
(Tėv. Žib.)

ATEITIES LIETUVIU

Čia matome Vokietijoje veikiančio «Sietyno»
ansamblio grupę.

žiūrėta lietuvių filmo apie Jaunimo Kongresą
New Yorke, dalyvauta lietuvių dainų vakare, po
piečiais sportuota, maudytasi. Dalyviai pagei
davo, kad kitais metaistoks suvažiavimas truktų
visą savaitę,
(E)

«Gyvâtdràs> lankėsi Vokietijoje
Pre ncuzí oje

Halifakso lietuvių tautinių šokių grupė «Gy
vataras» yra parinktas drauge su kita kanadie
čių grupe atstovauti Kanadą tarptautiniame fol
klorinių šokių festivaly Montrejeau mieste, Pran
cūzijoje.
Rugpiūčio 2 d. jie traukiniu nuvyko į Vasa
rio 16 Gimnaziją, kur vyko Europos Lietuvių
Studijų dienos. Čia «Gyvataro» laukė šimtai lie
tuvių. Jie labai gražiai priėmė, vaišino, globojo.
Pirmas pasirodymas įvyko rugpiūčio 3 d. Koenigsteine. Ten vyko Vokietijos katalikų organi
zacijos «Kirche in der Not — Bažnyčia varge»
suvažiavimas Pasisekimas buvo dideli-. Europos
lietuvių vardu prel. dr J Aviža, dr. P. Kirvelis
ir kiti nuoširdžiai dė^oj ha iltoniečiams už to
kį gražų ietuvos vardo garsinimą.
Sesmadienį rugpiūčio 4 d„ «Gyva aras» šo
ko lietuviam? Vasario 16 Gimnazijos salėje... Sa
lė nedidelė, tad ir valgykla buvo pilna žiūro
vų... Vsi buvo laimingi vietos lietuviai pamatę
pirmą kartą jiems dar nematytus šokius, o šoke
jai
dėl šilto priėmimo Žiūrovų tarpe be Vo
kietijos lietuvių, matėsi dar iš Šveicarijos, Bel
gijos ir kitų kraštų.
Vyko tarp visų nuoširdus bendravimas, o
vakarais ilgai skambėjo lietuviškos dainos. Užsi
mezgė naujos pažintys, draugystės... Trumpai
«Gyvataras* buvo nuvykęs į Heidelbergą. Rug
piūčio 7 d. teko atsisveikinti su svetingais tau
tiečiais ir vykti į Paryžių. Tai buvo \ ienas iš
gražiausių momentų «Gyvataro* kelionėje. Dar
paskutinės nuotraukos, pasikeitimais adresais,
ašaros visų akyse... Bet traukinys jau juda ir iš
veža gyvatvariečius j Prancūzijos žemę,
Vakare jie pasiekia Paryžių. Tai jau antrą

STOVYKLOJE

Pasklido žinia, kad Kanados lietuviai moks
leiviai ateitininkai rengia šaunias, naujoviškas
stovyklas. Ar tiesa? Argi jie gali tai padaryti?
Kaip «netikinčiam Tamošiui* reikia pamatyti.
Tad nuvažiuoju į Naująjį VVasagą, apie 135
km. nuo Toronto, kur yra įrengta erdvi Tėvų
Pranciškonų stovyklavietė. Ant smėlingos kal
vos, tarp aukštų pušų ir eglių knibžda jaunimas
suvažiavęs iš visos Kanados ir net JAV-bių. Tai
ateities lietuviai, pamaniau, ne tiek dėl to, kad
jie pasivadinę ateitininkais Jie ir t’krąja prabme
tokie yra Juk po keliolikos metų jie jau bus su
augę lietuviai — aktyvioji išeivijos dalis. Stovy
kloje jie tam ir ruošiasi
Didelio ploto centrinime pastate — didelė
salė, kurioje stovyklautojai ir meldžiasi, ir links
mįnasi, ir vaidina, ir valgo... Kiek toliau - vado
vybės būstinė. Apie stovyklos aikštę pastatėliai
išsirikiavę, kaip grybai. Juose vienoje pusėje bū
reliais įsitaisę berniukai, o kitoje mergaitė? Jų
pastatėliai ypatingai tvarkingai atrodo. Papuošti
visi įrašais, iš konkorėžių ar akmenėlių sudė
tais ženklais, gėlėm ir t.t.
Tikrųjų stovyklautojų joje yra 140, vadovų
20, šeimininkių 11, tad iš viso )70, Programą tu
ri suplanavę dviem stovyklautojų grupėm - vy
resniųjų ir jaunesniųjų ateitininkų į programą
kreipiame daug dėmesio. Kiekvienai oienai yra
atskira tema, kuria gyvename ištisą dieną. Pas
kaitų nebėra. Dienos tema perduodama pašneke
siais, kuriuose dalyvauja ir būrelių vadovai. Pas
kui būreliais diskutuoja ir diskusijų davinius
praneša bendrajam būriui Stovyklaujantieji yra
gana aktyvūs ^pašnekesiuose. Šūkis «įsijungti»
yra pagrindinė šių metų idėja. Yra laužų, pasi
linksminimų, kinų, kelionių Ir pan. (Bvs. iš T.Ž.)

Pavydas ir meilė
Kas yra su moteriškomis? — klausia ne vie
nas. Jos nori mylėti ir myli daug ką — daugiau
negu vyrai. Jos moka visais rūpintis ir visiem
aukotis. Kodėl j s visko pavydi?
Atsakymas slypi pačioj moters meilėj, kuri
yra altruibtinė ir alterocentrinė. Mylinti moteriš
išeina iš savęs ir įsismelkia į kitą. Tada ji, lyg
koks reflektorius, jautriai seka kito asmens dė
mesį, nerimą, išgąstį, skausmą. Kito jausmų pa
saulis jai pasidaro lyg jos pačios asmeninė da
lis. Kaipgi su pavydu? Jis kyla ne iš meilėsjdva
sios, bet iš meilės būdo, kuris pas moterį yra
kitoks nei pas vyrą. Vyras mažiau pavydi Jam
šis jausmus yra svetimas. Vyriškoji meilė yra
egocentrioka, užtai neišeina pertoli į kitus. Jiš
nesijautrina dėl to, kas jo neliečia. Tuo tarpu
moterį viskas liečia — gera ar bloga, ir viskas
jaudina.
(Iš «Moderni Mergaitė»)
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gai išbud0 ir tuose, kurie
savn užimama vieta, itáfca
ir turtu gali ir turi pasku
binti šį persikeitimų, kurto
reikalauja dabartinės ap
linkybės,
? • . Sudaro mūsų, vyskupu,
užduoties dalį iškelti aikš
tėn ir viešai apskųsti
visas tas Lot. Amerikos ti
krovės
blogybės, kurios
yra užgauli priešginybė
Evangelijos dvasiai. Toliau
vyskupai nurodo, ką kata
likai turėtų pozityviai da
ryti. Bet apie tai kitą syk.
ĮlgTOSEII
ÜB823E3aiÍÍ

MIRĖ KUN. VL, PĖSTI
NINKAS

Mes dar grįšim j gimtąj sodžių
»

♦♦

♦♦

<

KATALIKAI I? NAUJOJI ERA
Labai reikšmingas ya ben
drasis vyskupų ganytojiškas
laiškas arba atsišauki
mas j otyn”įAmer kos žmo
nes ir tautas. Jį vyskupai pa
skelbė, baigdami 2-ją Genera
linę lotynų Amerikos Vysku
pų <onferencij Medelyne, Ko
lumbijoje. Ją atidarė pats po
piežius Paulus VI, savo daly
vavvimo Tarpt. Eucharistinia
me Kongrese Bogotoj proga.
Norėtume savo skaitytojams
perduoti svariausius jo punk
tusi
— ikime, kad šis metas
inauguruoja, a idaro NAUJA
IST< 1NĘ ERA, naują am
žių. Lotynu Amerikos sieki
mai ir šauksmą yra ženk'ai,
kurie apreiškia dabar into Die
vo plano kryptį linijas. Me«
prisiimame «avo dalį šiame
L. Amerikos transfo macijo8
etape persikeitimo laikotarpy.
— bažnyčia norėdama bū
ti ištikima anam Dievo pia
nui ir atsiliepti i jon sudėtas
viltis, įneša
avo dalį. Mes
pateikiame, kas mums labiau
siai sava: skelbimą bendrojo
žmogaus tikslo,
globalinės
žmonijos misijos, o tuo pačiu
ir PILNUTINIO VAIZDO, kaip
turėtų atrodyti trokštamasis

išsivysimus .
— Šis naujas L. Amerikos
žmogaus vaizdas reikalauja
visų ypatingos kury

biškos pastangos.- valstybinin
ku, technikų, šeimų, mokyto
jų ir tautų, įsijuhgiančių į rea
ūžavimo pastangas, skatina
mą viską perkeičiančios ir
asmenybėm padarančios mei
lės bei Evangelijos dvasiosLot. Amerika tampa viena
persiformuojančia
bendruo
mene.
Lot. Amerika gyvena po tra
gišku atsilikimo
žen
klu. Atsilikimas ne tik nepri
leidžia mūsų broliams pasi
naudoti reik amom žemiškom
gerybėm, bet trukdo Įgyven
dinti ir pačią žmogiškąją p s
kirtį. Tiek skurdo, ligų, epi
demijų, kū ikių mi tingumo,
gilių skirtumų tarp įvairių
klasių, tiek prievartos ir toks
meuKas žmonių dalyvavimas
bendrųjų
eikaių tvarkyme!
Jų baimingų rū esčių ir des
peracijos šauksmai kasdien
a eina iki mūsų.
Bet šitame mūsų tautų Kry
žiaus Kelyje pasirodo nauja8
reiškinys; atbunda savo
blogos padėties sąmonė
ypač žemesniuose sluogsniuo
se. Tas išbudintas reiškiasi
noru dalyvauti civilizacijos ir
kultūros teikiamose gėrybėse
ir būti aps jrendžiančiais sub
jektais arba tikrais veiksniais
savo likimo ir istorijos.
Gaila, kad negalime paskeib
ti, jog ši sąmonė proporcin-

A. A. kun. Vladas Pėstinin
kas mirė š. m. gegužės 27 d.
Pilviškiuose. Palaidotas ten
pat, dalyvaujant kunigams ir
gausiam būriui tikinčiųjų. N©
priklausomoje Lietuvoje ve
lionis kurį laiką buvo Vilka
viškio
Kunigų Seminarijos
profesorium. Iš Sibiro buvo
grąžintas 1956 m. visai suvar
gęs ir ligotas.
IIPW8MHU
iiimnrnfflii

PREL. JONAS BALUTIS ket
vertos metus dirbęs Vatikano
atstovybėje Pietų Korėjoje,
nesenai buvo paskirtas į Va
tikano nunciatūrą Čilėje. į ten
vykdamas jis aplankė Austra
lijos lietuvių kolonijas ir lie
tuvius kunigus. Prelatas yra
gimęs JAV-se ir savo išsi
mokslinimu ir taktiškumu yra
pasiekęs šią aukštą vietą.
ĮĮ»i!

«■■Si

KAFAL. BAŽ YČIA ČEKOS
LOVAKIJOJE daba»- yra kiek
laisvesnė. Vai žia leico su
grįžti keliems vyskupams ir
eilei kunigų | savo vietas. Pa
PIGI

IR

GERA

sirodė ir vienas katalikiškas
laikraštis. Nežinia, kaip datųar
bus po rusų invazijos ir «grą.
žinimo atgal*. Beat tuo tarpu,
tie vyskupai ir kunigai nėra
nušalinti.

(pabaiga iš 2 pusi.)

stipriau junta ir išgyvena be
veik visa lietuvių tauta. Be
abejo, kiekviena ryšių ir san
tykių ieškotojų grupė čia tu
ri savus interesus ir skirtin
gą psichologinį podirvį.

5. Pagaliau, nebe nuo va
kar dienos žinoma ir pripažintioa mujiena; - visuotinis
tautos nebetikėjimas ir nebepasitikėjimas, kad lietuviai
išeiviai ar iš viso demokrati
niai Vakarai kada nors rimČiau rūpinsis ir galės «išlais
vinti Lietuvą». Teisinga ar
klaidinga, provokuojanti pro
testą ar tik okupantui naudin
gą propagandą reiškianti, ši
kartoka piliulė yra, berods,
vienas iš pačių liūdniausių ir
blogiausių
elementų visoje
mūsų padėties charakteristi
koje.
Iš «Dirvos»

SKAITYKITE
PLATINKITE

I b
V i

NINTEL1 PIETŲ AMER|Kif

SAVAITRAŠTI « M U S 1,
LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

; TĖVAI JĖZUITAI: Rua
tuania, 67, Mooka — TeS
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p.
Aleksandras Bumblis, Rim
Gen. Fonseca Teles, 666
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, JURGE GARÉ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTAGIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniai»
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, &S
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
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 . Darbi
dienomis 7 ir 7.30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko)
kai turimos metinės ar 7 d
mišios
:špažintys čia klausome;
kasdieną prieš mišias,

-’Irmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 1® vai?
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17.75 vai;
Antrą :

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

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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

naujose patalpose parduoda įvairias

SIUVYKLOJE LAURO

statybos medžiagas bei visokius

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

Naujasis adresas:

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mato
lionis, Rua latai, 150 — CSSs
Verde, Tel. 51-4011,

KOKYBĖ!

Stasys Lapienis

namų reikmenis.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL1NA; Rua Inaeio ir A v
Zėlina, Mons. Pio Ragažio
kas, Tel. 63-5975.

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

DtPOSlTO PARATODOS

T rečią
Agua Rasa 8,3® vai..
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If ,30 vai.,

Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vajų
Vila Bonilha 11,T5 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tran»
liuojama KETVIRTADIENI A! 8
18 vaL 40 min.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

I

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS
Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal "371

—

São Paulo

lEMAOJ CARRIERS
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų vetoima į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

—

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE!
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PIKNIKAS!

*UA

LITUÂNIA, 67

—-

MOÓCA

LANKĖSI «MÚSu LIETUVOS»
REDAKCIJOJE

—

SÃO PAULO, *3

tas Juozui Žilinskai kojos
piršto gydymas. Dėl to užsi
nuodijo kraujas ir reikėjo nu
piauti kairiąją koją virš ke«
lio. Dar 64 įmetu vyras turi
būti invalidas.

Marija Vyšniauskaitė Orentienė. Ji buvo atvykusi į tavo
motinos Kunigundos Vyšniaus
kienės laidotuves, iš JAV,
Hartfordo miesto. Ji yra iš S
vykusi" išvykusį iš São Paulo
SVEIKINAME SUKAKTUVI
miesto prieš penkerius me
NINKUS
tus. Ten ji ištekėjo už lietu
vio Eugenijaus Orento ir tu
Su gimtadieniu — 8 d. spa
ri du be niuku: Leonardą Li lių — Mariją Mikšienę, Povi
ną ir Paulių São Paulo mies lą Buivydą, 9 d. — Adelę
te aplankė savo seserį, ^gimi- Gudliauskienę, 10 d. — S. Mi
nes ir pažįstamus Užėjusi trulienę, 12 d. — Faustą Slie«Mūsų Lietuvos» redakcijon soraitienę, 13 d. — O. Narbu
papasakojo savo įspūdžius, tienę, 17 d. — Genę Kubiliūir dosniai parėmė «Mūsų Lie nienę, 23 d. — Bronių Šuketuve?» leidimą. Nuoširdus vičių.
ačiū už paramą. Išvyko atgal
į JAV-bes praeitą ketvirta
dienį.

«LAIŠKŲ LIETUVIAMS»
STRAIPSNIO KONKURSĄ

Skelbia < Laiškų Lietuviams»
ž r ialo redakcija. Rašinio
straipsnio, vaizdelio ir pan.)
tema: «Tolerancija ir ištikimy
bė principams, kryžiuojantis
pažiūroms ir nuomonėm».
Konkurso terminas — 1969
m. vasario 1 d. Skiriamos pre
mijoa trys — 100, 50 ir 25
dol. Ta pačia tema skelbia
mas konkursas ir jaunimui
(ne vyresniam 20 metų j su I
premija 50 dolerių ir ii prem.ja — 25 dol.

CASA VERDE ŽMONĖS

PIKNIKAS!

NUMERIO

♦ATSKIRO

— Kas jį rengia?
— Nagi šv, Juozapo Vyrų Brolija! Kas Skitas gali
tokį dalyką tinkamai snrengti?
— Kada jis bu??
— Spalio 20 dieną.
— Kame?
— Praia Grande.
— Tai, vyruti, duok man tuojau pakvie triną. Va
žiuosiu Važiuokim drauge. Gerai?
Pakvietimus galim gauti pas Brolijos narius.
Autobusai išeis: iš Casa Verde, Mokoje R. Lituania
ir iš Vila Zelinos.

KAINA 0,20

SUNKIAI SERGA. Pranė Got
manienė, nuo R. Padre Rapo
so, Mooca, labai sunkiai ser
ga, po kelių operacijų Mode
lo ligoninėj, tyra pervežta Í
S. Jorge ligoninę ir didžiuo
se skausmuose laukia, kai
amputuotų kojos didįjį pirštą

T. L. ZAREMBA švenčia spa
lių 7 d. savo gimtadienį. Ta
proga Maldos Apaštalavimas
spalių 17 d, 7 vai. užprašė
šv. Mišias Mookoje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BINDRUOMENÉS VALDYBA
kviečia visus tautiečius spalių 26 d. 20 vai. į
PAvĄSARINl SUSIPAŽINIMO i POBŪVI
dr. Kudirkos vardo rūmuose, rua Lituania, 67, Mooca,
įdomi programa; šokiai, bufetas,
Naudokitės proga - įėjimas nemokamas

MIRĖ. Vis miršta mūsų tau
tiečiai. Spalių 4 d. mirė Ku
nigunda Vyšniauskienė, 64 m.
amžiaus, Anastazija Zalubienė spalių 4 d., Kazys Spilgevičius spalio 7 d. Visi trys iš
Vila Zelinos apylinkės. Gi
Moinho Velho, Ipiranga spa
lių 3 d. mirė Konstantas Ka
valiauskas, 60 m. amžiaus, ki
lęs iš Kauno apylinkės. Jų
giminėms ir artimiesiems reiš
kiame užuojautą.

..

Nuoširdžią, gilią užuojautą dėl mirties
KUNIGUNDOS VYŠNIAUSKIENĖS
REIŠKIA JOS DUKTERIM IR ŽENTAI JANEI IR
ROBERTUI BRANCONARO BEI MARIJAI IR EUGENIJUI
ORENTAMS, jt^s seseriai MONIKAI KLEIZIENEI, jų šei
mų nariam ir Kitom giminėm
PETRAS ŠiMONIS SU ŠEIMA

PAVASARINIS SUSIPAŽINI
MO POBŪVIS

Tai įdomi žinia visiems tau
tiečiams! Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Valdyba kvie;
čia visus lietuvius į susipaž*
nimo pobūvį. Jis rengiamas š.
m spalio mėn. 26 d. 20 vai.
Dr. Kudirkos vardo rūmuose»
rua Lituania, 67. Bus įdomi
programa, bufetas ir šokiaiįėjimas nemokamas!
Į|IUiikga«lH

RAŠO REGINA
BRASLAUSKAITÉ'

Visom ir visiem, kurie slaugė, aplankė sergant, atėjo į
šermenis, palydėjo į kapus mūsų mielą motiną ir
uošvienę KUNIGUNDĄ VYŠNIAUSKIENĘ
ar mums užuojautą parodė, reiškiame širdingą
PADĖKA
MARIJA IR EUGENIJUS ORENTAI
JAME M ROBERTAS BdANCONARO
i

LIETUVOS CHIRURGAS DENTISTAS
DR. ALBINAS J. B E N D Ž I U S
Clinica — X spinduliai — Protežė — Ortodontia
diplomuotas São Paulo Universitete
Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, l.o Andar, Sala 108,
(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19 vai,

Ji netaip senai išvyko į
JAV-bes
dalyvavo Pasaulio
DEJUOJA
Lietuvių Bendruomenės Sei
Kituose priemiesčiuose ne me, New Yorke, o vėliau ap
KALĖDOJIMAS»
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
teko patirti, bet Casa Verde sigyveno pas Nekalto Prasidė
priemiesty žmonės labai de jimo Liet. Seseles Putname.
Nuo spalių 15 d. bus lanko
Bolis Adomavičius 15 ncr.
juoja, kad nėra vandens. Gir Ji laiške "Aušros* choro pir mi lietuvių namai Tautų Par
Vladas Sveikinas ir Jonas Vo
di, jau 15 dienų, kad nėra mininkui rašo, kad studijuo
ke, Santo Andrė, Utingoj, Ca- sylius po 10 ncr. Jonas Čiživandens nė kojoms nusiplau janti specialų kursą anglų kai milopoly, Vila Industrial, Cam nauskas ir Balys Ruzgas iš
ti. Visi laukia lietaus.
ba, o vakaras pas Seseles li pestre ir Vila Barcelona.
Erechim po 7 ncr.
tuanistiką, dainą, šokius. Ji
nuoširdžiai sveikinanti visus
«Aušros*
choristus, pažįstamus.
NUPIOVÊ KOJĄ
Esanti visų išsiilgusi. (Jišven
Kaip tvirtinama, dėl gydy čia sivo gimtadienį 30 spa
Dr. Victor Pedro Saulytis
tojų apsileidimo buvo apleis lių — Red.)
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
DR. ANTONIO SIAULYS
Alta rotação
C. R. M. 10.647
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias dę Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e oas 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, ^576
LIETUVĖ ADVOKAKĖ
-.
Mooca, Fone 92 3991
IRENA GRITÉNAS SPINA praneša savo tautiečiams,
---- --- .r-X- --------- —
kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Lârgo
,
_ _____________________________
7 de Setembro, 52 6* andar, sala 607 (priešais Forum),
nuo 16 iki 18 vai.
Atende-se com bora marcada
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę, or
DR JONAS NICIPORCIUKAS
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėrtęsinį
Cirurgião Dentista
mokė nį gauna šias lengvatas.- 1) konsultãs dovanai,
p/ Universidade de São Paulo
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
-tRAIOS X
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa
Consiiltorloo Rua Cap; Paeheco Chaves, 1266,
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.
Vila Prudente, ToL 6&58A2
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JAUNIMO DĖMESIUI. Kur
važiuosime ir kur stovyklau
eime? Artėjant mokslo metų
pabaigai, jau laikas apsispręs
ti, kur per ateinančias atos
togas keliausime ir kur
stovyklausime. Jaunimas suin
teresuotas d-lyvauti ekskursi
jose, Brazilijoje ar užsienin,
ar stovyklauti, prašomas su
sirinkti spalių mėn. 20 d. 15
vai. V. Zelinon, klebonijoje.
Čia bus tariamasi ekskursijų
ir stovyklos reikalais.
nauu—n
nanawii

LIETUVIŲ KATALIK Ų MO
TERŲ DRAUGIJA, spalio 19
d., 20 vai. ruošia skanią va
karienę, į kurią kviečia lietu
višką visuomenę, ypač mote
ris dar nepriklausančias drau
gijai, susipažinti su draugijos
veikimu. Vakarienė ruošiama
Jaunimo Namuose, Vila Zelinoje susidomėjimas yra dide
lis. Nesivėluokite pakvietimus
iš anksto įsigyti, nes šeimi
ninkėms iš anksto reikia ži
noti kiek bus svečių.
IÍMÉÉBHU

Ž LVIČIO Tėvų Komitetas,
šaukia visuotiną tėvų susirin
kimą kuris įvyks š. m. spalio
mėn. 12 d. 20 vai. (šeštadieni)
Jaunimo Namuose.
Po susirinkimo, bus arba
tėle. Kviečiame visus daly
vauti.
Tėvų Komitetas.
t
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«MŪSŲ LIETUVOJ» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIE TUVIAMS^ ÉZUITAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ

KUS ŠIUO ADR ES
'
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

