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Niksonas - busimasis JAV prezidentas
’’

Lietuvos Kariuomenės Auksinio Jubiliejaus
Šventė — Lapkričio 23-cioji

Jau 50 metu prabėgo nuo
tos laimingos ir reikšmingos
dienos — 23 lapkričio 1918
m., kada buvo paskelbta pir
mas įsakymas organizuoti mū
sų kariuomenę ir šaukti prie
ginklo visus vyrus apsiginimui nuo priešu. O jie 'veržė
si | mūši} Tėvynę iš visų pu
sių.- bolševikai, 'enkai ir her
montioinkai, norėdami mūsų
laisvę atgavusią Tėvynę vėl
amžiams paglemžti.
Lietuviai, tiek amžių verga
vę, nesidomėjo priešų skai
čiumi ir kaip mi’žinai šarvuo
ti lėvynės meile bei išaušu
sios laisvės begaliniu troški
mu, stojo į nelygią kovą ir
ją laimėjo. Tai buvo didžiau
šio jėgų įtempimo ir sunkiau
sių mūsų kariuomenės kruvi
nų žygių metai.
Savanoriai ir kariai nesigai
lėjo savo gyvybės, o tauta
padėjo viską ant atgims au
dios Tėvynės aukuro. Tai bu
vo gražiausias ir laimingiau
sias mūsų Tėvynės periodas
Tas ^parodo kaip turi būti
branginama tautos laisvė.
Vergija yra laikinas mate
rialia pavergimas, nes dva
sios niekas negali pavergti.
Tad šiandieną, minėdami šį
auksinį jubiliejų mūsų myli
mos kariuomenės įsteigimo,
būkime tikri: nors Tėvynė ir
pavergta, bet mūsų dvasia
yra gyva. Lietuviai, išsiblaš
kę po visą pasaulį, turi neuž
miršti, jog Tėvynė pavergta
ir Jsrutalinė jėga sumynė jos
špantas teises laisvai gyventi.
Nieko nėra amžino šiame
pasaulyje. Mes vėl būsime
laisvi ir nepriklausomi. Šildė
Ja tūri būti gyva mūsų min
tyse, mūsų maldose ir mūsų
Širdyse bei kasdieniniame
gyvenime. Nors nežinoma yra

Tėvyne, Mes Budim

PETRAS PAKALNIS

Niekas nėra politikoje taip
greitai iškilęs, tiek žemai puo
lęs ir vėl tiek aukštai pako
pęs kaip fíicardàs Niksonas,
išrinktasis JAV prezidentas.
Maždaug prieš 20 metų jis
buvo eilinis jūros kapitonas.
Užsiėmė ne politika ir ne jū
ra, bet juridiniais laivyno
klausimais.
. *
Išrinktas į senatą kartu su
J. F. Kennedy, jis jį beregint
pralenkė ir 1952 meta’s tapo
viceprezidentu. Pakopęs tiek
aukštai, jis tikėjosi tapti pre.
zidentu; net rnkimus pralai
mėjo tam pačiam demokratui
J. F. Kennedy, kurį anksčiau
buvo pralenkęs, Po to Nikso
nas pradėjo taip greitai smuk
t , kad 1962 m. nebuvo iš
rinktas net Kalifornijos gu
bernatorium. Tą didelį smūgį
jis taip jautriai pergyveno,
kad atsisveikindamas su žur
nalistais, pasakė, jog tai esan
ti ue tik paskutinė rinkimų
kampanija, bet ir pasu, tiuė
spaudo? konferencija.
PALAIDOTASIS KELIASI!

Bet Amerika, kaip sakoma,
yra didelių galimybių kraš
tas. Ir Ričardas Niksonas,
Tėvyne, dėl tavęs —
dingęs iš akių keletą metų,
žygiuojam grandinėm
vėl pradėjo atsigauti. Kadan
hikiuojamės tvorom pieninėm J
gi pinigų jis neturėjo, tai vi
Tėvyne, mes budim —
sų pirma nuvyko į New YorIr amžius būdėsim,
ką ir pradėjo uždarbiauti kaip
Dėl Tavęs troški nai krūtinių!
advokatas. Važinėdamas po
sve linus kraštus savo firmos
Pr e laisvės paminklų' —
reikalais,
jis mesdavo žvilgs
Mes lenkiame galvas:
nį ir j užsienio politiką ir į
Kapai čia tėvynės didvyrių!
užsienio politiką ir studijavo
Prie lasvės paminklų
kitų kraštų reikalus. Rašyda
Sukaupiame jėgas.
mas straipsnius, advokatauda
Dėl laisvo rytojaus jie mirė.
mas ir sakydamas kalbas jis
uždirbdavo kasmet maždaug
Per šve tąją kovą —
§200.000.
Kai 1964 m. senato
Tėvynės g-rovei,
rius Goldvateris pralaimėjo
Jie dėjo gyvybių aukas!
rinkimus,
visų respublikonų
Mes pinam vainiką,
akys vėl nukrypo į Niksoną.
Rubinais žieduotą —
P.rmų patrijotų dėka!
Niksonas vėl atsistojo par
tijos priešaky. Kad šį kartą
Tėvyne neliuski —
jis tikrai laimėtų, buvęs pre
Ir priešų neboki,
zidentas Eisenhoveris nuvyko
Nors audros šėlsta šiaurinės!
j respublikonų konvenciją, šil
Tėvyne, mes budim —
tais žodžiais palaimino buvus)
Ir amžiais budėsim,
savo viceprezidentą ir pats
Tau plaka kiekviena krūtinė!
gavo širdies smūgį. Laimėjęs
rinkimus, Niksonas aplankė
sveikstantį eksprezidentą, ku
išsilaisvinimo progos valanda, viais turime ir bO'i». Daly ris busimajam JAV preziden
bet Kremliaus despotizmas su vavimas aktyviai Pasaulio Lie tui davė gerų patarimų.
birės kaip molinis puodas. Vi tuvių Bendruomenėje, rėmi
sos pavergtos tautos atgaus mas jos visomis pastangomis. NE KAPITALISTŲ VAIKAS
laisvę ir nepriklausomybę.
Savo aukomis parėmimas lie
Dažnai čia ir kitur, sakoma
Šiandieną skverbiasi min tuviškos spaudos, dalyvavi
tis, kad mūsų padėtis tarp mas susirinkimuose, minėji kad JAV viską valdo kapita
tautinėje plotmėje žymiai pa muose ir t.t. Pavergtoje br® las. Jei tai būtų tiesa, tai JAV
gerėjusi. Mes turime Pasau lio žvilgsnis ir mintys už ge prezidentu būtų tapęs ne Nik
lio Liet., Bendruomenę, kuri ležinės užtvaros (gėdos mū oouas, bet jo oponentas Rocapjungia visus lietuvius, kur ro) ragina laisvojo pasaulio kefelleris arba kuris kitas mi
jie begyventų Tad visų kraš lietuvius rikiuotis į laisvės Ėjonierius. Niksonas paeina
tų Bendruomenės Valdybų pa kovą, Tad neužmirškime Lais á neturtingų ūkininkų šei
reiga šiandieną yra šaukti vi vės Varpo aido.- «Skambink mos, ir pačiam Ričardui ne
sus lietuvius į kovą, kaip tai per amžius vaikams Lietuvos! kartą teko gerai prakaituoti,
buvo dalyta 1918 metais. Šių Tas Laisvės nevertas, kas ne dirbant tėvo žemę.
dienų mūsų ginklas yra išlai gina jos!» '
Kodėl Niksonas vėl taip iš
kyti lietuvybę ir pasilikti lie
Garbė Tėvynės Kūrėjams, kilo?
tuviais patriotais, nes «Lietu šauliams ir partizanams!
Į tą klausimą galima ir rei
viais mes esame gimė, lietu
Sav. Kur. J. Čiuvinskas kia duoti daug atsakymų. Vi

KLEMENSAS JURA

sų pirma amerikiečiams gero
kai įgriso Vietnamo karas.
Daugelis tikisi, kad Niksonas
jį greičiau ir laimingiau už
baigs. Kokiu būdu tai bus ga
lima padaryti, to niekas neži
no. Daugelis nori valdžios pa
keitimo ir tikisi tąsi kokio
stebuklo. Daugelis yra įsiti
kinę, jog kada valdžia buvo
demokratų rankos, JAV visuo
met įsikišo į kokį nors karą
ir turėjo daug nuostolių An
tra, negrų riaušės, nesaugu-,
mas gatvėse, plėšikavimas ir
pasimetę studentai įkyrėjo vj
siems. Ši mažuma nori pri
mesti savo valią daugumai.
Gal Niksonas nepajėgs tų pro
blemų pilnai išspręsti, bet jo
saikingi žodžiai ir ryžtinga
valia daugeliui patiko.
ŽADA SU VISAIS
BENDRADARBIAUTI

Laimėjęs rinkimus, Ričar
das Niksonas sakė, kad jo
valdžia bus atvira visoms par
tijoms, visoms idėjoms, visiem
sveiKiern? pasiūlymams ir 11.
Taip sakė ir darė ir preziden
tas Kennedy, iš tiesų, sveikų
elementų ir gabių politikų ar
administratorių JAV turi daug.
Deja, iki šiol tam kraštui trū
ko tukio vado, kaip J. F. Ken
nedy. Nepaisant didelių atlik
tų darbų, prez. Johtisonas nefiugeoeju žmonių (kvėpti, už
degu ir įirauKti į konstrukty
vų darbą, --merikiens y a ne
tik o.znierius, bet ir idealis
tas, norįs pasiaukoti, kietai
dirbti ir išjudi ti sustingusius
vandenis. Žinoma, jei turi ge
rą vuoą. Jei Mksouui -pasi
seks laimėti jaunimą, jis gali
tapti dideliu JAV prezidentu,
Iš ministerių kabineto sąstato
ir kitų artimų bendradarbių
paaiškės, kuria kryptimi ji®
nori eiti.

Niksonas nėra toks JAV
didvyris, kaip savo laiku bu
vo prezidentas Eisenhoveris.
Nedidelė "balsų persvara, jo
naudai, rodo, kad amerikiečių
nuomonės yra labai suskilu
sios. Tačiau reikia pasidžiaug
ti, kad abiejų partijų progra
mos yra labai panašios. Šį
kartą JAV piliečiai balsavo
už tą, kuris vykdys tas pro
gramas. Pralaimėtojas Humph
rey gražiai pasielgė pasvei
kindamas Niksoną ir jam pa
reikšdamas, kad atsakingi
abiejų ;,partijų politikai nori
dirbti kartu. Pats/Niksonas pa
reiškė, kad ypač užsienio po
litikos klausimais, jis mielai
klausysiąs ir Humphrei pata
rimo.

Nors JAV prezidentas u r
didelę galią, bet jis valdo kraš
tą atsižvelgdamas į viešąją
opiniją. Jei Niksonas eis tuo
keliu, JAV pažengs keletą
žingsnių pirmyn ;ir amerikie.
čiai nesigailės 250 milijonų do
lerių išleistų šiems rinkimams-
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Lietuviai Argentinoje
su sykiu iš Maskvos atskridu
siu Vladu Buckum. Jis grįžęs
LIETUVIŲ ARGENTINOJE
Lietuvon iš Argentinos, ten
išgyveno
apie 10 metų. Ar
Si Argentinos lietuvių drau
gija įkurta Prano Staloraičio gentinoje gimusi jo duktė iš
ir kitų iniciatyva 1914 in. lie tekėjo Vilniuje už Brazilijoje
pos 12 d. Pirma ji buvo savi gimusio lietuviuko ir apsigy
šalpos pobūdžio ir joje daly veno Brazilijoje. Duktė vis
vavo 20 narių. Bet narių akai kvietusi ir kvietusi atvykti ji
čius smarkiai didėjo ir išau Brazilijon.
go taip
pat ir kultūrinė
(Argentinos Lietuvių
veikla.
Balsas)
Dabar Susivienijimas turi
apie 600 narių, 7 skyrius, di ♦♦♦
delius, gražius dr. Kudirkos
vardo rūmus, keletą knygy
nų, tautinių šokių ir dainų an
samblj ir t.t.

1968 m lapkričio 22
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Jėzuito tėvo Kipo asmenybė
10-ČIO MIRTUS PROGA

54 METAI SUSIVIENIJIMUI

ATSKRIDO APSIGYVENIMUI

DR. A. S. BUTKYS, negalė
damas vaikščioti, naudodama
Šių metų vidury atskrido sis specialia kėde, baigė uni
iš Lietuvos Ona K. Grigonie- versitetą Jungtinėse Ameri
nė. Ją atsikvetė jos vyras kos Valstybėse. Jis dabar pro
Alfonsas Grigonis, kuris jau fesoriauja Legigh universite
hiianuo 1929 metų gyvena Bue te, Bethlehem mieste,
delphia
va
stijoje
Jungtinių
nos Aires mieste. Ji visą lai
ką gyvenusi Kasčiuku kaime, Amerikos Valstijų mokslo aka
Švenčionių rajone. Ten buvo dem joje jis žymimas kaip
padarytas kolūkis «Naujasis nepaprastų gabumų moksli
gyvenimas», dabar paver-tas ninkas.
tarybiniu ūkiu - valstybiniu
dvaru *Striūnaitis-, k iriame
Illinois valstijos se'd rba jau vedęs Grigonių sū
nus Alfonsas. Yra elektra, ME Pranas Savickas yra pir
kaip ir daugumoje kolektyvi mas lietuvis šiemet išrinktas
nių ūkių.. Ji esanti 59 metų į Ulin is valstijos (prie Čika
amžiaus ir gavusi 23 rublius gos) valstijos seimą atstovu.
ir 25 kapeikac pensijos mė Jis yra demokratų partijos
nesiui. švažiuojant išmokėję narys.
6 mėnesius pensiją pirmyn IIB—11
ir padarę visus reikalingus Íiiãaeaaií
formalumus, kad savo pensi
ją gautų Argentinoje. Niekur KANADA
nedirbę seneliai g?iuna pensi
DŽIAUGIASI ATVYKUSIA
jos 12 rublių mėnesiui.
MOTINA iš Lietuvos Karolis
Ji turėjusi apie 50 arų že Pusinas. J is gyvena Toronto
mės (pusę ha.), treje ą kau mieste. Motina j Kanadą at
lų ir karvę. Pramigti buvę vykusi vieneriems metams.
galima.
Amsterdame ji susipažinusi
IŠ LIETUVOS

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

Tą dieną pulkininkas grįžo
iš įstaigos nepaprastai vėlai.
Ir žmona ir laukiantieji bičių
liai iš karto pamatė, kad Oržechovskis atėjo pasikeitusiu
veidu, prislėgtas. Pradėjo klau
sinėti jį, kas atsitiko. Neišlai
kė žmogus, virtuvėje išsipa
sakojo žmonai. Ta pasitarti
su Suša ir Kola — jie visgi
išbandyti draugai, seni patyrę
vilkai, gal ką sugalvos.
Ir sugalvojo. Nepasiduok’
girdi, koks čia nusikaltimas,
kad iš žydo paėmei kyšį?. Àr
tu pirmas? Patarti tai jie bu
vo smarkūs, bet po poros mi
nučių jau visi išdundėjo, pa
likdami pulk. Oržechvskį vie
ną. Draugystė vienas dalykas,
o savo kailis — vis arčiau:
•v
reikia gelbėtis, nes drauge
kostavome, drauge vodką gė
rėme, dar ir mus įtars. Ge
riau tą naujieną paskubėti
pranešti «po nečaletvu» — pi
liečių apsaugos departamen
tui — ir ten kitataučių buvo

pilna. Taigi pranešė, ir tuo
būdu nuėjo iki prokuroro.
Tremtinių skyrių panaikinau.
Jo bylas ir funkcijas, susita
rus, perdaviau juridinei da
liai, kuri veikė savarankiš
kai, jau pradžioje minėto ka
pitono P., prityrusio ir tikrai
garbingo asmens, vadovybėje.
Karantinas Obeliuose dar pas.liko ilgiau Tremtinių sky
riaus etatus išdalinau provin
cijai, kad sustiprinti rajonų
veikimą.
Vietoj atsistatydinusio Šiau
lių viršininko, ruso, pulk, lei
tenanto Z., parinkau iš cen
tro sekcijos vedėją lietuvį,
viyr. leitenantą Č. Drastiškas
raštinių darbo sumažinimas ir
instruktavimas, visą dėmesį
nukreipęs į sekimą, davė ge
rų rezultatų.
RAJONUS BELANKANT
x

Pradėjau lankyti punktus,
kad arčiau pažinčiau jų veik
lą vietoje, lankyti žmones,
kad pažinčiau administraciją

(tęsinys)

Liepos 21. Kadangi čia nie
kas man negalėjo patarti del
architekto bažnyčiai ir na
mams, aplankiau prof Ereta,
'• kuris mane mielai priėmė. Ap
/žiūrėjau bažnyčią su jo nuro
dytu architektu. Liepos 24.
Aplankiau popiežiaus delega
tą arkivyskupą Zechinj. A kš
toje Panemunėje aplankiau
seimo pirmininką prel. Stau
gaitį. Delegatas priėmė malo
niai, bet nepadrąsino ateičiai.
Tuojau tęsiau lietuvių kalbos
studijas. Liepos 27 Su T. An
druška pas jo draugą Roma
ną, kuris prižadėjo duoti vėl
tui statybai medžiagos. Lie
pos 31 d. Paruoštos man kam
barys kitoje namo pusėje.
Taigi, po 150 metų pirmasis
jėzuitas vėl mūsų senoje ko
legijoje. Šv. Ignaco šventėŠvęsd mas tą dieną, kartu su
šoferiu iškroviau pirmuosius

4.000 padovanotų akmenų. Rug
piūčio 5. Su didele seselių,
moksleivių ir savo paties bai
me pirmą kartą perskaičiau
maldas po mišių lietuviškai».
Taigi, per dvi savaites T. Kipas susipažino su jam reika
lingais žmonėmis, jau turėjo
dalį medžiagos bažnyčios ir
namų remontui ir pradėjo var
toti viešai lietuvių kalba.
Pr f. St. Šalkauskis rašė, kad
vėlyvą 1923 m. rudenį jis kai
bėjęs su T. Kipu lietuviškai
(Židinys, 1938 m., Nr. 7). Ne
praėjus nei vieneriems me.
tams, T Kipas jau sakė pa
mokslus lietuviškai atremon
tuotoje bažnyčioje ir skaitė
paskaitą katalikų kongrese
Kaune «Ta paskaita», — kaip
išsireiškė Nüncijus, «T. Kipas
užkariavo visą Lietuvą».
SUNKUMUOSE SU SAVAIS
IR VALDŽIA. Iš tiesų, k'l T.
Kipas užkariavo daugelio lie
tuvių širdis, jis pergyveno

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

rezidencija
R. Joaquim Piza, 204
Tel 31 2548

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4 o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik; 18,00 vai.

JONAS TAKU T IS.
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

daug kovų ir gavo nemaž L
smūgių. Visų pirma, jam bu
vo labai nemalonu, kad, atku
riant Lietuvos Jėzuitu Pro
vinciją, jo ir T. Beaedikto
Andruškos S. J. nuomonės daž
nai išsiskirdavo. Paskui jis
nusivylė T. Andruškos drau
gu Romanu, kuris sudarė T.
Kipui daug finansinių rūpes
čių
1925 m. pradžioje taip pa
blogėjo santykiai tarp Lietu
vos Vyriausybes ir Šv Sosto,
kad T. Kipas, siunčiamas pro
vincijolo, turėjo vykti į Romą
ir nušviesti susidariusią pa
dėtį jėzuitų generolui ir da
bartiniam kardinolui Giusep
pe Pizzardo. Sekamieji me
tai buvo dar audringesnį, nes
paėmus valdžią socialistams,
iškilo gimnazijos egzistenci
jos klausimas. Jei socialistų
Vyriausybė neįsileistų į Lie
tuvą svetimtaučių jėzuitų, kaip
nenorėj) įsileisti T. G. Suedhoffo S. J., tuokart nese
niai atidaryta gimnazija būtų
priversta tik vegetuoti.
Prie T. Suedhoffo inciden
to kaip tik tuo metu prisidė
jo dar ir kitas; socialistų
spauda paskelbė žinią, kad
Tėvai Jėzuitai pagrobė ne
pilnametį Antaną Senavaitį ir
išsiuntė jį į naujokyną. Išaiš
kinus T. Suedhoifo ir
Senavaičio nesusipratimus, pa
dėtis šiek tiek pagerėjo, o
po 1926 metų gruodžio 16
dienos perversmo ji esminiai
pasikeitė, nes respublikos pre
zidentu tapo Antanas Smeto
na su kuriuo T. Kipas susi
pažino 1923 metais spalio 8
dieną. Toji pažintis greitai
išsivystė į nuoširdžią ir inty
mių draugystę, tvėrusią ik
A. ómetuuue mirties.

L Bus daugiau)

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirHm pas lietuvius I

— apskrities viršininkus ir
karo komendantus, su kuriais
daugiau ar mažiau, mūsų dar
bo sritis turėjo ryšį.
Teko pakeisti ir apsilanky
mų į rajonus taktiką. Mano
tikslas buvo apsilankyti neti
kėtai. Netikėtai ne tam, kad
užklupčiau ir ir išbarčiau už
netvarką. Tai būtų per smul
ku. Žvalgybos srityje oarbas
yra be galo įtemptas, ėda
nervus, ir drausmė reiškiasi
ne kulnų sumušimu ar patai
kavimu virši [liukams.
Kontražvalgybos tikslas bu
vo apvalyti Lietuvą nuo ken
kėjų, dirbančių kitų valstybių
interesams, nuo savanaudžių
sabotuojančių valstybės pas'
taigas atstatyti kraštą visų
jos žmonių gerovei. Sekimo
dąj;^ dirbantieji turi tai mėg
ti, b,ūti bešališki, mokėti išlai
kyti paslaptį, jų sužinotą ar
kitų jiems patikėtą.
Toks pareigūnas bus bran
ginamas viršininkų, ir jam ne
grės pavojus būti atleistam,
kol jis norės tarnauti. Tenka
pripažinti, kad tokių buvo
dauguma.

Bet aš nutolau nuo temos.

Nutaręs aplankyti vieną aps
krities miestą netoli demarka
cijns zonoj, iš vakaro prane
šiau šoferiui, kad pasiruoštų
6 vai. ryto ir paimtų iš auto
bataliono pakankamai ben
zino.
Atvykęs į numatytą vietą,
nors dar buvo anksti 8 vai.
ryto, radau visus tarnautojus
susirinkusius, švarią raštinę,
bet viršininko neradau. Pava
duotojas, ypatingiems reika
lams valdininkas D., paaiški
no, kad viršininkas, sužinojęs
apie mano atvykimą iš vaka
ro, kažkur dingo. Kytą jis ga
vo pranešimą iš pasienio sar
gybos, kad viršininkas (ru
sas) L. pabėgo j Lenkiją.
Grįžęs į Kauną, prašiau sa
vo padėjėją ištirti, kastprane
šė į punktą apie mania pla
nuojamą apsilankymą. Pasiro
dė, šoferis telefonavo į • auto
batalioną dėl benzino *i> at
sarginės padangos, o žvalgy
bos skyriaus telefonistai, ka
reiviai, paskubėjo perspėti
punktą. Nuo to laiko nesaky
davau, kur važiuoju, o šoferį
įspėjau visuomet turėti pa
kankamai benzino.
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NETIKĖTAS INFORMA
TORIUS

Vėlų vakarą, jau po 11 va
landos, po ilgo pasikalbėjimo
su asmeniu, tik ką grįžusiu
iš Sov. R”sijos, neskubėda
mas grįžau namo. Nakties me
tu, kai eidavau kai kada pės
čias, mane sekdavo gerokai
atstu du mano «sargai». Jie
buvo reikalingi ne tiek ap
saugai, kiek kitokiems reika
lams. Pasukęs į šuninų gatvę,
girdžiu užpakaly savęs vyro
žingsnius, ir staiga prabyla
rusiškai:
— Ponas viršininke, neatsigręžkite, eikite, kaip ėjęs;
kur galėčiau kalbėtis su ju
mis? Aš turiu svarbių žinių.
Netikėtumas yra visgi neti
kėtumas. Nežinodamas kas ir
kokiais tikslais užkalbino ma
ne, nusprendžiau pasikeisti
pozicijomis: padaręs pora
žingsnių, sustojau ir atsirė
miau į tvorą «pasitaisyti» ba
to raikštelių. Tuo būdu aš
priverčiau nepažįstamąjį pra
eiti pro mane. Tai buvo 22—
23 metų, aukšto ūgio gerai
sudėtas vyras žydų tautybės.
Aš pasitaisęs batą, neskubė
damas ėjau savo keliu. (8. d.)
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Ieškokime sau daugiau bičiuliu!

Lietuvybė Sov. Lietuvoj
Apie okupuotąją Lietuvi
nuo 1945 metų visokiais kana
lais rinkau žinias: tai per,
tremtinius, atsilankiusius Lie-';
tuvoje, tai per iš Lietuvos at
vykstančius žmones, tai per
Montrealyj 1967 metų paro
dos metu atsilankiusius skait
lingus lietuvius, tai laiškais,
tai per spaudą. Ir esu paty
ręs iš eilinių Lietuvos žmo
nių ir nepriklausomybės lai
kų autoritetų, ir dabartinių
autoritetų nuomones, kurias
čia ir pranešu,

1. Visi, visi iLietuvos žmo.
nės okupantų rusų neapken
čia ir jais nepaprastai bo
disi.

listus» atgabena rusus, tuo
tarpu iš Sibiro atvykstantiem
lietuviam neduoda nei darbo»
nei butų ir jie priversti kraus
tytis atgal, c| į kolūkius ir
jau veikiančius fabrikus ga
bena «specialistų* vardu ru
sus. d) Gudijai — Bielorusijai priskirtose srityse, nors
"daugumas jų šimtu procentų
lietuviškos, nė vienos lietu
viškos mokyklos neleidžiamą
įsteigti, nors carų okupacijos
laikais ten veikė lietuviškos
mokyklos Vidžiuose. Velenuo
se, Pelekose, Apse, Brėslau
koje ir kitose vietose, e) Gu
dijai priskirtose lietuviškose
vietose vietose neleidžiama
steigti jokių lietuviškų susi
būrimų, dainos ar šokių an
samblių, Prieš kelis metus
Vilniaus ir Kauno aukštųjų
meno ansambliai buvo pradė
ję lankyti Gud’jai priskirtose
vietose lietuvius, bet kadan
gi tie atsilankymai išvesda
vo tautinėm šventėm, į, ku
rias suplaukdavo lietuviai iš
toliausių Gudijos vietų, tai
Lietuvos okupantas tą lanky
mąsi uždraudė, ir dabar ten
vyksta tiktai tylūs, sunkus
pasipriešinimas, visus žvilgs
nius nukreipus į okupuotąją
Lietuvą, kur lietuviškasis reiš
kimasis dar vyksta.
4. Akivaizdoje čia išdėsty
tų faktų, kurių, manau, skai
tytojai turi dar daugiau, visi,
visi Lietuvos žmonės laukia
iš mūsų, laisvėje esančių PA
GALBOS.

2. Visi, visi Lietuvos žmo
nės, neišskiriant nei komunis
Mūsų visuomenėje ryškėja mintis, kas liečia Lietuvos tų, nei įvairiose pareigose
laisvinimą, kad perilgai visas viltis dėjom vien tik į Ame dirbančių, laukia, kaip išga
nymo. Lietuvos laisvės ir ne
riką.
priklausomybės grąžinimo.
Neseniai pasaulį apvažiavusiam VLIKo pirmininkui dr.
3. Didžiausia nelaime ir di
J. K. Valiūnui daugely šalių pavyko per televiziją ir radiją
džiausiu pavojum Lietuvos
kalbėti Lietuvos reikalais, spaudoje paskleisti žinių apie Lie
žmonės, — visi, — laiko oku
tavą ir jos išlaisvinimo pastangas. Jis net išgavo iš filipinie
panto didžiausiomis pastango
čių pažadą iškelti Lietuvos pavergimo klausimą Jungtinėse
mis ir didžiausiu spaudimu
Tautose.
vykdomą lietuvių nutautinimą
Dr. J. K. Valiūno išvada; reikia daugiau asmeniškų kon slavmimą, kuris vykdomas vį
taktų su įtakingais žmonėmis visuose kraštuose; būtina galė šokiomis priemonėmis: a) Jei
ti pristaty i atitinkamą medžiagą diplomatams, kai tie kokių gu mokykloje atsiranda trys
nors dokumentų paprašo; reikia sekti tarptautinę politiką ir lenkai ar gudai ir nutaria,
kiekviena proga kelti Lietuvos pavergimo neteisybę. Reikia kad jiems reikalinga lenkiš
ir pinigų. Trumpai tariant, mūsų veikla turi būti tarptautinio ka, ar gudiška, ar rusiška mo
pobūdžio.
kykla, tai lietuviai baiso ne
turi, ir mokykla išverčiama į
slavišką, b) Rusams atgaben
Kiek turime sugebančių pasinaudoti dr. Valiūno patari ti į Lietuvą sugalvoja kokį
mais pasekti jo pavyzdžiu? Yra keliaujančių lietuvių po pa fabrikėlį ir j tm neva «specia
saulį, bet tai daugumoj turistai. Turistai neturi nei noro nei
pasiruošimo būti diplomatais. Bet turistų turime važinėjančių
po įvairias šalis tarnybos reikalais, siunčiamų įvairių bendrovių. Turime mokslininkų, kurie vyksta į tarptautinius su
važiavimus. Turime svetur studijuojančių, vieną kitą net
Taikos korpuse. Šie žmonės sugebėtų būti Lietuvos «ambasa
Spokso seniai abu
Komunistinė propaganda
doriais» ir turėtų galimybių prieiti prie žmonių aukštose po
Į svyruojantį sūnų,
minėdama praeities dienas’
zicijose. (Jų būtų ir Brazilijoj. Red.). Bet viena bėda: tokių
Eole šis savo svitą
mėgsta pasišaipyti iš sumiesžmonių nedaug.
seklyčion pakviečia.
čionėjusių, į ponus išėjusių
Kiek turime žmonių, sugebančių greit ir tinkamai pa
...Klausos seniai pernakt,
ruošti reikiamus duomenis vienu ar kitu klausimu? Afrikos sūnų, kurie užmiršdavo ūky
je
vargstančius
tėvus.
P
r.
Ka
’ip sūnus ir sveteliai
tautos mieliau skaito prancūzų kalba, Pietų Amerikos —
Raščius «Šluotos» puslapiuo
Kritikuoja kažkokį ten
ispanų.
se paskelbė satyrą «Viešna
Bachą ar Lietą...
.Kiek turime žmonių rimtai sekančių įvairių tautų politi gė», liudijančią, kad tokių
Pradalgiuos vasarojus
ką ir sugebančių iškelti mūsų reikalą taip, kad jis atrodytų šiaudinių ponų jau spėjo išsi
Sudygo
ir pūna,
natūraliai išplaukiąs iš išsilusių politinių situacijų?
auginti ir komunistinė san
Kad taukais, lyg meška,
Ir žmonių ir pinigų turime labai mažai, tad reikia dai tvarka,
brigadierius apaugo.
rytis talkos svetimtaučių tarpe. Jų galima surasti. Tik rei
«Džiaugias
močia
žila,
kia noro ir pastangų.
Bet... jau rytas, ir «Volga»,
Džiaugias tėvas sukumpęs:
Laku sutviksėjus,
Atvažiuoja iš miesto
Iš alyvom apaugusio kiemo
sūnus paviešėti!
vėl rieda...
Artimiausi mums, kurie sielojasi tais pačiais reikalais
yra latviai ir estai. '
Iš pakraigės tamsios
Lieka pirkioj tušti
Trims Baltų tautoms atskirai kreiptis j visas pasaulio
Nukabinamas kumpis
Buteliai nuo konjako,
šalis neįmanoma ir neišmintinga. Lietuvos reikalo atskirai
Ir gabenamos pagalvės
Na, o seniai — kieme
niekas neklibin . Jei vaduojame Lietuvą, norom nenorom tu
pūko į klėtį,
po klevu, nusiminę...
rime vaduoti ir Latviją su Estija. Užtat būtina pradėti galvo
ti kaip galėtumėme sujungti savo jėgas
Tėvo rankos suvirpa
Ir netrukus iš «Volgos»
Paknopstom išgriūna
Ir sviedžia ant tako
Reiktų pagalvoti apie lietuvius, latvius ir estus, kurie
dar nepajungti žmogaus teisių reikalavimui pavergtiems sa
Ką tik gautą iš laukto
Su glėbiais butelių
te tautiečiams. Yra nemažai žmonių, kurie tradicinėj mūsų
sūnaus penkrublinę.»
apsiklausę piliečiai...
Veikloj nemato vertės, bet tikslo svarbos neneigia. Yra ir
)
•
tokių, kuriems į darbą įsijungti trukdo silpnas tėvų kalbos » 4» 4» 4» 4» 44-4» 4» 44» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» 4» OO ■»
mokėjimas. Prie pastarųjų galima priekaityti ir nemažai sve
timtaučių sukūrusių šeimas su lietuviais, latviais ar estais. jau spėjo ją apšaukti «agitatorių gauja». Nors lietuvių vi
Jie irgi mielai prisidėtų, jei turėtų galimybę. Bendra baltų suomenė apie ją beveik nieko aežino, bet ji kilo iš lietuviu©
organizacija, kurioj būtų vartojama gyvenamojo krašto kal se tokio plataus atgarsio turėjusio lapkričio 13 d. žygio. Tai
Baltic Appeal to the United Nations, arba sutrumpintai vadi
ba, batų kaip tik toks vienetas, kurie galėtų suburti daug
naujų rankų bendram darbui. Tokia organizacija galėtų pa nama BATUN.
Lietuviai turėtų arčiau susipažinti su šia organizacija
traukti tuos, kurie nori ieškoti naujų būdų brautis į pasau
jr ją paremti. Reikia bandyti visus kelius Lietuvos laisvi
lio sąžinę.
Teoretiškai tokios baltų organizacijos kurti nebereikia. nimui.
Elona Vaišnienė
Tokia organizacija jau egzistuoja nuo I960 metų ir sovietai

Sūnus is miesto

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

110.000 ha ariamos žemės
ir pievų pernai metais Lietu
voje buvo patręšta ir pakal
kinta iš lėktuvų. Šiais metais
Jokiškėlio Sovchoze mėginta
iš lėktuvų purkšti ir skystą
sias trąšas — forforą su azo
tu. Bahdymų metu ,lakūnas
UžunĮiškis per dvi dienas pa
tręšęs 70 ha plotą. Lėktuvas
skrisdamas paliekąs 25 m.
pločio juostą. Tačiau toks
tręšimo būdas sukeliąs ir kai
kuriuos pavojus.
— Kvarcinio smėlio paruo
šimo fabrikas tebestatomas
prie Anykščių, kur yra didžiu
lės gero smėlio atsargos. Fa
brikas vadinsis savo vardu,
bet bus Panevėžio stiklo fa
briko cechas. Nors fabrikas
jau seniai statomas, bet vis
negalįs išsivaduoti nuo pas
tolių. Jau esąs pastatytas 40
m. aukščio bokštas, kuriame
tilpsią apie 1Ü00 tonų smėlio.
Fabrikas galėsiąs duoti 800
tonų perdirbto smėlio kiek
vieną parą. Esą apskaičiuo
ta kad Anykščių apylinkėse
esančio kvarcinio smėlio už
teksią 60-čiai metų.
II Tl
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LIETUVOS-LENKIJOS KUL
TŪROS mainai kelia įtarimąPraėjusių metų vasarą Vilnio
je sunku buvo užtikti savai
tę, kartais net dieną, kurią
nebūtų kokio nors lenkų iš
Lenkijos koncerto, vaidinimo
ar parodos. Panašiai ir šiais
metais.
Tas kultūrmainiavimas su
lenkais iš pradž ų Lietuvoj
beveik visiems patiko. Len
kai, bent viešai oe>odė jo
kių pretenzijų į Vilnių ir ne
kėlė jokių ginčių, o svarbiau
«ia tie pasisvečiavimai lenkų
Lietuvoj ir lietuvių Lenkijo
je, sudaro progos pajusti bent
dalinės nepriklausomybės at
mosferos. Tačiau ilgainiui ta-‘
sai kultūrmainiavimas lietu
viams ima atrodyti įtartinas.
Lietuvių ansambliai bei tu
ristai svečiai Lenkijoje lan
kytis gauna daug reč au pro
gų. Lenkijos svečiai taip uo
liai lankyti Vilnių gauna lei
dimą iš Sovietų Sąjungos ir
visai užmiršta tų miestų, ku
rie prieš karą priklausė len
kams, o dabar Gudijos respu
blikai.
Niekur Sovietuose neduoda
ma tiek privilegijų lenkams,
kaip Lietuvoj. Nuo 1952 metų,
valdžia ir partija Vilniuje lei
džia dienraštį lenkų kalba.
Tos privilegijos neturi buvu
sios Lenkijos srytys, dabar
priklausančios Gudijos respu
blikai. Ten nėra jokių lietu
viškų mokyklų.
18 Vilniaus buvo leista išsi
kelti į Lenkiją tiems, kurie
sugebėjo įrodyti esą lenkai.
Išsikėlė apie 200.000. Tai ne
galėjo daug lenkų likti, Liko
gudiškai kalbėjusių vietinių
nemaža. Kodėl tik Vilniuje te
kia lenkiškumui palanki po
litika?
(E)
iiwwbbi
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MÚSU JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS,

Lietuvis ar brazilas?
Jaunimas susiduria diskusijose savytarpy ir
su kitais su daugel klausimų. Bene labiausiai ka
muojantis klausimas yra:
— Kas aš; lietuvis ar brazilas, lietuvaitė ar
brazile? Sis klausimas vargina pirmiausia dėl
neaiškios tautybės sąvokos, neaiškaus tautos ir
tautybės supratimo. Tad
- KAS YRA TAUTA IR TAUTYBĖ?
A'sakymai j šį klausimą gana įvairūs, net
migloti. Vieni sako;
— Tautą sudaro: kraujas, papročiai, kultū
ra, teritorija, kalba.
Kiti nurodydami žydų tautą, mano, kad ga
lima apsieiti ir be kalbos, ir be savos teritori
jos, ir net be savo kultūros. Treti gi tvirtina;
Tautai sudaryti nė vienas tų elementų
nėra būtinas. Svarbiausia - asmeninis nusiteiki
mas ir pagal tai apsisprendimas būti vienos ar
kitos tautos nariu.
Kuriuo tad atsakymu turi gi remtis jauni
mas, išaugas svetur?
Vida Tamulaitytė, kurios straipsniu (Tėv.
Žib., 23.Xl.67) čia sekame, reiškia nuomonę, kad
tautybės supratimas aiškinti n-.s giminystės ry
šiu. Juk, sakysim, mano brolis, ar pusbrolis, ar
net labai tolimas giminaitis vistiek tokiu ir pasi
liks, kur ir kaip jis begyventų. Priaugantis mū
sų jaunimas daug lengviau suprastų paaiškinus,
kad visi lietuviai yra giminės, kurių giminystės
ryšys tęsiasi nuo gilios senovės. Juk išįtikro pra
eityje lietuviai buvo susiskirstę giminėmis. Anka
čiau ir įvairios pasaulio tautos vadinosi giminė
mis: slavų gimines, germanų giminės, aisčių ar
ba baltiečių giminės i t.t.
Tautos sąvoka pradėjo rutuliuotis tik prieš
pora šimtų metų. Reiškia, giminystės ryšys yra
tautų pagrindas Lyditinės tautos, kaip Kanada,
JAV-bės, Šveicarija, to ryšio niekada neturės,
nors ilgų amžių bėgyje j.s susikurs anuos ele
mentus.
Nors giminystės ryšys ir ne visai užpildo
tautybės supratimo apimtį, tačiau tokia aiški tau
tos samprata padėtų vaikui ar jaunuoliui atsipa
laiduoti nuo kankinančio klausimo, kodėl jis yra
ir turi būti lietuvis?
DVIEJŲ KULTŪRŲ LIETUVIS

Tautybės šitoks ar kitoks išaiškinimas prak
tikoje vistiek nėra apsprendžiamas veiksnys.
Mat, atrodo, neįmanoma priimti šalia lietuviško
sios tautybės, gautos pačiu gimimu, dar gyvena
mojo krašto tautybę. Gal. dėl to trečiosios, — o
dažnai ir antrosios
ketvirtosios išeivijos ar
tremties lietuvių karta įsilieja svetimon gyvena
mojo krašto bendruomeiįėn be žymės.
Be abejo, tame pačiame asmenyje negali
būti dviejų tautybių. Tačiau bet kurios tautos
žmogus gali pajėgti suderinti savyje dvi kultū
ras. JAV^se, Brazilijoje, turime tiek lietuvių čia
gimusių ir augusių, kurie šalia lietuviškosios įsi
savinę amerikonų ar brazilų kultūrą, netapo ame
rikiečiais ar brazilais. Juk didelė dauguma anglų
ir žydų, gyvenančių Brazilijoje, netampa brazi
lais. o tik Brazilijos žydai, anglai, jos piliečiai.
Taip ir lietuvių vaikai bei jaunimas, laiky
damasis lietuvių kilmės bei kultūros bei lygia

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jonas Mekas

Sėjos laikas
Jonas Mekas savotišku lyrizmu pu
eiau eiliuota proza yra gražiai aprašęs
Lietuvos gamtos ir žmonių gyvenimą(Semeniškių idilės. Gėlių kalbėjimas).
Jis išgarsėjo Amerikoje taip pat kaip
filmų statytojas ir režisierius. Šiemet
Jis laimėjo 40.000 dolerių Fordo premi
ją už savo naująjį filmą.
Kai pirmas tirštas Lpų žalesys
nutyška alksnių krūmais, rausvučiais atža ynais
laike pirmo miškų žalesio —
sunkios arklių kojos, plūgai ir kapliai
ima plėšti juodus, įsigulusius laukus.
Ir visais laukais, visu pavasario skliautu
girdi botagų pliauškesį, ir varomų arklių,
ir virstančių veiėnų čežesį
o augštuose smėlynuose, ir daubu dugnu,
per įsigalėjusių dirvonų nugaras
brūžias kliūdamos ir rėždamosios žagrės.
Jau greit nubals, sušils išartos dirvos,
ribuliuojai čioj skaidroj įdulks dangaus skliautą
ir tiktai sunkūs, dideli laukų vežimai,
su baltais grūdų maišais stovės palaukėmis,
ir tik sėjėjai, užsikabinę ant krūtinių
pilnas sėtuvės — žingsniuos laukuose,
ir dusliai dundėdami savo medinėmis širdimis
risis sunkūs velenai, šokinės akėčios.
Nes, štai, sultingo, tiršto krūmų žalesio.
piemenų birbynių, geltonų trainių žydėjimo —
pavasario lietų ir sėjos laikas.

gerai pasisavinę brazilų kultūrą, neturi jokio bū
tinumo tapti brazilais, o tik būti gerais Brazilijos
piliečiais ir Brazilijos lietuviais! JAV-se d ugybė
iš jaunųjų kartų jaučiasi tikrais lietuviais, gerais
amerikiečiais ir vadina save «Amerikos lietu,
viais*.
Žinoma, tai nėra lengva, nevyksta savaime
Tačiau jei aplinkiniai žmonės — tėvai, giminės
įtakingi žmonės ir craugai nori ir savo pavyz
džiu tai parodo — tai ir vaikai, jaunuoliai no
rės pamėgs lietuviškąją kultūrą, nusiteiks ir jau
sis lietuviais.
Nuo to nusiteikimo, kilusio iš dažnų, gražių
ir stiprių lietuvių kultūros ir dvasios pergyveni
mų, priklausys vėliau ir sąmoningas apsisprendi
mas būti lietuviu, jaustis B azilijos lietuviu. Ki
taip taps ir apsispręs būti brazilu Jei tai didele
proporcija gali padaryti anglai, žydai, airiai emi
grantai - tai kodėl mes, lietuviai, negalėtume?1

Vientisa
asmeynbė
*. ,
Jaunas žmogus, jauna individualybė nori
save išryškinti grupėje. Grupė turi savo skirtin
gą «aš» arba kolektyvinį «mes».
GRUPINIS INDIVIDUALIZMAS

Tuo jaunimas išsiskiria nuo senimo. Pra
džioj išsiskiria opoziciškai. Senimas, kaip pa.
prastai, stato savo reikalavimus, kurių jaunas in
dividualizmas nepakelia. Bendras visų nusiteiki
mas: nepriimti, ką seniai sako ar nori Jie nori,
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kad kalbėtume lietuviška •
«Nekalbėsim!»
Yra kita senių ir mokytojų
kategorija, kurie nori, kad
kalbėtume tik angliškai. "Ne
kalbėsim!»
— Kodėl jūs demonstruoja
te lietuviškumą, kur nereikia,
o kur reikia — ne?
- Mes nedenonstruojamę,
bet taip mums geriau. Mūsų
problemos kitokios nei ame
rikiečių Skiriamės nuo jų
pažintim, pažiūromis, gal ir
jausena. Dėl to bendra» jam
atskirai ir kalbam lietuviškai.
Kalba yra lyg skiriamoji
etiketė pabrėžti gilesniam skir
tumui, kurį jaunas jaučia ir negali nejausti. Tą
jaučia ir trečiosios kartos lietuviai.

BŪTINAS VIENTISUMAS.
Grupinis individualizmas išsibaigia su stu
dentų amžiumi. Studentai jau domisi savo tauty
be žymiai giliau. Be kitko, seniai jų nebeerzina,
dėl to ir su jais porina savo kalba. Tautinė indi
vidualybė vis labiau įsilieja į asmeninę. Jos abi
lieka kaip kertiniai akmenys būsimam origina
lui, kuris atsiremia į prigimtį, iš prigimties ka
mieno, savo kilmės, nelengva išsivaduoti. Ir bū
tų neprotinga. Žmogus juk nori išaugti vientisas,
nesuskilęs ir nepasimetęs. Yra tretysis kelias
suderinti svetimas įtakas, kultūras, jas išlyginti
pagal savo kamieno reikalavimus.
Štai viena mergaitė, baigusi pirmąja kolegi
ją Amerikoje. Toliau ji studijavo Prancūzijoje ir
nūn ji prancūzų literatūros daktarė. Pirmcn ei
lėn ji jaučiasi lietuvė, rašo gerus eilėraščius lie
tėviškai ir augina savo pirmąjį sūnų lietuviukuKita prie savo lietuviškojo kamieno priderino
net tris kultūras anglų, prancūzų, ispanų Jos
abi ryškios, vientisos, originalios asmenybės.
Žinoma, yra daug kitokių pavyzdžių Viena
mergaitė nori išrauti iš savęs lietuviškumą Ko
voja prieš viską, kas primena jos kilmę. Ji save
laužo ir kitus apkartiua. Kokia iš jos anglosak
se, ar iš kitos brazile? Nei šis, nei tas!
Žiūrėki, ar bent vienas dideli originalus
' pasaulio talentas išaugo šalia savo tautos? Ar jų
kūryba nėra nuspalvinta tautinėm spalvom, kolo
ritu? Galvoki; kur gi tu atrasi save ir kur labiau
išryškinsi savo talentus ir dvasios turtus, jausie
si, tarp savųjų, lyg namie?
iš knygos «Moderni mergaitė»

GYVAFVARAS TARPTAUTINIAME
ŠOKIU FESTIVALYJE PRANCŪZIJOJ
Kanadoje esančio Hamiltono miesto lietuvių
tautinių šokių šokėjų grupė «Gyvatvaras» buvo
parinkta atstovauti Kanadą draug su Moutrealio
prancūzų šokių grupe tarp.autiniame šokių festi
valyje Prancūzijoje.
Nuvykus jiems Prancūzijos miestan Toulou
se, jų atvykimą atžymė o abu dienraščiai ir tele
vizija. Juos pristatė kaip lietuvius ir gėrėjosi jų
autentiškais spalvingais rūbais. Dar prieš festiva
lį pasirodė kurortiniame kalnų miestelyje Ame
lie de Beins prie Viduržemio jūros. Festivalio
metu turėjo tris pasirodymus Montrejėau mieste.
Po pirmojo pasirodymo atėjo tuoj po programos
jųjų pasveúinti Kanados generalinis konsulas
Renė Garneau. Jis nuoširdžiai padėkojo ir sakė
si niekada nepraleisiąs progos pamaiyti lietuvių
tautinių šokių. Baigiantis festivaliui, miesto bur
mistras ju®s apdovanojo diplomu ir kitokiomis
dovanomis...Grįžo atgal Kanadon rugpjūčio. 21
dieną, atlikę jiems skirtą uždavinį — ge^af re
prezentavę? Kanadą ir išgarsinę Lietuvos viardą.
Taigi, lietuvių tautybė šiems jaunuoliams neiiitik
nekliudė, .bet padėjo iškilti į savo gyvenamojo
krašto — Kanados reprezentantus.
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Gimdymu Kontrolė ir įvairus Veiksniai
Pauliaus VI enciklikoj «HU
MANAE VITAE - ŽMOGIŠ
KOJI GYVYBĖ» apie gimdy
mų ...natūralią kontrolę taip
rašo;

DORINĖS VEDUSIŲJŲ
PASTANGOS
«Bažnyčia ne kitaip elgia
si su žmonėmis, kaip atpirkė
jas. Ji žino žmonių silpnumus
^vedusiųjų santykiavime), ji
gailisi minios; ji priima inusidėjėlius. Bet ji negali (atsisa
kyti mokiusi įstatymo, kuris
tikrumoje yra žmonių gyveni
mo įstatymas. |Jis atsirėmęs
į pačią savo kilmės tiesą ir
vedamos Dievo Dvasios...

«Dora gimimų kontrolės
praktika vi’ų pirma reikalau
ja, kad vyras ir žmona įsigy
tų ir turėtų tvirtus įsitikini
mus, liečiančius gyvenimo ir
šeimos tikrąsias vertybes. Pro
tu ir laisva valia viešpatauti
instinktams — tai be abejo
reikalauja asketikos, dorybių
praktikavimo.
Šitokia drausmė, kuri yra
tikrai būtina vedusiųjų porų
tyrumui, ne ūk apsaugoja ve
dusiųjų meilę, bet jai teikia
aukštesnę žmogiškąją vertę.
Ji reikalauja pastovių pastan
gų, ir jos teigiam Je įtakoje
vyras ir žmona pilnai išvysto
savo asmenybes, praturtinda
mi jas dvasinėmis vertybė
mis. Tėvai taip pat sugebės
daryti gilesnės ir veiksmin
gesnės Įtakos savo vaikų au
klėjime. Jų vaikai ir jaunimas
augs, teisingai vertindami žmo
giškąsias vertybes.

ATSIŠAUKI MAS į KITUS

VEIKSNIUS. .
«Viskas, kas moderniosio
mis susižinojimo priemonėmis
(spauda, radijo televizija, pla
katai) veda į jausmų sužadi
nimą ir nepažabotus papro
čius — kaip pornografijos ir
pasileidimo pasireiškimai —privalo sukelti atvirą ir vie
ningą reakciją visų, kuriems
rūpi civilizacijos pažanga ir
žmonių dvasios aukštojo gė
rio apsauga».

Toliau popiežius encikliko
je kreipiasi į valdovus ir val
dančiuosius; — «Neleiskite pa
žeminti.savo žmonių mora
lės! Neleiskite legaliom prie
monėm jyesti į šeimą tai, kas
priešingą prigimties ir dieviš
kiems „įstatymams!... valdžia
gali ir privalo teikti pagal
bos derųografinės — žmonių
dauginimosi problemos spren
dime... apdairia politika šei.
mų atžvilgiu ir išmintingu
žmonių švietimu, atsižvelgian
čiu į moralinį įstatymą ir pi
liečių laisvę».

Kreipias į mokslininkus, gy
dytojus ir medicinos persona
lą, kad jie sujungtomis jėgo
mis dirbtų aiškindami daug
nuodugniau įvairias sąlygas,
globodami teisingą gimdymų
kontroię, kad pasisektų medi
cinos mokslui patiekti pakan
kamai saugų gimimo kontro
lės pagrindą paremtą natūra
laus ritmo (moters nevaisingo
periodo) užlaikymu...»
Paskui kreipiasi į kunigus
ir vyskupus, kad jie be jo
kio dviprasmiškumo aiškintų
Bažnyčios mokslą apie mote
rystę, kad vedusios poros ras
tų savo sunkumuose kunigo
žodžiuose ir širdyje Atpirkė
jo balso ir meilės aidą- kad
užtikrintų moterystės šventu
mą, kad ji būtų gyvenam > vi
sada visa žmoniška ir krikš
čioniška pilnatve.

PAULIUS VI tSPĖJA

kų grupių ir vienuolijų paro
dyto nepaklusnumo po pas
kelbimo enciklikos «Humanae
vitae — Žmogiškoji gyvybė»
apie neleistiną dirbtinę gim
dymų kontrolę.;
Popiežius pripažįsta naudin
gumą ir būtinumą kai kurių
reformų, nes kai kurios for
mos religinio gyvenimo jftli
yra pasenusios... Tačiau šdteikti pirmenybę žemiškiėtn’š'
dalykams prieš «susijunginių
su Dievu, prieš sakramentu^
ir kitas liturgines apeigás»
— yra tai jau perdėjimas
kai kurių "modernių tenden
cijų.

M1RÊ EKUMENIZMO
SKATINTOJAS
Praeitą šeštadienį, lapkričio
16 d. mirė Romoje kardinolas
Augustin BEA, sulaukęs 87 me
tų amžiaus. Jis buvo vokiečių
kilmės jėzuitas, vienas iš di
džiausių pasaulyje Šv. Rašto
žinovų ir ankstyvesnis Popie
žiško Biblijos Instituto direk
torius Romoje.

Mokėjo jis daug kalbų, bu
vo visų gerbiamas katalikų
veikėjas ir ieškomas dvasios
vadas. Jonas XXIII pasirinko
jį savo nuodėmklausiu ir pa
kėlė, nors nenorint, į kardino
lūs. Kard. tiea daug prisidėjo
prie Koncilijaus suplanavimo
ir Katalikų Bažnyčios suartė
jimo su kitom krikščioniškom
Bažnyčiom ir religijom. Jis
buvo ir Krikščionių Susivieni
jimo Sekretoriato Vatikane
prefektas.

KATALIKUS DĖL NEPA
KLUSNUMO IR REFORMŲ

^Praeitą savaitę popiežius
Paulius Vi, kalbėdamas tikin
tiesiems ir 400 vienuolių,
energingai įspėjo, kad katąlkai turi sekti ne «įsivaizduo
tąją Bažnyčią, kurią kiekvie
nas pa s sau į įvaizduoja, bet
tokią Katalikų Bažnyčią, ko
kia ji yra. Katalikai turi būti
ištikimi Bažnyčiai, kurią Kris
tus įkūrė — su jos įstaty
mais, išganymo priemonėmis
ir būtinomis struktūromis»..:
Ši kalba — tai Pauliaus VI
rūpestis dėl kai kurių katali-

naujas midaus

Naujasis adresas:

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEUNA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskąs, Tel. 63-597S.

ANYKŠČIŲ vaismedžių me
delynas bei sodininkystės ūkis
apima 131 ha daugiamečių
sodinių ir 20 ha skiepyno.
Medelyno direktorius — Z,
Nazarovas.

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

S
SODININKYSTĖS DRAU
GIJAS prieš keletą metų ru
sai leido steigti Okupuotoje
Lietuvoje. Tos draugijos turin
čios pasisekimo. Prieš treje
tą metų Alytaus rajone susi
kūrusi tokia draugija išaugu
si iki 500 narių. Steigiami ir
bitininkystės mėgėjų draugi
jos skyriai, jaunųjų bitininkų
rateliai.

Šy, Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mate»
lionfe, Rua latai, 150 — Case
Ver.de, Tel. 51-4011,

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

Iždininkas p, J URGE GARE
KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Oama
can, 625 — trečiadieniai»
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

niiHiiirwu
iicBSsasii

SKAITYKITE
i b
PLATINKITE Vii
NINTELI PIETŲ AMERjKvJ
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA*

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadit
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikei
kai turimos metinės ar 7 d
mišios

išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Jiruią mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1» vali
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17.15 vali

KOKYBĖ!

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

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.

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

naujose patalpose parduoda įvairias

namų reikmenis.

IR GERA

sandras Sinkevičius. Jo mi
dus «Dainava» ir «Bočiai» jau
seniau buvo tinkamai įvertin
ti, premijuoti. Dabar jis sukū
ręs dar naujus gėrimus, ku
riuos . pavadino: «Trakais»,
«Vilniumi», «Lietuviškuoju bal
zamu>, «Žalgiriu*. Išradimų
komitetas nusprendęs išduo
ti AL Sinkevičiui šių gėrimų
autorines teises.

Česlovas Jakiunas

Stasys Lapienis
statybos medžiagas bei visokius

rūšis

pagamino Stakliškių m daus
gamyklos technologas Alek
PIGI

pueL >

LIETUVA

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

DÉ POSITO PARATODOS

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra traní
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMACJ CARRIER! ™

Metalúrgica ARPOA LIDA.

Lindoya vanduo yta coliai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiku»» į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visatos naudokite!

METALÚRGICA. - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS * FERRAMENTAS

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

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postal *371

—

Sâo Paulo

Caixa Postal 3967
• «5 * ♦
te 9 & %

—

SÂO

PAULO

6
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

45 dienu amžiaus Vera Mari ~
ja Tamašiūnas Deveikis São
Bernarde spalių 27 dieną.

*UÁ

LITUÂNIA, 67

MÓÓCA

—

SÃO PAULO, t13
ja-ás

------------------- ...tf..—--------------------

Vykstantiems i Misiąs uz Taika
ir Tautu Susibroliavimą
ATEINANTI SEKMADIENI, gruodžio J. d. 17 vai. j Nos
sa Senhora da Paz — TAIKOS KARALIENĖS bažnyčią!
Ji yra prie Parque Dom Pedro II, visai arti Changai
r. Varzea do Glicerio. Jas atnašaus pats São Paulo arkivys
kupas kardinolas Agnelo Rossi, drauge su tautinių bendruo
menių klebonais ir kapelionais, kurie organizuoja jas.
Lietuviai, gausiai nuvykime j jas melstis draug su kitų
tautų žmonėm tom didžiojom intencijom. Kas tik galite —
tautiniais rūbais. Junkitės apie šiuos j vieną būrį kad lietu
viai būtų gerai atstovaujami.
Tėvas Jonas Bružikas, S. J.
Sv. Kazimiero parapijos klebonas.

Kviečiame Pasigėrėti!
Brazilijos Kraš o Lietuvių Bendruomenės Valdyba drau
ge su «Aušros» choru rengia fe. aulo lietuviams šaunią me
no šventę.
Gruodžio 15 d., sekmadienį, lygiai 15 valandą Dr. Vin
co Kudirkos rūmų salėje bus vaidinama jaudinanti tijų veiks
mų drama BAIS U S BIRŽĖMS, ežisierius advokato Vinco
Tūbelio vadovaujamas būrys mūsų talentingu artistų įsitem
pę ruošiasi vaidinunui. " aušros* choras padainuos naujas,
ąr seniai seniai begirdėtas, o daug kam ir visai dar negir
dėtas kompozitorių A. Vanagaičio J. Žilevičiaus, J. Naujalio
Št. Šimkaus, Belazaro dainas. Tat visi, kam brangi lietuviš
ka daina, kas nori ne tik akimis, bet ir širdimi išgyventi tai
ką mūsų broliai ir sesės Lietuvoje išgyveno Baisiojo Birže
lio dienomis, renkitės dalyvauti. Nepraleiskite retai pasitai
kančios progos savo lietuviškai širdžiai nors kiek atgaivinti!
Kadangi Mooku salėje vietos ne per daugiausia, tai (iš
ąnksto apsirūpinkite pakvietimais. Jie gaunami pas Bendcuo
menės Valdybos ir «Aušros» choro narius, pa« T. Jėzuitus,

_
w..Ã.ehria

narius. Šokiams gros lietuviš
ka tipiška muzika.

X

Comunica o Conselho Pa
roquial de Vila Zelina, que
Šv. Juozapo Vyrų Brolija foi extraviado nesta data o
ruošia tautiečiams pageidau taião de prêmios contendo os
jant, dar kartą pikniką. Jis números de 001 a 015 e 501
bus kitą sekmadieni, lapkri a 515 não tendo portanto
qualquer valor, caso sejam
čio 24 d. Praia Grande.
os mesmos sorteados na da
Puikūs DANÜBIO AZUL au
ta estipulada.
tobusai išeis iš Casa Verde,
A DIRETORIA
Vila Prudente, Rua Lituania,
67, Mooca ir Vila Zelina. Bi
lietai gaunami pas Brolijos
važiuojame i

Mirė ir Barbora Bųhliauskienė lapkričio 10 dieną su
laukusi 79 metų amžiaus, pa
laidota Guaianazes kapuose.
Brazilijon atvyko našlė su
vaikais. Čia apsivedė.tu Au
gustinu Stanislavičium, Pali
ko nuliūdime vyrą, du sūnus
ir dukterį su žentu bei vieną
dukrą Lietuvoje. Būvu kilusi
iš Šiaulių ^apskrities, Kuršė
nų valsčiaus, Pakemersio kai
mo. Visų mirusiųjų artimie
siems ir giminėms mūsų užu©

pikniką

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 Senhoraa
Partos — Operações
Horário; 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

DR JONAS NIC! PORCIUKAS
-Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorío; Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206,
Vfia Prudeme, Tel. Ô3-5352

ATSK

Moreira, 31, Mooca. Pažįstantieji’K. Činčiką malonėkite
jam pranešti.

KOMISIJOS PADĖKA

Koncertui gražiai pasisekus
ir menininkų pagerbimo kokteliui irgi puikiai pavykus,
Koncerto Rengimo Komisijai
belieka tik maloni pareiga pa
reikšti savo ‘nuoširdžią pa
dėką
— pirmiausia, patiem meni
ninkam — solistei Aldonai
STEMPUŽIENEI, kompoz. mu
JUOZAS GAVĖNAS
zikui Dariui LAPINSKUI ir
dramos Aktoriui Leonui BA
KURIS PASIRODYS TELEVI ^UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»
RAUSKUI; taip pat juos mums
ZIJOJ, Canal 5, šį šeštadienį,
Po 10 ncr.: Monika Kleizie atsiuntusiai, kelionės bilietus
gruodžio 23 d., 7,30 vai. vaka
nė
ir Pranas Braslauskas.
apmokėjusiai Pasaulio Liet.
ro, su trumpa komiška pro
Bendr-nės C3NTRO VALDY
grama: padainuos lietuvišką
BA! Clevelande;
dainelę ir pašoks samba litua
— pa ;ėką Aleksahdrui BUM
liet komišką šokį «Žirnis»,
MUSŲ SVEIKINIMAI
ELIUI, Brazilijos Lietusių Sąla pačia proga jis pasveikiSUKAKTUVININKAMS
jung.iS
pirmininkui, veltui sa
d ; S. Paulo ir visi s Brazili
vo spaustuvėje atspausdinu
Gimtadienius švenčia lap
jos lietuvius, lietuves linkė
siam
koncerto programas, bi
kričio 23 d. Elvila Gudeliausdamas jiems gražios laimės.
Kas nori asmeniškai su juo kas, Lionginas Gaigalas, Jlap- lietus ir padovanojusiam rei
pasikalbėti, gali rasti jį šiuo kr čio 24 d. Pranas Braslaus kiamą popietį;
— padėką tautiečiam ir ki
kas, lapkričio 25 d. Vanda
adresu:
tiem,
nuvykusiem (22) į toli
José Gavėn s (.Cozinheiro) Meškauskienė, lapkričio 26d. mą VUacopos aerodromą pa
Restaurante Ferramenta, Av. inž. Pranas Šukys, Milenė sitikti menininkų ir vėliau juos
’ nque de Caxias, fene 120- Buitvidaitė, lapkričio .'7 d. išiydėjusiem (.2/ iš Congonhas
Marilenė Buitvidienė, lapkri
9385, 5ao aulo.
čio 29 d, Albina Peškauskai- ae.odromo bei menininkus pas
tė Saldienė lapkričio 30 d. save apsistojimui priėmusiom
Marija Mazurkevičienė, Al A.d. ir J. VA.AVtČiŲ, Mare,
BU
VESTUVĖS Nijolės berta» Tijūnėlis, gruodžio 1 ir uiong. BALTA uNŲ bei AlbVinkšnaitytės ir Antano Ža! d. Juozas Lukoševičius.
ir Kaz. AMBRAZEVIČIŲ šei
kausko. o įvyks vila Zelimom?,
nos bažnyčioje ateinančio an
— padėką SESELEM PRANiradienio, lapkričio 26 d. va
CISKIETÊM, veltui davusiom
VIS DAR NEATSIĖMĖ
kare. Jaun i lietuviškai porai
koncertui tavo gimnazijos sa
linkime laimės i
lę, LIET. KAT. B NESCHORO
DOVANOS
vadovybei 'r kkb. J. BttUŽIAntanas Juodzevičius yra KUl dalinai užfundijusiem šio
parvežęs iš Lietuvos dovanų
MIRĖ lapkričio 15 diena Kostui ČlNČIKUi (ne Čižikui, ir «Aušros» chorų choristams
bilietus j koncertą, bei «AUŠ
Juozas Bartašius, iš Vila Liba
kaip
per
nesusipratimą
buvo
ROS»
chorui. įteikusiam gėlių
nesą ir Stasys Sadauskas iš
São Çaetano 73 m. amžiaus paskelbta). Jis yra prašomas puokštę solistei Aid. Stempulaikrodininkas. Mirė ir vos ateiti ir atsiimti rua Pascoal žienei;
— padėka visom organiza
cijom ir sambūriam, atsiuntuLIETUVIS CHIRURGAS DENTISTAS
siem savo atstovus į koncer
to rengimo komisiją ar šiaip
DR. ALBINAS J. BENDŽIUS
platinusiem bilietus į koncer
Clinica — X spinduliai — Protežė — Ortodontia
tą; taip pat ir, savo talkinin
diplomuotas São Paulo Universitete
kėm - šeimininkėm Angelai
Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, 1.o Andar, Sala 108»
TRUBIEiVEI, Anai GUIGIENEI
(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19 vai.
Elenai MENDO Izabelei SELlOKIENt l, Aldonai GONÇAL
VES ir Genytei BALTUŠIENEI
bei padėjusiem koncerte ir
Dr. Victor Pedro Saulytis
pagerbimo koktelyje Jonui
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
BAGDŽIUI/ Alb. MAGILAI
C. R O. S. P. Nr. 727
Juozui, MATELiOMUl, Kaz,
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
RIMKUI ir Vyt. TUMU.; taip
Alta rotação.
pat ir koncerto programos
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
praneš)nėtojom Halinai M'OTaisomi kanalai ir kreivi dantys.
ŠINSK1ENE1 ir Mildai ČER
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
NIAUSKAITEI;
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
— pagaliau liet, padėka vi
siem taut’ėčiam ir tautietėm,
prisidėjusiem savo da bu, au
ka ar dalyvavimu prie kon
LIETUVĖ ADVOKATĖ
certo pasisekimo.
IREIMÁ GRITÊNAS— SPINA praneša savo tautiečiams,
Koncerte turėta pajamų iš
kad jf priima klientus savo raštinėje, esančioje Láfgo
bilietų, programų ir aukų 2203
7 de ^tembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Fortfm),
ncr., gi išlaidų 403 ncr. Liku
nuo 16 iki 18 vai.
■***•'*' '
sius 1.800 ncr. komisija įteikė
I
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę ormenininkams, kai gratifikaciją
’ ganiza^ją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį
už jų pastangas ir turėtas iš
mokesnį gauna šias lengvatas; 1) konsultàs dovanai,
laidas.
2) taįįfšj pat visos informacijos ir laatsinkymąi, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa
Halina Mošinskienė
rai, iškraustymai ir nęjudomų turtų administravimai.
Koncerto Rengimo Komisijos
sekretorė
...
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