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PLAČIAJAME PASAULYJE
vienos kolonijos. Vėliau ši
sąjunga ga± taps branduoliu
Pavergtųjų Tautų Sąjungos,
kurioje dalyvautų visos komu
nistų pavergtosios tautos per
ATŠVENTĖ LATVIJOS
savo atstovus. Tai būtų dide
NEPRIKLAUSOMYBĖS 50-JĄ lis vienetas, kurio balsas, be
ŠVENTE
abejo, būtų didžiai reikšmin
gas kovoje tuž tautų nepri
Praeitą šeštadienį, lapkričio klausomybės atstatymą.
23 d., buvo atšvęsta Latvijos
Kap. Juozas Čiuvinskas
50 metų nepriklausomybės mi
nėjimo šventė istoriniuose An
chietos namuose, Patio do Co
IR JUNGTINĖS TAUTOS
legio, °raç da Sė, kurie
šiaip niekam neužleidži mi.
TURĖJO PAMINĖTI
Šventė praėjo labai įspū
Latvijos Nepriklausomybės
dingai. Visi kalbėtojai pabrė
žė, jog Brazilija turi didelių 50 metų sukaktį. Mat, apie 20
simpatijų pavergtosioms tau jaunų latvių, gimnazijų ir ko
toms, ypač Pabaltijo «apie ku legijų mokinių, lapkričio 18
rias jiems šiemet tenka nuo d. per bendrąjį Jungtinių Tau
lat išgirsti bei apie jų kovas tų posėdį, pradėjo publikai
dėl nepriklausomybės ir nau skirtoje galerijoje šaukti: iš
ją pavergimą. Kalbėtojai bu laisvinkite Latviją!». Sargams
vo pakviesti žymūs olitikai užsiėmus jų išvedimu, kitoje
ir mokslo vyrai, kaip profe salės pusėje kita grupė gar
soriai jėzuitai latvis dr. Sta siai recitavo.- «Sustabdykite
nislavs Ladus ins, dr. Helio sovietinį genocidą, sustabdy
Abranches Viotti, teologijos kite...» sąmyšio metu pora
daktaras Jekobs A. Meks ir jaunuolių bandė perlipti galeprof. dr. Boer, vienas iš žy r jos užtvarą, kad pilnai iš.
miausių tarptautinių ir politi skleistų plakatą su į ašu: «iš
nių įvykių komentaristų «O laisvinkite okupuotąją Lat
Estado de São Paulo d eurai- viją!»
tyje. Šio, iki snou'kmenų pa
J varka salėje buvo po 5
žįstančio Pabaltijo tautų isto minučių atstatyta Publika sim
riją ir pavergimą, prelegento patizavo su demonstrantais.
kalba buvo ištisai atspausoin 1» vaikinų ir. 1 mergina su
ta tame žymiausiame urazill- kaspinais ant rankovių ku
jos dienraštyje «O stalo le rie buvo Latvijos autinių spal
São Paulo» sekmadienio lai vų ir su juodu numeriu 50,
doje. ne straipsnio yra vie buvo sarg išvest’ laukan.
nas Karikatūrinis vaizdelis iš 1 nardyti, visi jie buvo paleis
dabartiniu lietuvių gyvenimo, ti, ka’p nepadarę jokio smur
perspausdintas iš jumoro lai. to veik=mo.
kraščio «Šluota», leidžiamo
(Batun)
Vilniuje.
Toliau sekė įvairių paverg
tųjų tautų sveikinimai. Brazi
RINKIMAI į MIESTŲ TAlijos Krašto Lietuvių Bendruo RYB \S ir prefektus patvirti
menės ir Pabaltijo Tautų ą- no valdžios partijos ARENA
ju.igos vardu pasveikino ka stiprėjimą Tačiau opozicijos
pitonas Juozas Čiuvinskas.
partija Movimento Democrat!
Brasileiro (MDB) irgi išė
Išvien su latviais ir kitais co
jo iš rinkimų sustiprėjusi,
Ta proga norisi pabrėžti, ypač Rio Grande do Sul, Ma
kad me turėtume aktyviau naus Ir Paraíba valstijose. Šie
dalyvauti pabaltiečių sąjun rinkimai iš naujo vėl parodę,
goje. Kartu dirbdami, pasitar kad dviejose partijose kandi,
nautume labiau mūsų paverg datsme prie dabartinių sąly
tųjų tautų išvadavimo bylai gų neįmanoma išsitekti. Ta
Brazilijoje ir pasaulyje. Mat, čiau kaip kitaip išvengti poli
Brazilijos žodis įgauna vis di tinių partijų susiskaldymo į
desnį svorį tarptautinėje plot nepajėgias grupeles?
mėje. Galėtume net tikėtis,
kad Brazilija iškeltų kada
nors Jungtinėse Tautose pa
SUEIGA VYSKUPŲ IR PRO
vergtųjų Pabaltijo tautų išva VINCI JQtJ| bei seselių vie
davimo klausimą.
nuolijų vyresniųjų įvyko praPabaltiečių organizacija ik1 eitom savaitėm italei mieste.
šiol veikė ir vadinosi skyrius Tai buvo CNBB S. Paulo re
«Batum», veikiančio prie Jung giono pasitarimas dėl seksua
tinių Tautų New Yorke. Pas linio auklėjimo katalikų mo
kutiniame posėdy nutarta, per kyklose ir dėl darbo suderi
siorganizuoii į PABALTIJO mo tarp vyskupų, kunigųVALSTYBIŲ SĄJUNGĄ, įtrau vienuolių ir seselių.
kiant daugiau narių iš kiek
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TRUMPAI
FRANKO KR1ZÊ

Franko krizė praeitą savai
tę Prancūzijoje buvo labai
stipri. Nors šių metų pradžio
je pats de Gaulle darė visą
spekuliaciniu aukso kainų
kėlimu, k>d nuvertintų dole
rį, dabar gi per savo minis
trą Couve de Murville šau
kiasi amerikiečių ir kitų są
jungininkų pagalbos, ir jie
pažadėjo net 2 iii įjonus do
lerių franko išgeibėpmui, nors
ir ne iš altruizmo. Bet de
Gaulle nesutinka nuvertinti
Kai tie pritvrę dainininkai paleis darban .savo balsus,
franko dėl garbės, bet nori
prispausti ūkiškai savuosius. tai ir kietos šildys suminkštės! Ateikite į koncertą gruodžiu
15 d. ir patys įsitikinkiteI
H—II
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Ii kairės.- P. Umaras, VI. Jurgut e, Pr. Mikuckis, J. Matelionis,
J. Šenetauska-. II eilė J. Dimša, J. Tijūnėlis. J. Ba
pagal naują politine
jorinas, p Daugintis, S. J., P. Šimonis ir K Vaiceliūnas.
DOKTRINĄ
Trūksta L. Gaigalo, trijų brolių Ralickų. Bet jie dainuos kol>
Kurią sovietai dabar skel certe’
bia, Sovietų Sąjunga galinti
kariškai Įsikišti visur ten, kur
gręsiąs vidujinis a išorinis
pavojus socialistinėms šalims.
Galinti įsikišti ir Viduržemio
Jūros kraštuose (Egiptas, 4Bus ir linksma, ir pikta, ir la^si liūdna, ir kitų netikė
žerija). JAV ir Atlanto Pakto
valstybės griežtai tai pasmer tumų. Tai patirsite žiūrėdami vaidinimo;
kė ir pagadino nauja rusų im
perializmo forma.
BAISUSIS BjRŽELIS
Tri ų veiksmų drama.
Autorius Pranas J. Naumiestiškis,

Pamatysite, ko dar nematėte!

ček

her iškas

PASIPRIEŠINIMAS
Baigėsi, užtrukęs net 3 mė
nesius. tai įvyko praeitom
savaitėm, kai prosovietinė ir
«realistinė» Cekoelovakų Ko
munistų Partijos Centrinės
Komisijos grupės eiliniame
jos posėdyje sudarė kukliai
pavadintą «Vykdomąją Prezi
diumo Komisiją" iš 8 partie
čių. Toje komisijoje liberalai
komunistai nebeturi daugu
mus. O tačiau toji komisija
spręs visus svarbesnius daly
kus ir kontroliuos generali
nio sekretoriaus Aleksandro
Dubėeko darbą.
Taip buvo pačios Čekoslo
vakijos komunistų partijos
galutinai priimti kieti Mask
vos reikalavimai. Studentų,
darbininkų, mokslininkų ir
žurnalistų protestai bei de
monstracijos turės baigtis,
bent dėl baimės Čekoslova
kijos policijos ir kariuome>*
nės, rusų kontroliuojame*.
Taip pat beveik visą savo
prekybą Čekoslovakija vėl
turės nukreipti į komunisti
nes šalis.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

VEIKIANTIEJI ASMENYS
Juozas Buivydas
malūnininką
Uršule, jo žmona
Ona, jo duktė,
Berkis — parsidavęs komunistas, taikstosi
prie Onutės Buivydaitės
Vytautas Audronis: Buivydarės draugas
Simas Juozaitis, Buivydo buhalteris
Barbutė, kaimo pietkininkė
Senelis, kaimo išminčius
Strazdienė, Buivydų kaimynė
Režisuoja advokatas Lincas Tūbelis

VAIDINS.St. Butrimavičiue.
CLa Matelionytė
ucija Šukytė

Ar. Steponą tis
P. ButrimavičiUB
J. |Šepetauskas
J Kraujalytė
J. Bajorina* .
I. Skurkevičiūtjė

Stato Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdyba.
Kas mus labiau suartins? Kas mus tampriau suriš? Dėl
ko mūsų širdys drauge jaudinsis? Gyvename labai išsisklaidę, retai tesusitinkame didesniais pulkais. Dėl to kaskart
viens nuo kito labiau nutolstame, o daugelis — lietuvių nei
nebeišsiilgstame. — Šitas vaidinimas, drauge su dainos kon
certu vėl mus suburs, vėl atnaujins senų pažinėių ryšius,
vėl užkurs širdyse tokius pat savo brolių meilės jausmus
Nė juste nepajusim, kaip prašvilps pora kultūringų lietuviš
kų valandų. Eisim namo pakilusiomis širdimis ir nuotai
komis.
Todėl tuojau pat įsigykite pakvietimus gr»’odžio 15 die
nos vaidinimui—koncertui Mookoje, lygiai 15 vai.
Koncertan pakvietimai gaunamam! pas šiuos asmenis:
Aleksą Vinkšnaitį, Petrą Šimonį, Juozą Baužį, Arūną Stepo
naitį, Kostą Meškauską, Juozą Čiuvinaką, Stasį Kubiliūną,
Petrą Žarkauską, Bendruomenės Valdybos narius, «Aušros»
choristus ir pas Tėvus Jėzuitus.
Kadangi salė ne per didžiausia, i* vietų ne per dau
giausia, tai norint į vaidinimą-koncertą patekti, geriausia
tuojau pat, nieko nelaukiant, įsigyti pakvietimą. «Kas pir
mesnis — tas geresnis», sako mūsų priežodis.

Dar kastą kviečiame visus lietuvius: neprameskitė gra
žios ir retai pasitaikančios progos kultūringai pasidžiaugti
ir atgaivinti savo lietuviškas širdis!
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Lietuviai Australijoje
Daugiausia lietuvių gyvena
Australijos sostinėje Sydnėjuje ir Melburne, kur yra po
3.000 lietuvių; be to, Adelaidė
je 2.000. Visose kitose vieto
vėse yra 100-500. Ir iš viso
Australijoje yra apie 10.000
lietuvių.
Jie yra susispietę J Lietu
vių Bendruomenės 12 apylin
kių ir 3 seniūnijas.
Australijos lietuviai yra su
siorganizavę i eilę draugijų,
yra ^tautiniai gyvi, kultūriš
kai veiklūs, savitarpy nuošir
džiai bendradarbiauja Visi lie
tuviai yra gerai įsikūrę. Dak
tarai, inžinieriai dirba savo
specialybėje, užima aukštas
vietas.

JAUNIMO VEIDAS
Buv»1 anksčiau daug rūpes
nio su jaunimu, kai vyresnio
ji karta savo tarne neturėjo
gerų santykių. Tačiau nuo
1965 m., sudarius glaudžius
vyresniųjų santykius ir SLŠau
kus jaunimo kongresą, pasi
sekė jaunimą jtraukti į dar
nią veiklą.
Australijos lietuvių jauni
mas yra veržlus į mokslą ir
dažnai pirmaisiais baigia gim
nazijas ir universitetus.
Jaunimas gana noriai jun
giasi į Bendruomenės ir kitų
draugijų veiklą. Didžiosiose
kolonijose' ištisos valdybos
yra sudarytos iš jaunimo, o
kitose yra bent po keletą jau
nimo atstovų. Kartais jauni
mas turi kitokių, savų nuo
monių, ypač kas liečia san
tykius su tautiečiais Sovietų
Lietuvoje. Labai gerai yra or
ganizuoti skautai ir ateitinin
kai. Dažnai vyksta j stovy
klas.

MELBOURNO LIETUVIAI

«Tėviškės Aidų» VIII 20 die
nos numery, būtent, kad Lie
tuvių namuose repetuoja Pa
rapijos tautinių šokių mažųjų
ir vyresniųjų grupės, kad yt»
dar «Klumpakojo» grupė; kad
«Tėv. Aidų» baliaus šeiminin
kė bus Lietuvių Katalikių M®
terų Draugija, o baliuje dai
nuos Geolengo lietuvių kolo
nijos dainininkai ir gros jų
orkestras.
Rašo, kad Melbourne Lietu
vių Klubo Namuose Bladzevičių Jūratės gimtadienio šven
tėje ją sveikino sporto klu
bas Varpas, skautų Džiugo
tuntas ir kad ji tuoj susižie
duosianti su inž. Algiu Šim
kum. Taip pat kad vyresniųjų
mergaičių krepšinio koman
dos kapitonė ir centro žaidė
ja Dalia Statkutė irgi susižie
duosianti su H. Antanaičiu, o
buvusi krepšininkė Regina
Kiiukaitė ištekėsianti už Sau
liais Bakaič’o.
II—ĮiB
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VOKIETIJA
IŠKILMINGOS r IENOS LUE
BI CKE. Rugsėjo 13 14 d. ŠVokietijos lietu iai labai iš
kilmingai
paminėjo lautos
£ventės proga Lietuvos Ne
priklausomybės 50 metų jubi
liejinę ukaktj. Išvakarėse ta
lentingasis mūsų pianistas A.
Smetona davė piano rečitali
iš garsiųjų pasaulio kompozi
torių kūrinių Liubecko miesto
publikai Logen salėje, vaka
ras praėjo su rinktinės publi
kos šilt priėmi u ir įverti
nimu.
Sekančią dieną buvo iškil
mingos lietu iškos pamaldos
su soliste Brone Gailiūte —
Spies, o po pamaldų įvyko
aktas akademija.

1968 m lapkričio 20 <

LIETI IV A

Jėzuito tėvo Kipo asmenybė
10-ČIO MIRTIES PROGA
(tąsa)
T. KIPAS IR A. SMETONA
' Smetonos ir Kipo draugys
tė buvo naudinga visam kraš
tui, ypač kai 1930 m pabaigo
je santykiai tarp Lietuvos vy
riausybės ir Šv. Sosto vėl pa
blogėjo. T. Kipas nebuvo ak
las nei A. Smetonos, nei nūn
eijaus R. Bartoloni šalinin
kams. Jis stengėsi abu apra
minti. 1931 m. sausio 22 d. T.
Kipas taip rašė savo atsimini
muose; «Prašiau ir gavau au
dienciją pas Smetoną nuo 5
8 vai. Dvi valandas tik klau
siau. Paskui plačiai atvėriau
savo burną, ypatingai tada,
kai išgirdau ap e didelę kvai
lystę, įdėtą į atsakymą Šv.
Tėvui. Daug galėjau atsiekti-’
įsakymą laikraščiams rašyti
diskretiškai; planuojamos ci
vilinės metrikacijos įstatymas
atidedamas; užtikrinta Kata

likų Akcija, bet kuri turi bū
ti nepolitinė; pripažinimas ka
talikų draugijų. Pakartotinai
jam pareiškiau: dabai* Romo
je sprendžiama daug, Atšauk
damas laikinai nuncijų, Šv.
Tėvas padarė didelę auką;
dabar jūs turite parodyti...»
Nuncijus buvo atšauktas to
dėl, kad T. Kipas nusiuntė
per Berlyno nuncijatūrą ŠvSostui raportą, tikriausiai ge
rai aptartą stl prel. Faidutti.
Apie susiiariusią padėtį prel.
Faidutti ir T. Kipas buvo vie
nos nuomonės, o R. Bartoloni
kitos.

Didžiausią energijos dalį
T. Kipas pašventė ne Bažny
čios ir Valstybės santykių pa
gerinimui, bet tėvų jėzuitų
gimnazijai, plačiašakiai pasto
racijai ir Lietuvos jėzuitų pro
vincijos atkūrimui. Pradžioje
jis daug važinėjo vesdamas
moksleiviams ir seselėms re-

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

ezidencija:
K. 4oaquin> Piza, 204
Tel 31-2548

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4 o - Sala 19 - Tel. 37-0324
ne 14,00 ik! 18,00 vai.

JOMAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — Vila

alpina

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

Štai kaip apie juos rašoma

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)
Tačiau ėjau paskui jį; ir
atsargiai irgi rusiškai pasa
kiau:
— E kite neskubėdamas tris
kvartalus į Kalnų gatvę jūs būsite saugiai nuvestas
ten, kur aš jūsų lauksiu. Po
to aš atsilikau ir užsirūkęs
daviau ženklą degančia ciga
rete. Vienas «sargų» pasirodė
ir aš tokiu pat būdu, paskui
«sargą» eidamas, paskubomis
nurodžiau vietą, kaip ir kur
jie turi saugiai tą žmogų nu
vesti.
«Sargai» buvo puikiai apmo
kyti tuometinio sekimo vedė
jo. Jie tą žmogų pastebėjo,
vienas davė jam tinkamu bū
du nurodymus, Kitas gi, atsi
likdamas, patikrino, ar nepa
žįstamasis nebuvo kieno kito
sekamas. Po 30—40 . minučių
jaunas vyras atėjo j mano bi
čiulio, karininko butą, kurį
jis man buvo palikęs savo
atostogų metu. «Konspiratyvkos» — slaptieji butai nebu
vo rodomi tokiems, atsitiki

mams, dar neišaiškintiems as
meninis.

Nepažįstamasis pasirodė la
bai įdomus tipas. Jis negaiš
damas aiškiai it atvirai pasa
kė, kas esąs Jau keleri me
tai jis dirba komunistų parti
jai. Buvo užverbuotas gimna.
zijos 6-jr* klasėje. Mokslą nu
traukė dėl partijos, buvo pa
siustas į Maskvą apmokymo
ir jau pusė metų kaip grįžęs
vėl įjungtas į atsakingą «dar
bą».

Jo gausi giminė, daugiausia
sionistai, įtarė, o vėliau ir su
žinojo tikrai jo komunistinius
ryšius, atkalbinėjo, o motina
jį maldavo mesti tą pragaiš
tingą darbą. Ir jis pats, pabu
vojęs Maskvoje ir grižęs na
mo, pamatė besikuriančią Lie
tavą skirtingomis akimis. Dar
jis mėgino prieš gimines tei
sintis tuo, kad žydų pozicijos
Lietuvoje silpnėja, kad koope
ratyvai išstumia juos iš biz
nio. Bet senas tėvas jam
griežtai atsakė:

— O ko tu lauki? Kad lietu
viai čia, Lietuvoje, tau Izrae
lio valstybę kurtų drauge su
mumis, žydais? Prie caro jie
kentėjo, tai ir natūralu, kad
jie nori savo valstybę statyti
sau, lietuviams. Ar tu nema
tai, ką jie mums, žydams duo
da: turime savo ministrą, turi
me Žydų Banką su nusėtais
miesčiukuose bankeliais, turi
me gimnazijas, Oze ir kitas
organizacijas ir t.t... Pagaliau
jei tu nenori ar nematai sau
ateities Lietuvoje, tai dar nė
ra pagrindo griauti jos pama
tus — dirbk savo, žydų, vals
tybei... Tarp mūsų, žydų ir
lietuvių, nebuvo neapykan
tos, rusai negalėjo išprovo
kuoti pogromų, žudymų. Tie
sa, kaime žmonės nesakyda
vo žydas, o žydelis. Na, kas
čia blogo?...
Tą viską jaunuolis nuošir
džiai atpasakojo ir aš jam
pridėjau:
^•’•Ar ne tiesą jūsų tėvas
sakė? Aš pats esu gimęs Ža
liajame Kalne, Kaune, nuo
pat mažens žaidžiau ir draugayąu su žydais. Gal dėl to
aš suprantu ir jūsų tėvą ir
žydus daugiau negu kiti.

Kai mano tėvas važiuoda
vo traukimu su žydais penk
tadienį juos užklupdavo šven
tės, žydai sudėdavo jam ir
savo auksinius laikrodžius ir
pinigus, o sekmadienį atsiim
davo. Žydas daktaras Abramsonas gydė visą mūsų gausią
šeimą ir, apžvelgęs mūsų bu
tą ir aplinką, ne tik nieko
neimdavo, bet pate dažnai ir
vaisius apmokėdavo. Dar vie
nas klausimas — kas jums
mane nurodė? Juk čia aš ši
tose pareigose esu ne taip
senai.
— Mano tėvas ir jo švogeris, — švelniai nusišypsojęs
pasakė jaunuolis. — Kai apmąsčiau viską, man ne tik
atkrito noras turėti ką nors
bendro su komunistais, bet
ir tie rusai iš atstovybės man
pasidarė šlykštūs.
— Tai jūs turėjote reikalų
su Sovietų atstovybe? — Čia
jau man pasidarė ypatingai
įdomu.
— Taip, sugrįžęs iš Mask
vos turėjau reikalų su preky
bos atstovybe Vytauto pros
pekte. Tiek žinojau,, jog jei
pamėginsiu nutraukti ryšius,
susilaukčiau keršte —- jie taip

kolekcijas, "paskui apsiribojo <
tėvų jėzuitų bažnyčia Kaune,
kur tarp kitko kasmet išklau
sydavo tarp 15 —18.000 išpa
žinčių. Kasdien tarp 16 ir 19
vai. pas jį užeidavo daug in
teligentų ir klausdavosi jo
patarimų. Tėvo Kipo vadovau
jami Tėvai Jėzuitai 1923—86
metais nuveikė šiuos stam
besnius darbus: 1924 m. įsie .
teigė gimnaziją, kuri i^aug®,
draug su pradžios mokykla,
iki 550 mokinių. Jai ir vie
nuolynui pastalė 4-tą aukštą,
kuriuose buvo ir mokinių ben
drabutis. 1926 m. perėmė
«Žvaigždės» redagavimą, o
1935 m. ir vaikų laikraščio
«Žvaigždutės». 1936 m pradė
jo leisti modernų «Misijų»
žurnalą. Tais pačiais metais
buvo įkurta Šiauduose jėzui
tų rezidencija ir pastatytajįki
no salė Kaune, o sekančiais
— įsigyta 2 ha nuosavybė
Kulau uvos vasarvietėje.
Jėzuitų skaičius ir veikla
augo, todėl 1930 m. kovo 25
d. paskelbiama Lietuvos lėzuitų viceproviocija, o po 6
metų — provincija su 87 na
riais, iš kurių tik 8 vokie
čiai. 1936 m. provincijolo pa
reigas perėmus tėvui B. addriuškai, o namų vyresniojo
t. J. Rietmeisteriui, T. Kipas
po 15 metų pas junta laisves
nis.
Turėdamas mažiau vadovavi no pareigų, daugiau laiko
skiria etude čių ir inteligen
čių pastoracijai, skaito pa?
kaitas ir vyrams, net atgau
tame Vilniuje bei veda reko
lekcijas. Pravedė jas ir kari
ninkams 1927 ir 1940 m.
Jis taip sutapo su lietuviais,
kad jau 19^5 m. tuolaikinis
švietimo ministeris Jokantas
taip jam pasakė: — Mes ne
laikome jūsų svetimtaučiu

(.Bus daugiau)
p—»

sau, lengvai, manęs nepaleis
tų. Aš pasikalbėjau su tėvu,
prašydamas pinigų išvykti į
užsienį. Tėvas ir jo švogeris
atsakė: «Sunku tai būtų Pa
lestinoje, nes tu nesi tam pa
siruošęs ir nuo savo dabarti
nių draugų nepabėgsi - jie
ir ten tave suras. Mes pagal,
vosime dėl ateities, o tuo tár
pu eik ir atvirai pasisakyk»
(žvilgterėjo į mane)
pasiun
tė pas jus, sako, jis jau tau
pa ars. Aš gi negalėjau pas
jus eiti į įstaigą. Mes ėjome
su tėvu Laisvės Alėja, jis pa.
žino jus ir nurodė: «Eik da
bar».
— Kaip pavardė jūsų tėve
ir tėvo švogerio? — paklau
siau.
—• Tokia ir tokia — atsakė*
— Tai aš ne tik juos abu
gerai pažįstu nuo mažens,
bet ir jų pirmus vardus ži
nau. Vos prieš kelias dienas
buvau užėjęs pas jūsų dėdę
— tą tėvo švogerį krautuvėn,
kad atnaujinčiau pažintį ii
prisiminčiau senus laikus.

(B. d.)

♦♦♦
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Dabartinė Lietuva is arti
PELIKSAS JUCEVIČIUS

Šių įspūdžių autorius nesenai lankėsi Lietuvoje. Perduo
dame juos, kiek sutrumpintuSj^pagal «Tėv. Žiburius» (5. IX)
• IRETOR RESPONBAVBL DR. IjOBÊ FE^EIRA CAR RATO
— Varšuvoje sustojau Grand, tíotel viešbutyje. Tik prieš po
REDATOR: JONAS KIMfífaftS
ra dienų buvau užbaigęs vife^pagę Lietuvoje. Ten skaičiau
PRENUMERATOS KAINA MATAMS: Į^Cr.l 10,00 visoje P viena komunistinį laikraštį apie jų pripažįstamą tautų sava
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA jįCr.J 25 00. GARBĖS rankiškumą, teisių lygybę... Tačiau aš Lietuvoje nemačiau
Atskiro numer.išleidimas NCr.S60.00 Paskiro Nr. Kaina Cr.lO 20 nieko, ką būtų galima pavadinti nepriklausomybe, savaran-.
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. S;i5.00 paskutiniajame kiškuuiu ar nesikišimu į kitų 'reikalus.
NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5.00
Priešingai, lietuviškoji tikro mečiui praėjus po karo? O
«Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
vė visur skelbė visai priešin gal dabartiniams «šeiminin
gą dalyką - Lietuvos visiš
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo ką priklausomumą nuo Mask kams» rūpi, kad Lietuva ne
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra vos, neturėjimą jokio savaran išsiskirtų iš «tarybinio» ro
Sant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak- kiškumo ir nuolatinį rusų ki jaus? Tačiau perdaug nenusi
eijos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. šimąsi visur. Ne be pagrindo miniau, nes guodžiau save
viltimi, kad pamatysiu bent
komunistai vadina Lietuvą gražią Vilniaus geležinkelio
«tarybine». Ji yra iš tikrųjų stotį. Deja, turėjau nusivilti.
rusų tarybų Lietuva. Užtenka Lietuvos sostinės stotis atro
pabūti tik kelias dienas Lie dė lygiai taip liūdnai, kaip ir
tuvoje, ir tuojau pamatai, kad tos matytos pakelėje. Pirmą
Dabar vykstančios Jungtinių Tautų sesijos posėdžiuose «tarybinis» yra sinonimas žo nudažytą stotį mačiau tik Gar
New Yorke buvo iškeltas Jugoslavijos ir kitų valstybių Por džio «ruBiikas». Ta prasme dine, kai po viešnagės Lietu
voje važiavau Varšuvos link.
tugalijos koloaijos Angola nepriklausomybės klausimas. Tai šį žodį toliau ir vartosiu.
Keistai skambėjo man ir
priminė, jog ir Amer kos lietuviai daro žygių, kad ir Lietu
NORĖJO BĖGTI iŠ VILNIAUS
vos nepriklausomybės byla būtų iškelta pačiose Jungtinėse okupuotos Lietuvos sąvoka.
Aš susidariau įspūdį, kad Lie
Tautose. Jau yra padaryta gera pradžia.
Vilniaus nebuvau niekada
tuva
yra
aneksuotas
kraštas,
Ji padaryta Los Angeles mieste California, JAV, gyve t. y. tik paprasta Rusijos pro matęs, ir iš jo tikėjausi daug.
nančio, didelio entuziasto LEONARDO VALIUKO Vadovauja vincija, kuri turi dar tam ti Juk tai Lietuvos sostinė. Ja
mo komiteto. Šis komitetas, remiamas įvairių lietuvių, drau krą savivaldos laipsnį. Šito me visa Lietuvos praeitis, o
gijų ir amerikiečių pasiekė per 7 metus, jog JAV-bių atsto kia dabartinės Lietuvos sam taip pat ir dabartis.
vų, rūmai ir senatas priėmė rezeliuciją, kuri rekomenduoja prata nėra nei širdies, neį
Aišku, kai iš stoties mane
ja JAV-bių prezidentui rūpintis Lietuvos, Latvijos ir Estijos kapitalistinio galvojimo dikta vežė tarškančiu taksiu į vieš
nepriklausomybės atstatymu ir iškelti tą bylą Jungtinių Tau tas, o pačios tikrovės šauks būtį. Tai atmosfera jau nebu
tų posėdžiuose.
mas, tos tikrovės, su kuria vo taip palanki poetinėms
komitetas veikia ir toliau. Jis deda pastangų paveikti turistas lietuvis susiduria nuo nuotaikoms. Gaila, kad ji ne
atsirado ir vėliau.
įvairiausiomis priemonėmis, kad JAV-bės is tikro iškeltų tą latos.
bylą Per 8 veiklo metus dalis tautiečių, taipgi vėliau įsi
Kad Vilnius turi nuostabiai
Kartu noriu pabrėžti, jog
jungusių latvių ir estų, pasitraukė. Tačiau jų vieton ateina
šią tikrovę mačiau ne kokio gražių bažnyčių, šiandie jau
nauji veidai.
je ideologinėje šviesoje, o ke griuvimo stadijoje, įdomių pa
Yra daug abejojančių, kad pasiseks pasiekti to JAV-bių lionės perspektyvoje, kuri ap statų, romantiškas gatves ir
Vyriausybėje. Yra skeptikų, manančių, kad Lietuvos reikalu ėmė ir «kapitalistinius»ir «so • žavingas apylinkes, manau,
nėra ko tikėtis iš Jungtinių Tautų, kuriose svarų žodį turi cialistiniUB» kraštus. Prieš at niekas nedrįs to paneigti Iš
sovietai.
vykdamas Lietuvoj, jau bu toli dėmesį patraukia ir nau
vau aplankęs Kopenhagą, Tur jieji kvartalai. Tačiau ben
VISTiEK APSIMOKA
ku, Helsinkį ir Leningradą. dras Vilniaus vaizdas vaizdas
I tai Leonardas aliukas «tsako. Girdi, žiūrėkite j Raud. Po viešnagės Lietuvoje dar darė man labai slegiantį įspū
Kiniją. Kiekvienais metais vis bandoma ją pravesti j JT, bet buvau Varšuvoje, Krokuvoje, dį, taip slegiantį, jog jau tre
nesėkmingai. Bet po eilės metų ji tikriausiai bus įsileista. Gi Zakopanėje, Drezdene, /?ytų čią dieną norėjau bėgti iš jo
šiuo metu Haud. Kinija dėl tu ginčų gauna labai daug rėkia ir Vakarų Berlyne, Hambur ir Lietuvos. Vilniaus visa be
mos ir dėmesio tiek iš amerikiečių, tiek iš visų kitų kraštų ge ir Londone. Tačiau nė vie tarpiškoji tikrovė liudija, kad
nas kraštas nedarė tokio sle Lietuva yra ne kas kita, kaip
spaudos, radijo televizijos.
giančio įspūdžio, kaip Lietu tik paprasta Rusijos provinci
Todėl ir blogiausiu atveju, tai yra, jei Lietuvos byla va, ir nė vienas miestas ne ja. Lygiai tokį įspūdį man pa
Jungtinėse Tautose ir negalėtų būti apginta, būtų gauta mums atrodė taip liūdnai, kaip Vil darė Kaunas, nors ten žmo
taip reikalinga reklama visose tautose, kurios kitu atveju ir nius ir Kaunas. Per dvidešimt nių dauguma kalbėjo lietuvi®
už milijoną dolerių nebūtų galima gauti.
penkis metus rusams pavyko kai. Iš toli Vilnius, Kaunas
Kiti skeptikai vis sako; «Dabar ne laikas, JAV-bės nori Lietuvą nualinti ir ją pavers* Lietuva yra kaikam gražūs,
koegzistencijos su Sov. Rusija ir t.t.» — Bet kada gi «teis ti bespalve «tarybine» pro- kaikam . skaudūs prisimini
mai, o gal nevienam ir mitas.
laikas Lietuvos klausimui iškelti JT? Ar lauksime kitus 25 vinc.ja
Iš arti Vilnius, Kaunas, Lietu
metus? Bet ir tada gal bus vėl netinkamas metas!
Iš Leningrado j Vilnių vy va dabar yra «tarybinė» tikro
kau naktį tarptautiniu trauki vė, kurią dominuoja skurdas,
GALIMA PASIEKTI PER JAV
niu. Jis eina per Daugpilį» baimė ir neviltis.
Tačiau toks žymus amerikietis senatorius, kaip Hruska Kuznicą ir Varšuvą į Berlyną«Inturistas» apgyvendino
mano, kad kaip tik geriau anksčiau keiti abaltijo tautų ne Kai rytą pabud u, traukinys
mane
«Vilniaus» viešbutyje,
priklausomybės gražinimo reikalą toje pasaulinėje organi jau stovėjo Daugpilyje. Už
zacijoje.
gero pusvalandžio ar daugiau kuris yra Lenino prospekte
netoli katedros. Ir štai pirmo
Baltieji Rūmai, JAV Valstybės Departamentas (Užsienio mes lėkėme jau Lietuvos lau ji staigmena. Išskyrus priėmi
Reikalų Ministerija) nebuvo ir nėra palankūs klausimo kėli kais Pro langą matėsi spyg mo tarnautojus, pirmą dieną
mui JT. Tik mūsų visų bendra veikla, nuolatinė akcija, pas liuoti miškai smėlis ir šiaudi Lietuvos sostines viešbutyje
tangos spaudimas galėtų priversti juos pakeisti savo nuomo nės lūšnos. Traukinys stabte negalėjau susikalbėti lietuviš
nę. Bet nežiūrint valdžios nepalankumo, vis dėlto pasisekė lėjo Ignalinoje, Švenčionėliuo kai. Nemokėdamas nei rusiš
mums pravesti pageidaujamas rezoliucijas tiek JAV senate, se ir Eabradtje.
kai, nei lenkiškai, pasijutau
tiek atstovų rūmuose. Buvo daug pesimistų, netikėjusių, kad
Vibų šių miestelių stotys pa lingvistiniame akligatvyje. Pa
tai galėtų būti {vykdyta.
našios — nedažytos ir apleis dėčiai felbė.ti pristatė «vertė
Siu» metu Rezoliucijų Komitetas steigiasi į savo eiles tos. Sakau atvirai, tai žeidė ją».
pastarasis sunkiai su
įtraukti kiek galint daugiau ryškesnių amerikinio politinio, mano tautinę savigarbą. Argi prato wwine,..o aš jį. Kaip tai
kultūrinio, ekonominio gyvenimo asmenybių. Jų žodis, bal rusai neduoda lietuviams net supras®? Àr «Inturoto» virši
sas, laiškai, telegrama ar pareiškimas jaw gali turėti kur kas dažų viešiesiems pastatams ninkai, turiu galvoje «tarybi
daugiau storio tiek valstybės Departameiie, tiek prezidento nudažyti, ir tai ketvirčiui šimt nius», nemato reikalo net Lieroję. Anksčiau ar vėliau tai gali nulemti ten vyraujančių nuo
monių pasikeitimą mums norima linkme.
Būtų gera, kad ir kitų kraštų, ir Brazilijos lietuviai tuo
, Bylą iškilus, amerikiečių delegacija Jungtinėse Tauto,
se rastų būdų ir priemonių Užsitikrinti reikiamą balsų skai klausimu susirūpintų. Čia plati dirva, jaunajai kartai, turin
čių. Juk ta delegacija randa jų pakankamai, kai yra reika čiai daug ryšių ir pažinčių įtakinguose sluogsniuose. Tai bū
tų didelė pagalba tėvų šaliai.
las ar noras.
JJETUVIŠKOS

MINTAS SAVAITRAŠTIS

Lietuvos Byla i Jungtines Tautas

tuvos sostinės*viešbučius ap
rūpinti dvikalbiais tarnauto
jais? Atrodo, kad taip, ir ne
sistebėkime. Juk «lietuviška
sis» «Inturistas» yra rusiškojo
«Inturisto» padalinys, o pastarajarh/ąr taip jau svarbu, f jei
atvykę? lietuvis nesusikalba
lietuviukai lietuviškame vieš
butyje?-»
- '*■ •Vilniaus «Inturisto» viršinin
kai stokoja ir kultūros, ir ma
nierų. Kažkaip jie atsiduoda
«tarybiniu» saugumu. Lenin
grado «inturistas» paliko daug
kultūringesni įspūdį, ir jo ap
tarnavimo negalima net ly
ginti su ’vilniškiu.
Rusų kalba dominuoja ne
tik viešbutyje, bet ir gatvėje,
ir tai po dvidešimt penkių
«tarybinės» Lietuvos gyvavi
mo metų. Lietuvos sostinėje
girdisi daugiau lietuviškai kai
bančių tik nuo penktos valau
dos, kai iš įstaigų pasipilą
tarnautojai. Man sakė, kad
rudenį ir žiemą esą geriau,
nes iš atostogų grįžta studen
tai, tarnautojai ir šiaip pilie
čiai, bet nemanau kad tai ra
dikaliai pakeičia padėtį —
daugiausiai ją tik sušvelnina.
Vilniuje, kaip ir visuose ta
rybiniuose miestuose matyti
prekių trūkumas.

DARIAUS IR GIRĖNO
MILŽINKAPIS
Dariaus ir G rėno milžinka
pis Aukštųjų Šančių karių ka
pinėse, Kaune. Šiemet, minint
35 metų sukaktį nuo lietuvių
transatlantinių lakūnų Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno
tragiškos mirties, lakūnų £kapas buvo atžymėtas monu
mentalia granito skulptūra,
sukurta skulptoriaus Vytauto
Mačiuikos, kurioje valingai
ir ryžtingai žvelgia lakūnų
didvyrių veidai. Kapo plokštė
je įrašas: Steponas Darius ir
Stasys Girėnas, Lituanikoj
skrydžiu nugalėję Atlantą, žu
vo* nepasiekę tėvynės 1933.
VII. 17. Tamsių ąžuolų kamie
nai ir medžių galerijos šakos
paryškina visą paminklo an
samblį. Priėjimas prie kapo
išklotas apvaliomis plokštė
mis, vazonuos — raudonos gė
lės. Milžinkįpio šoninės plokš
tu mos apsodintos ryškiai ža
lių tonų želdiniais Milžinkapį
juosia juodas, granitinis bor
tas.
..
Šio paminklo atidengimo iš
kilmėse dalyvavo daugybė
žmonių, padėję daug vainikų
ir gė>ių pukščių. iškilmės bu
vo filmuojamos ir kitą Jdieną
parodytos per televiziją.
IJIW—I1
UaÜBHíã

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

LeninW 100 metų gimimo
sukaktie 1970 metais rusų okupautų spaudimu, bus pla
čiai miffima ir Lietuvoje. Jau
šiuo meta yra organizuoja
mos paskaitos, seminarai, spe
cialūs propagandiniai vaidini
mai, kuriais lietuvių tauta
bus maitinama per ištisus tre
jus metus.
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LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS.

Su dainom ir maršais
per gyvenimą
. .
BRONIAI S JONUŠO 50 METŲ MUZIKINĖS
VEIK OS PROGA
Daug kas iš skaitytojų bus girdėję, tur būt
Jonušo maršus — Ramovėnų maršą ar «Kur ba
kūžė samanota?» Jie tokie gražūs, savi, lietu
viški.
Jų kompozitorius šiemet švenčia savo mu
zikinės veiklos 50 m. sukaktį Ji prasidėjo 1918
m. birželio mėn. Ylakiuose (Mažeikių apskr.),
Napole- no Viodasiaus «Teatre.
didelėj, gražio
daržinėje. Ten surengtame vakare buvo suvai
dinta drama «Sugriautas gyvenimas», kuriame v
Br. Jonušas pirmą kartą vaidino.
Antroje programos dalyje pirmą kartą pasi
rodė Br. Jonušo vadovaujamas mišrus choras
(apie 35 balsai) kuris išpildė Sasnausko, Nauj lio, Šimkaus ir kitų kūrinius. Po programos šo
kiams grojo «Jonušų* o.kestra-, kuriame grojo
ir kiti jo broliai.
M zmas Bronim. Jonušas gimė 1899 m. va
sario 27 d. ašilės kaime, Ylakių valsčiuje, dide
íèje 14 vaikų šeimoje. Jo tėtis buvo ūkininkas
ir muzikantas. Ma na — šeimininkė, audėja ir oi
dėlė daitiiuiflkė. Broniukas greit tampa jai pir
muoju pageibininku dainoje.
Vos 7 su puse metų įjungiamas į tėvo «ka
pelą» smuikininku, o vėliau jis pamėgsta trompetą. 1911 H m. lanko pradžios mokyklą ir gro
ja su tėvu ištisom dienom žemaičių vestuvėse.
Tris vasaras turi būti piemeniu pas ki us ūki
ninkus. Tada tėvo verčiamas turi išmokti siuvėjo
amato ir vakarais vis groja tėvo orkestrėlyje.
Vos 25 metų būdamas, klausydamasis gramafono
plokš elės rašo jau gaidas savo orkestro bal
sams, niekieno nepamokytas.
Vyresniųjų bičiulių skatinamas ir padeda
mas, lanko kuodo vidurinę mokyklą, vakarais
dirbdamas žydelio siuvykloje. Bet ir taip dažnai
Bronius su duonos riekute ir sriubos dubenėliu
turėjo praleisti dienas. 1916 m. Bronius perima
•iš tėvo orkestrėlio vadovavimą. Groja ne tik šo
kius, bet jau ir koncertinius kūrinius.
1919 m. Bronius išvyksta į Rygos konserva
toriją. Beto, uždarbiauja grodamas latvių kariš
kame orkestro ir dalyvauja A. Vaičiūno liet, cho
re ir kitoje veikloje. 1921 m. grįžta Lietuvon ir
priimamas kapelmeisteriu įl pėstinin
kų savanorių pulką Kaune. Suorganizuoja jo or
kestrą. Vėliau jis kąpelmeisteris kituose kariuo
menės pulkuose.
Juose be kariško orkestro organizuoja ir
simfonininius nedidelius orkestrus ir net karių
chorą Kėdainiuose. Iš jo važinėja Kaunan konservatorijon, kad ją< baigtų. 1937 m. tampa poli
cijos orkestro viršininku ir dirigentu Kaune. Su
juo koncertuoja~net'-l rusą okupacijos laikais ir
*<• vokiečių metais.'^- .
Paskui turêjofj)àbègti Austrijon, vėliau Vo
kietijon. Ten Kemptene suorganizuoja vyrų cho
rą «Lithuania». Šis choras keičiasi, auga ir Ha
nau mieste gauna *« Dainavos» vardą. Su šiuo Dai
navos ansambli —’ftfrinčiu ir tautinių šokių gru
pę — duoda daugybę koncertų lietuviams, ame
rikiečių kariams ir vokiečiams.
Nuo 1949 m. darbuojasi JAV Baltimorėj, Či
kagoj, o nuo 1959 m. Omahoje, Nebraskoje, su
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Apie kitus konkrečius fli*
komiteto uždavinius bus pa
skelbta spaudoje vėliau.
Spalio mėn. 30 d. komite
tas pareigomis pasiskirstė.*
pirmininkas Rimas Laniaaskas — Moksleivių Ateitinilkų
Sąjunga, vicepirmininkas Ro
mualdas Buolys — Mokslei
vių Ateitininkų Sąjunga, Se
kretorė Marytė Gailiušytė —
PLB Jaunimo Sekcijos atsto
vė, iždininkas Gintautas Snieč
kus — Lietuvių Jūrų Skautija, nariai.* Lietuvos Vyčiai,
Lietuvos Skaučių Seserija,
Lietuvių Skautų Brolija, Lie
tuvių studentų tautinė korporacija Neo-Lituania, Akademi
nis Skautų Sąjūdis ir Studentų Ateitininkų
Sąjunga.
Prašo rašyti komiteto adresu.* "Ž TI
KĖJIMO LAISVŲ, 1911 Beverly Hills Dr.
Eucl d, Ohio 44117
Rimas Laniauskas
Komiteto pirmininkas

Lietuvaičiu temperamentas
Ne vienas tvirtina, kad lietuvaitės per
daug lėtos, uždaros, n ‘džiugios, stipriai jaus
mingos, kartais per jautrios. Tiesa licuviai
yra jautrūs, uždari, santūrūs, kaip visi šiau
riečiai Jie neturi lakumo, spontaniškumo,
fo mog plonybių, kaip pietiečiai. Bet nėra
salti, bejausmiai, kaip anglosaksai. Lietuviai
dideli romaotiKai, — <yr kai — jausmo, šir
dies, svetingumo žmonės.
Kokios gi iš tikro mūsų lietuvaitės?
AR L E L AH ES PE-

LE1CS?

Prieš keletą metų buvo padaryta anke
ta tarp 50 lietuvaičių mergaičių. Jų amžius
buvo nuo 12 ligi 18, daugiau 14 — 15 metų.
Anketa apklausinėjimais tyrinėjo keturius
temperamentus, iš ju du aktyvūs — chole
riškasis ir sangviniškasis, gi du pasyvūs —
melankoliškasis ir flegmatiškasis. Kiekvie
nam šių temperamentų buvo skirta 60 klau
Simų, kuriuos mergaitės rūpestingai atsakėKas gi pasirodė?
Dauguma mergaičių buvo aktyvios, verž
s . .* j. j.A. .x * , .aa * .«.*■*.*■«■*■«■ *■**■«-«■**■ **■»■****■■■*****.«.■* ■Įj08 linksmos. Vienos iš jų cholerikės, kitos sang
vinikės. Tokių buvo rasta 36. Lėtų, ramių, bet
«Rambyno» choru
džiugių flegmatikių buvo 3. O uždarų, nedžiugių
Jonušas sukūrė pirmą savo karišką maršą
melankolikių buvo 11.
“Kur bakūžė samanota ‘, tur būt, jau 1927 m., vė
Tiek buvo pirmaujančio, choleriškojo tem
liau kitus, kad atsvertų svetimtaučių maršų įta
peramento. Antrasis temperamentas sangviniškaką. Jis sukūrė visą eilę ir ir lengvos orkestrin s
si8 buvo mažiau ryškus. Jis papildo pirmojo ak.
muzikos kūrinėlių Taipogi pritaikė nemažai baž
tyvumą arba jį sumažina. Jei abu aktyvūs — ta
nytnės muzikos savo chorams. Yra sukompona
da mergaitė būna žvali,įjsmarki. Tok ų buvo ras
vęs 1941 m. 16 sporto pratimų muziką, 1958 m.
ta 21 mergaitė. Tai sangviniško ir cnoleriško mi
išleidęs savo «Gaudžia trimitai» maršų plokštelę,
šinys.
anksčiau plokštelę «Tėviškės Aidai» ir dar ruo
Geriau būna toks derinys, negu choleriška
šia i leisti kitą III Tautinių šokių šventei Čika
goje sukūrė maršą ‘Praoočių keliai» ir V-tai tau
ir melankoliško. Šie du temperamentai per daug
tinei stovyklai skaučių dainą «Aukso jubiliejus».
stiprūs ir sunkūs. Sudėti kartu, jie plėšo žmogų,
daro jį neramų prieštaraujantį. Tokių mergaičių
Be to, jis yra dėstęs muziką ir vadovavęs
buvo rasta nedaug, vos 5.
•‘
chorams, orkestrams įvairiose lietuvių gimnazijo
‘ se Lietuvoje ir JAV-se.
.Geresnis derinys choleriško sū flegmatišku,
nes yienas smarkas, antras ramus. Tada bendras
Tai tokia yra muz. Br. Jonušo 50 metų mu
rezųlįątas: ramus aktyvumas. Tokių mergaičių
zikinės vėiklos trumpa santrauka. Tai būta tiki ai
rasta taip pat nedaug — tik 4.
'■■■"'■*
kietų, darbingų ir ištvermingų metų grandinės.
«Geriausias derinys — sangviniško ir meląhIš «Dirvos»
* -i
'
koliffl® arba flegmatiško. Tokios mergaitės būna
• -.3,
_
geros širdies, švelnios, malonios, sugyvenamos,
draugiškos. Ar buvo šių? — Iš viso 16.
Lietjaūnimo žygis uz tikėjimo laisve
••«Kiekviena mergaitė turėjo be pirmųjų .^ar
du
rastrinius temperamentus. Šie buvo mažiau
' ' Úíethviu organizacijų įgaliotiniai, susirinkę
Glevelarffft, JÀV, 1968 m. spalio mėn. 22 d., nus -. ryškūs: Ryškiausieji du pirmieji, kartais trečįas.
prendė Sudaryti žygio už tikėjimo laisvę komi - Sudėjus visų mergaičių pirmuosius tris tempera
mentus, pasirodė, jog tarp lietuvaičių daugiausia
tetą,
esama sangvinikių. Sangviniškumo turėjo 47 mer
$io komiteto uždavinys būtų pasiųsti pas
,
gąilėfi- Su choleriškais bruožais buvo 44. — Dėl
Šv. Tėvą lietuvių jaunimo organizacijų atstovų-'
to galima drąsiai tvirtinti: lietuvaitės šiame am
delegaciją ir jo paprašyti, kad jis primintų pa
žiuje yra daugiau aktyvios, veržlios, drąsios, sa
saulio vyskupams ir katalikams apie tikinčiųjų;
vimi pasitikinčios.
*
v
ypatingai besimokančio jaunimo, religinę priespaudą komunistų pavergtuose kraštuose.
Iš knygos «Moderni mergaitė»

Dalis «Aušros» choro sopranų ir altu:
Iš kairės: Lidija Bajorinienė, Aida Ghisellini Gražina
Mikuckytė, Bruna Matei onytė, Ona Stankūnaitė, Mirna
Braslauskaite.
Užpakalinėje eilėje.* Anelė Šepetauskienė, Marija Sa
kalauskaitė Ona Stankevičienė.
Trūksta: Aldonos Butrim vičiutės, Irenos Skurkevičiu
tės, Onos Šlepetienės, Danielės Ruzgaitės, Eizės Umaraitės.
Jų lakštuojamos dainos jaudins jūsų širdis gruodžio
15 1. Mokoje !
i
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Besiruošiant Kalėdoms
.Jau krautuvių langai išpuošti Kalėdų eglučių žibučiais,
papuošalais, kalėdinėm dovanom. Daug kur^matytis Kalėdų
Senelis ar Trys Karaliai. Išoriniai ruošiamas? jau Kalėdoms.
■

'

■■•‘‘íí-j:'

■

•. Tačiau daug svarbesnis yra vidujinis pasiruošimas Ka
lėdoms, dvasios ilgesys gimsiančio Kūdikėlio.Jėzaus, IŠgany
tojo.- katalikų Bažnyčia tam skiria Advento, jąiką.
Adventas — tai atėjimui Kristaus pasiruošimo laikas 4,
savaitės prieš Kalėdas. Kristaus atėjimo mintis ir ilgesys už
valdo šiuo laikų tikinčiųjų širdis.
Pirmiausi, tai minėjimas Išganytojo ilgesio senųjų am
žių žmonijoje tūkstančiais metų. Tada buvo

prailgę dienos, laukimo naktys...
Dievo ji šaukės; ateik greičiau!
Neliauja vargas pečius jos plakti.
Nerimo varžtai spausti kiečiau

Su savo pranašais, kunigais, kilniaisiais žmonija toda
sąmoningai ir nesąmoningai ilgėjosi, šaukėsi Išganytojo.
Adventas — tai ilgesio laikas, belaukiant Kristaus, atei
siančio <aiėdose į tikinčiųjų širdis su malonėm „ir gausiom
dovanom. Tik į besiilginčias širdis Kristus ateina. Tik joms
gimsta ir padaro jas Dievo vaikais Visiem laikam. Kiti žmo
nės p aeis Kalėdose pro Kristų, kaip praeinama nieko nega
vus pro vitrinų langus, išpuoštus kalėdiniais papuošalais, ska
Durnynais ir dovanom..:

Adventas taip pat ilgesio atnaujinimo|die tos, belaukiant
Kristaus antrojo atėjimo žemėn pasaulio gale:

•

M08Ų LISTOVA

'

.068 m, lapkričio 29 d

Išgirsk maloniai maldą lūkestingą.
Tegu ateina, mums teKar<sliauja
ir savo žemei duoda naują veidą!
Tada Kristus Viešpats didžiausiame viešume ateis teisti
bloguosius ir atsilyginti geriesiems dieviškai gražiu .gyveni
mu naujoje žemėje ir naujame danguje
Užtat Advento laiko nuotaika — entuziastiškas ilgesys
ateisiančio Atpirkėjo, Kristaus Viešpaties, ir atgaila. Ja mūsų siela turi būti nuvalyta, paruošta būti verta Kristaus atė
jimui Kalėdose ir pasaulio gale Ar bus tokia mūsų ir mū
siškių?! Tai priklausys nuo mūsų pačių, nuo mūsų Adventų.

LIETUVOJ D\UG PARAPIJŲ
B H KUNIGŲ

Nuo 1962 metų mirštančių
kunigų skaičius žymiai pra
dėjo viršyti naujai Įšventina
mus. Vien 1967 metais mirė
29 kunigai, o jšve i i ii tik 7-

Užtat jau yra — nors tiek
kitų komunistai uždaro - 30
dar veikiančių par pijų su
savo bažnyčiomis, bet jau
neturinčių savo kunigo. O
kaip žinome, Sovietų Lietuvo
je parapijos toli viena nuo
kitos. Kunigui tenka nuvykti
į Kitą 6-12 K u , gi susisieki
mo priemonių
apart dvira
čio; — kunigui labai sunku

gauti. Daugeliu atvejų reikia
pėsčiam keliauti.
(Varp.)

iŽDARYTA BAŽNYČIA

«

-

>.

linksminimo namais. Jie, be
abejo, tokių mokesčių netu,
rėš mokėti.,
(Varp.)

AUKSINĮ KUNIGYSTĖS JU
BILIEJŲ šių metų vidury at
šventė kanauninkas Feliksas
KAPOČIUS, didžiulės pamin
klinės Prisikėlimo bažnyčios
stllyĮojas Žaliakalny, KauneIŠLEISTA IR LENKŲ KALBA (Iš** jos komunistai padarė fa
briką ir sandėlį;. Vokietijoje
Sibiro lietuvaičių maldakny jis^buvo Šv. Sosto paskirtas
gė «Marija, gelbėk mus». Ją lietuvių sielovados tvarkyto
išleido lietuvių—lenkų A. Mic ju. Dabar gyvena JAV ir turi
kevičiaus draugija. Jai įvadą dirbti svetimtaučių parapijoj.
parašė lenkų vyskupas V. Ru
din, gyvenąs Romoje. Ši mal
daknygė išversta jau į virš
KAI PATS GINASI
tuzino Kalbų.
’

n
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LIETUVOJE GYVENTOJŲ
BUVO 3 milijonai 64 tūkstan
čiai 1968 metais sausio 1 u.,
kaip pranešė Statistikos Val
dyba Vilniuje. Apie 47% jau
gyvena miestuose. Vilniuje
329.000 Kaune jau beveik
300.000. Natūralu- gyventojų
prieauglis buvęs 29.000. O ko
munistinė bedieviška valdžia
nesikišanti į Bažnyčios rej
kalus ir skelbianti religijos
laisvę — tik 7 kunigus telei
džia įšvęsti kasmet.
nĮWWB»a
ÍMVMBÍÍ

BtHiMIEJI LIETUVIAI

Burbaumas buvo pakaltintas
įsilaužimu ir nugabentas į teis
mą. Jis pakilo iš kaltinamųjų
suolo, paėjėjo tolyn ir rody
damas pirštu į tuščią suolą
paklausė.
- Kaip tavo pavardė? —
po to nubėgo, atsisėdo „ir at
sakė
- Jokūbas Burbaumas.
Vėl paėjęs klausė, kuo ver
čiasi ir t.t. Pagaliau tuščią
suoią jis paklausė.
— O kur tu buvai 1945 m.
sausio 18 d. naktį.
Atsirėdęs suolan, fvaidindamas visiškai nekaltą, pirštu
rodydamas j save, paklausė;
— Kas? Ar aš?

KUNIGAI

Šv. Kazimiero kolegijoje
Romoje š.m. liepos 13 d. teo
logijos studentai Matas Jara
šiūnas ir Joaas Longas gavo
sudiakono šventimus. Gi jau
birželio 30 d. sv. Joną

Sale

ziečio centre Romoje gavo
diakono šventimus lietuvis sa
lezietis sudiakcnas Herm, Šul
cas. Dar šiais metais šie teo
logijos studentai bus įšvęsti
kunigais.

S

Palšiuose, Šilutės apskr.,
komunistai uždarė evangeli
kų bažnyčią, statytą 19J0 m.
m. Ji buvo išlikus nepaliesta
per visus karus. O dabar tu
rėjo nusto i kvietusi tikin
čiuosius maldai.

PIGI
,

IR GERA

SKAITYKIT t
i b
P L A T I N K I • E
5 t
NINTELI PIETŲ AMERiK ‘
SAVAITRAŠTI « M Ú I
LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol Grišonas, Ciudad
de Pans 5836 lei 50-2180.
v ei ia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inaci© ir Av
Zelina, Mons. PI® Rggažfoskas, Tel. 63-597S.
Šv? Juozápo Vyrų Brolijos

Pirmininkas p. Juozas Mate»
lionis, Rua.Tatai, 150 — Cass
Verde, Tel. 51-4011,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua U
mania. 67, Mooka — Tei
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p .
Aleksandras Bumblis, Rua :
Gen. Fonseca Teles, 000
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, J URGE GARê
KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTAGIO, Rua Bama
can, 625 •— trečiadieniail
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituanią, 67 '
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS

u m KO m OS

V Zelina parapijoje kasdto
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lie®
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadfc 1
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 r 7.30 vai, arbe ■
atskirai susitarus dėl laikot
kai turimos metinės ar 7 d :
mišios

špažintys čia klausome»
kasdieną prieš mišias,
menesio sekmadienj
Parque das Nações 1© valj
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde. I7 -5 vai;
jifum

KOKYBĖ

Antrą :
j®

Česlovas Jakiunas

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 Pr-ado, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Ji iš evangel kų atimta, nes
jie nepajėgę už ją užsimokė
ti didelių mokesčių Jos bokš
tas nugriautas, o pati bažny
čia paversta Komunistų pasi

Stasys Lapiems

Trečią
Agua Rasa 8.30 vai..
Moinho Velho 11,30 vai..
Lapa D,30 vai.,
Paskutinį:
Vila >nastacio 8,30 va».,
Vila Bonilha 11,15 vai.
v Prudente 18 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRO* vyriškų rūbų

naujose patalpose parduoda Įvairias

SIUVYKLOJE LAURO

statybos medžiagas bei visokius

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

namų reikmenis.

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

Naujasis adresas:

DtPOSiTO PARATODOS

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėN
<A voz da Lituania» yratran»
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IEjHACJ CARKIERI

Metalúrgica ARPRA LTDA.

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veu..
į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkit© ir visades naudokite!

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ES TAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E 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

Caixa Postal 3967

-

SÃO

PAULO

— São Paulo
•
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

Vyras, povaikiai, marti, žentas, anūkai ir proanūkis
nuoširdžiai dėkoja už krikščionišką palankumą gautą
mirus neužmirštamai ir visad mielai

ATSKIR(^W^
KAINA 0,20

A.tA. VERONIKAI ŽEMAITIENEI
^UA

LITUÂNIA, 67

MOÓCA

—

SÃO PAULO, 13

Si sekmadieni vykstame i Misiąs nz
Taika ir Tauto Susibroliavimą

lapkričio 25 d. ir kviečia pažįstamus dalyvauti 7-tos die
nos mišiose, kurios bus lapkričio 30 d. 7,30 vai. vaka
re, V ia Zeiinos bažnyčioje.

Žemaičių ir Jermalavičių šeimos
VIS DAR NEATSIĖMĖ
DOVANOS

Jos bus 18 vai. NOSSA SENHORA DA PAZ — Taikos
Karalienės bažnyčioje, prie pat Parque Dom Pedro II, visai
Antanas Juodzevičius yra
arti Changai, rua Varzea do Glicerio. Jas atnašaus São Pau parvežęs iš Lietuvos dovanų
io kardinolas Agnello Rossi, drauge su tautinių bendruome Kostui ČINČ1KUI (ne Čižikui,
nių kapelionais ir klebonais. Per aukojimą kiekvienos tau kaip per nesusipratimą buvo
tos atstovų pora nuneš dovanų prie alto įaus ir bus mel paskelbta). Jis yra prašomas
džiamasi įvairiom kalbom.
ateiti ir atsiimti rua Pascoal
Lietuviai, gausiai nuvykime į jas melstis draug su kitų Moreira, 31, Mooea. Pažįstantautų žmonėm tom didžiojom intencijom. Kas tik galite — tieji K. Činčiką malonėkite
autiniais rūbais. Junkitės apie šiuos į vieną būrį kad lietu jam pranešti.
viai būtų gerai atstovaujami.
Tėvas Jonas Bružikas, S. J.
UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.»
Sv. Kazimiero parapijos klebonas.

ATEIKITE PASIGROŽĖTI I
KONCERTĄ IR VAIDINIMA
Jis įvyks gruodžio 15 . 15 vai. dr. Vinco Kudirkos var
do rūmuose, roa Lituania, 67. Jame «Aušros» choras sudai
nuos visą eilęigražių dainų! Bu ys jaunų talentingų artistų
suvaidins jaudinančią 3 veiksmų oramą «Baisusis Birželis».
Savo atsilankymu taip pat parodysite Įvertinimą ilgų ir di
delių choristų bei vaidintojų pastangų. Plačiau apie koncer
tą ir vaidinimą pirmame puslapy.

CHOfíU GLOBĖJO ŠV. CE
CILIJOb šventę «Aušros» cho
ras paminėjo praeitą šešta
dienį, lapkričio 23 d. Po re
peticijos, besiruošiant būsima
jam koncertui, choras gražiai
pasivaišino klebono T. Bružiko ir kitų užfundytais užkan
džiais ir gėrimais bei padai
navo gražių naujų ir senoviš
kų dainų. Be to, pasveikino
su gimtadieniu savo choristą
bosą Lionginą Gaigalą su gim
tadieniu, sudainuojant jam
«Ilgiausių metų, darbingų me
tų».

Fotografas Kazys Vosylius
iš Campinas 25 ncr., Pranas
Lukoševičius 20 nėr., Veroni
ka Simonavičius 15 ncr., Jo
nas Tamošauskas 17 ncr.; Po
10 ncr.. Jonas Bernotas, Vla
das Žiogra.

MUSŲ LIGONIAI

vyksta gruodžio 8 dieną Į Ge
neral Motor Esporte Clube
pasir dymui.

Karolina Povilavičienė guli
N. S da Penha ligoninėje,
1-me aukšte, 107 nr.
Veronika Kaušylienė, São
Cristovão ligoninėje, 2-me
aukšte, 208 nr

»■—m
iii&KBnii

įjnumii

MUSŲ SVEIKINIMAI
SUKAKTUVININKAMS

kaimo.
Aleksandras j Venukevičius,
anksčiau gyvenęs Vila Žoli
noje. Už jį Mišios atlaikytos
lapoj lapkričio 28„d. Gili užuo
jauta giminėms.
fltEKMĮĮ
ÜM3SSE2SÍÍ

. KALĖDOJIMAS

Lankymas namų vyksta Mo
koj ir apylinkėj, Taip pat Tu
curuvi ir apylinkėj. Santa Cla
ra, Vila Diva, Vila Formosa,
Vila Izabel, S. Caetano, Vila
Barcelona, Vila Gorti ir apy
linkės jau aplankytos.
IIESŪgSBii
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V.Zelina
Comunica o Conselho Pa
roquial de Vila Zelina, que
foi extraviado nesta data o
taião de prêmios contendo os
números de 001 a 015 e 501
a 515 não tendo portanto
qualquer valor, caso sejam
os mesmos sorteados na da
ta estipulada.
A DIRETORIA

MIRĖ

VESTUVĖS, KAIP RETAI...
Rugsėjo 25 d. Veronika ŽE
Ir tai, kad sutuoktuvės vy
MAIPIENĖ, gyvenusi Vila Ze
Gimtadienį švenčia lapkri
ko antradienio, o ne šeštadie
čio 30 d. Marija Mazurkevi- linoje. Velionė mirė sulauku
nio vakare, panelės Nijolės
si
62
metų
amžiaus
ir
buvo
čienė, Alber as Tijūnėlis;gruo
Vinkšnaitytės ir Juozo ŽaL
džio i d Juozas Lukoševi kilusi iš Rokiškio tapkrities,
kausko vestuves išskyrė iš
čius gruodžio 2 d. prel. Alek Kamajų valsčiaus, Mikniūnų
sandras Arminas, Sergijus Pi
lipavičius, Onutė Petraitis,
LIETUVIS CHIRURGAS DENTISTAS
gruodžio 3 d. Julius ŽvingiDR. ALBINAS J. BENDŽIUS
la, gruodžio 5 d. Pranas Paukš
nis, Marta Elena Conga, gruo
Clinica — X spinduliai — Protežė — Ortodontia
džio 6 d Musteikienė, Albi
diplomuotas São Paulo Universitete
nas Seliokas, gruodžio 8 d.
Consultorio: Rua 12 de Outubro, 63, 1.o Andar, Sala 108,
(įėjimas iš Loja Ducal). Priima nuo 15 iki 19val.
Lietuvių Katalikų Bendruo Ksaverija Musnickienė, Povi
las
Pipiras.
Gruodžio
7
d.
ve
menės choras šią šventę pa
minės šį sekmadienį, gruo dybinę sukaktį mini H. Pope
džio 1 d., pavakarėj drauge lis Jiems visiems gražiausi
Dr. Victor Pedro Saulytis
su savo choristais ir jų tė linkėjimai!
i iMsaama.ii
vais. Bendruomenės choras iHKKÕãrâÜi
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —•
DR. ANTONIO SI A U L Y S
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 de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
LIETUVĖ ADVOKATĖ
Mooca, Fone 92 3991
....
IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo tautiečiams,
kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje, Largo
7 de Setembro, 52 68 andar, sala 607 (priešai#.Forum),
nuo 16 iki 18 vai.
•
Atende-se com horâ marcada
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą jodinę or
DRrJONÀS -NICIPORCIUKAS
' į
ganizaciją ’’Lietuva», kurios nariai už mažą?" įpenesinį
Cirurgião Dentista
mokesnį gauna šias lengvatas; 1) konsultás dovanai,
p/ Universidade de São Paulo
2) taip, pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
RAIOS X
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa
Consultorio; RàaCapi Pacheco Chaves, 129:6, ,.
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.
‘ Vfla Pradante, Tel, 63-W2.

skyrė iš įprastinių vestuvių.
Kita didoka retenybė tai ta,
kad abu jaunavedžiai lietu
viai. S. Paulo lietuvių beadruomenėje tai jau yra vis
rečiau bepasitaikanti sensaci
ja. todėl verta ypatingai atžy
mėti spaudoje.
Vestuvės žadėjo būti labai
kuklios. Nepasisekė. Išėjo alvirkščiai! Koks nekuklus bu
vo dalyvių skaičius Zelinos
parapijos bažnyčioje, kad už
pildė visus suolus ir dar sto
vinčių buvo nemažai ^Vaišėse
pasirėdė didelis būrys gražių
viešnių ir svečių, o stalai ir
gi buvo nekukliai apkrauti
gerybėmis ir šeimininkės ne
sustodamos vaikštinėjo po
svečius vis siūlydamos tai
užkąsti, tai atsigerti.
Sutuoktuvių mišias aukojo
gerb. prel. P. Ragažinskas,
asistuojamas lietuvių asmeni
nės parapijos klebono Tėvo
J. Bružiko. Sutuoktuvių apei
gos būtų buvusios malones
nės lietuviškoms širdims, jei
ir mišios bei santuokos maldos būtų lietukų kalba.
Ilgiausių metų janajai lietu
viškai katalikiškai porai.
Koresp.
ÜBMBSÍÜ

PRAŠO ŽINUČIŲ
Vienas tautietis rašo;
— Gerbiamas redaktoriau!
Širdingai dėkoju jums, tė
ve už įdėtas žinutes į jūsų
redaguojamą laikraštį. Gaila
kad ne visas įdėjote.,
— Mano supratimu, kiek,
viena ži. utė, liečianti mūsų
kolonijos gyvenimą, verta pa
minėti. Tos žinutės kaip tik
ir sudaro mūsų kolonijos is
toriją. Reiktų daryti ir jums,'
panašiai kaip tai daro «Ar
gentinos Lietuvių Balsas», Ten
rasi visą jų kolonijos judė
jimą,
— Nevertėtų tokiame ma
žame mūsų laikraštėlyje kar
toti senų naujienų, perduotų
brazilų spaudoje ar televizi
joje bei radio. Reiktų daugiau
skirti vietos iš pačių mūsų
gyvenimo.
’
Gerb. tėve, prašau dovano
ti už tą mano laiškutį. Aš ne
su joks redagavimo reikalų
žinovas. Tik noriu išreikšti sa
vo nuomonę .. (Skaitytojas)
Redakcijos prierašas. Re
dakcija mielai talpintų tokias
žinutes, jeigu tik jų . gautų
Bet jų neturi. Todėl redakci
ja prašo, kas tik gali tepara
šo tokių korespondenčių, ži
nučių. Nesvarbu kalbos geru
mas. Jei reikės pati redakci
ja pataisys kalbą-arišsivers
raštus į lietuviui; kalbą. Net
ir telefonu trumpai ir aiškiai
pranešus,’ redakcija taip pat
mielai įdėtų žinutes iš lietu
vių gyvenimo^^Įad visi į
talką.j
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