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PLAČIAJAME PASAULYJE
Prancūzija prieš Izraeli

Vatikano Susirinkimo nurody
mus teisingai pasidalyti tur
tais. Ir iš viso, Čilės Bažny
čia pradėjo žemės reformą
jau 1963 m., kai Talcos vys
kupas Manuel Larrain išdali
no bažnytines žemes kume
JANEIRO 17 D. ~ XXI META|
čiams ir įsteigė Žemės Refor
mos Institutą, davusį pradžią
kė Lotynų Amerikai paramos valstybinei Agrarinės Refor
už 26 bilijonus ncr. Reikia pa mos Korporacijai (CORA). Ji
laikyti šią dinamišką pa vykdo dabar žemės reformą
plačiu ir modernišku mastu.
galbą.

Sudarytasis pagrindas 200
Praeitą savaitą Prancūzijos prezidentas Charles de milijonų Lotynų Amerikos gy
Gaulle uždraudė ifivežti iš Prancūzijos 40 karinių lėktuvų ventojų pakelt savo gyveni
«Mirage» ir kitokią karinę medžiagą, kuriuos Izraelis buvo mo lygį pradeda duoti vai
užpirkęs. Uždraudimą aiškino, kaip pabaudą Izraeliui už už sių.
puolimą Prancūzijai draugiškos Libano valstybės aerodromo II—II
prie Beiruto, prancūzų gamybos helikopteriais. Už tai viso iiüãüãõii
pasaulio žydai pradėjo boikotuoti turizmą j Prancūziją ir
Popiežius Aktualiais
prancūzų prekes.

Daugel dienraščių ir žurnalų pasaulyje — net ir pačio
je Prancūzijoje — smerkia šį De Gaulle žygį. Žinoma, ara
bų kraštų ir Sovietų Rusijos spauda aukština jį už tai.

KO SIEKIA DE GAULLE?
Šiuo savo įsikišimu į Izraelio ir arabų kraštų De Gaul
le siekia įvairių dalykų. Jis nori.— atgauti simpatijas Libano kitados buvusio Prancūzizijos kolonijos. į Libaną jis pasiuntė buvusį informacijos
ministrą George Gorse, vieną iš geriausių Artimu Rytų poli
tikos žinovų perduoti Libano prezidentui pažadą visom pa
jėgom remti Libaną;
— įsigyti simpatijų sau ir Prancūzijai arabų kraštuose;
— laimėti daugiau ir Sovietų Rusijos pasitikėjimo, o
gal ir kiek paspausti JAV-bes, remiančias Izraelį;
— susilpninti įtampą Artimuose Rytuose, nes Izraelis
nebeturėdamas tiek daug lėktuvų nebe tiek puldinėsiąs kai
mynus ir greičiau sutiksiąs derėtis,
— tapti teisėju, sprendėju Žydų —Arabų konflikte, tam
tikslui de Gaulle jau pasiūlė 4 didžiųjų (JAV, Anglijos, So
vietų Rusijos ir Prancūzijos) konferenciją ginčui baigti;
— pamokyti kitus kraštus: visiems nebeparduoti, nebeteikti ginklų kariaujančioms valstybėms;
— ir tokiu būdu vėl išgarsiu i savo ir Prancūzijos var
dą visame pasaulyje, tapti tarptautinės politikos sprendėju.
AR IZRAELIS BAIMINASI?

Klausimais

Paulius VI sausio 11 d.
priėmė audiencijoje svetimų
valstybių atstovus prie Šv,
Sosto, kurie jį sveikino Nau
jų Metų proga. Atsakydamas
į sveikinimus, popiežius kal
bėjo diplomatams, kad Pietų
Amerika dar tebėra didelia
me pavojuje prarasti sociali
nę taiką. Tačiau jau galima
įžiūrėti tam tikrą pažangą
toms problemoms geriau su
vokti ir teisingesniuose refor
mų prašymuose.
Kalbėdamas apie įtampos
židinius pasaulyje, Paulius
VI parėiškė matąs ženklų ir
turįs vilčių, kad bus 1GYVEN
DlNTA TAIKA Vietname, Pa
lestinoje ir Nigerijoje.
Prisimindamas Čekoslova
kiją, jis sakė, jog «niekas
negali būti apatiškai ramus
akyvaizdoje didelių pasikėsi
nimų prieš laisvę vienos Cen
tro Europos valstybės. Guo
džiamės stebėdami, su kokiu
dėmesiu ir ^simpatija ir di
džioji pasaulio viešosios opi
nijos dalis savaime tada pa
sisakė už vertybes, kurios
sudaro bendrąjį žmonijos pa
veldėjimą.
nwm—n

Dėl šito De Gaulle uždraudimo išvežti užpirktuosius
lėktuvus, Izraelis laikosi gana ramiai. Iki šiol viešai dar ne
protestavo. Tartum tai prama ydamas, izraelis jau anksčiau
užsakė 50 lėktuvų iš JAV. Taip pat turi pakankamai savo
dirbtuvių, pajėgiančių pagaminti sugedusias ėktuvų dalis
Be to, laikraščiai pradėjo rašyti, kad Izraelis galįs pats
pasigaminti net atominių bombų. Žinovai aiškina žyuus tu Žemės Reforma Čilėje
rint pakankamai sjecialistų ir dirbtuvių greitu laiku joms
Dom Manuel Sanchez, Con
pasigaminti, ir lėktuvų bei raketų tokioms bomboms nu.
cepcion arkivyskupas Čilėje
mesti.
padovanojo 2.700 ha. di-LaŽydai atrodo, nesibijo nė keturių didžiųjų valstybių mos žemės Agrarinei Refor
konferencijos spaudimo. Jie turi savo pusėje bent JAV-bes mos Korporacijai (CORA). Ta
ir dvi nelengvai įgyvendinamas pastovios taikos sąlygas pri proga jis pareiškė, kad šiuo
versti arabų valstybes sutikti leisti žydams laisvai naudotis žemės padovanojimu jis no
Sueso kanalu, bei Raudonąja Jura ir garantuoti, kad arabai rįs Konkrečiai a sutepti i II
toliau nebcužpuldinės Izraelio.
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Žemė 40.000 kaimiečiu
Brazilija jau yra pasiruošu
si vykdyti žemės reformą.
Praeitom savaitėm tarpministerialmė atstovų grupė —
GT (Grupo de Trabalho; bai
gė savo studijas. Sausio 9
dieną, pirminininkaujant Bra
zilijos Žemės (Jkio Ministrui
Ivo Arzua ir dalyvaujant ki
tiems trims ministrams, buvo
priimtas 428 puslapius suda
rančios išvados ir sugestijos
žemės reformai. Ta pačia pro
ga buvo nutarta:
— pakeisti žemės nusavi
nimo sistemą ir žemės refor
mos įgyvendinimo finansavi
mą, prašant dėl to Respubli
kos prezidentą atitinkamai
pakeisti Brazilijos KONSTI
TUCIJA;
— dar šiais metais paruoš,
ti ir išdalinti žemę 40.000 kai
miečių Seimų;
— įkurti Žemės Reformos
Egzekutivinę Grupę, kuri be
kitko, turės nustatyti nacio
nalinės žemės reformos pir
menybių sistemą:
— oristatyti sausio 15 d.
tas išvadas Respublikos pre
zidentui Costa e Silva galuti
nai patvirtinti.
IIM—II
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Bus įkurta 150 centru
kaimiečiams
São Paulo valstijos Žemės
Úkk> Sekretoriatas šiais me
tais suplanavo įkurti 150 cen
tru kaimiečiams. Pirmieji bus
atiduoti naudotis jau sausio
mėnesyje. 50 tų centrų jau
yra pradėti statyti ar turi nu
statytus pianus.

BÚKITE ATSARGUS IR IŠMINTINGU

Nixonas ir Pietų Amerika
Busimasis JAV-bių prezi
dentas Ričardas Nixonas yra
linkęs stipriai apkarpyti JAV
teikiamą Pietų Amerikai eko
nominę pagalbą. Ypatingai
tai liečia paramą, duodamą
per prezidento J. Kennedy
įkurtą «Sąjungą Pažangai»Jis paskyrė žmones rūpintis
Pietų Amerikos reikalais, ku
rie mažai ją pažįžta, pavz.,
kaip būsimą viceprezidentą
Agnew, kuris tik vieną kartą
trumpai tėra ją aplankęs.
Dėl tokios būsimos politi

kos Nixonas jau nekartą bu
vo įspėtas. Nesenai įspėjo
Cover/ Olivier, buvęs Valsty
bės sekretorius Lotynų Ame
rikos reikalams, kad sustab
dymas per «Sąjungą Pažan
gai» vykdomos programos ga
lėtų turėti labai skaudžių pa
sėkų, galima net visą Pietų
Ameriką prarasti. Politiškai
tai reikštų tą pat, kaip Kini
jos patekimą komunistams.
Net pats prez. Johnsonas
nesenai kalbėjo, jog per pas
kutinius 8 metus JAV sūtei-

Pirkdami ar parduodami pirmiausia kreipkitės pa§
savo tautiečius. Lietuvio STASIO VANCEVIČIAUS ko
mercinė pirkimo ir pardavimo raštinė
ESCRlTORlO COMERCIAL DE COMPRAS E VENDAS
L I T U A N I C A
Jums visada mielai ir gerai patarnaus.
Perkame, taisome ir parduodame VENTILIATORIUS
RAŠOMAS ir SKAIČIAVIMO bei REGISTRAVIMO MA
Š NAS, MAIS O PRODUKTUS BEI ĮVAIRIŲ RUŠiŲ GÉ
RIMUS. Mūsų kainos žemiausios ir produktų rūšis aukš
čiausia. Virš 10 ncr. pirkinius pristatome j namus. Aš
meniškai kreipkitės arba telefonu skambinkite šiuo
adresu;
LITUANICA — Avenida Prestes Maia, 241, ou Bri
gadeiro Tobias, 118, 3Ô° andar, conjuntos 3011 e 3013.
Telefonas 33-2845, Rasiai 28, São Paulo.

Kiekvienas toks centras
apima vidutiniškai 2 alkie
rius arba 48.000 kvadratinių
metrų. Kiekviename centre
bus didelė mokykla (grupo
escolar), pritaikyta kaimo rei
kalam, ambulatorija, su rei
kiamais vaistais, personalu,
kuris lankys taip pat ir na
muose sergančius, mechani
zuota grupė su traktoriais,
kitom mašinom ir prityru
siais mechanikais-instruktoriais; amatų mokyklą, kuri
paruoš amatininkus ir įvai
riu profesionalus kaimui; to
kių mokyklų mokytojams pa
ruošti bus įsteigta Centralinė Mokykla Campinas mies
te; poilsio ir žaidimų vietos
su aikšte futbolui, krepšį
niui, pingpongui, oriniu! ir
salė susirinkimams, konfe
rencijoms, šokiams su televi
zijos ir radijo aparatais, eku
meninė koplyčia, kur įvai
rios religinės grupės galės
atlikti savo pamaldas.
Kiekvienas centras veiks
savarankiškai ir jo valdyme
dalyvaus visi nariai.
n—ii

400 milijonu ncr.
namams ir pastatams
t

Praėjusiais 1968 metais Fe
deralinė S. Paulo Ekonominė
Kasa paskyrė 407 milijonus
ncr. žmonėms nuosavus na
mus įsigyti, mokykloms, *ligO
niflėms statyti.
Daugiausia duota paskolų
nuosaviems namams įsitaisy
ti, būtent, 28.691 butui 380
milijonų nėr. vertės. Iš tų bu
tų du trečdaliai statyti pro
vincijoje.
naneBun

Du nauji papildomieji
aktai
Brazilijos Respublikos pre
zidentas Artur Costa e Silva
nesenai pasirašė papildomąjį
Aktą Nr. 41. Tuo aktu yra
draudžiama UŽMENIEČIAA S
tik laikina čia apsigyvenu
siems pirkti žemę Brazilijo
je. Ją gali pirkti tik brazilai
ir visam laikui Brazilijoje ap
sigyvenę užsieniečiai. Bet ir
šie žemę gali p rkti tik su
Žemės Ūkio Ministerijos lei
dimu.
Taip pat pasirašė papildo
mąjį Aktą N r. 42 turtui atim
ti iš tų asmenų, kurie nele
galiai praturtėjo. Šis aktas
leidžia atimti turtą iš tų as
menų, kurie praturtėjo išnau
dodami azartinius lošimus,
prostitucijos namus, netvar
kingai vesdami gatvių grin
dimo ar viešųjų darbų admi
nistracijas ar apgaulingai pre
kės ir patarnavimus rūšiuo
dami ir t. t.
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Jis pasiūlė gkardinolui Dou
gherty pasirūpinti, kad Pennsylvanijos įstatymas, tvarkas
religines bendruomenes, bū
posėdžio.
tų papildytas. Tai buvo pa
«Posėdis įvyko bažnyčios daryta 1935. įstatymas pada
svetainėje. Parapijos klebo rė galą komiteto savivalei.
nas kun. Karalius užima prie
stalo pirmininko vietą ir pas
kelbia, kad pagal neaenidi
Visa tai buvo tokia netoli
įvykusį teismo sprendimą jis ma praeitis. O šiandien?
yra komiteto pirmininkas ir
«Shenandoah miestas iian«
kviečia posėdį pradėti mal* dien mažėja ir nyksta ne dėl
da. Susirinkime kyla triukš jo gyventojų kaltės. Čia vei
mas ir girdėti balsai: <Tu ne kia bendras ekonominis dės
mūsų pirmininkas, nereikia nis, kuria iškelia ir sužlugdo
maldos!» Tuojau įsikiša P. miestus pramonės sąlygoms
Daugirda ir pareiškia, kad
keičiantis.
jis esąs pirmininkas ir susi
Tačiau «šiame mieste lietu
rinkimas dar nepradėtas. Ko
miteto iždininkas J. Baraus vio pėdos buvo įmintos žy
kas taip pat kyla prieš kle miai giliau, negu kur kitur...
boną, pažymėdamas, kad jis Iš viso šimto Shenandoah gy
turi užsimokėti 21.25 dol. pa vavimo metų lietuviai vado
rapijos mokesčio, jei nori vavo miesto administracijai
kalbėti šiame susirinkime. Vėl per 40 metų. Ir šiandien dar
kyla triukšmas. Pro praviras daug kur jis tebėra viršūnė
duris iš koridoriaus girdėti se. Kito tokio miesto Ameri
balsai «Leiskite į ’susirinki koje nėra» (152 p).
mą, mes užsira- kėję 21.25
dol.» Kažkuris iš komiteto na
rių svetainėje atsikerta: «Čia
JUOZAS M1KŠTAS
bobų nereikia»... Triukšmas
įsisiūbuoja Ties prezidiumo
A K y-s
sta u pasirodo policija. Kle
bonas paskelbia posėdį baig
tą, ir abudu su kun. Šmulkš N kaltos tyros tavo akys;
Nekaltos, angeliškai švelnios.
čiu apleidžia svetainę.
Prieš jas, pagundų atsisakęs,
«-o apyskaitos Daugirda Pavirstų kūdikiu pats velnias.
pasakė kalbą, niekindamas
k nigus ir ragindamas jų ne Nežvelk taip į mane, mer
klausyti. Jo kalbą papildė iž
gaite.
dininkas Barauskas, pabrėž Aš ne.aimingas, nuodėmingas.
damas, kad nereikia bijoti ku Skubėk sau pro mane praeiti,
nigų. nes jis jau dvejus me Kaip meteoras, man pradingus
tus neatlikęs velykinės ir dėl
Tada nežemiškai bus gera
to nieko blogo neatsitikę...»
Vėi komiteto skundai prieš Tavas akis dažnai sapnuoti.
kleboną. Parašų rinkimas. Nė vieno žodžio tau netarus.
Teismai vienas po kito. Kle Tau skirtą dainą sau dainuoti
bonas, studijavęs teisę, supra Yallourn, 1968.V1I.19.
to, kad teismai turės tada
reikšmės, kai valstijos įstaty
mai bus aiškūs, kas yra pa
rapijos tikrasis šeimininkas.

Shenandoah, - kito tokio miesto Amerikoje nėra...
Shenandoah lietuviai 1872
įkūrė pašaipi nę draugiją Šv.
Kazimiero vardu. Draugija pa
noro ir savos bažnyčios. Jie
prikalbino kun. Andrių Stru.
pinską marijoną, atbėgusį j
Ameriką iš Marijampolės po
1863 sukilimo, persikelti į She
nandoah ir būti lietuvių pa
rapijos pirmuoju klebonu. 3u
vo 1774 pastatyta šv. Kazi
miero bažnyčia.
Nutiko, kad prie parapijos
prisidėjo ir kelios lenkų šei
mos. Kada po kun. Strupinsko buvo atkeltas naujas kle
bonas kun. Aleksandras Lenarkiewicz, tikras lenkas, ir
1877 pirmame pamoksle pra
bilo j lietuvius lenkiškai, lie
tuviai panoro kito klebono.
Kreipėsi į vyskupą. Pasirodė
tada, kokios praktiškos reikš
mės turėjo faktas, kad šv. Ka
.zimiero bažnyčia buvo {regis
truota kaip «lenkų katalikų
bažnyčia». Lietuviai mėgino
«avo bažnyčią atlaikyti jėga.
«Vieną 1877 m. liepos mėn.
sekmadienį jie užrakino baž
nyčios duris, vyrai ir mote
rys su mažais vaikais susto
jo prie vartelių ir aplink baž
nyčią. Kunigui ateinant mo
terys šaukė, kad jų vaikus
mokytų lietuviškai.
«Kun. Lenarkevičius jau iš
anksto buvo sužinojęs apie
ėj lietuvių sąmokslą ir pasi
kvietęs policiją, kuri tuojau
puolė lietuvius mušti lazdo
mis. Daug jų suėmė vietoje,
o išbėgiojusius vėliau suran
kiojo namuose. Suimtieji bu
vo paleisti, kiekvienas sumo
kėjęs po du dolerius pabau
dos» (25 p.).
Teismas. Lietuviai rasti kai
ti. Jie oabar suprato, kad sa
vo parapijos nebeturi. Grie-

Is dr. A. Kučo knygos Sv. Jurgio parapija
Shenandoah, Pa. (2)
(Tęsinys iš 1 numerio)
bėsi organizuoti kitą.
Naujas epizodas — naujos
parapijos steigimas... Shenan
doah lietuvių šv, Kazimierodraugija, kurioje gbuvo vieni
lietuviai, persiorganizavo ir
pasivadino šv. Jurgio draugi
ja. Ji nutarė organizuoti šv.
Jurgio parapiją. Arkivysku
pas leidimą davė. Ligi 1891
jie rinko lėšas. Tais metais
jau buvo nupirkta žemė, ir
pašventinti šv. Jurgio parapi
jos pamatai.
«Iškilmėse dalyvavo apie
5.000 žmonių minia... Žmonių
minioje skaitlingai dalyvavo
vietinės ir iš kitur atvykusios
draugijos, daugumoje unifor
muotos ir su vėliavomis. Po
apeigų suruošta didinga eise
na miesto gatvėmis. > alyva
vo du orkestrai (benai). Tai
sutraukė daug žiūrovų. She
nandoah pirmą kartą pama
tė, kiek čia yra lietuvių ir
kaip jie moka gražiai orga
nizuotai pasirodyti. Tai buvo
tarsi tautinė lietuvių šventė,
pergalės iškilmės, vieša lietu
vių vienybės ir jėgos de
monstracija» (35 p.)
Lietuvių jėgą oendrame vie
tos gyvenime dar labiau išpo
pulianno Šv. Juozapo Blaivi
ninku draugijos uūdų orkes.
tras,
«Šis lietuvių orkestras sa.
vo metu paveržė pirn enybę
iš vietos airių ir vokiečių pa
našių orkestrų.,. 1900 m. kilo
visuotinis angliakasių strei
kas, bet Mahanoy apylinkių
kasyklos uar veikė. Tada lie

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys) •

APSILANKIUS PAS
JONĄ NAVAKĄ

Jonas Navakas, dvidešim
ties kelerių metų amžiaus stu
dentas, valdo tokią svarbią
instituciją, kuo ne armiją, tu
rint galvoje administraciją, vi
sų rūšių policiją. Aštraus pro
to, greit, nesvyruodamas
sprendžia. Matant tokius vun
derkindus (t. y. «stebuklin
gus vaikus» Red.) (šis žodis
mintyse kažkaip netikėtai pa
sipiršo), tenka džiaugtis ir ti
kėti Lietuvos ateitimi. \
Nelabai tepatiko jo siūly
mas man, tik vos prieš kelis
mėnesius parvykusiam Lietu
von ir apsiėmusiam atlikti
tam tikrą darbą, pakeisti įs
taigą. Tai netiko mano cha
rakteriui. Kitas dalykas ma
ne nustebino — tai paminėji
mas pavardės ir aiškinimas,
kas yra tas jo «rimtas agen
tas». Aš buvau pratęs savo
informatorius saugoti ir nebu
vau linkęs jų išduoti net mi-

nisteriui.
Lipčiui pasakiau apie susi
tarimą bendradarbiauti ir no
rą pervesti telefono aparatą
su Jonu Navaku į mano dar
bo kambarį. Paminėjau ir
apie naują P.O.W. organiza ei
ją pagal Jono Navako žinias.
Baigdamas pasakiau:
— Mes tokių žinių neturi
me, bet patikrinti reikia, Pa
informuosiu, kai gausiu paža
dėtas smulkmenas.
Po poros dienų suskambė
jo pirmą sykį aparatas su pi
liečių apsaugos direktorių, ir
Jonas Navakas pranešė, jog
P.0.W, schema man paruošta,
taip pat ir sąrašas su pavar
dėmis.
Nuvykau pasiimti, Navakas
dar ėmėsi kai ką aiškintiKlausiausi jo nepertraukda
mas ir nereikš damas savo
nuomonės. Pasakiau tik, kad
tirsiu su visu atsargumu ir
skubumu, kurio vertas tokis
dalykas.

tuvių orkestras nuvyko ties
Gote kasykla ir užgrojo lietu
višką dainą: «Namo, brole
liai, namo»... Ši daina kaip
burtininkas ištraukė visus an
gliakasius, ir jie įsijungė į
streikuojančių draugų būrį.
1902 m. įvyko panašus strei
kas, kurie tęsėsi 6 mėnesius,
Tada lietuvių orkestras išvy*
ko į New Yorką. Ten groda
mas viešose aikštėse, prašė
vietinių gyventojų paremti au
komis streikuojančius anglia
kasius. Po kelių savaičių grįž
damas į Shenandoah, orkes
tras parsivežė 3000 dolerių
(40 p.)

Bet ir į puikiausią vaisių
gali įsimesti kirminas... Jo
neišvenuė Shenandoah šv.
Jurgio parapija... Bažnyčia
buvo pašventinta 1894. Pir
mas klebonas buvo kun. PAbromaitis. Ūkinius pinigi*
nius reikalus tvarkė parapi
jos komitetas — mokėjo al
gas kunigui, vargoninkui, za
kristijonui. mokytojui. KunAbromaitis išklehonavo 12
metų. Viskas ėjosi patenkina
mai. Bet su naujais klebonais
komiteto galia vis augo ir au
go, ir jie ėmėsi tvarkyti jau
ir grynai bažnytiniu* reika
lu-*. Klebonai b ė y o vienas po
kito. 1929 metais buvo pas
kirtas jau šeštas is eilės kle
bonas kun J, A. Karalius.
Nauasisis klebonas norėjo
tvarkyti parapiją ir iš karto
susidūrė su komitetu To su
sidūrimo vaizdus rodo knyga
vieną po kito iš dokumentų.
Vienas vaizdas apie 1930 m.
sausio 19 dienos komiteto

lĮMSEOBI
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Lietuvoje.
atvykęs iš Vokiet/jos prieš
— Ar galėtumėt parodyti keturis mėnesius laimės ieš
man savo dokumentus.
koti. Po pasikalbėjimo su ma
Namie, paėmęs seną P.O.W.
«Vyr. leitenantas» parodė nimi jis išvyko iš Lietuvos,
bylą, studijavau ją ir lyginau
J. Navako sensacija apie
naują schemą ir žinias. Išsi piliečių apsaugos departamen
kviečiau po vieną kelis, ma to išduotą kortelę su nuotrau naują P.O.W. užuomazgą bu
no nuomone, tinkamiausius ka vyr. Įeit, uniforma ir liu vo tiriama apie dvi savaites.
valdininkus ir įspėjau, kad už dijimą, kad X. Y. yra «slap, Turėjau smulkų raportą “apie
J. N. agentą. Su inkau visus
davinius laikytų visiškai slap tas agentas».
Nustebau. Jokių liudijimą paskirai dirbusius valdinin
tai ir praneštų tiesiog man.
Be to, atskirai kitiems pave mes savo informatoriams ne- kus, Jie iš eilėsjraportavo sa
vo veiksmus ir rezultatus, Ir
džiau išaiškinti tą Jono Nava išduodavome. Tai nebuvo prak
pagaliau aš parodžiau jiems
ko «rimtą informatorių» ir jo Ūkuojama ir rusų karinėje
schemą ir klausiau jų nuome
žmoną, ką jie veikia, kur bu žvalgyboje. Tokio bend adarnės, ar tarp tų visų joje su
voja, su kuo draugauja ar pa bio su liudijimu vertė yra nu
lis. Tikras slaptasis agentas minėtų asmenų yra koks ry
laiko ryšius.
šys.
Netrukus atėjo pas mane net suimtas negalėjo prisipa
— Nėra. Neradome jokios
vyr. leitenantas. Kalbėjo lie žinti policijai ar bet kam ki atskirų asmenų antivalstybi
tuviškai su stipriu vokišku tam... Bet su pašaliniu neno nės veiklos, taigi nėra ir or
akcentu. Klausiau jį, kokio rėjau apie tai kalbėti. Tad ganizuoto darbo.
pulko, kokiu reikalu. Pasiro «vyr. leitenantui» pasakiau
Dėkojau valdininkams už
dė, direktorius J. Navakas, ramiai, bet tvirtai:
sąmoningai ir sąžiningai at
— Tamsta man nereikalin liktą darbą ir daviau kelias
kuriam jis dirba kaip «slap
tas agentas», liepė jam pri gas, bet karininko uniformos dienas poilsio.
sistatyti man. Tas ir jam tokiems tikslams naudoti ne
Paskambinau Jonui Nava
(agentui) bus gerai, kad kon- galima. Tuos žodžius galite kui, jog noriu užeiti pas jį
tražvalgybos viršininkas žinos pakartoti ir direktoriui. Aš ir sutartu laiku nuėjau.
apie jį, o gal ir kokį uždavi rasiu būdus patikrinti, ir jei
Klausiau, ar jis turi naujų
būsite sutiktas vėl su unifor žinių dėl tos P.O.W. užuo
nį duos.
— Bet tamsta esi karinin ma, būsite areštuotas. — Dau mazgos.
ko uniforma, kaip tai suprasti? giau jo nemačiau.
— Kol kas neturiu.
Tuomet paaiškinau;
Buvo atėjęs dar vienas toks
— Tai tik slaptos tarnybos
— Reorganizavau savo tar
abui. Aš buvau vokiečių ar «bendradarbis» rusas, kilimo
nybą,^plėtojau
agentūrą. (B.D.)
mijos leitenantas, pasilikau iš Kamenec — Podolske ir
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Lietuviu Bendruomenės Keliu

Kas naujo Italijoje?
PETRAS PAKALNIS

Atrodo, kad praėjusių me
tų pabaigoje Italija pergyve
no nemažą politiaę krizę,
nore žymiai mažesnę negu
Prancūzija. Tačiau panašios
krizės Italijoje yra įprastas
dalykas, nes gyvo tempera
mento žmonėms pastovi tvar
ka nusibosta ir be streikų,
intrygų, ginčų ir plepalų gy
venimas darosi nuobodus. Mu
solinio patarimą «gyventi pa
vojingai», matyt jie dar neuž
miršo ir savo partijų vadus
italai kartais priveda prie
desperacijos Bet pastreikavę,
patriukšmavę ir gerai išsikolioję, jie vėl randa kokį nors
kompromisą ir visi jaučiasi
šį tą laimėję.

tis, kad jo vyriausybė išsilsi
kys ilgiau.

De Gasperi
Žiūrint į praeitį, aiškiai ma
tosi, kad Italijos vyriausybės
yra nepastovios. Nuo Muso
linio laikų iki mūsų dienų i ta
lija jau turėjo apie 30 ministerių kabinetų. Ilgiausiai išsi
laikė krikščionių demokratų
partijos kūrėjas Alcide de
Gasperi (beveik 8 metus). Bet
ir jis turėjo keisti kabinetų
sąstatą net 8 kartus. Tačiau
Alcide De Gasperi buvo to
ki didelė asmenybė, kad jo
praminta keliu ir šiandien te
beina žymiausieji Europos po
litikai.

Daug vargo, kliūčių, nesusipratimų patyrė BendruomeGriuvo koalicijos
Ko siekė?
*ė visuose kraštuose, kur tik ji buvo organizuojama. Itin
Paskutinioji politinė Itali
daug kliūčių ji sutiko Š. Amerikoje. Ne dėl blogos kieno
Alcide De Gasperi asmeny
nors valios. Ne. Bet Š. Amerikos lietuviai turėjo daug senų jos krizė prasidėjo praėju bę ir jo darbus galima apibū
ir veiklių organizacijų, tiek katalikai, tiek nekatalikai. Ka siais metais tuojau po parla dinti dviem žodžiais: jis buvo
talikai turėjo (ir tebeturi} visų savo organizacijų sąjungą-fe mento rinkimų, per kuriuos ir tikras krikščionis, ir nuošė
deraciją. Tat savaime kilo klausimas kam bereikalinga nau koalicinė vyriausybė neteko klus demokratas. Matęs daug
ja kokia tai Lietuvių Bendruomenė. Bijota, kad ji tik skal po keletą atstovų. Daugiau partijų ir srovių ir subrendęs
dys, silpnins esamas organizacijas ir nieko geresnio jų vie siai nukentėjo kairieji socia Austrijos parlamente bei Va
ton neduos. Todėl pasipriešinimas buvo gana stiprus ir ilges listai. Norėoami išgydyti sa tikano bibliotekoje, jis siekė
vo žaizdas, jie pasitraukė iš
nį laiką trukdė Bendruomenei suklestėti.
vyriausybės ir paliko visą at ir laisvės, ir teisingumo, ir
sakomybę krikščionims demo sukūrė partiją, kuri sėkmin
Senas raugas
kratams. Tokiu būdu sugriu gai rūpinosi ne vienos klasės
Mūsų veikėjai kažkaip vis negali atsikratyti seno par vo Aida Moro kabinetas. Nau interesais, bet visos tautos
tinio raugo. Per ilgą laiką mūsų žmones, vpač Lietuvoje, or ją vyriausybę sudarė Giovan gerove. Pradžioje jis mėgino
ganizavosi ar tai kaip krikščionys katalikai ar tai kaip so ni Leone, taip pat krikščio bendradarbiauti ir su komu
cialistai, tautininkai, laisvamaniai ir pan. Toks piliečių susi nis demokratas. Gyvendamas nistais. Bet pastebėjęs jų
skirstymas yra gana natūralūs. Tačiau išeivija tai ne Lietu iš kitų partijų malonės, jis klastą ir nenuoširdumą, grei
va. Išeivijoje susiskaldę į grupeles ne tik nieko nelaimėsi išsilaikė tik pusę metų. Kilus tai nutraukė su jais ryšius, o
me, bet patys save sunaikinsime. Išeivijoje mūsų nedaug. studentų demonstracijoms ir kai perėjo prieš juos į atvirą
' Mūsų grupelės dar mažesnės, Nė viena jų pati viena neįs- darbininkų streikams, jis at kovą, tuokart gavo visos tau
tengs nieko didesnio ir mūsų tautai bei jog kultūrai reikš sistatė. Tuokart prezidentas tos pritarimą.
mingo sukurti. Tik visi lietuviai drauge, kokių jie pažiūrų, Saragat pavedė vienam so
Ka padarė?
kokio tikėjimo, kokios partijos bebūtų, gali išlaikyti mūsų cialistui sudaryti naują kabi
tautinę gyvybę ir kurti toliau jos kultūrines vertybes.
netą. Bet šis negalėjo pajudė
De Gasperi valdymo metu
Dėl tos priežasties šviesieji Bendruomenės kūrėjai iš ti iš vietos. Tuokart Saragat Italija atstatė visus sugriau
pat pradžios iki šių dienų kalė ir kalė į galvąs; atskirkime pavedė sudaryti vyriausybę tus miestus, pravedė žemės
Bendruomenę nuo partinių ir grupinių nuotaikų. Nors mūsų krikščionių demokratų parti ir mokesčių reformą, išplėtė
dauguma linkstame vienon ar kiton pusėn, atėję Liet. Ben jos sekretoriui Mariano /Ju pramonę, išplėtė švietimo tin
druomenės darban, atsisakykim bruožų, žymių, ar savybių, nior. Spaudžiant studentams klą, pakėlė turizmą, atstatė
kurios galėtų užkrėsti skilinėjimu, trupėjimu. Bendruomenėj ir darbininkams, M. Rumor valdžios autoritetą ir atgavo
negali būti nei kairiųjų nei dešiniųjų Čia visi yra tik lietu pasisekė prikalbėti socialis savo vietą tarptautinėje poli
viai, kokie jie jie bebūtų. Čia susiburiame dirbti tik lietuvis tus ir respublikonus sudaryti tikoje. Nenuostabu, kad Alci
ką darbą, uendruomenėn neateiname atstovauti savo grupės, vėl koalicinę vyriausybę. Šis de De Gasperi vadinamas Ita
nei savo partijos. Mes joje nieko neatstovaujame! Mes patys gudrus po.itikas yra kompro lijos atstatyto jas. To titulo jis
jon įsijungiame, kadangi esame lietuviai, kadangi norime to misų meisteris ir reikia tikė tikrai nusipelnė.
kiais ir toliau likti, kadangi norime ir jaunąsias kartas lietu
vių tautai išlaikyti. Tai ir išaugino Lietuvių Bendruomenę
tai laiko ją gyvą ir veiklią, o ne įstatai. Ne taisyklės. TIK anksto teisti, smerkti, spręsti neturint žinių, grasinti neben
LIETUVIŲ SANTARVĖ.
dradarbiavimu ir kitus nuo bendradarbiavimo atkalbinėti.
Bet žmonės užsimiršta, Užmiršta net labai svarbius da Taip daroma didžiausia žala pačai lietuvių tautail Visa tai
lykus. Užsimiršta net atsargumą greitkeliuose ir dėlto žūsta. yra didžiausia žala Lietuvių Bendruomenei.
, Ar kartais nepamiršome atsargumo, reikalingo Lietuvių Ben
Jungdamiesi į Bendruomenę mes norim tik viena: palai
druomenės gyvenime?
kyti savo lietuvišką tautą, kati ji ko gražiausiai tarptų kles
tėtų. Renkame į valdybas žmones, ne kad jie yra mūsų, ar
Prisimintinai
mūsų partijos, ar mūsų organizacijos draugai bei nariai, o
Brazilijoje esame tik pačioje Bendruomenės susiorgani- vien todėl, jog esame gana tikri, kad jie nuoširdžiai ir su
zavimo užuomazgoje, Svarbu todėl iš pat pradžių turėti jai maniai vykdys lietuvių čartą, kad jis dirbs būtinai reikalin
tinkamą nusistatymą. O tas nusistatymas turi būti tik vienas gą lietuvišką darbą. Mes stebim, ar mūsų pastatoma valdy
«visi lietuviai esame Lietuvių Bendruomenės nariai, visi vie ba (ir taryba) atstovaus už Lietuvos ribų esančius lietuvių
nos tos pačios tautos sūnūs ir dukros. Mus turi jungti tau troškimus? Mes klausiame, ar ji pateisins krašte esančių vU
tos meilė, nuolaidumas, viens kito pakanta, tiesumas, teisu tis? Tik žiūrim, ar ji blaškysis, šio krašto nuotaikas pamėg
džiodama, ar dirbs mūsų tikslo siekdama? Mes žiūrim ir lau
mas, atvirumas, darbo bičiuliškumas. Ta iB dvasia turi nuo kiam, ar Liet. Bendruomenė supranta realų gyvenimą, pažįs
lat augti stiprėti. Benlruomenėn einame ne žaisti ne ambi ta kūrybą, sugeba vertinti pasisekimus ir nepasisekimus, at
cijas rodyti, ar politinį savo pranašumą rodyti — čia renka
skiria rimtas nuotaikas nuo šarlatauiškumo, negaišina laiko
mės darbui, kuris gali labai daug lemti ne tik saujelei pa
,?
saulyje iškrikusių lietuvių, bet ir pačiam tautos kamienui, tuštiems bandymams.
MES PIRMA RYŽTAMĖS BENDRADARBIAUTI,(ATLIKTI
Lietuvoje likusiam.
SAVO PA iEIGĄ TAUTAI, O T1K VĖLIAU TEiSTI, KAI PA
SIRODYS VAISIAI.
Paprasčiausia išvada
Laikas teka. Darbo būdai keičiasi. Bet nesikeičia Lietu
Daugumas pritars, kad tas pagrindines Bendruomenės
vių
Bendruomenės
tikslas išlaikyti gyvą ir ugdyti savą lietu
žymes reikia išlaikyti. Bet tada reikia padaryti ir pačią aiš
kiausią bei teisingiausią ir vienintėlę išvadą; Tokiai Ben višką tautą, kad ji būtų garbingas ir iškilus žmonijos narys.
(Mintys iš V. Volerto straipsnio
druomenei sukurti ir išlaikyti būtinai reikia ne tik bendra
«Pirmykščiai nusistatymai nepaseno», «Drauge»)
darbiauti, bet ir NUOŠIRDŽIAI bendradarbiauti. Negalima iš

Trijų sutartinė
Bet Alcide De Gasperi ne
žiūrėjo vien tik Italijos inte
resų. Pergyvenęs du pasauli
niu karu, jis ieškojo priemo
nių išvengti bent Europoje
naujo karo ir užtikrinti taiką
Todėl jis sveikino kiekvieną
iniciatyvą, vedančią į Euro
pos vienybę. Laimingu suta
pimu anais laikais Prancūzija
turėjo Robertą Schumaną, o
Vokietija Konradą Adenauerį. Tie trys genialūs politikai,
greitai rado bendrą kalbą. Įs
teigę garsiąją «Anglių ir Plie
no Uniją», jie padėjo pama
tus Ekonominei Europos Ben
druomenei ir pakeitė Euro
pos veidą.

Ir po mirties
Po Alcide De Gasperi mir
ties 1954 m. Italija nebeturė
jo iškilesnio politiko, ir ministerių kabinetai keitėsi kaip
mėnulis. Giuseppe Pella išbu
vo valdžioje pusę metų, ® jo
Įpėdinis — Amintore Fanfani
— tik 14 ditnų. Bet Italijoje
jau buvo sustiprėjusi krikš
čionių demokratų partija ir
įsigalėjusi demokratinė valdy
mosi forma. Be to, italai pa
matė, kad turėdami gerą vy
riausybę, jie gali prilygti ki
toms Europos tautoms savo
pramone ir žemės ūkiu. To
anksčiau nebuvo. Italijos pra
monė buvo neišvystyta, o joa
produktai dažnai menkos ko
kybės. Dabar Italija gali di
džiuotis ir savo produktų kie
kiu, ir jų kokybe.

Aldo Moro
Pakilesnis Alcide De Gas
peri įpėdinis buvo ministeris
pirmininkas Aldo Moro. Di
džiausias jo nuopelnas yra
tas, kad jam pivyko atitrauk
ti kairiuosius socialistus nuo
komunistų ir sudaryti su jais
koalicinę vyriausybę. Tai bu
vo didelė rizika, kuri tačiau
atnešė gerų vaisių.
Keičiantis ministeriams, ka
binetams ir vyriausybėms, i tą
liją tebevaldo krikščionių de
mokratų partija, ir tas duoda
jai vientisumo, patvarumo ir
ekonominės gerovės Mariano
Rumor vyriausybė turės ne
mažai problemų. Tarp kitų
dalykų, jai teks peržiūrėti ir
konkordatą. Studentai prašo
studijų reformų, o darbinin
kai geresnių darbo sąlygų. Ir
vienų, ir kitų norus bus gali
ma patenkinti, atsižvelgiant |
ekonomines sąlygas Italijos
lyra stovi aukštai, Italijos pra
monė pajėgi, Italijos grožis
žavi kiekvieną turistą. Kol
Italijos politikai eis Alcide De
Gasperi nustatyta kryptimi,
tol ji nepergy vena sukrečian
čių krizių. Maži politikos po
sūkiai į kairę ar į dešinę nenulems Italijos likimo. Be to,
stovėdama Ekonominės Euro
pos Bendruomenės ir NATO
rėmuose, ji yra saugi. Tai ži
no ir Mariano Rumor, nauja
sis Italijos ministeris pirmi
ninkas, keturioliktasis politi
nis Alcide De Gasperi pali
kuonie.
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Uz Tikėjimo Laisve
Lygiai prieš trejus metus antrasis Vatikano
Susirinkimas kreipėsi į viso pasaulio jaunimą,
kviesdamas jį statyti geresnį pasaulį ir krikščio
niškojo tikėjimo šviesoje kurti ateities bendruo
menę, kuri gerbtų ir saugotų kiekvieno žmogaus
kilnumą, laisvę ir teises.
Žūtbūtinės kovos metus išgyvenanti paverg
toji Lietuva šandieną ilgisi tokio pasaulio, lais
voji ii lietuvių tautos dalis išeivijoje supranta,
kad ji gali savo darbu, tikėjimu ir auka šį ilge
sį tikrove paversti. Šia išeivijos paskirtimi dali
jasi ir lituviškasis jaunimas.
Todėl, baigiant Lietuvos Laisvės Kovos Me
tus, lietuviškos jaunimo organizacijos nutarė:
1. stengtis supažindinti laisvojo pasaulio jau
nimą su jaunimo padėtimi pavergtame pašau
lyje ir
2. nusiųsti delegaciją pas Šventąjį Tėvą,
prašant; (a) kad Jis atskiru laišku primintų pa
sauliui apie komunistiniuose kraštuose be palio
vos vykdomą religinį žmonių, o ypač jaunimo,
persekiojimą ir (b) suteiktų ypatingą Katalikų
Bažnyčios globą pavergtiesiems ir laisviesiems
mūsų broliams krikščioniškosios lietuvybės ug
dyme,
Bendram ir vieningam darbui susijungęs
jaunimas kreipiasi į lietuviškąją visuomenę, ieš
kodamas jos pritarimo ir paramos.
Laisvės Kovos Metai baigiasi, tik nesibai
gia valia kovoti ir tikėti, kad, mūsų visų bendro
mis pastangomis prikelta, kils laisvam, gyvenimui
Amžinoji Lietuva.
Akademinis Skautų Sąjūdis
Korp! Neo-Lithuania
Lietuvių Jūrų Skautija
Lietuvių Skaučių Seserija
Lietuvių Skautų Brolija
Lietuvos Vyčiai
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga
PLB Jaunimo Sekcija
Studentų Ateitininkų Sąjunga

Çlevelande, 1968 gruodžio 8 dieną

Kiti ir Mes
Vokiečiai per daug kampuoti.
Prancūzai per godūs.
Italai per šnekūs.
Skandinavai per niūrūs.
Negrai per nepastovūs.
Žydai per veržlūs.
Britai per šalti.
—■ Ar negerai, kad brazilai geresni?
ispanai per daug“neramūs,
Japonai per daug vingiuoti.
Graikai per daug priekabūs.
Arabai per daug fanatiški.
Meksikiečiai per daug tingūs.
Hindusai per daug įtaringi.
Olandai per daug flegmatiški.
— Ar ne gerai, kad brazilai ne tokie?

Šveicarai per daug korektiški;
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Suomiai per daug atsitraukę.
\ Rusai per daug temperamentingi.
Kinai per daug pasyvūs.
Turkai per daug smarkūs,
Lenkai per primityvūs.
Vengrai per slidūs.
— Ar ne gerai, kad brazilai ne tokie?
Nors vokiečiai mus randa per anarchiškais.
Ir prancūzai randa mus per naiviais.
Ir italai randa mus per daug nuslopintais.
Ir britai randa mus per daug užsidegusiais.
Ir japonai mus randa per nemandagiais.
Ir šveicarai randa mus per daug purvinais.
Ir skandinavai randa mus per daug įsiutu
siais.
Ir indai randa mus per daug veidmai
niškais.
Ir vengrai randa mus per daug bedžiaugs
miais.
Ir suomiai randa mus per daug triukš
mingais.
Ir meksikiečiai randa mus per daug arogan
tiškais.
ir ispanai randa mus per daug materia
listiškais.
Ir . lekvieoūS randa kiekviename kitame
per daug to ko nėra ir kiekvienas mano, kad jo
paties ydos yra dorybės o kiti klaidingai maną
apie kiekvieną kitą.

Kaip gerai, kad visa tai neliečia lietuvių.
«Spygliai ir Dygliai»

PATARIMAI JAUNIMUI
Susirinkimai, Pagerbimai
Minėjimai, Šventės...
Kodėl niekas neklausia mano patarimo?
Skundžiasi, kad nei seni, nei jauni nemėgstą su
sirinkimų, neateiną į minėjimus, parengimus, su
rengimus ir visokius įrengimus, ar išrengimus.
Ot, jei jūs taip manęs paklaustumėt, aš jums pa
sakyčiau. Ir pasakyčiau va, ką:
Visi visų prašmatnybių rengėjai užmiršta
jautriausią iškilmingiausią ir mieliausia lietuvio
būdo ypatybę, Juk lietuvis nori išsikalbėti. O kai
žmogus nori išsikalbėti, tai jis mielai ir kitų
kalbančių pasiklauso. Ir kai gili, stačiai bedug
nė širdis yra pritvinkusi visokios išminties, tada
kalbai negali būti galo. Todėl svarbiausia yra
štai kas; jei pasisekė ką nors prisivilioti į mūsų
susirinkimus, parengimus įrengimus ir išrengi
mus, tųi reiškia ji pratinti prie svarbiausio daly
ko — ko ilgiausiai išsėdėti vienoje kėdėje ir
rimtai išklausyti visuomeninės kalbos ilgo žo
džio. Kas jau atėjo, tam duoti pasiklausyti kal
bant apie tą patį dalyką po keletą kartų karto
jamų kalbų, būtinai ilgų, kad jis susižavėtų mū
sų didžių kovų prasme ir reikšme,
Jei žmogus atėjo į susirinkimą, ar pagerbi
mą, tai jis nori būtinai išsėdėti nemažiau kaip
penkias valandas ir vis to paties dalyko klausy
tis. Kaipgi kitaip žmogus priprasi prie lietuviš
kos kantrybės dorybės, kaip atmintinai išmoksi
viską, ką kas nori pasakyti?
Savaime suprantama, jei jau vienas savo
kalboje ką pasakė, tai turi po to ir antras neuž
sileisti, o tą patį pakartoti. Kaip kitaip sužino-

sim, ka
jis t£ip‘ iat gel
voja? Tą; patį turi pasakyti
paskui trečias, ir ketvirtas,
ir penktas; ir penkioliktas.
Viename parengime prieš
kiek laiko buvusios pasaky
tos tik 25 kalbos. Vėliau re
dakcija atsiprašė, kad suklai
dino skaitytojus. Ne 25, o 27
kalbos buvusios pasakytos!
Ir svarbiausia visi sakė tą
patį apie tą pat}, kad sve
čiai galėtų gerai įsidėti, apie
ką buvo kalbama. Tat, ką
pasakė vienas, paskui turi
būtinai kartoti, kartoti ir kartoti kiekvienas, Jei to neda.. .„
rytų, būtų ženklas didelio
apsileidimo ir lietuviško karakterio iškrypimoj
KAIP PRADĖTI

Visas kalbas reikia pradėti nūo seniausių
Aoomo ir Jievos laikų ir vesti per šimtmečius
užtrukusią didingą mūsų praeitį ir žvelgti į dar
didingesnę ateitį.
Tegu visi tie nenaudėliai, kurie pasiliko
namie sėdėti ir neatėjo į mūsų parengimą, pa
gerbimą ar išrengimą, užgirdę, kad viskas ilgai
tęsėsi, nesako: «ot, laimingas kad nenuėjau», bet
tegu pavydi tų nepasikartojančių dvasinių turtų,
kurių atėję svečiai per penkias valandas gavo
net per akisl
Tat lietuviai nedarykim sau gėdos! Būkim
išdidūs, jei ne darbais, tai nors kalbomis ir
ilgais parengimais! Be to, savo išdidumą neklai
dingai galime parodyti kiek galima labiau pavė
luodami ateiti į susirinkimą. Kas ateina ant lai
ko, tas visada turi laukti kitų, O kas ko laukia?
Ar ne tarnas savo pono? Ar ne- vargšas turtuo
lio? Ar ne pilietis policininko, sekretoriaus ar
kokio kito viršininko? Dideli žmonės kitų ne
laukia, Jie leidžia kitiems savęs palaukti. Tai ir
mes lietuviai, būdami dideli, didvyrių sūnūs ir
dukros, niekuomet neateikim plaiku nei j susirin
kimus, nei į rinkimus, nei į parengimus, nei į
įrengimus, nei į išrengimus — visada vėluokimės! Tada pamatysim, kaip mūsų jaunimas ir
senimas pradės plaukte plaukti į tuos visus pra
simanymus, kad mūsų visos salės jų nebesutap
pins! Jei klausi — kodėl? Aišku! — Kas nenori
lengvai pasidaryti didis, įžymus asmuo, kurio vi
si laukia, ir kuriam pasivėlavusiam karštai plo
ja pasirodžius, o porą valandų pakalbėjus gal
vomis linkčioja pritardami ir pyksta, kam, kal
bai pasibaigus, pažadino!
Iš «Draugo» pavogęs
Ponas Kitoks

«LAKŠTINGALĖLE, LINKSMAS
PAUKŠTELI»...
Lakštingala gieda dieną iki vėlyvos sute
mos, taip pat ryte iki auštant, bet šiaurės kraš:
tucse, o prie jų reikia priskaityti ir Liėtūvą, kur
pavasario naktis yra trumpa, o vakaro prieblan
da nežymiai pereina į švitimą, jos gieda visą
naktį, o pats įkarštis esti prie saulėlydžio ir
prieš auštant. Lakštingalos giesmelė paliko gi
lius pėdsakus žmogaūs vaizduotėje, tad ją mi
ni- poetų kūriniai ir liaudies dainos nuo žilos se
novės iki mūsų laikų. Gilesnė priežastis gal yra
ta, kad ji girdima tuo metų laikotarpiu, kai vi
sa gyvoji gamta išvysto savo pilną grožį. Vos
pradėję žaliuoti jauni lapeliais, baltais žiedais
aplipę sodai — štai aplinka, kurioje aidi nuosta
būs paukštelio tonai.
T.Ivanauskas
(iš Lietuvos paukščiai)
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LIETUVA.

klos atsiimti negalima». Sxau
tai jau labai seniai ištirpo.
Ateitininkai dar išsirenka vai
dybą, bet daugiau jų veiklos
taip ir nematyti. Vienintelis
aktyvus būrelis tai yra žilvi
tiečiai Zelinoje, nors juos
vargiai galima laikyti organi
zacija ir ji skirta vaikams,
ne jaunimui, Dabar jam vado
vauja plė Eleonora Aleknavi
čiūtė. Juk yra S. gPaulyje ir
gimnazistų ir kolegijų bei uni
versitetų studentų. Ne kartą
gerb. Prel. P. Ragažinskas
skelbė «Mūsų Lietuvoje» šau
kiąs jų susirinkimą veiklai
aptarti, susiorganizuoti, Buvo
išrinktas visai naujas jauni
mui organizuoti ar komite
tas, ar jau valdyba visam Ze
linos jaunimui apimti. Deja,,
pasiteiravus, kai reikalai vys
tosi toliau, sužinota, jog veži
mas neišsijudina iš vietos.
Mūsų jaunime organizavimas
yra viena iš didžiausių pro
blemų S. Paulyje. Ar įsteng
tų čia ką nors padaryti Ben.
druomenė?

Tautų bendrąjį nepriklauso
mybės minėjimą
rengiant
miesto teatre, turėjo jaukų
lietuvių susiartinimo vakarą
Mookoje, vaidinimą «Baisusis
Birželis», ir S. Paulio lietu
vių vaikams eglutę, kuri su
traukė tiek daug vaikučių,
kiek joks kitas parengimas
praėjusiais metais nebuvo su
traukęs. Kas gali pasididžiuo
ti didesniu, geresniu veiki
mu? Jei šalia nors ir aguo
nos grūdo niekas nepadeda
bent žirnio, negali pūstis di
desnį dalyką padaręs, artą
aguonos grūdą niekinti. Kita
vertus Bendruemenė šiais me
tais turi progą išvystyti dar
didesnę veiklą. Bet tam ji
reikalinga visų lietuvių nuo
širdžios paramos, ne pasy
vaus boikoto.

do scenoje tautiniai šokiai;
Juos mokina energingasis p
CHORAI
J, Bagdžius. Taip pat retkar
Chorų įnašas tautos kultū- čiais pašoka ir žilvitiečiai vai
ron gali būti didelis. S, Pau kai. Betgi tiesa, kad mes ne
lio chorų veiklų, manau, ga turim pastovaus nuolat besila
lima palyginti su motinos dar vinančio taut šokių ansam
buote šeimoje. Nuo ankstyvo blio. Kai iškyla būtinas reika
pyto ji darbuojasi iki vėlyvo las kur nors pasirodyti, tai
vakaro, o ką norą apčiuopia paskubom surenkamas būre
mo vakare parodyti beveik lis vaikinų mergaičių, pasku
nėra. Vieną kitą kartą per bom padaroma keletas repeti
metus tik, didesnių švenčių cijų ir «pasirodoma». Tiesa,
proga sužiba jos gausiai ap- pašoka neologai Deja nega
lima laukti tikrai aukštesnio
krautas stalas.
lygio meninio pasirodymo,
B?Ir Šv. Juozapo Bendruome kai šokikai nesilavina nuolat
nės choras Zelinoje ir «Auš ir reguliariai.
ros» ^choras Mookoje, dirba
Prel. P. Ragažinskas 1968
pluša ištisus metus, po viena
dvi repeticijas kas savaitę, m. buvo atkvietęs iš USA dvi
Ir to niekas neįvertina. Suži taut, šokių mokytojas, į pir
ba jie tik kartą kitą per me mą repeticiją atėjo bene 32.
tus pasirodydami su savo kon Tas būrelis tirpo, jiki beliko
certais, paįvairindami įvairias tik 6 poros. Gaila mokytojų
šventes savo programomis. ilgos kelionės ir pasišventi
Bet išimk juos iš S, Paulio, mo. Mūsų kolonijai netrūksta
kuo beužimponuos lietuviai energingo jaunimo. Galėtu
kitataučiams? Kas besutrauks mėm turėti gerą taut, šokių TAIGI, TA BENDRUOMENĖ...
po kelis šimtus tautiečių vie ansamblį, jei tik būtų dau
Sarkastiškai pasityčiota vie
giau meilės savai tautinei kul
non vieton?
tūtai palaikyti ir nesibijoma name leidinėlyje, esą S Pau
Abu chorai nors knygose įdėti reikalingo darbo. Jei tik lyje nesą jokios PLB padali
turi apie 80 choristų, nors «pripuolamai» surepetavę ga nio. Kas taip rašė matyt nie
praktikoje lik apie pusė da li gerai pašokti, kaip šoktų kada neišeina iš savo kamba SKAITYKITE
IB
lyvauja repeticijose, ir kai mūsų jaunimėlis sistematiš- rio ir nemeta akies kad ir į
ML ar užsimerkęs nenori PLATINKITE Vii
stebi choristų veidus sceno kai padirbėjęs?
NINTELI PIETŲ AMER|KOS
matyti.
je, regi, jog bent pusė jų yra
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
JAU 4MO ORGANIZACIJOS
vyresnės kartss dainininkai.
Pirmaisiais metais negali
Labai pasigenda chorai ir pu
LIETUVA»
Sekant kitų kraštų lietuvių ma laukti stebuklo nė iš vie
blika jaunųjų. O juk turime
nos organizacijos. Juk jai rei
"S. Paulyje daug ir gražaus spaudą pastebim, jog tenai kia susi upėti, susitvarkyti,
lietuvių jaunimo. Koks magi- dar yra organizuoto liet, jau apgalvoti savo veikimo pia
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
kas galėtų privilioti didesnį nimo. Vienur daugiau, kitur nus, kokiose srityse kas ką
LIETUVOS ATSTOVYBES
jų būrį į mūsų chorus? Vir mažiau, bet yra. Vienur vel veiks. Gana reguliariuose sa
ia
gyvesnė,
planingesnė,
ki

pančia širdim klausi; kas beURUGUAY, MONTEVIDEO;
vo posėdžiuose Bendruome
skardins lietuvišką dainą ir tur ne tokia gyva, bet jos yra.
giesmę, ka' «senių* paliktos To negalima pasakyti apie nės Valdyba tai ir darė. Be p Anatol Grišonas, Ciudad
Brazilijos liet, jaunimą. Toje to ji įdė,o gerą dalį organi de Paris 5836 lei. 50-2180*
spragos neužpi dys jaunieji?
TAUTINIAI ŠOK Al. Vieną srityje mūsų derlius sausrų zuojam Vasorio 16 minėjimą, Veikia kasdien prieš piet.
kitą kurtą per metus pasiro išdegintas — <nė pasėtos sė-

(Tęsinys)

PIGI

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DhPOSiTO PARATODOS

I R

G ERA

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA

ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mens. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5973.
Šv. Juozapo Vyrų Brolijas
Pirmininkas p. Juozas Mate»
lionis, Rua latai, 150 — Case
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel
92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rut
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, J URGE GARS
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
V Zelina parapijoje kasdi*
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadit
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 i
mišios;
išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Jiruią mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 16 vali
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde. 17,15 vai.

KOKYBĖ'

Antrą :

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos - '
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raktinė: Rua Newton Prado, b86, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va?
Bom Retire 10 vai
Utinga 16.30 vai.,
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.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

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

JONAS 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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

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

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

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tran»
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikiskite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

—
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Negalima pamiršt ir tų dar
bininkų, kurie nepasirodo see
noje, bet visuomet ant savo
pečiu neša nematomų paren
gimo darbų naštą, tai Matelio
nis, Šimonis, Jonelis ir kiti.
Kalėdų senelis p. p Palen
kiu, Bendruomenės Valdyoos,
WA LITUÂNIA, 67
—
MOÓCA
—
SÃO PAULO, Í3 «Aušros» choro dėka, buvo
turtingas ir oosnus.
Labai džiugu, kad jaunas
Lietuvių Bendruomenės Val
Bendruomenės Tarybos posédis
dybos pirmininkas p. Juozas
Antradienį, sausio 21 d. 19 vai Dr, V. Kudirkos rūmuo Tijūnėlis tą eglutę taip labai
se, rua Lituania, 67 įvyks Brazilijos Lietuvių Bendruome bendruomeniškai suorganiza
nės Tarybos posėdis.
vo. Bendruomenės vaidyba
nemosė
dainiui ii;.., o tik su
Darbotvarkėje: Vasario 16 minėjimo parengimas.
jungė gyvąsias jėgas. O tai
Dalyvauti kviečiami ne tik Tarybos nariai, bet ir visi
yra pagrindinis B-nės uždavi
tuo reikalu suinteresuotieji.
nys Atsiminkime, kad jis or
Kun. Juozas Šeškevičius
ganizavo parengimą nuotai
kai
pagyvinti. Toks pavyzdys
B LB Tarybos pirmininkas
turėtų patraukti ir kitus.
Liūdnesnis dalykas buvo gir
dėti
daug lietuviškoje eglutė
VYRU BROLIJA RENGIA PIKNIKAI
je dalyvavusių vaikų, kurie
— Kada?
tarp savęs kalbėjosi portu
— Vasario 9 dieną.
gališkai.
— Kame?
Antra, Eglutėje pasigedo
— Pra a Grande.
me daugelio žmonių, kurie,
— Kaip nuvažiuoti?
mūsų manymu, turėtų ne tik
asiteiraukite ir pakvietimus gaukite pas visus
dalyvauti, bet ir kitus savo
Šv. Juozapo vyrų Brolijos narius, o Casa Verde dar ir
pavyzdžiu traukti.
pas Andrių Stankūną.“
Dėdė Juozas.
- Ačiū už informaciją Tikrai būsiu.
UHttHraii

dindamas kavą ir administruo
damas keletą kavos ūkių. Jau
prieš porą savaičių, sunkiai
sirgdamas, apsirūpino visais
šv. Sakramentais. Liko liūdin
ti žmona Ona, sūnus inž, Ju
lius ir duktė Janina, žentas
Henrikas Valavičius, ir brolis
Jonas, gyvenąs S. Pantyje.
Palaidotas Sto. Amaro kapi
nėse dalyvaujant dideliam
skaičiui jpalydovų.
Septintos dienos mišios bus
Lietuvių katalikų parapijos
šv. Kazimiero koplyčioje, R.
.uątindiba, 20, sausio 20 die
ną 19,30 vai. Kviečiami daly
vauti velionies artimieji ir
pažįstamieji.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
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
DRc JONAS NICIPORCJUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
@osâultOTÍ<as$ Rua Cap' Pacheco Chaves, 129fi,
Vila Prudente, Tel. 63-53S2

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,30

okoje Dr. V. Kudirkos rūmų
salėje.

KIDNO TIESA?

Lietuvon nuvykę praėjusią
vasarą ir ten mėnesį keleto
vietų aplankę tarp kitko skel
bia, jog tėvynėje daug baž
nyčių, kas tik nori gali eit,
gali, kas nori, vaikus religi
jos mokyti. Na, o štai iš tos
pat Lietuvos atėjo moksleivio
«AUŠROS» CHORISTŲ ŽINIAI laiškutis (žinoma tik slaptais
keliais nes pašto cenzūra ne
Repeticijos prasidėjo ir yra būtų praleidusi) ir jame taip
kiekvieno šeštadieni vakarą rašoma;
19 vai. Kadangi nebedaug lai
«Aš esu penkiolikos metų.
ko liko iki Vasario 16 ir jai Gyvenu su tėvais ir dviem
reikia kruopščiai pasirengti, sesutėm netoli Kauno. Mūsų
maloniai prašome visus choro šeima yra katalikiška. Mano
narius būtinai dalyvauti viso tėvelis dirba viename fabrike
se repeticijose, ir stengtis at o aš mokausi technikos mo
sivesti dar naujų narių, Ma kykloje.
lonu pranešti, kad į pirmąją
Daugelis mano draugų yra
šių metų repeticiją atėjo du taip pat katalikai, kaip ir aš,
nauji choristai: altas ir bo bet apie Dievą ir Bažnyčią
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Eglutės parengimas jau buMalonu, kad Liudas Ralicvo aprašytas «Mūsų Lietuvo kas ir jo daininkai nesikelia
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