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-J A • KKENNEDY VÊL VALDŽIOJE
JAV-se vis tebekalbama
apie Kennedžius. Vis prisime
namas nesenai nužudytas se
natorius Robertas Kennedy,
turėjęs tiak dauff politinės
įtakos ir kandidatavęs į pre
zidentus. Gi John F. Kenne
dy skaitomas vienu iš žymiasių JAV-bių prezidentu ir
tautos didvyriu.
Dabar jų jų jauniausias bro
lis Eduardas Kennedy laimė
jo balsavimuose prieš Russel
Long, Lousianos senatorių 31
prieš 26 balsais ir užėmė Se
nate demokratų partijos lydė
rio vietą, O reikia žinoti, kad
demokratų partija ir po rinki
mų, tiek senate, tiek Žem,
Rūmuose turi daugumą. Tai
gi, visa JAV jstatimdavystė
priklauso ne nuo valdančios
respublikonų partijos, bet nuo
demokratų, kurių prieky yra
Kennedy.

LIETUVĖ KORESPONDENTĖ
Jūratė Kazikaitė, JAV-bių
laikraščių korespondentė Pie
tų Vietnamo kovos frontuose,
buvo nuvykusi per Japoniją,
Vladivostoką, Sibirą į Mask
vą ir Leningradą. Iš ten pa
siekė net Vilnių. Vėliau ap
lankė Vakarų Europos kraš
tus. Ir vis rašo įdomias ko
respondencijas iš savo ke'
lionių

Cekoslovaku viltys
ir baimės
Atidarant jau federalinį Če
koslovakijos parlamentą, VAS1L BLAK, vienas iš žymiau
sių konservativistų komunistų
savo kalboje pareiškė; «Ko
munistų partija apvaldymui
antisocialinių jėgų turi panau
doti jėgą. Jos nori sukurti be
tvarkę. O jėgų partija savo
dispozicijoje turi pakanka
mai.».

viduje, nežiūrint visokeriopos
ekstremistų veiklos».
Tai duoda čekoslovakama
vilčių, kad liberalinė Dubčeko pradėtoji 1968 m. sausio
programa bent kai kuriuose
dalykuose bus tęsiama.
Nors jau 60 žurnalistų, ra
dijo ir televizijos kalbėtojų
nubausta suspendavimu ku
riam laikui ar visišku atleidi
mu, tačiau vilčių lieka, kad
bus išlaikyta tam tikra susi
žinojimo priemonių laisvė.
Tiek liberalams, tiek realis
tams komunistams reikalinga
spaudos ir radijo parama jų
kovoje prieš Maskvos šaliniu
kus konservatyvius komunis
tus.
lipimui
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Anglai ispėja Vakarus
Tur būt, svarbiausias faktas
stipriai paveikęs Vakarų Eu
ropą praeitom savaitėm buvo
Angbijos Ginybos ministro Sir
HEALÈY pareikšti žodžiai
Tarptautinės Karo Mokslo
Konferencijos posėdyje.— Rusų imperijos smuki
mas Rytų Europoje gali pri
vesti prie stipresnių sprogi
mų, kaip įvykusių Rytų Ber
lyne, Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje. Gali susidaryti ap
linkybės, galinčios pastatyti į
pavojų visą karinę pusiaus
vyrą Europoje.
Kitais žodžiais tariant, šis
ir kiti Anglijos politikai tvir
tina: Sov, Rusija nepasiekė
per 24 metus pilnai užvieš
patauti 11 satelitinių Rytų Eu
ropos valstybių dėl savo dik
tatūrinių metodų ir blogos
materialinės gyventojų padė
ties. Tų kraštų gyventojai
yra priešiškai nusiteikę, vis
siekia liberalizmo laisvių ir
dairosi i aukšto gerbūvio pa
siekusias demokratines kaimvnines šalis. Todėl Sov. Są
junga yra gundoma brutalia
jėga nušluoti nuo Europos
žemėlapio paatlančio valsty
bes, kaip Jugoslaviją, Austri
ją, Vak. Vokietiją ir kitas.
11—11
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Apsigins Europa nuo

Jėga visose formose jau ySovietu?
ra nemažai Čekoslovakijoj ir
pačios čekų kompartijos inau
Pagal anglus politikus, vis
dojama. Tačiau tai prilaiko stiprėj mas Kremliuje «kieto
ne tik liberalai, bet ir realis
sios linijos» su Breznnev ir
tai komunistai, norį surasti Selepin priešakyje ir didėjan
šiokį tokį sugyvenimo būdą
ti Raudonosios Armijos vadų
su Sov. Rusiją.
įtaka politikoje, gali nuvesti
Toks yra Čekoslovakijos sovietus dėl tų motyvų į ka
ministrų pirmininkas ČERNiK. rinę invaziją vison Vakarų
Jis tame pačiame parlamento Europon.
atidaryme kalbėjo: «Partija
Be to, Sovietai po invazi
yra pasiryžusi tęsti 1968 me
tų sausio mėnesyje pradėtą jos Čekoslovakijon turi Cen
polūką ir garantuoti tvarką tro Europoje įprastinių gink

Laikraščio Garbės..Leidėjas
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lų persvarą. Gi JAV-ės ne
norėtų vartot atominių gink
lų, jei net ir visa Vakarų Eu
ropa būtų užimta ir pačių
amerikiečių kariuomenės da
liniai likviduoti.
Kaip anksčiau de Gaulle,
taip dabar ir anglų politikai
teigia: «Sovietų staigaus už
puolimo atveju JAV-bės pasi
tenkintų Europos išlaisvini
mu, vietoje jos ginimo».
Bet gen. de Gaulle klysta
skelbdamas, kad pataikavi
mas sovietams ir santykių
švelninimas apgins Europą
nuo Sovietų. Pagal Anglijos
Ginybos ministrą Denis Hea
ley — tik politinė Europos
valstybių vienybė ir jų kari
nių pajėgų suvienijimas yra
priemonė tiek sėkmingai at
mušti įprastiniais ginklais so
vietų užpuolimą, tiek išveng
ti siaubingų atominių ginklų
vartojimo. Užtat dabar svar
biausia: pastatyti pakanka
mai įprastinių ginkluotų NA
TO pajėgų apgynimui Vaka
rų valstybių sienų. O tai gaP
ma padaryti, ir daugiausia pa
čių europiečių pajėgom.

JONAS DIMSA
Šis mielas tautietis, pilnas
idealo ir pasišventimo, lietu
vybei darbuojasi ir nuolat
skubinasi visur padėti. Jis
kasmet išleidžia laikraštį. Mat
žino, kad be laikraščio lietu
vybė neišsilaikytų. Ir «Mūsų
Lietuvos* ekspedicija nieka
da neapsiema be Jono Dimšos ir Andriaus Pupieniaus.
Be to, Jonas saugoja Lietu
vos turtą — Dr. Vinco Ku
dirkos namus. Kai tik pama
to, kur langas išmuštas, ar
elektra sugedus, ar vanden
tiekis neveikia — tuojau įde
da, sutaiso. Brazilijos Lietu<»♦ o»

«»«»

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Dėkinga «Mūsų Lietuvos»
Administracija
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NEPAVYDĖTINA NIKSONUI!

Senieji amerikiečiai saky
davo, kad JAV yra Dievo kraš
tas. Iš tiesų, kur tik eisi ar
važiuosi, vis pamatysi kokią
nors bažnyčią. Net mažuose
miesteliuose stovi viena, dvi
ar trys bažnytėlės, talpinan
čios gal 50 žmonių. Žinoma,
jos rodo gal ne tiek žmonių
pamaldumą, kiek didelį sek
II—!
ŪDMESBlii
tų skaičių
Nepaisant didelio bažnyčių
skaičiaus, daugelis amerikie
čių save klausia, ar tas Die
vo kraštas neina velniop. Juk
niekur kitur nėra tiek vagys
DAR TEBEGERÉJA
čių ir žudynių kaip JAV. Va
BRAZILIJOS ūKuNOMlJA kare didmiesčių žmonės bijo
Pagal S. Paulo Prekybos si išeiti į gatvę, nes ginkluo.
priklausantį Gastão Vidigil ti vaikėzai ir negrai užpuldi
Ekonominį Institutą bankų nėja moteris Apsiginklavę pei
paskolos paki o 53%, bet in liais, paaugliai apiplėšia krau
dėliai į bankus padidėjo 61%. tuves. Skarmaluoti hipiai siau
Taigi, šiais metais indėliai čia universitetuose ir ardo
viršijo 8% bankų teikiamas tvarką.
paskolas.
NETURTAS IR PERTEKLIUS
Prekių didmeaų (no ataca
do) kainos pakilo 24% dėt
Dar didesnę JAV negarbę
popierinių pinigų suma apy sudaro negrų kvartalai. Niu
vartoje padidėjo net 42%.
jorke, kur yra garsiausieji pa
Stipriai pakilo pramonės ga šaulio bankai, vienas iš 8 žmo
myba, tiek susisiekimo prie nių gyvena iš Valstybės pa
monių, liek energ’jos, tiek šalpos. Tose pačiose JAV, ku
gumos. įvairių mašinų gamy riose pagaminama trečdalis
ba pakilo 16,6%.
pasaulio produktų, tūkstan
Žemės ūkio produktų garny čiai žmonių negali sočiai pa
ba pakilo tiek, kiek reikia be valgyti ir yra neatsparūs vi
augančiam žmonių skaičiui iš sokioms ligoms.
maitinti. Tačiau jos gaminių
Deja, milžiniška JAV prakainos pakilo daug mažiau monė turi ir negražią pusę;
negu pramonės.
ji užteršia vandenis ir orą,
Gauta nemažai paramos ir nuodija plaučius, upes paver
paskolų iš ūkišku pažangių čia .ruda srove, o ežeruose iš
kraštų Tačiau bendrai imant, marina gyvius. Tai matyda
jų teikiamų paskolų apie du mi, daugel amerikiečių gina
trečdaliai išeina sugrąžinimui kiekvieną gamtos kampelį,
paskolų kvotų ir mokėjimui kad žmogus neuždustų ir tu
nuošimčių.
rėtų kuo pasigrožėti,jį
Taip pat pirminių medžią
JAV giriasi turinti ilgiausią
gų ir žaliavų kainos buvo ir geriausią kelių tinklą ir
2,3% žemesnės, kaip 1967 me daugiausia automobiliu (so
tais. O pramonės gaminių kai milijonų). Bet kai darbininkai
nos net pakilo tarptautinėje grįžta iš darbo, dažnai užsi
rinkoje. Tai žinoma, neigia kemša didmiesčių gatvės ir
mai atsiliepia žemdirbystei ir žmonės rieda kaip vėžliai.
ūkiškai neišsivysčiusiems kraš Kartais jstovinčių ąutomobitams. O prie jų priklauso ir iių eilė tęsiasi virš kilo me
Brazilija, (Pagal «O Estado de ro. Tai kita neišrišta JAV
S. Paulo sausio 11 ir 26 d.).
problema. Nuo automobilių

Brazilija

vių Sąjungos biuleteny buvo
rašyta, kad kiemas — vienas
šiukšlynas. Tegu ateina ir
randa kokį popieriuką! Jonas
viską apšvarina. Ir salę pri
žiūri drauge su p. Dominiku
Laucium.
Ačiū, Jonai. Tau priklauso
mūsų ir visų lietuvių nuošir
di padėka. Tu nieko neimi
už patarnavimus, bet dar daž
nai savo prikiši. Duokit
mums daugiau tokių lietuvių
patrijotų, tai kolonija gyvuos!

nelaimių žūrta kasmet 50 tūks
tančių žmonių.
PAJĖGS TIEK IŠSPRĘSTI?
Matydami tuos ir kitus JAV
paradoksus, daugelis ameri
kiečių save klausia, kiek pa
jėgus bus prez. Niksonas spręs
ti degančias krašto proble
mas. Be abejo, tokiam di
džiam užsimojimui reikės su
telkti visos tautos jėgas. Bet
ar jis pajėgs jas patraukti?
Ar jis sugebės išmintingai nu
spręsti, kas darytina? Tuotar
pu galime sakyti, kad 'Nikso
nas Baltuore Rūmuose tik su
šilo kojas. Jo išsireiškimas,
kad su Sovietais galima de
rėtis tik iš stiprios militarinės poz cijos, gali reikšti ti
krumoje ginklavimosi lennktyniavimą, kuris nenaudingas
nei sovietams, net JAV. At
virkščiai, jei būtų galima iš
vengti to lektyniavimo, atsi
rastų pinigų kitiems reika
lams.
Netrūksta taip pat ir į tą
kraštą ištiestų, pagalbos pra
šančių rankų. Kiek Niksonas
skirs pinigų atsilikusios tau
toms, jų pramonei ir žemės
ūkiui? Kaip jis bandys spręs
ti arabų ir žydų kivirčius ir
kokios jo direktyvos Paryžiu
je vykstančiai Vietnamo kon
ferencijai? Tai yra labai sva
rūs klausimai.
Negalima pavydėti prezi
dentui Niksonui nei užimto»
aukštos vietos, nei stambios
algos (200 tūkstančių dolerių
į metus), nes jo atsakomybė
labai didelė ir jo sprendimai
gali turėti labai toli siekian
čių išvadų. Tuo tarpu nauja
sis JAV prezidentas Niksonas
yra panašus į popierio lapą,
ant kurio JAV pradėjo rašyti
naują savo istorijos skyrių.
Jis gali būti visiems labai
įdomus.
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kiais. Paskui visi programos
vykdytojai buvo apdovanoti.
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LIETUVIŲ KATALIKIŲ
MOTERŲ DR-JOS ŠVENTĖ

ITALIJA
•ATSIKĖLĖ SALEZIEČIAI
ROMON

Lietuvos reikalais gyvai be
sirūpiaančio kardinolo Samomore ir Romos Lietuvių ko
misijos kviečiami, lietuviai
saleziečiai su visa manta ir
personalu iš Castelnuovo (S.
Italijoje) persikėlė į, Romą.
Dar neturėdami savo pasta
tų, laikinai jie apsistojo Pi
jaus XI Institute netoli šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos.
Čia veiks vidurinė 5 klasių
mokykla, spaustuvė su grafi
kos mokykla ir platus lietu
vių spaudos skyrius. Naujasis
ių adresas: Saleziečių Židi
nys, Pr. S. M. Ausiliatrice,
54 00181, Roma, Italia..
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IŠLEIDO DR. J.
SKRUPSKELIO KNYGĄ
Dr. Skrupskelis, žymus lie
tuvių profesorius, literatas,
istorikas ir žurnalistas buvo
bolševikų nukankintas Sibire.
Dabar jo šeimos narių pas
tangomis mokslinis darbas,
knyga parašyta vokiečių kai
ba Vienos universitetui gauti
daktaro~titului, išversta j lie
tuvių kalbą. Ši knyga — «Lie
tuviai XVIII amžiaus vokie
čių literatūroje» pasakoja apie lietuvių kultūrinį gyveni
mą Prūsuose, jų turėtas lietu

vių knygas, maldaknygė
apie Martyno Rezos, Kristijo
no Donelaičio veikalus ir t. t.
Knygą išleido Lietuvių “Kata
likų Mokslo Akademija Ro
moje.
II—II
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AUSTRALIJA
LIETUVIŲ JAUNIMO
KONCERTAS—VAKARAS

Adelaidės Moksleiviai Atei
tininkai, padedami sendrau
gių, Tautos šventės proga bu
yo suruošę įspūdingą tradici
nį jaunimo koncertą —vakarą.
Programos vedėjai buvo tvir
ti lietuviškame žodyje. Tris
sesutės Bielskytės, pianui pri
tariant sudainavo lietuviškas
nauja dainas, tur būt, moti
nos sudėtas, -.Kubilių šeimos
trio smuiku, violiončele ir pia
nu sugrojo keletą lietuvių ir
tarpt, muzikos kūrinių,
Vėliau pianinu skambino 5
mergaitės, akordeonu griežė
Mindaugas Petkūnas, smuiku
Linas Varnas, Gintaras KubL
liūs. Baletą šoko balerina Vi
da Brazauskaitė. Be to, buvo
lietuviškų deklamacijų, net
pianinui pritariant. Taip pat
buvo suvaidintas B. Sruogos
vaidinimas «Aitvaras Teisė
jas», atliktas Kubilių šeimos
narių. Vakaras baigtas vaiz
deliu <O ramunėle, pasakyk»,
su dainom’ ir tautiniais šo-

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)
UNIFORMUOTI KYŠIŲ
ĖMĖJAI

Aš laukiau atsakymo iš pra
nešėjo žydelio. Man kalbant,
jo veidas taip ir liko kaukė:
nei akys nei muskulai nepa
judėjo. Ilgai jis žiūrėjo į ma
ne ir pagaliau tarė:
— Bendruomenė pasiuntė
mane pas tamstą, ponas vir
šininke. Sakė, kad sutvarky
site. Nei ministras mums rei
kalingas, nei vidaus reikalų
ministerija. Su kuo gi tas <ad
vokatas» turi ryšius? Juk vi
daus ministerija duoda tuos
dokumentus.
— Ar jūs norite už žinias
— žinoma, aš tikiuos daugiau
konkretesnių žinių — atlygini
mo ir kokio? — galutinai pa
klausiau.
į
— Jums tai nieko nekaš
tuos. Bendruomenė surinko
nemažą pinigų sumą, padėjo
pas rabiną, ir aš ją gausiu,
kai reikalas bus baigtas. Aš
gi turėsiu mėnesiui pasitrauk

ti nuo darbo, kad padėčiau
jums.
Tai buvo pirmas atviras
pasisakymas.
—- Gerai — sakau — duo
kite pavardes ir smulkmenas.
Dalykas užtrūko, nes reikė
jo pasekti «advokatą» ir jo
ryšius. Nenorėjau tenkintis ko
kiu vienu pasu ar dokumen
tu. Jei jau čiupti, tai sukrės
ti visą gaują, išplauti visą
gangreną. Mes padarėme sa
vo, o pranešėjas mus infor
mavo iš savo šaltinių, užti
krindamas mus, kad «advoka
tas» ir jo sėbrai jaučiasi sau
gūs, ir mūsų veiksmai tennepastebėci.
Pagaliau atėjo diena, kada
pranešėjas atskubėjo jau kiek
sujaudintas ir pareiškė, kad
už poros valandų, tarp 9-10
vakaro, didesnis skaičius do
kumentų bus įteiktas Viliampolės Slabadoje — žydų mo
kykloje. Aišku, laukėme «ad
vokato» arba jo patikėtinioKeletą išorinio sekimo agen
tų ant greitųjų surinkome,

_________ 9 m vasario 7 d
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Tuoj po Tautos Šventės Ade
laidėje btlvo graži Lietuvių
Katalikių Moterų Draugijos
iventė, minint šios draugijos
60 metų ir Lietuvos 50 metų
sukaktis. Po pamaldų ir vai
šių, kuriose dalyvavo moterų
šeimų nariai ir svečiai, buvo
įdomi veiklos apžvalga ir jos
darbų projektai. Iš jų minė
tini du — rūpestis jaunimu
virš 12 metų, kuris išėjęs iš
liet, mokyklėlių, nebeturi < rganizacinio ryšio su lietuvy
be ir įrengimu ypač jaunosio
se lietuvių šeimose kambario
lietuvišku stiliumi. Reiktų
prie draugijos valdybos tam
skirtų būrelių.
Jas sveikino Adelaidės lie
tuvių klebonas Parapijos Ta
rybos var iu, Ateitininkų sen
draugių, šv. Kazimiero Liet.
Mokyklos, Federacijos atsto
vė jaunimui ir kun. dr. Jatulio vardo Bibliotekos atsto
vai. Po to gražių dainelių su
dainavo Moterų Kvartetas.
REALIAI

J. Mikštas
Nors ir be kailio liksi,
Visiems nebeįtiksi.
Nors kažin kaip skubėsi,
Visur nebesuspėsi.
Nors vergiškai mylėsi —
Vienatvėje liūdėsi,
Ir su praeities pelėsiais
Salėleidy žydėsi.

Kitam užleidęs vietą,
Prakeiktą ir mylėtą,
Kovojęs ir ieškojęs,
Ramiai ištiesi kojas.

Yallourn, 1968-7-29
bet vyresnio valdininko, ku
ris galėtų jiems vadovauti,
neatsirado. Budintysis, susi
siekęs telefonu su manimi,
pas untė agentus į vietą, ža
dėdamas atsiųsti vyresnį pa
reigūną vėliau.
Agentai apsupo namą ir
pro langinės plyšį pamatė,
jog ant stalo guli dokumentai
ir pinigų krūva, o dokumen
tus dalija... policijos valuinin
kas nuovados viršininko uni
formoje! To jie nelaukė ir su
svyravo, ką daryti. Kažkas iš
vidaus išėjo į kiemą ir, pas
tebėjęs keletą vyrų, puolė 1
vidų.
Teo kilo triukšmas, užgęso
šviesa, o nuovados viršinin
kas nėrė pro langą ir tekinas
pasileido upės link. Tai nulė
mė. Jei agentai sumišo, ma
nydami, kad Čia dokumentai
dalinami legal’ai, tai sąmyšis
viduje ir valdininko pabėgi
mas buvo nusikaltimo ženk
lai. Jie puolėsi į vidų, lempu
tėmis nušvietė kambarį, suė
mė keletą asmenų, rado dau
giau dešimtį dokumentų, bet
pinigai jau buvo išgraibstyti.
Tuo tarpu forduku atvyko ir
sekcijos vedėjas ir, patyręs
įvykius, pasiuntė du agentu8

Šiaurės Amerikoje Vasara
prie jos organizuojamos įvai
rios jaunimo stovyklos. I jas
susirenka daug Atlanto pajū
rio lietuviškojo jaunimo. Gim
LIETUVIŲ MOTERŲ
nazijos ir stovyklos pastatų
KLUBU FEDERACIJOS
įrengimas kainavo apie mili
Suvažiavimas įvyko praei joną dolerių.
tų metu lapkričio gale garsia
jame Waldor! Astoria viešbu
tyje, New Yorke. Jame daly STATOMAS KULTŪROS
vavo klubų atstovės iš visos
Amerikos, Kanados, Europos ŽIDINYS NEW YORKE
ir Australijos. Išrinkta ir nau
Tai Tėvų Pranciškonų New
ja federacijos valdyba. Suva Yorke pradedamas statyti di7
žiavimu federacija minėjo sa delis pastatas. Kultūros ž.turės
vo veiklos 20 metų ir Lietu didelę žaidimams ir susirin
vos Nepriklausomybės 50 me kimams salę, patalpą organi
tų sukaktis. Tuo pat laiku bu zacijoms, biblioteką, meno ga
vo suorganizuotos lietuvių dai ledją, koplyčią, spaustuvę ir
lininkių paveikslų paroda. Šie kitokių patalpų.
klubai tampriai bendradar
Žemė jau nupirkta pačioje
biauja su kitoms lietuvių, Pa gražiausioje New Yorko vie
baltijo ir pasaulio tarptauti toje, planai jau daromi ir au
nėm moterų organizacijos. kos renkamos. O statyba kai
Federacija yra Tarpt. Mote nuos apie milijoną dolerių.
rų Klubų Konfederacijos (GF Bet pranciškonai pasitiki lie
WC) narys ir jos suvažiavi tuvių dosnumu sukurti jauni
muose vis kelia Lietuvos by mui lietuvišką centrą ir židi
lą. Ji paruošia ir įteikia me nį visiems lietuviams.
morandumus prieš sovietų
mulkinimus pasaulio viešo
sios opinijos Lietuvos klau
KANADA
simu.
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SV. ANTANO
GIMNAZIJA

PRISIKĖLIMO PARAPIJA
TORONTE.

Tame milijoniniame mieste
Tėvai Pranciškonai, kur tiek
Tai Lietuvių Tėvų Pranciš daug lietuvių, turi gražią liet.
konų Kennebunkporte, Mai Prisikėlimo parapiją nuo 1952
ne, JAV-se įkurta ir vedama metų. Jos patalpose liet, vi
lietuv.ška gimnazija. Joje ofi suomenė ir jaunimas turi di
cialiai dėstoma lietuvių kal džiulę sporto salę, kuri pri
ba, istorija ir auklėjami lietu taikinta ir koncertams, su ka
viškoje dvasioje visomis drau vine ir kitais priedais, turi
gijomis, šventėmis chorais ir salę chorams bei mažesniems
įvairiais parengimais.
parengimams, susirinkimams,
Šiemet joje yra virš 100 salę meno parodoms ir me
lietuvių berniukų. Ji yra Ame niškai įrengtą bažnyčią. Be
rikos valdžios pripažinta pil to, turi netoliese įrengtą va
nateise gimnazija. Tai vienin sarvietę stovykloms Wasatėlė lietuvių gimnazija visoje goje,
I

surasti nuovados viršininką
ir išaiškinti, kas jis toks.
Agentai surado jį jau kitoje
tilto pusėje. Pasirodo, jis ūžė
jo dar į adarą maisto krautu
vę. Nuovados viršininkas,
prieš užeidamas į krautuvę,
atsuko atgal savo laikrodį ir
tik apžvelgęs krautuvę pradė
jo barti šeimininką už nešva
rų valgomų prekių laikymą.
Už tai surašė protokolą, ja
me nurodydamas savo apsi
lankymo laiką (valanda anks
čiau;. Viršininkas dar paste
bėjęs savininkui:
— Tavo ir laikrodis netvar
koje.
—• Man atrodo, kad tvarko
je — guodėsi savininkas mūagentui, užėjusiam po to nu
sipirkti papirosų, — bet ko
aš su supykusiu viršininku
ginčysiuosi.
Rytojaus dieną, surinkęs vi
sus dokumentus ir duomenis,
nuvykau pas J. Navakas, Pi
liečių Apsaugos Departamen
to direktorių. Nesakydamas
šaltinio, išdėsčiau jam visą
istoriją, Atpasakojau jam to
nuovados viršininko keistą ei
gesį ir «alibi», kurį jis sufa
brikavo, surašydamas krautu
vėlėje protokolą.

Atimti dokumentai dar bu
vo mano rankose, tik ruošiau
si jam parodyti, kaip atsida
ro durys, ir įeina naujas Vi
daus Reikalų ministras Ole
ka. Abu, Navakas ir aš, paki
lome iš kėdžių.
— Ponas ministre, tai kontražvalgybos viršininkas, apie
kurį aš tamstą informavau.
Dabar mes susekėme įdomią
afžrą — pasų ir dokumentų
nelegalų išdavimą. įmaišytas
ir vienas nuovados viršinin
kas.
— Labai gerai, džiaugiuosi
jūsų kooperacija. Ar jau pa
daryta kas tuo reikalu. Aš ma
nau, atimti dokumentai?
— O taip, ponas ministre,
—- paskubėjo Navakas, — nuo
vados viršininkas ir kiti suim
ti, dokumentai pas mane...,'
Nustebęs tokiu greitu nuo
vados viršininko «areštu», aš
krūptelėjau, ir iš kairės ma
no rankos išslydo fortelis ir
pasai kuriuos aš laikiau, pa
biro ant grindų.
(B. D.)
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Draugiškumas svetur gyvenant
J. SAKALAS
Vargiai ar šiandien kam dar neaišku: mirties pavojus
gresia išeiviu lietuvybei! Toji tiesa buvo paskelbta rimtoj
lietuvių spaudoj jau prieš 10 metą. Tačiau mirties sprendi
mo žodžiai, matyt, nieko neišgąsdino. Kiekvienas \ galvojo,
kad lemiamoji mirties valanda lietuvybei teateisianti ne po
' 10—20, o tik po kokių 50—70 metų, O vistiek ji artėja išei
vijoje... ir Lietuvoje.
Tačiau ar jau nebėra viltios išlikti lietuviams išei
viams!? - Yra, galėtų išlikti. Bet tik tvirtų tautiniu idėjų,
sąmoningai lietuviškai nusiteikę tvirtos valios lietuviai ir lie
tuvės. Yra tokių lietuvių, tokių idėjų jie turi. Tačiau jie ir
jų vaikai nutausta, lietuvybė miršta. Aiškiai matyti, kad jų
nepakanka išsaugoti tautinei gyvybei. Trūksta vieno dalyko-

MYLI LIETUVĄ, BET NE LIETUVI.
Daug kas kartoja mylį savo tėvynę Lietuvą, bet kad
myli čia arti esantį brolį lietuvį, kuo mažiausiai teko girdė
ti, Būtų aštri, bet teisingai p įtaikinta šv. Jono ištarmė.- «Kas
sakosi mylįs Lietuvą, o nemyli savo brolio lietuvio, tas me
lagis ir veidmainis!»
Ar ne dažnai lietuvis lietuviui tėra tik priemonė pasi
reikšt ? Jam jis tiek brangus, kiek užsitarnavęs. Kitaip ma
nantieji ar einantieji kitais keliais — ar nelaikomi bloges
niais už svetimus ir priešus, kurių reikia vengti kaip raupsuotojų?
Kada svetur gyvenant vienam atėjo j galvą mintis lie
tuvį pavadinti mylimiausiuoju broliu — sumanytojas buvo
tik išjuoktas. Tačiau tokį vardą lietuviui jau Nepriklausomo
je Lietuvoje buvo davęs poetas Bernardas Brazdžionis. Duo
tas vardas betgi dingo be aido.
Atrodo, lietuviams iš viso svetima mylimiausio brolio
idėja, tikrai gyva, veikli, draugiška meilė broliams ir se
sėms lietuviams. Juk ar daug lietuvių šiandien turi tikrų
draugų lietuvių, kuriems norėtų ir nebijotu atverti ir sa-’o
širdies paslapčių? O tačiau lietuvių draugystė yra viena iš
svarbiausių akstinų lietuviškai veiklai ir priemonių išlaiky
ti lietuvybei.
YRA DRAUGYSTĖS APRAIŠKŲ

LIETUVA

1969 m vasrio 7 d

SOV. LIETUVOJ

Paulius Marcinkus - Naujasis Liet. Vyskupas

• PAMIMKLAS STALINO
SUŠAUDYTAJAM UTENOJ

Utenos apskrityje buvo gi
męs Jeronimas Uoorevičius,
buvęs Sovietų aviacijos virši
ninkas. Jį Stalino šalininkai
sušaudė ano paliepimu. Da
bar rehabilituotam Uborevičiui pastatytas paminklas Stu
mbro kolchozu paverstame
jo gimtajame kaime (Alek
sandrija). Savo tėvo pamin
klą neseniai aplankė jo duk
tė Nadežda su sūnumi Sta
nislovu.

Popiežius Paulius VI sau
sio 6 d , Trijų Karalių šven
tėje konsekravo vyskupu pre
latą Paulių Marcinkų. Tai be
ne pirmasis lietuvis vysku
pas, karį pats popiežius pa
šventino vyskupu.
ŠVENTINIMO IŠKILMĖSE

Jo konsekracijos iškilmėse
šv. Petro ir Povilo Baziliko
je, be kitų garbingų svečių,
dalyvavo ir Čikagos arkivys
kupas kardinolas Cody, jo šei
mos nariai ir naujojo vysku
po motina Elena Lenartavin—à»
ÜaMDOMlii
čiutė Marcinkienė. Ji jau tu
ri 74 m. amžiaus ir turėjo
PAVERTĖ PAVYZDINGIAU dar karščio, neužbaigusi iš
SIU KOLCHOZU, grįžęs į sa gyti po Hong Kongo gripo.
vo gimtąjį kaimą ekonomis Tačiau vistiek skrido iš Cika
tas Jonas Ryliškis, baigęs
gos į Romą, į sūnaus konse
Vilniaus universitetą. Tapęs
kraciją. Ji pasakoja:
Kuktiškių kolūkio pirminin
— Šventinimų dieną aš su
ku, per i0 metų pavertė jį
dukterimi
Matilda Gaučiene
vienu iš pavyzdingiausių kol*
gavome vietą katedroje tuoj
obozų Lietuvoje.
už kardinolo Cody. Kai vyko
O
Í
konsekracijos iškilmės ir šv.
Mišios, viską iš arti matėme.
DIDĖJA ALYTUS. Pereitais Buvau taip sujaudinta, kad nė
1968 metais Alytus jau turėjo gerai melstis negalėjau. Ver
25.000 Xgyventojų. Apsijungė kiau iš džiaugsmo aš pati,
abu Alytus, esą, dviejose Ne verkė ir duktė.
muno pusėse. Išaugo trečia
— Gerai mačiau, kaip sū
sis—pramoninis. Jo gyvento
jų skaičių žadama pakelti iki nus priėjo prie popiežiaus
120.000 stambiaisiais medvil Pauliaus VI, kaip popiežius
nės ir mėsos Kombinatais, bui pabučiavo jį, uždėjo nrtrą ir
tiniu šaldytuvų, gelžbetoninių įteikė vyskupišką lazdą... Kai
konstrukcijų ir neaustinio apeigos pasibaigė ir popie
žius išėjo iš bazilikos, ir ma
pluošto gamyklom.
no sūnus, padėjęs liturginius
rūbus, sugrįžo vyskupo rū
bais, pirmoji priėjau pabu
IŠGARSĖJO ŠACHMATI
čiuoti jo vyskupišką žiedą, o
NINKAS MIKĖNAS
jis pabučiavo mane į veidąTada sveikino mano duktė, o
Šachmatų meisteriui Vladui taip pat ir visi trys mano sū
Mikėnui Tarptautinė Šachma nūs, vyskupo broliai. Taip
tų Federacija pripažino tarp pat ir' jų šeimos nariai, ku
tautinio šachmatų teisėjo var rių tarpe buvo ir trys mano
dą. Jis sėkmingai teisėjavęs vaikaičiai.
daugeliui stambiausių šach
— Sekančią dieną Paulius
matų turnyrų čia ir užsieny
VI
priėmė naujuosius vysku
je. Šiuo metu ji yra Respu
blikinio Šachmatų klubo di pus ir mano sūnų privačioje
rektorius ir šių metų respu audiencijoje draug su jų gi
minėmis ir svečiais. Kiekvie
blikinis čempionas
nas priėjome pabučiuoti po
piežiaus žiedą. Kai aš priė•uniH’11”.,.,.,
• m jau, popiežius pasakė: «Kai
,|||>’ y||| melsies už savo sūnų vysku,l1
pą Povilą, neužmiršk pasihbkbbií

»
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Tiesa, draugystė ar draugiškumas nėra visai svetimas
Neužtenka paskirų tautiečių nuoširdžios, didelės ir bedalykas lietuviams. Mėgstama jų drauge praleisti liuosiai- siaukojančios draugystės. Reiktų, kad tokia draugystė apim
kius, vieni kitiems ateiti į talką, drauge pasidarbuoti visuo tų plačius lietuvių būrius, grupes, sambūrius ir draugijas.
menės bei tautos reikalams. Tik tokia draugystė toli nesie Ar tokios draugystės skatinimu, išplėtimu, globojimu buvo
kia. Ir jos nepakanka išsaugoti tautinei gyvybei.
rūpintasi? «Kur mūsų dainiai, burtininkai ir žyniai», tarią
Beje, ne v’si lietuviai užsidarę, vengia kitų, atsitvėrę šiuo reikalu savo žavintį žodį?! Ar šeštadienio mokyklėlėse
sunkiai perlipama tvora, šalti ar abejingi. Yra tokių, kurie sekmadienio pamoksluose kas diegia tautiečių širdyse lietu
iš tyros meilės savo broliams dirba, aukojasi ir gelbsti juos- vio meilę? Ar pakankamai stengiamasi jaunimą nuteikti ir
sudaryti sąlygas tarpusavio draugystei? Ar nereiktų pasiūly
Turime lokių net jaudinančių pavyzdžių!
ti paskelbti Lietuvių Draugystės Metų? Ką mes darome pa
Tačiau tų paskirų tautiečių meilės ir aukos nepakanka tys/ir ką daro, darys nuo mūsų priklausą grupelės, draugi
pakeisti lietuvių likiminės srovės nepalankiai tekmei. Taip jos lietuvių draugystei Išplėsti?
pat nepakanka ir plačiai išgarsintos lietuvių vienybės. Juk
O draugystę užmegzti, išplėsti, palaikyti, užkurti savų
šiandien kartais reikia su žiburiu paieškoti, kur lietuviai vie
jų, lietuvių tarpe galime kiekvienas. Mūsų draugiškumas pa
ningai gyventų ir dirbtų!
trauks ir kitus. Lietuvių draugystė žavės ir kitus, uždegs ir
KO REIKTŲ
jaunimą, sutirpdys apledėjusias mūsų mylimiausių brolių šir
die. Lietuvybė išsilaikys.
Reiktų tikros, plačiai išvystytos d r a u g y s t ė s
Mes pasiverskim skiltuvu
lietuvių tarpusavio gyvenime. Neužtenka tik draugystės pa
Skilt
iš krūtinės titnago
viršutiniškų apraiškų Reikia tikros, gilios draugystės, besi
Širdžių draugystės kibirkštį
remiančios artimo, lietuvio meile, asmeninių santykių kultu
Kurt naujo atgimimo ugnį.
ringumu. Tokia lietuvių draugystė tampa pagrindiniu aksti
Naktis
aušros neužgesins!
no lietuviams bendrauti ir išlikti lietuviais svetur ir Lie
tuvoj.
Muenchen,- 1969 1.8..

melsti už kitą Povilą» (su
prask — už popiežių Paulių
VI). Popiežius man padovano
jo dailų perlų spalvos rožan
čių.
— Vakare lietuvių šv. Ka
zimiero kolegijoje buvo priė
mimas. Jį suorganizavo mu
sų lietuvių šv. Antano para
pijos klebonas kun. J. Stan,
kevičius. Buvo ir kardinolas
Cody, vyskupas May bei lie
tuviai kunigai ir svečiai iš
Čikagos.
— Sakė poros mėnesių bė
gy parvažiuosiąs į Čikagą.
Pirma duos žinią. Džiaugiuos,
kad, nors daug laiko gyveno
ir dirbo tarp kitataučių, vistiek nepamiršo kalbėti lietu
viškai; Ir Romoje būdamas
paskaito, pasklaido lietuviš
kus laikraščius.

KILĘS IŠ CICERO MIESTO

Vysk. Marcinkus, keliomis
dienomis ‘prieš jį paskyrus
tituliariniu vyskupu, gruodžio
20 d. popiežiaus buvo paskir
tas sekretorium įstaigos, ku
ri tvarko Vatikano finansines
operacijas pasauly.
Vysk. P. Marcinkus, gimęs
1922 m, taigi, šiuo metu yrą
46 metų amžiaus. Jis yra Ci
cero miesto augintinis — la
me mieste, Chicagos pašonė,
j e, gimęs ir baigęs Š v. Anta
no mokyklą, vėliau baigęs
Quigley ir Mundelein dvasi
nes seminarijas.
Prieš pradėdamas dirbti Va
tikane, Marcinkus yra buvęs
Bolivijoje antruoju nunciatū
ros sekretorium ir Kanadoje
— antruoju sekretorium.
ARTIMAS KELIŲ POPIEŽIŲ
BENDRADARBIS

P. Marcinkus kunigu įšven
tintas 1947 m. Nuo i952 metų
dirbęs Vatikano diplomatinė
je tarnyboje, nuo 1959 m.,
taigi, prieš 9 metus, perėjo
dirbti į Vatikano valstybės
sekretoriatą.
Vysk. P. Marcinkus yra bu
vęs popiežių vertėju, trims po
piežiams — "Pijui Xh, Jonui
XXIII ir Pauliui VI-jam priimamt visą eilę vak. pasaulio
politikų bei valstybės vyrų,
vysk POVILAS MARCINKUS,
popiežiaus Pauliaus VI sekre
torius ir jo kelionių parnešė
jas bei asmeniškas vertėjas.
Jis gimė Čikagoje, JAV-se
kur ir mokslus ėjo. Dabar
naujasis vyskupas tapo pas
kirtas Vatikano finansų se
kretoriumi. Šioje įstaigoje vi
si tarnautojai yra italai, tik
įstaigos viršininkas tapo lie
tuvis.
11—11
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MÚSU JÊGOS; MÚSU ŽINIOS,

Lietuviai Olimpiniuose
Žaidimuose 1968
Įdomu bus, tur būt, mūsų jauniesiems skai
tytojams sužinoti oaugiau apie 19-je Olimpiado
je Meksikoje dalyvavusius ir išgarsėjusius lietu
vius sportininkus.
Smagu buvo JAV-bių ir Kanados lietuviams
stebėti Olimpinių žaidimų eigą. Tačiau širdžiai
maloniausia gėrėtis ir matyti lietuvių kovas. Ša
lia tūkstančių dalyvių iš visų žemynų, ten liejo
ir 11 Lietuvos sūnų ir viena dukra iš Kanados*
Jie gynė ne Lietuvos, bet «plačiosios tėvynės»
Rusijos spalvas.
GAUSU LIETUVIŲ IRKLUOTOJŲ

Net 6 lietuviai irkluotojai irėsi olimpiniuo
se žaidimuose. Dvivietėje valty e drauge su šuo
miu Rikkansu (iš okupuotosios Suomijos dalies)
irklavo žurnalistas studentas Apolinaras Grigas,
23 m, amžiaus. Jo vadovaujama valtis 1967 m.
buvo Europos meisteris. Baigęs studijas Grigas
žada tapti sporto reporteriu ir pavažinėti po pla
tų pasaulį. Sį kartą jiems j pirmąsias vietas ne
pavyko prasimušti, Rungtynių metu Grigas apal
po, tųr būt, dėl kalnų skysto oro.
Aštuonvietėje valtyje lietuviai vyravo. Vy
riausias jų buvo Zigmas Jukna, 33 m. amžiaus,
tris syk laimėjęs Europos meisterystę. Kiti lietu
viai — tai Vytautas Briedis, 28 metų, Jonas Mo
tiejūnas, irgi 28, Juozas Jogelavičius, 29 metų,
ir Antanas Bagdonavičius, 30 metų. Visi jie pui
kiai nuaugę, siekią du metrus ūgio.
Vienas lietuvis inžinierius iš Čikagos, ste
bėjęs šios ažtuonvietės valties treniruotę, rikte
lėjo: «Vyrai, laikykitės!» Bent keturios galvos
tada staigiai buvo atsigręžę į tą pusę, iš kur
pasigirdo lietuviškas šauksmas.
Ši valtis išsikovojo trečią vietą ir laimėjo
bronzos medalį. Reikia pridėti, kad šias abi val
tis treniravo Ričardas Vaitkevičius, pats Tokijo
olimpiadoje užėmęs penktą vietą, dalyvaudamas
aštuonvietėje. (Sovietų keturvietės sąstatą suda
rė vien latviai.)
DU LAIMĖTOJAI BOKSININKAj

Bokse ypač pasižymėjo Danielius Pozniakas
iš Vilniaus. Jis atstovavo Sovietų Sąjungą pussunkiame svoryjė. Jis yra daugkartinis Europos
čempionas. Ir šį kartą jis laimėjo aukso medalį,
baigmėje nugalėjęs rumuną Monea.
Laimėtojų sąrašuose buvo užrašytas ir «lo
nas ühepulis», «Soviet Union», sunkiojo svorio
boksininkas. Jo vardo nebuvo galima rasti «Olim
piados vadove». Mat, į olimpiadą šis lietuvis bu
vo paskirtas paskutinę minutę, nes rungtynėse
Maskvoje nugalėjo buvusį numatytą kandidatą
rusą.
Čepulis iš profesijos yra kalvis. Iš gimtinio
miestelio atvykęs dirbti į Šiaulius, užsirašė į
boksininkų klubą. Pramokytas gero trenerio, pra
dėjo laimėti vietines rungtynes. Atlikdamas kari
nę tarnybą Raudonojoje Armijoje, ten karių rung
tynėse prasimušė į pirmąsias vietas. Vėliau vėl
treniravosi toliau ir tapo rajoniniu boksininku
čempionu. Jis ir toliau tebedirba fabrike.
Kai buvo transliuojama jo dvikovė su ame
rikiečiu negru Foreman, vienuolikos metų lietu
vaitė New Yorke, stebėdama transliuojamas rung

Neseniai Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Čikagoje tu
rėjo diplomų įteikimo vaka
rą Iškilmės pradėtos Bacho
preliudu ir fuga, gabiai forte
pijonu atliktais studento M.
Drungos.
Instituto rektorius kuo. MBagdonav čius sveikino absol
ventus ir "išdalino diplomus,
Pradinės lituanistinės moky
tojo diplomą įteikė 13, gi
aukštesniosios
lituanistinės
mokyklos mokytojo 9 absolventams.
Juos sveikindamas JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmininkas inž. Br. Nai
nys, džiaugėsi sulaukęs tos dienos, kad Pedago
ginis Lituanistikos Institutas išleido pirmąją lai
dą, kad ateina nauji žmonės pakeisti pavargstančius, senstančius lituanistinių mokyklų moky
tojus.
Astronautų, Jono XXIII pavyzdžiu.
Vysk. V. Brizgys sveikindamas baigusius,
pagyrė juos, kad domisi Lietuvos reikalais. Ne
senai astronautai rizikavo, skrisdami mėnulio or
biton, savo gyvybe, kad pasitarnautų mokslui.
Ir mes, lietuviai, neturime bijotis aukotis didiem
siekimam. Astronautų kelių apskaičiavime daly
vauja lietuvis matematikas Č MASTITIS. Jis
būdamas taip svarbiose pareigose, pasilieka lie
tuviu. Popiežius Jonas XXIII, tapęs popiežium,
nuvyko tėviškėn, John F. Kennedy, tapęs prezi
dentu, pirmiausia nuskrido savo tėvų žemėn,
Airijon.
Buvo ir daugiau sveikinimų. Sveikindamas
Mackaus Fondo pirmininkas V.ėžys įteikė jiems
to fondo išleistą dr. R. Šilbajorio knygą «Socia
listinis realizmas» (apie rusinimą Lietuvos moky
klų) ir Lietuvos fondo atstovas pulk. Rėklaitis
po to fondo išleistą dr. Pr. Skardžiaus knyga
«Lietuvių kalbos kirčiavimas» (Fondas dabar tu
rįs 2.210 narių ir 510.000 dolerių, Kurio nuošim
čiai skinami lietuviškam švietimui).

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Lietuviu Kalba
KONSTANTINAS BELMONTAS

KONSTANTIN BELMONT (1867-1943)
buvo vienas iš žymiausių rusų poetų eimbo
lįstų, miręs pabėgėliu Paryžiuje. Ten arti
mai draugavęs su mūsų poetu "Jurgiu Bal
trušaičiu. Labai domėjosi lietuvių kūryba ir
rašė eilėraščius lietuviškomis temomis.

Žydrioj tolybėj tūkstantmetis jūros gausmas,
Šilelių šimtamečių raibuliavimas šnekus,
Kalba — taisyklų, šimtmečiais kurtų, įsakantis
“'tau šauksmas
Ir skrydis vieversio — guvus — guvus — guvus.
Kai kalbama tavimi, skambi esi, sesuo
Sanskrito,
«Žvengimas» — karščiausio žirgo įnirtis,
O «meilė» — pačiu garsu į meilę ritas,
«Daina» — mane į tolį vedanti, masinanti ugnis.

Yr paslėptas miškuos tautos šventasis žaizdras.
Per metų tūkstančius pavasariais gyva,
Savigarbos dvasia tvirta — stiprybės laidas,
Perkūnas griaudžia dar, kai šneka Lietuva.
(Vertė St. Meringis.

MENINĖJE PROGRAMOJE

pasirodė 5 instituto studentai, paskaitydami sklan
džiai savo kūrinių. Daug pasigėrėjimo suteikė
grožinis skaitymas — pusiau vaidinant D. Poš
kaus eilėraščio «Mužikas Žemaičių ir Lietuvos»,
su garsų ir šviesos efektais ir muzikos intar
pais, paruoštais J. Mačiulio,
Po to buvo visiems dalyviams vakarienė, Jos
organizuotoja A. Rūgytė pasakė formatūrą pasie
kusiems Lietuviams.- «Laisvė jums duota, kad
dirbtute už tuos, nuo kurių laisvė atimta». (Rei
kia manyti, kad buvo ir šokiai, nors korespon
dencijoje apie tai ir nieko neparašyta).

tynęs, taip ir neišsilaikė: «Nemušk jo taip skau
džiai — jis lietuvis!» Nors ir pralaimėjo prieš ne
grą, tačiau gavo sau sidabro medalį ir Sovietų
Rusijai antrą vietą.
Užsiminus televiziją, žinotina, kad visai savietinio bloko valstybių televizijos sistemai per
davimui olimpinių žaidimų vaizdų vadovavo jau
nas gabus lietuvis inžinierius Henrikas Juškevi
čius. Jis yra Intervizijos direktorius ir jau pora
metų dėl to gyvena Prahoje, Čekoslovakijoje.
PENKIAKOVÉSE IR KRERŠINYJE

Karininkas Stasys Saparnis, 29 m. amžiaus,
dalyvavo penkiakovėje. Stasys jau buvo laimė
jęs medalį 1967 m. įvykusiose pasaulinėse pen
kiakovės rungtynėse. Penkiakovė (reikalauja iš
sportininko vispusiško sugebėjimo ir pasiruoši
mo. Moderni penkiakovė susideda iš jojimo, faeh
tavimosi, plaukimo, kroso bėgimo ir šaudymo.
Jo grupė laimėjo Sov. Rusijai sidabro medalį.
Krepšininkų eilėse buvo matytis garsusis
Modestas Paulauskas, daug kartų dalyvavęs
tarptautinėse rungtynėse. Paulauskas priešbaigiminėse rungtynėse buvo vienas iš garsiausių glo
šikų ir įmetė daug krepšinių, sukalė daug taš
kų. Nors ir pralaimėję (prieš - Jugoslaviją), vistiek gavo trečią vietą.ir olimpinį bronzos me
dalį.
Vienas iš geriausių Lietuvos krepšininkų
Stepas Butautas per visus metus treniravo Ku
bos krepšininkus. Stepas iš silpnokos juodukų
komandos padarė ganą gero lygio vienetą ir |ištempė ją net iki olimpiados...
Minėtina ir moteris lietuvė Olimpiadoje Irę
nė Macijauskaitė, atstovavusi Kanadai. Ji buvo
100 metrų bėgime prasiveržusi į priekį.

FILMAS «DVYLIKA»
Tai Lietuvių Foto Archyvo gaminamas fil
mas apie 12 mūsų tautos įžymių asmenų. Tai ku
kli pradžia. Šiuo ir kitais filmais siekiama, kad
tų žmonių gyvenimas liktų gyvas mūsų tarpe ir
būsimų kartų akyvaizdoje.
Filmą gamina nuotraukų menininkas tėvas
Alg. Kezys, S.J., padedamas Birutės Pukelevičiu
tės ir Ramunės Kviklytės, kuri veda filmo po
kalbius ir jungia detales į visumą. Pavz., poeto
Mykolo Vaitkaus filmo fragmentas — nepapras
tai gražus ir prasmingas. 6 minutėse atsispindi
visas spalvingas poeto gyvenimas.

Jau užfiksuota politiko Vaclovo Sidzikaus
ko, dailininko, Adomo Varno, JAV lietuvių žy
maus veikėjo Leonardo Simučio gyvenimo iški
lieji momentai. įpusėta jau Lietuvos žymaus poe
to, žemės reformos vykdytojo prel. Mykolo Kru
pavičiaus ir muziko prof. Žilevičiaus gyvenimo
vaizdai. Tariamasi ir ruošiama Pijaus Grigaičio,
Juozo Bačiūno ir poeto J. Aisčio filmavimo rei
kalai. .
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Naujai Paskelbtieji Atlaidai
Visuotinis Vatikano II Baž
nyčios susirinkimas 1965. XI.
10 užtvirtino specialios komi
sijos pateiktą planą apie at
laidų reformą ir pavedė po
piežiui tą reformą paskelbti.
Popiežius Paulius VI 1967.1.1
išleido apaštalinę konstituciją
«Indulgentiarum
doctrina»
(Mokslas apie atlaidus), ku
rioj sakoma; «Kad atlaidais
pasinaudojimas būtų labiau
vertinamas ir gautų didesnį
svorį, šventoji Motina Bažny.
čia rado reikalo išleisti jų
tvarką’ir naudojimosi normas»Naujame «Atlaidų - rinkiny»
yra 70 atvejų, kada sukalbant
tam tikras maldas arba atlie
kant kitas maldingumo praty
bas galima gauti atlaidus, dau
giausia dalinius ir tik tam ti
krais atvejais visuotinius. Iš
70 atvejų, kada galima pelny
ti atlaidus, 40 atvejų yra už
sukalbėtas tikinčiųjų žinomas
maldas ir 30 atvejų už įvai
rius gerus darbus — maldingtfmo, artimo meilės ir atgai
los pratybas,
Visiems atlaidams pelnyti
sąlygos be sukalbėtos maldos
ar atliktos kitos pratybos —
būtina yra išpažintis, Komu
nija ir malda popiežiaus in
tencija. Atlikus ižpažintį ir
priėmus šv. Komuniją, gali
ma pelnyti ne vienerius, bet
kelerius dalinius atlaidus.
Daliniai atlaidai nėra žymi
mi dienų ar metų skaičiumi,
o tik bendrai vadinami dali
niais. Visuotiniai atlaidai gali
ma gauti dienoje tik vieną
kartą, nežiūrint, kiek būtų at
likta veiksmų, už kuriuos ski
riami visuotiniai atlaidai.
, Čia suminėsime tik tuos at
vejus, kada galima pelnyti
visuotinius atlaidus. Ir taip

visuotinius atlaidus gauna:
• 1. Kas aplanko ir pagarbiira ŠvČ. Sakramentą bent per
^usę valandos.
■ 2. Kas Romoje aplanko vie
ną iš patriarchalinių bazilikų.
3. Kas priima popiežiaus pa
laiminimą (Urbi et Orbi) net
ir per radiją ar televiziją.
4. Kas lapkričio mėn. 1—8
dienomis aplanko kapus ar
mirusius, kiekvieną dieną gau
na visuotinius atlaidus ne sau
o mirusiems, už kuriuos mel
džiasi.
5. Kas Didįjį Penktadieni
dalyvauja Kryžiaus pagarbi
nime ir pagarbiai jį pabučiuoja
6. Kas po šv. Komunijos
prieš Kristaus Kryžių gavė
nios meto penktadieniais su
kalba maldą; «Štai aš, o ge
ras ir saldžiausias Jėzau...»
7. Kas atlika bent trijų die
nų rekolekcijas.
8. Kas Jėzaus Širdies šven
tėję sukalba atsite simo mal
dą; «Gerasis Jėzau...»
9. Kas Kristaus Karaliaus
šventėje sukalba žmonijos pa
siaukojimo švč. Jėzaus šir
džiai aktą: «Mielasis Jėzau...»
10. Kas prieš mirtį, nesant
kunigo, kuris jį aprūpintų sa
kramentais ir suteiktų apašta
linį palaiminimą, jei tik savo
gyvenime yra pastoviai kal
bėjęs bet kurias maldas, gau.
na visuotinius atlaidus.
11. Kas turi popiežiaus ar
vyskupo palaimintą pamaldų
mo ženklą ir juo pamaldžiai
naudojasi, gauna visuotinius
atlaidus.
12. Kas dalyvauja misijose
ir ir išklauso Lent kelis misi
jų pamokslus bei dalyvauja iš
kilmingoje misijų užbaigoje.
13. Kas priima pirmąją šv.
Komuniją ir kas dalyvauja

pirmos Komunijos apeigose.
14. Kunigas laikąs su tam
tikra iškilme pirmąsias savo
Mišias ir tie, kurie pamal
džiai jose dalyvauja.
15. Kas bent pusę valandoj
skaito šv. Raštą, kaip dvasi
nį skaitymą.
16. Kas Didįjį ketvirtadienį
ir Dievo Kūno šventėje iškil
mingai sukalba ar atgieda
«Prieš taip didį Sakramentą»
draug su atsakymu ir malda.
17. Kas paskutinę metų die
ną sukalba ir atgieda himną
«Tave Dieve garbinam».
18. Kas 1 sausio dieną ir
per Sekmines viešai sukalba
ar atgieda himną «O Dvasia
Viešpatie, ateik».
19 Kas apeina Kryžiaus ke
jią, o negalintieji to padaryti
— bent per pusę valandos
mąsto apie V. Jėzaus kančią
ir mirtį.
20. Kas aplanko savo para
pijos bažnyčią titulinėje jos
šventėje.
21. Kas aplanko bažnyčią
tą pačią dieną, kai bažnyčia
yra konsekruojama.
22. Kas Vėlinių dieną aplan
ko bažnyčią, arba ja naudo
damiesi — savo koplyčią, gau
na atlaidus ne sau, o mirusiėms, už kuriuos meldžiasi.
23. Kas aplanko vienuolių
bažnyčią ar koplyčią tos vie
nuolijos šventojo Steigėjo
šventėje.
24. Kas aplanko bažnyčią
ar koplyčią tuo metu, kai
vyksta pastoralinė vizitacija
ir dalyvauja vizitatoriaus lai
komose pamaldose.
25. Kas Velykų naktį arba
savo krikšto metinėse panau
jina nustatyta forma krikšto
pažadus.
Visais šiais atvejais, jei
trūksta laiko ar kitų aplinky
bių gaunami daliniai atlaidaiPIGI

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

IR

GERA

ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragaži^kas, Tel. 63-597S.
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Matei
lionis, Rua latai, 150 — Case
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel
92-2203
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rui
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, J URGE GARÍ
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.

SKAITYK IVT E

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

IF

PLATINKITE VIS
NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

I

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

V. Zelina parapijoje kasdi»
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šioL
Mooca r. Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadte
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laikoi
kai turimos metinės ar 7 é
mišios:
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vali
V. Carolina 15 val.;
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Jaęana klierikų kopi, 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,
T rečią:

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

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

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaių
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, inventar!jų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais

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

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 Tai.

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

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paule

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

ÍEMACJ CAKKIERJ
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

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

SÀO

PAULO

6

Vasario 23 dieną, Vila Zelinoje. Visi broliai ir setės lietuviai kviečiami ruoštis da-

lyvavauti šiame svarbiajame minėjime! Jo programa:
15 vai. Šv. Mišios Vila Zelinos Bažnyčioje. Mišias aukos t. Jonas Bružikas, S. J.
Pamokslą sakys kun. J. Šeškevičius.

^UA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

SÃO PAULO,

~
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Tuoj po pamaldų iškilmingas posėdis Seselių Pranciškiečių gimnazijos salėje,
Atidarymo žodis — Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkas Juozas Tijūnėlis.
Pagrindinis kalbėtojas — Alekt-andras Vinkšnaitis.

Meninėje dalyje bus pastatyta Naumiestiškio trijų veiksmų drama «Baisusis Birželis»
Režisuoja Vincas Tūbelis.
-.
Minėjimą organizuoja Brazilijos Lietuvių Bendruomenė.

VYRU BROLIJOS PIKNIKAS JAU ČIA PAT
- Kada?
— Vasario 9 dieną.
— Kame?
— Praia Grande.
— Kaip nuvažiuoti?
— Pasiteiraukite ir pakvietimus gaukite pas visus
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos narius, o Casa Verde dar ir
pas Andrių Stankūną bei Matelionius, gi Vila Prudente
pas Motiejų Tamaliūną.
— Ačiū už informaciją Tikrai būsiu.

po 15 ncr.: Ant. Bakanauskas
D. Liaučius, V. Beiydas, A.
Gucelis. J. Gavėnas, F. Kriau
čiūnas, Motiejus Sejūnas, Ste
fanija Š., Ant. Sasnauskas, Vik
torija Butkus, Kazys Ausenka
J. Rėklaitis, Ad. Serenas, K.
Lipas, K. Bacevičius, K A Pu
teikis. Po 10 rcr.: K. ^Merkys
A. Stankūnas už 1968 m. Jus
tas Baibokas 7 ncr.

OFICIALUS TARYBOS POSĖDIS šaukiamas kovo mėn.
7 dieną 19 vai. Dr. V. Kudirkos rūmuose.
Atskiri pakvietimai tarybos nariams nebus siunčiami.
Visų tarybos narių dalyvavimas būtinas.
Kun. J. Šeškevičius
Tarybos Pirmininkas
-

MIRE VE1NA IŠ SENIAUSIŲ

BRAZILIJOS LIETUVIŲ.
Prieš keletą savaičių, be
rods, KpČių dieną, mirė São
Paulo mieste Veronika Kaušilienė. Ji turėjo 92 metus
amžiaus. Tai tur būt, buvo
viena iš seniausių São Paulo
kolonijos lietuvių.

!

SERGA

Lietuvių šeimų yra nedaug.per abidvi vilas — Carolina
Juozas Karašauskas iš São ir Palmieri vos 15 šeimų su
Paulo, Vila São João, yra pa sirado. Bet taip visi uoliai da
Šie artistai Vasario 16 minėjime suvaidins 3 veiksmų
talpintas šv. Elenos ligoni lyvavo, kad, kai misijonienėj, pirmam aukšte 111 kam rius paskutiniam misijų pa dramą «Baisusis Birželis.»
Il——n
U——iii
bary.
moksle paklausė, ar norėtų
tf—n
jie turėti lietuviškas pamal
KVIETIMAS
MIRĖ. Sausio 3J d. Mog
das kartą per mėnesi, visi dose ir įvyko vienos poros
das Cruzes Vladas Ogževaila,
Maloniai kviečiu mielus tau
VILA CAROLINA
pakėlė rankas, Ir štai dabar jungtuvės.
sulaukęs 73 m. amžiaus, atvy tiečius ir tautietes atvykti į
Tai
pavyzdys,
kad
ir
kito

kiekvieną mėnesį labai uoliai
Iš visų lietuviškų pamaldų lanko pamaldas. Atvyksta pp. se vilose tautiečiai neapsileis kęs Brazilijon 1926 m. Velio šv. Kazimiero parapijos
sekmadieniais, imant propor Ralickai pagiedoti ir patys tų ir savo lankymu nesiduo nis, kilęs iš Kauno, yra bu metines. Iškilmingas mi
tų nukonkuruojami V. Caroli vęs Lietuvos savanoris ir Dėjimas įvyks kovo 9 d. 17
cingai, geriausiai yra lanko
žmonės pamažu įsijungė į nes ir V. Palmeiros lietuviams draug su Ant Golskiu ir ki vai. Dr. V. Kudirkos Rūmuo
mos Vila Carolina pirmais mė
tais suorganizavęs kitados la se Mookoje. Dalyvaus ir vys
Korespondentas
nėšio sekmadieniai 15 valan giedojimą.l
Vasario 2 d., Dievo Moti
bai išgarsėjusi Sporto Sąjun kupas. Kviečiami dalyvauti
dą. Pereitais metais tenai minos
įsiveizdinimo
šventėje,
gos «Lituania» orkestrą.
visi S. Paulo lietuviai.
sijonierius Jonas Bružikas, S.
buvo
net
35
žmonės
pamalTą dieną visi į M o
J. pravedė savaitės misijas.
Reiškiame velionies gimi
JAUNAVEDŽIŲ PORA. Šeš
tadienį, 1 d. vasario Vila Ze nėms užuojautą. Septintos die oką draug melstis į Lietuvos
linoje sumainė Dora Baltaduo nos r/lišios bus 7 d. vasario Globėją šv. Kazimierą! Po pa
JUSTAS BA1BO KAS
nytė su Edmundo Zaborski. 19 vai. V. Zelinos bažnyčioje. maldų įdomi programa ir |vai
šės.
'
Mišias laikė ir jaunuosius pa
jau 27 metai kai deda naujas įvairiausias metalines du
Šv. Kazimiero para
laimino jaunosios giminaitis
ris, o senas pataiso, kaip naujas Pataiso ir įvairius
pijos klebonas.
kun, M. Valiukevičius, kuris
užraktus.
UŽSIMOKĖJO UŽ <M. L.».
p——n
klebonauja Nlteroi mieste. Bu
Fabrica-se portas de aço ondulado e conserta-se
0— ii
vo
labai
šaunios
vestuvės,
Prie
seniau
duotų
dar
pri

portas usadas, deixando no estado de novas. Consertadėjo 5 nor. V. Damkauskas, Liet. Kat Šv. Juozapo Vyrų
se qualquer fechadura, Fone 93-3687 (rec.) e 93-9889 J Linkime jauniesiems laimės!
Brolijos
(prov.) Rua Camé, 773, Parque da Mooca, S. Paulo.
VEIKLOS KALENDORIUS
ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS-SP1NA
Vasario 9 d. piknikas, i
Praia Grande, Santos.
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
DR. ANTONIO SIAULYS
Balandžio 20 d. Šv. Juozą
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
po šventė: apeigos su proce
C. R. M. 10.647
RENTOS MOKESČIO
sija.
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Gegužės 4 d Brolijos 27 me
Medico da Cruzada Pro-Infancia
apskaičiavimą, fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos
tų veiklos jubiliejus.
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
‘surašymą ir t. t.
i
Birželio 22 d. šventkelionė
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
į Aparecida do Norte pasi
Partos — Operações
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
melsti už Tėvynę Lietuvą ir
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS
1576
žuvusius
brolius,
x
Rugpiūčio 9 d. Tradicinis
Mooca, Fone 92-3991
Spaudos Balius — «Mūsų Lie
Dr. Victor Pedro Šaulytis
tuvos» bičiulių sueiga.
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
Spalių 19 d. piknikas į JuAtende-se com hora marcada
C. R. O. S. P. Nr. 727
rubatuba.
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Lapkričio 16 d. Piknikas į
DR JONAS NICIPORCIUKAS
Alta rotação.
Praia
Grande, Santos.
Cirurgião Dentista
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
p/ Universidade de São Paulo
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
RAIOS X
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Gonsultorio» Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,
ATSKIRO NUMERIO
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
Vila Prudente, Tel. 63-5352
KAINA 0,30
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