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PLAČIAJAME PASAULYJE
BLOGĖJA PADĖTIS 

ART. RYTUOSE
•- JERUZALĖ. Lapkričio 6 d, 
pasakyta Egipto prezidento ir 
diktatoriaus Nasserio buvo la 
bai aštri, tiesiog šaukianti ara 
bus į karą, kaip vienintelę 
priemonę atgauti užimtąsias 
žemes.g

Ji labai nepatiko žydams. 
Tiek Izraelio ministrų pirmi
ninkė Goldą Meir, tiek Užsie 
nių Reikalų ministras Abba 
Eban ją stipriai kritikavo. Jie 
teigė, kad Nasseris nori visiš 
ko Izraelio sunaikinimo.

JAV sekretorius William Ro 
gers pareiškė, kad ši Nasse
rio kalba yra paneigimas kitų 
šalių pastangų baigti Žydų — 
Arabų konfliktą.

TARĖSI ARABAI
- - v

KAIRAS. Atsiliepdami į Nas 
serio kalbą, buvo susirinkę 
arabų vadai: 13 arabų kraštų 
Gynybos ir Užsienių Reikalų 
ministrai. Ši Jungtinė Arabų 
Lygos Gynimosi Taryba pil
nai pritarė Nasseriui.

Ji nutarė sušaukti arabų 
valstybių Vyriausybės galvų 
posėdį gruodžio mėnesio vi
duryje; gi Arabija Saudita, 
Koweit ir Libija įsipareigojo 
teikti didesnę piniginę para
mą kariaujančiai Pajordanei 
ir Egiptui.

Prokomunistinė Libijos Vy
riausybė reikalauja anglus ir 
amerikiečius tuoj pat likvi
duoti karines bazes Libijoje, 
ntaB—iii 
ÜanHMiii

AŠTRĖJA KOVOS

TEL-AVIV. Kai praeitą pir
madienį Egipto laivai užpuo
lė Sinajaus srityje žydų pozi 
cijas, tai Izraelis lėktuvais la 
bai stipriai puolė ir bombom 
sunaikino egiptiečių gynybos 
įrengimus vakarinėje Suezo 
kanalo dalyje. Tada egiptie
čių daliniai ir artilerija dar 
smarkiau puolė žydų pozici
jas šiaurėje prie Suezo kana
lo. Kova truko ištisom valan
dom.

Tos kovos tokios didelės, 
kad atrodo tikri karo mūšiai. 
Jose daug materialinių nuos
tolių pridaroma. Net žydų ka 
rininkai pripažįsta, kad egip 
tiečių kovos būdai ir ginklai 
gerėja.

S .

4 DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
PASITARIMAI

NEW YCHKAS. Generalinis 
Jungtinių Tautų sekretorius

U Thant pranešė, kad grei
čiausiai ateinančią savaitę 
prasidės JAV, Sov. Rusijos, 
Anglijos ir Prancūzijos pasi
tarimai. Juose bus svarstomi 
būdai Artimųjų Rytų ginčui 
išspręsti, ypač amerikiečių 
siūlomasis planas. Tačiau Egip 
tas jį jau iš anksto kritikuoia-

Gi amerikiečiai ir sovietai 
kaltina vieni kitus dėl padė
ties Artimuose Rytuose blogė 
jimo. Tokiu nesutarimu nau
dojasi tiek žydai, tiek arabai. 
Jie nepasiduoda įkalbami baig 
ti ginkluotą ginčą, nes žino, 
kad nei Sovietų Rusija neat
sisakys remti arabų, nei JAV 
— žydų.
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VISTIEK PABLOGINO

BEIRUTAS. Praeitą savaitę 
dėka Nasserio asmeniško tar
pininkavimo buvo baigtas ki
virčas tarp Libano ir palesti 
niečių partizanų, pareikalavęs 
nemaža gyvybių ir turto su
naikinimo.

Palestiniečiai partizanai bu 
vo priversti nusileisti svar
biausia dėl dviejų priežasčių. 
Jie buvo apsupti Libano kad 
ir nestiprios kariuomenės da
linių. Viešoje kovoje jie ne
galėjo atsilaikyti prieš kariuo 
menę. Ir antra priežastis — 
JAV-ių grasinimas įsikišti gių 
kluotom pajėgom išlaikyti Li 
bano nepriklausomybę. Taip 
buvo sustabdytos Nasserio 
pastangos pastatyti sau visai 
palankią Libano valdžią

Bet vistiek partizanai gavo 
teisę laisvai judėti Libane ir 
pulti Izraelį užimtosiose sri
tyse. Taip bus dar sunkiau 
žydams gintis. Atsilygindami 
už partizanų puolimus, žydų 
karių daliniai ir lėktuvai ker
šys Libanui..

DIRIGENTAS APIE «AUSROS»
CHORO KONCERTĄ

Jau čia pat esant «AUŠ
ROS-» choro koncertui ir no
rėdami geriau painformuoti 
savo skaitytojus, pasiteiravo
me apie koncertą pas jo di
rigentą Tėvą Joną Kidyką. Ji 
radome vos tik išsprukusį iš 
plaučių uždegimą ir todėl ne 
labai kalbų.

Reporteris: Sakykit, choro 
vedėjau, kodėl tik pnra sa
vaičių po L. K Bendruome
nės choro koncerto rengiate 
«Aušros» koncertą? Du taip 
arti viens prie kito koncertai 
mūsų žmonėms tikrai Snepato 
gūs, jau nieko nekalbant apie 
p. Kuprevičiaus irgi neseniai 
įvykusį koncertą? .

J, Kidykas: Jei pavartytu
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ROCKEEELERIO SIŪLYMAI

VASHINGTONAS Praeitą
savaitę prezidentas Niksonas 
paskelbė viešumoje Rockefe 
lerio pranešimą apie Lotynų 
Amerikos kraštus. Jis, aplan
kęs daugel tų kraštų, davė 
patarimus, kokia turėtų būti 
JAV-bių politika tų kraštų ai 
žvilgiu.

Rockefeleris pripažįsta la
bai kritišką šių kraštų padė
tį Jis siūlo telkti didesnę ma
terialinę, techninę Ir kultūri
nę pagalbą; sumažinti muitus 
bei sudaryti sąlygas įvežimui 
anų šalių prekių į JAV-bes- 
Siūlo duoti taip pat ir dides
nę karinę pagalbą, nes šiuo
se kraštuose bus daug įvairių 
neramumų ir terorizmo.

Gal prez. Niksono valdžia 
daugel tų patarimų ir dėtų 
pastangų įgyvendinti. Tačiau 
manoma, kad kongresas nesu 
tiks suteikti reikiamų sumų 
ir specialistų.
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VIETNAME KOVOS

NEMAŽĖJA

S' 1GONAS Nors preziden
tas Niksonas savo garsiojoje 
kalboje apie Amerikos politi 
ką Vietnamo atžvilgiu ir pa
žadėjo atitraukti visą ameri
kiečių kariuomenę iš Pietų 
Vietnamo, tačiau Vietkongas 
ir šiaurės vietnamiečiai savo 
puolimų ir teroro aktų nesu
mažino. Jie nei tyčiomis puo-' 
la amerikiečius ir ruošia di* 
delio masto ofensyvą prieš 
Saigoną.

Tuo jie tikisi padėsią paci
fistu protesto demonstraci
joms kurios šios savaitės ga
le yra vėl organizuojamos 
Vašingtone. Dėl žuvusių au
kų amerikiečiai dar labiau 
reikalus ir Niksono baigti 
karą Vietname.
lt—U 
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mėte «Mūsų Lietuvą», tai pas
tebėtumėte, kad «Aušra» sa
vo koncertą pradėjo skelbti 
dar tada, kai niekas nė žode 
liu neką bėjo apie kitus kon- 
ceitus. Tik kiti galėtų jums 
paaiškinti, kodėl jie staiga 
atsidūrė taip arti «Aušros» šo 
no. «Aušrai» gi nebeliko nei 
laiko, nei vietos pasitraukti.

Koresp.; Ką galėtumėt pa
pasakoti apie busimąjį kon
certą?

J. Kidykas; «Aušra» susibū
rė savajai lietuviškai dainai 
ir giesmei palaikyti, lietuviš
kos dainos mėgėjų širdims 
laike nuo laiko pradžiuginti- 
Jei choras nė metuose karto 
nepasirodytų, tai jis greitai
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♦Šio Numerio GARBĖS LEIDĖJAS.
yra JONAS CICĖNAS 

iš PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul. 
Šis mūsų tautietis iš eilinio batsiuvio iškilo j žymų pra- 

moninininką ir prekybininką. Be to, jis nesenai laimėjo «Gran
de» Valstybinėje Loterijoje. Jis turi tris sūnūs, taip pat pui. 
kiai prasigyvenusius.

Šiam dosniam lietuviško laikraščio rėmėjui 
širdingai dėkoja

«Mūsų Lietuvos» Administracija
««♦-«a»—o«x—oo ooo 4M» «<»> oo o» w» o*

Maloniai kviečiame visus tautiečius į AUŠROS choro

l\€N CERTA
ir Lietuvos savanorių, karių ir partizanų PAMINĖJIMĄ 

Jis bus lapkričio mėnesio 23 dieną, sekmadienį, 15 valandą 
VILA ZELINOS Seselių Pranciškiečių Gimnazijos salėje.

Pakvietimus galima gauti pas «Aušros» choro narius.
CHORO VALDYBA.

mirtų. Jei galėtų koncertuoti 
dažniau, tai chorui ir visuo
menei būtų dar naudingiau, 
nes būtų didesnis akstinas 
pasidarbuoti.

Koresp.; Tai ar šis koncer
tas bus metinis «Aušros» pa
sirodymas?

J. Kidykas; Ir metinis ir 
penkmetinis. Šių metų gale 
sukanka penkeri metai nuo 
pirmojo «Aušros» koncerto. 
Palyginant tai su 32 Bendruo 
menės choro visai padoriais 
metais, «Aušra tebėra tik «ma 
ža mergaitė». Bet ir mažytės 
kartais turi gražius balselius 
it kartais gali nuostabiai gra
žiai padainuoti. Jaunutė «Auš 
ra» tikisi savo klausytojams 
patikti.

Koresp.; Koncerto skelbi
muose rašoma, jog būsiąs ir 
Lietuvos savanorių kūrėjų, 
partizanų minėjimas. Tai kas 
iš tiesų bus: «Aušros» koncer 
tas ar partizanų minėjimas? 
Kodėl tie du dalykai suplaka 
mi į vieną?

J. Kidykas; Besirengiant kon 
ceriui atsimintina, jog kaip 
tik lapkričio 23 yra Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimo diena. 
«Aušra» skirs keletą minučių 
laiko prieš savo koncertą sa
vanoriams kūrėjams kariams 
ir partizanams pagerbti. Tik 
nedėkingi žmonės gali pamirš 
ti didžiuosius savo tautos ;ge 
ra tartus.

Koresp.: Atrodo, jog «pasu 
dysile» savo koncertą kalbo
mis?

J. Kidykas: Jokiu būdu ne. 
Karių paminėjimui choras su
giedos Tėve mūsų, Maldą už 
tėvynę ir Tautos Himną. Jo
kių kalbų. Po t umpinės per
traukėlės seks penkmečio 
koncertas

Koresp : įdomu patirti, ko
kia bus koncerto programa?

J. Kidykas; Stengėmės pa
daryti ją kiek galima įdomes
nę, todėl, ko įvairesnę; ėmėm 
dainas ir visai negirdėtas ir 
tik seniai begirdėtas, bet vi

suomet maloniai klausomas. 
Programoje yra dešimties lie 
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Visada lengvas, linksmas, ma 
lonus St. Šimkus — 3 dainos. 
Lietuviškos muzikos patriar- 
ko J. Naujalio irgi 3 gražios 
dainos. J. Žilevičiaus viena 
lengva grakšti, kitos dvi sun
kesnės, sudėtingesnės be: ir 
gi labai gražios. J. Gruodžio 
tėvynės ilgesio kupina “Op, 
op kas ten, Nemunėli, ar tu 
mane šauki?’4, o A. Vanagai
čio, A, Belazaro, A. Aleksio 
kūriniai įneš lengvos links
mos nuotaikos. Ypatingo dė
mesio norėčiau atkreipti į da 
bartinės Lietuvos kompozito
riaus J. Juzeliūno stačiai ža
vingai suharmonizuotą «Lietu 
va brangi, mano tėvyne», ku
ri. 3«baranauskiškai> tariant, 
tikrai “ažu širdies tveria“. 
Koncertą baigsim Lietuvoje 
jauno kunigo komponuotu pa 
dėkos Dievui himnu: ‘Garbė 
Dievui aukštybėse“.

Koresp.; Tikrai atrodo pro
grama įvairi ir gausi. Ko reik 
tų jums palinkėti?

J. ^Kidykas; Tiek chorui, 
tiek dirigentui palinkėkite kad 
netektų dainuoti pustuštėms 
kėdėms. Tuščios kėdės vaidi 
nimo ar koncerto metu gali 
užmušti geriausius artistų ir 
dainininkų bei jų vedėjų no
rus ir net sunaikinti meno bū 
relius. Gausus publikos būrys 
yra gražiausias moralinis cho 
rui už darbą ir bus liudiji
mas, kiek pas mus beliko lie 
tuvišką dainą branginančių 
tautiečių.

Koresp.; Ko pageidautumė
te iš publikos?

J. Kidykas: Kad ateitų punk 
tualiai. LYGIAU15 VALANDĄ. 
Vėlinimasis gadina laiku atė
jusiųjų ir choristų nuotaiką.

Ir dar vienas pageidavimas: 
Kas atsivestų su savim vai
kus, tegu nepaleidžia vienus 
po salę lakstyti ir šūkauti kon 
certo metu. Tai kliudo ne tik 
chorui dainuoti, bet ir žmo
nėms susitelkus klausytis. 
Ačiū jums už dėmesį!
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KANADíA
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SU-

Toronto Wasagos vietovėje
— Gerojo Ganytojo stovyklo
je šiais metais stovyklavo

VAŽIAVIMAS Toronte įvyko 
rugp ūčio 30-31 dienomis. Tai 
buvo 7-sis Pasaulis ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Sąjun 
gos suvažiavimas. Jame daly 
vavo apie 90 gydytojų ir vi
sa eilė svečių. Buvo keletas 
paskaitų ir simpoziumas-pasi 
kalbėjimas < Kas naujo medi
cinoje?»

Ši gydytojų organizacija y- 
ra gana veikli — turi vis su 
sirinkimus, savo biuletenį, iš 
leidžia «Lietuvos medicinos 
istoriją» ir stambiom pinigi
nėm aukom paremia lietuvi^ 
kąjį veikimą, 
n—n 
JKSKaii

15-JI KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA vyko Hamiltone (kur 
gyvens mūsoji Elena Šimony 
tė-Liaukienė su savo vyru An 
tanu) rugpjūčio 29-31 dieno 
mis. Be oficialiosios dalies 
buvo Dailės paroda, Susipaži 
nimo vakaras, Jaunųjų Meni
ninkų pasirodymas, Jaunimo 
diskusijos, jų šokti tautiniai 
šokiai ir koncertas. Jame dai 
navo garsioji Metropolitain 
Operos solistė Lilija Šukytė. 
Jai publika daug plojo. Po 
dainų pasirodė Hamiltono tau 
tinių šukių grupė «Gyvatva- 
ras» ir Toronto «Birbynė». 
Koncerte dalyvavo apie 1.000 
žmonių.

STOVYKLOS WASAGOJE. 
Tėvų Pranciškonų — netoli 

vyresnieji ir jaunieji ateiti
ninkai po dvi savaites. Stovy 
klavo ir lietuviai krepšinin
ką». Ta proga buvo pravestas 
krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo trys komandos.
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KUNIGAS GYD»Y T O J A S . 
Kaip praneša Kanados lietu
viai, matę prancūzų žurnalą 
«Lettre d'Amazonie», lietuvis 
misionierius kun. dr. F. A 
Bendoraitis kasdien gydo li
gonius. Dviem praeitos vasa
ros mėnesiais, kai būna labai 
dideli karščiai, jam pavyko 
išgelbėti gyvybę keletos šim
tų vaikų, kurie kentė nuo 
deshidracijos.

Tėvas Bendoraitis yra taip 
pat užsiėmęs 100 namukų eta 
tyoa, kuriuose apgyvendins 
benamius indėnus Guajara-Mi 
rim srityje.
II—III 
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DEMONSTRACIJCS PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ RŪMŲ

Lietuvių, latvių ir estų ben 
droji sąjunga — BATUN (Bal 
tic Appeal to the United Na
tions) suorganizavo rugsėjo 
20 d. didelę demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų rūmų 
New Yorkę. Demonstracijos

____ _ vHJSŲ LIETUVA

buvo surengtos ryšiumi su 
Ribbentropo • Molotovo sutar
ties 30 metų sukaktimi. Ta 
slapta si tartimi Sovietų Są
junga ir Hitlerio Vokietija 
buvo pasidalijusi Pabaltijo 
valstybes.

Demonstracijos puikiai pa
sisekė, ir jose išdalinta ke
liasdešimt tūkstančių lapelių, 
kuriuose aiškinama ta Ribben 
tropo-Molotovo sutartimi pa
daryta net-isybė šioms vals
tybėms. 
11—11 
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LIETUVIS PADĖJO ERD
VĖLAIVIUI Apolo 11. Tai in
žinierius Al. Prekeris, dirbąs 
jau 12 metų International Te- 
legraph-Teletono bendrovėje. 
Prieš Apolo 11 pakilimą buvo 
sugedę Godard erdvinio skri
dimo centro ryšiai su Madri
de, Ispanijoje, esančia erdvi
nių skridimų sekimo stotimi- 
Tada šis centras kreipėsi l 
aną telefono bendrovę. Š* 
pasiuntė inžinierių Al. Preke- 
rį draug su kitu specialistu. 
Jiedu atstatė ryšius, ir Apolo 
lt galėjo pakilti į erdves bei 
Mėnulį. Taip pat pcr visą skri 
dimo laiką jis dirbo ten. 
n—an 
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TRIS PLOKŠTELES už 5 
5 dolerius dabar parduoda 
«Darbininko» administracija 
(910 Willoughby Ave., Bro
oklyn, N. Y. 11221, USA). Ga 
Įima išsirinkti trys iš šių plokš 
telių: «Tėvynės Meilė Nema- 
rj» įdainuota A: Dambraus
kaitės 13 lietuviškų dainų; 
«Lietuvos senos ir naujos dai 
nos» įdainuota solistų ir cho 
ro 11 lietuviškų dainų; «Ži
buoklės», L. Štuko moterų 
seksteto įdainuota 14 lietuvis 
kų dainų, visai naujos dainos, 
kai kurios iš operų «Birutė», 
ir «Dana»; «Lietuvos Aidai», 
Charles Laubaro akordeonu 
įgrota 16 muzikos dalykėlių, 
dainelių ir 5 lietuviškos pol
kos; «40 lietuviškų melodijų» 

įgrota simfoniniu o kestru 
(lietuviškos dainelės su gra
žiu muzikiniu pa’ydu, be žo
džių); «Solistas Ant. Pavasa
ris», tenoras, jo dainų (7) ir 
arijų (5) iš garsiųjų operų re 
čitalis; «Lietuviškos Vestu
vės», Kupiškėnų vyresniosios 
kartos meno kolektyvo etno
grafinis vaidinimas su pirkly 
bom, mergvakariu, sėdo pirki 
mu, pirš io korimu ir kitom 
lietuviškom vestuvių -dainom, 
deklamacijom. Be^to, galima 
už 8 dolerius dabar gauti al
bumą iš 3 plokštelių, kuriose 
įrašyta «PILĖNAI», Vytauto 
Klovos 4 veiksmų lietuviška 
opera. Dainuoja Vilniaus ope
ros choristai ir solistai. (Už
sisakant kiekvienos plokšte
lės tik po 1 egzempliorių 
ir čia, Brazilijoje, paštas ati
duoda be muito).
11—11 
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IŠVYSIME «13 BROLIŲ, 
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

Tokio vardo f Imą bando 
susukti pragarsėjęs gydytojas 
dr. Albinas Šmulkštys, kitų 
padedamas. Jis senai buvo su 
galvojęs šią lietuvišką pasa
ką paversti vaizdais ir suda
ryti gražų filmą. Rugpjūčio 
9 — 10 dienomis Riverside; 
prie New Yorko, buvo suda
rytas lietuviškas kaimas, prie 
ežerėlio net pilies kuorai pa 
statyti, fo kaimo gyventojai 
vaikščiojo su barzdom, senų 
pasakų drabužiais, putė me
džioklės ragus, jodinėjo žir
gais per girias ir t.t Tomis 
dienomis nufilmuota tik pra 
džia — pirmosios dešimt “see 
nų. Filmavo gabus foto meni, 
ninkas kun. Alg. Kezys, S. J.
l'HTIM'l Í»MWÍ

ŽUVO VIETNAME Vytas- 
Vincas Vosylius Jo šeima, gy 
venanti E. Saint Louis, Illi
nois valstijoje, skaudžiai per
gyvena jo žuvimą. Ją užjau
čia visa negausi vietinė lietu 
vių kolonija.

1969 m lapkričio 14 , ... - ■■ ■■■■» n
SOVIETAI KĖSINASI Į

LIETUVIŲ TURTĄ

Lietuvos generalinis konsu 
las daktaras P. Daužvardis 
pasikalbėjime su spaudos ko 
respondentu pasakė, jog kon
sulatas daug rūpesčių turi 
gelbėdamas lietuvius, kai į jų 
palikimus kėsinasi sovietų 
agentai. Šiuo metu tokių pali 
kimo bylų eigoje esaom apie 
300.
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Nuo spalio 1 dienos vėl re
guliariai perduodamos pro
gramos lietuvių kalba i Lietu 
vą iš Madrido. Kiekvieną va 
karą 8,30 vai. perduodama 
nauja 15-kos minučių progra
ma (Lietuvoje dabar veikian
čiu Maskvos laiku programa 
girdima nuo ,.0,30 vai. iki 
10,45 vai.), Bangos ilgis 32 04 
metrai. Ta pati programa kar 
tojama kitą dieną (Madrido 
laiku) 9,30 vai. iš ryto ir 5 
vai. po pietų.- Šie pakartoji
mai perduodami 32.7 metrų 
ilgio banga.

Lėšomis šiai programai iš
laikyti ir informacijų jos turi 
niui tiekimu rūpinasi Vyriau
sias Lietūvos išlaisvinimo Ko 
mitetas.

(ELTA)

«■a

Jauno, 30 metų amžiaus, lie 
tuvio skulptoriaus Antano 
Brazdžio kūrinys — 14 pėdų 
augščio nerūdijančio plieno 
skupltūra vardu «Ritualas» 
— papuošė naujo pastato 
Wcolgate House, fasadą Lon
dono vidurmiestyje, Basinghal 
gatvėje.

Spalio 7 dieną šį viešą Lon 
done papuošalą iškilminga^ 
atidengė Didžiosios Britani
jos Meno reikalų ministrė 
Miss Jennie Lee.

(ELTA)
n—n 
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Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RAlICKAS

(tęsinys)
Lygumai bekylant į aukštą kalną aptikome 

kelią ir, lyg susitarę, juo pasukome. Kalno vir
šūnėje, sustojom apsidairyti. Saulė jau buvo pa
kilusi. Oras švarus ir matėsi puikiausiai iki pat 
horizonto. Čia pat žemai galėjo ką tik pereitoji 
lyguma, per kurią vingiavo mūsų upė. Toliau už 
lygumos — kavynų kavynai, kiek tik akis sie
kė, ir mažas plantacijos kaimelis. Dar toliau ka| 
nai, pakalnės ir vėl kalnai dingsta tolybėje.

Kitoje pusėje didelis miškas. Pasilsėję, lei
domės jo link. Niekur nebuvom dar sutikę nė 
jokio žmogaus. Apžiūrėjom savo ginklus ir nė
rėm į tamsų mišką. Iš lengvo žengėme siauru
čiu keleliu. Tik kažinkas aukštai lyg sučypė, su 
judino šakas. Pakėlę galvas išvydome keletą ka
tės didumo ilgauodegių bezdžioniukių. Tos, mus 
pamatę, čypė ir šakomis nudūmė miško gilu
mom Su jomis dingo ir mūsų natijasis įspūdis.

Pataisę besmunkantį ūpą, drąsiai slinkome 
toliau mišku. Kokį kilometrą paėjėję atsidūrėme 
nedidelėje aikštelėje. Augo kukurūzai ir buvo 
jau prinokę. Čia pat šalia kelio augo keli mumsi 
jau gerai pažįstami «mamono» medžiai, pilni va 
šių. Kelis jų nusiraškėme, bet valgyti dar ,nega- 
ėjome, nors žinojome, kad vietiniai labai juos 

brangina, kaipo gerą vaisių.

Kukurūzų laukas rodė, jog turi čia būti gy
ventojų. Ir iš tikrųjų, išėjus į kelią, už kukurū
zų pastebėjom šalia jo du gretimu vienkiemiu. 
Aplink trobas augo daugybė apelsinų medžių. Iš 
vietinių išmoktu papročiu, priėję prie vartų pa
plojome rankomis, išėjo baltosios rasės ginkluo
tas žmogus, lydimas moters ir pulko vaikų. Bū
ta italų tautybės žmonių.

— Bondija — pasisveikinome ir gavome to
kį pat «bondija» atsakymą. Paaiškinau, jog no
rim nusipirkti «larandžių» —apelsinų. Už porą 
šimtų reisų gavome apie penkias dešimtis vaisių. 
Nustebome. Nei vienas nesitikėjome, jog tai kai 
nuos tik du šimtukai.

— Imkit visas — pakartojo italas.-Ir kaine 
rasdami išeities priėmėm visas, turėjom susrink 
ti ir susirišti į savo nosines, nes neturėjom kur 
kitur tiek daug jų susidėti.

L žsimokėję atsisveikinome ir nuėjome sa
vo keliu. Gerą galą nužingsniavę, suradome pa
togią vietelę kažkokių medžių pavėnyje, susėdo 
me ir ėmėm lupti apelsinus. Daug jų suvalgėme» 
bet daug ir liko. Vėl rišome juos į nosines ir kė
blinome toliau. Ilgai žingsniavome keliu. Praėjo 
me daug miškelių ir tuščių vietų. Kelis kartus 
aptikome naujų kelių Manydami, jog grįždami 
galėtumėm paklysti, žymėjom savo kelią savais 
ženklais.

IŠGĄSTIS
Baigdami ramiausiai išlysti iš miško, staiga 

išgirdome baisų bildesį, tartum keli šimtai ar
klių bėgtų ir kaskart artėtų į mus. Sustojome ir 

rimtai susirūpinę, laukėme. Jau manėme teksiant 
pavartoti ginklus.

Staiga bildesys pritilo ir visai nuščiuvo. Ta 
da baigėm išeiti iš miško ir atsidūrėme į drati- 
nę tvorą. Ant kelio vartai, per kuriuos buvo ką 
tik prajojęs vietinis žmogus. Jojo jis ant mulo. 
Banas didelis, apdengtas kažkokiu geltonai da
žytu kailiu. Pats vilkėjo baltais drabužiais, be 
švarko. Už diržo kabojo smailasis «fakas» ir ki
tas platesnis ir dar dicesnis fakas bei dvivamz
dis revolveris, «garušia» vadinamas. Kojos ba
sos. Prie vienos turėjo prisirišęs didelį dantuotą 
pentiną. Jojo risčia ir vis smagino savo «būrą» 
nagaika arba badydamas jo pašonę pentinu, Pra 
jodamas pro mus, pridėjo ranką prie skrybėlės 
ir pasveikino — «Bondija!» *

Tik dabar supratom tą mus beveik išgąsdi
nusį triukšmą. Viename šone, kiek tolėliau, sto
vėjo galvas iškėlusi banda galvijų ir žiūrėjo mū 
sų pusėn, kur nujojo juos pabaidęs raitelis. Ga 
vijai vėl ėmė bėgti tolyn, vis sustodami ir žiū
rėdami, ar jau praėjo pavojus. Mums perėjus pro 
vartus, juos uždarius ir toliau kėblinant, banda 
vėl pasibaidė. Pastačiusrausis dūmė tolyn, kel
dama tokį pat bildesį, kokį girdėjome pirmiau 
Pabėgėjusi vėl sustojo, vikriai atsigręžė ir žiūrė 
jo į mus. Dabar galėjom puikiai regėti beveik 
laukinių zebų bandą. Gyvuliai dideli, ragai labai 
smailus ir ilgi. Buvo ir beragių. Karvės turėjo 
po vieną dididelę kuprą ant pečių, o. jaučiai po 
dvi — vieną ant sprando, antrą ant pečių. Sako 
kaikada zebai esą pavojingi. Bet dabar mes nuo 
jų tolinomės ir jie, visai nusiraminę, nulenkė 
galvas į žolę.

(Bus daugiau)
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Vokietijos Socialistai
«Mūsų partijai greit sueis 100 metų, bet tik keletą me

tų mes valdėme Vokietiją». Taip nusiskundė vienas vokietis 
socialistas prieš keletą metų, matydamas liūdnoką savo par
tijos padėtį.

Dabar toji padėtis žymiai pasikeitė. Sekdami Anglijos, 
Švedijos, Olandijos ir kitų kraštų pavyzdžiu, Vokietijos so
cialistai atsisakė marksizmo ir pasidterė labai lanksti partija 
įvairiais socialiniais klausimais. Jie yra panašūs į Krikščio
nius Demokratus, su kuriais valdė Vokietiją trejetą metų. 
Per paskutiniuosius rinkimus (rugsėjo mėa. 28 dieną; jie lai
mėjo 224 vietas parlamente ir, sudarę koaliciją su Laisvųjų 
Demokratų partija, perėmė Vokietijos vyriausybę. Partijos 
pirmininkas Willy Brand tapo Vokietijos kancleriu.

KANCLERIO ASMENYBĖ

įdomus žmogus yra tas naujas Vokietijos kancleris. Gi
męs iš netekėjusios moters, jis jautėsi artimas proletarams 
ir, būdamas labai gabus berniokas, anksti pradėjo domėtis 
politika. Lankydamas gimnaziją, jis įsirašė į jaunųjų socialia 
tų klubą ir pradėjo rašyti į socialistų laikraštį Willy Brand 
slapyvardžiu. Iš tiesų, jis vadinosi Herbert Karl Frahm.

Naciams užvaldžius Vokietiją, jam gręsė arešto pavo
jus. Įspėtas draugų, jis pabėgo į Norvegiją. 4940 metais jis 
stojo į Norvegijos kariuomenę ir tokiu būdu paslėpė savo 
praeities pėdsakus. Paleistas kaip karo belaisvis, Willy Brand 
pabėgo į Švediją, kur jo laukė žmona Karlota.

Pasibaigus karui, Brand, siunčiamas Norvegijos vyriau
sybės, atvyko į Berlyną, Jis turėjo jau majoro laipsnį ir va
dovavo okupacijos daliniui. Bet 1947 m. jis atsisakė Ner egi 
jos pilietybės ir, pasilikęs Berlyne, pradėjo aktyviai dalyvau 
ti socialistų partijoje. 1957 m. jis buvo išrinktas Berlyno bur 
mistru ir, įsivėlęs į «šaltąjį karą“ tarp rusų ir sąjungininkų, 
pagarsėjo visoje Vokietijoje. Prieš 3 metus jis perkalbėjo sa 
vo kolegas dėtis kartu su Krikščioniais Demokratais į koali 
cinę vyriausybę ir tapo Vokietijos užsienio reikalų ministeriu-

LAIMĖJIMO PRIEŽASTYS

< Kodėl Willy Brand per paskutiniuosius rinkimus laimė
jo kanclerio vietą?

Visų pirma todėl, kad Krikščionys Demokratai, valdę 
Vokietiją 29 metų, gerokai sustingo ir atsigulė ant senų lau
rų. Kai Willy Brand skelbė per rinkimų kampaniją, kad rei
kia kurti “modernišką Vokietiją“, buvęs kancleris Kurt Kie- 
singer tvirtino, kad reikia išlaikyti tai, ką Vokietiją pasie 
kė, ir nedaryti jokių naujų bandymų. Babar tinis Vokietijos 
jaunimas yra ištroškęs bandymų ir eksperimentų ir, savaime 
aišku, atidavė savo balsą socialistų partijai.

Antra, laimėjimo priežastis yra skirtinga Krikščionių 
Demokratų laikysena Rytų Vokietijos atžvilgiu. Krikščionys 
Demokratai jokiu būdu nenori pripažinti? Rytų Vokietijos ir 
savo laiku grasino visiems nutrauksią diplomatinius santy
kius su feoais valstybėmis, kurios pripažins Rytų Vokietiją- 
Socialistą nuomone, reikia pripažinti ne tik Rytų Vokietijos 
egzistenciją, bet ir dabartinį Vokietijos ir Lenkijos rubežių. 
«Kiek kartų mes vedėme karą», taip pareiškė neseniai vie
nas vokietis, «tiek kartų mes šį tą pralaimėjome. Praradome 
ir dabar". Niekas nenori pradėti karo, kad dvi esamos Vo
kietijos susijungtų į vieną, arba kad būtų atstatytas senas 
Lenkijos ir Vokietijos rubežlus. Su ta padėtimi socialistai no 
ri skaityt.s. Iš senų vokiečių žemių pvz iš Silezijos ir Dan
cigo, vokiečiai buvo išvežti, ir jose dabar gyvena lenkai.

Bet Willy Brand nori dar daugiau. Jis norėtų susitarti 
su Rytų Vokietija, kad laivai ir traukiniai galėtų laisvai kur

MŪSŲ LIETUVA
Knyga Apie Sovietine Lietuva

«LIEPSNOS IR APMAUDŪS 
ĄSOČIAI" — tai romanas, ku 
riame JAV se gyvenąs rašy
tojas Jurgis Gliaudą pavaiz
duoja dabartinės sovietinės 
Lietuvos žmonių ir buities pa 
šaulį. Tai drąsus rašytojo 
žingsnis į pavergto lietuvio 
dvasios pasaulį. Nelengva bu 
vo rašytojui pavaizduoti tai, 
ko pats akyvaizdžiai ant sa 
vo kailio nėra patyręs.

VYKSTA SKAUDI DRAMA

Šio .1. Gliaudos — penktą 
syk dienraščio «Draugo» pre
mijuoto - romano veiksmas 
vyksta Lietuvos kolūkyje. Ta 
čiau kolūkio aplinkuma tėra 
tik fonas tai dramai, ku 
ri vyksta jauno rašytojo JO
NO SURVILOS viduje.

Tai tyli, bet gili kova tarp 
primestojo kolektyvizmo, idė
jinės priespaudos ir asmens 
bei kultūros laisvės. Dar nė 
30 metų neturįs Jonas Survi
la išoriniai yra nugludintas 
tarnauti kolektyvui ir parti
jai. Komunistinės idėjos yra 
įsisunkusios į jo smegenis, o 
valia palenkta paklusti val
dančiųjų norams, kartais be
prasmiškiems.

Kunigo asmuo, tikintis žmo
gus, tautinės tradicijos jam 

atrodo atgyvenusios senienos, 
anomalijos. Dėl to jis ir savo 
knygininko, kartu ir raudono
jo kampelio vedėjo pareigo
se yra klusnus, niekada ne
prieštaraująs. Nesiginčija jis 
nei su savanaudžiu kolchozo 
pirmininku RAIKUNU, nei su 
brutaliu antireliginiu veikėju 
Baikausku.

Tačiau jo viduje pamažu 
fermeotuojasi, auga kritiškas 
vertinimas primestųjų idėjų 
ir priverstinio gyvenimo. Kri
tikos daigelius jis atsinešė iš 
pusiau slapto literatūros bū
relio Kaune. Ir dabar jam 
nuolatos parašo to būrelio na 
riai Radžviliukas ir Mūza. 
Tuose laiškuose negailima kri 
tikos ir priekaištų rašytojų kū 
riniams, kurie nusilenkia Ko
munistų partijos įsakytai li
nijai.

SLEPIA MOLINIUOSE 
ĄSOČIUOSE.

Tikroji literatūros kūryba 
neatspausdinama knygomis, 
neišvysta viešumos. Tai stal
čiuose ir moliniuose ąsočiuo
se slepiami rašiniai, prikišti 
raštų ateities laikams.

Ir pats Survila laiko save 
stalčininku. Rašo kolūkio gy 
venimo kroniką, geriau pasa-

suoti tarp rytų ir vakarų ir kad bendromis jėgomis būtų nu 
tiestas naujas susisiekimo tinklas. Jis nori būti lankstesnis 
ir Rusijos atžvilgiu, nes iš tampresnių ekonominių ryšių tarp 
Rytų ir Vakarų būtų daugiau naudos ir Vokietijai, ir Rusi
jai. Todėl jo parinkimas Vokietijos kancleriu rusams labai 
patiko. Savaime aišku, kad Willy Brand, kaip ir Kiesinger, 
yra didelis NATO šalininkas ir nori įsileisti Angliją į Ekono
minę Europos Bendruomenę,

PAŽADA REFORMAS

Perėmęs valdžią, Willy Brand pareiškė, kad jis bus vi
dinių reformų šalininkas. Kokios reformos Vokietijai būtinos?

Pirma, naujasis ministeriu kabinetas pakėlė markės ver 
tę. To seniai visi ir laukė Nors dabar Vokietijos eksportai 
šiek tiek sumažės, bet kartu sumažės ir pinigo infliacija. An 
tra, Willy Brand sieks labiau išlyg nii darbininkų ir darbda
vių uždarbį, uždedamas didesnius mokesčius įmonėms. Jis 
nori pastatyti 10 naujų universitetų, reformuoti mokesčius, 
įvesti ligonių šelpimą, panašų j Švedijos, ir žada duoti sti
presnį balsą darbininkams įmonių vadovavime. Tik nežinia, 
kaip ilgai tvers jo koalicija su Laisvųjų Demokratų Partija. 
Skaitant priešrinkiminį Walter Scheel, Laisvųjų Demokratų 
Partijos pirmininko, pareiškimą, kad ekonominiuose klausi
muose jie bus gana lankstūs. Iš savo pusės ir Brand pareiš
kė, kad nematąs jokios priežasties, kodėl ši koalicija turėtų 
subyrėti Kadangi per paskutiniuosius rinkimus Laisvųjų De
mokratų Partija prarado parlamente 20 atstovų, jie, sudary
dami dešinį parlamento sparną, bus priversti traukti kairių
jų vežimą.

Paskutinieji Vokietijos rinkimai yra Jdomūs dar ir tuo, 
kad komunistai ir neonaciai nepravedė nei vieno savo atsto 
vo. Mat, Vokietijos konstitucijoje numatyta, kad partija, ne
gavusi 5% balsu, negali la mėti nei vienoa vietos parlamen
te. Kurt Kiesinger, Kruščionių Demokratą vadas, stos į opo 
ziciją ir žiū ės kaip sekasi naujam Vokietijos kancleriui, ku 
ris tik trimis balsais perėmė Krikščionių Demokratų atsta
tytą, labai praturtintą ir į geras vėžes įstatytą Vokietijos va 
dovybę Willy Brand prižadėjo pagerinti Konrado Adenaue
rio oarbą 200 ar 300 procentui Tai yra ttambus pažadas ir 
geras Konrado Adenauerio įvertinimas, iš tiesų, naujosios 
Vokietijos tėvas yra Krikščionių Demokratų kūrėjas ir ilga, 
metis vadas Konradas Adenaueris. Jo įpėdiniai tiek padarys 
kiek laikysis jo dvasios ir gairių. Nagrinėdami Vokietijos So 
cialielų ir Krikščionių Demokratų programas, JAV žurnalis
tai pastebėjo, kad jos mažai kuo skiriasi. Tai geras ženklas 
ir, galima sakyti, sėkmingo darbo laidas. Kitais žodžiais ta
riant, Vokietijoje pasikeitė žmonės, o ne politikos kriptis.

- P. P.

1969 m. lapkričio 14 
kius dienoraštį, kuriame at‘ 
skleidžia visą savo vidaus gy 
venim© raidą. Ten sutelpa ir 
sudievinto Markso sudu
žimas, ir asmenybės iš 
kilimas prieš kolektyvą, ir 
nepriklausomos Lietuvos lai
kų ir užsienio rašytojų para
šytų knygų ilgesys, ir 
antireliginės kovos karštis, ir 
talmudisto žydo Šapiros tikė
jimas.

Tame nerime, toje idėjų ko 
voje mažais žingsneliais bręs 
ta Survilos asmenybė. Kuni
gas JATULIS, «atsilikusi se
niena, anomalija», ir veiklus 
komunistas savo viduje suar
tėja. Subręsta ir tikėjimas tau 
tiniu pašaukimu — atsisako 
geroe vietos prie Uralo kal
nų kad tik pasiliktų tarp sa
vų žmonių.

ĮDOMUS VEIKĖJAI

Pasirinktoji Gliaudos forma 
— stalčinė kronika, rašomasis 
dienoraštis leido rašytojui pla 
čiai išsiskleisti ideologinėje 
plotmėje, pažvelgti daugel So
vietų Lietuvoje išleistų knygų, 
privesti prie absurdo komu
nistinę galvoseną daugelyje 
atvejų...

Bet yra ir neužmirštamų ko 
lūkinės buities švystelėjimų, 
kaip aprašymai sėjos, įinėšla- 
vežio, į kariuomenę išeinan 
čio išleistuvių Per visą romą 
ną išlaikytas giedriai ironiš
kas pašaipus žvilgsnis. Čia vi 
sas .sovietinis žargonas, iš vai 
dinių raštų ir oficialios laik- 
raštijos užgožęs piktžolėmis 
mūsų kalbą, jo naudojamas 
sumaniai ir tiksliai.

Romane veikėjų nedaug, 
bet dauguma jų ryškūs, įtiki
ną savo realumu. Kolūkio pir
mininką RAIKÚ Ą iš karto 
galima palaikyti visai geru 
žmogumi, nuosaikiu, rūpestin
gu tvarkytoju. Tačiau tai tik 
oficialioji jo išvaizda. Viduje 
jis yra savanaudis, suktas, 
klastingas ir žiaurus. Atenta
to inscenizavimas, nekalto ku 
nigo apkaltinimas jį atsklei
džia kitoje šv esojifi.

Besveikatis žydas ŠAPIRA, 
išlikęs gyvas nacių kalėjimuo 
se, jau nebeatsftiesia po peš 
mistine našta. Bet jo viduje 
tebėra daug šviesos likučių 
iš tų laikų, kai studijavo šven 
tas Talmudo ir kitas knygas.

Brigadininkai DAREiKOSat 
skleidžia buvusio lietuvio ūki
ninko sielos didybę — tą ty
lią kantrybę, darbštumą, savo 
įsitikinimų branginimą, tylų 
priešinimąsi.

Du broliai B ÜKAUSKAI ats 
tovauja tiem aktyvistam ko
munistam, kuriem prigimtis 
nedavė gilesnio proto ir nuo
vokos. Tačiau jų va dmuo to
je santvarkoje yra labai ryš
kus, o kartais net lemiantis.

KUNIGAS JATULIS, atėjęs 
į kolūkį mechaniku atstovau
ja tai idealistų kartai, kurie 
savo dvasios didybe stoja į 
kovą prieš brutalią priespau
dą, kad neužgęstų šviesa žmo 
nių širdyse. Fiziškai jis pra
laimi (išvežamas į kalėjimą), 
bet jo dvasia juntama k.ek-

(pabaiga 5 pusi.)

3



4 m U 91 MLfilj LIETUVA

MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

IŠ Tolimos Europos
RAŠO IŠ PORTUGALIJOS,

Brangūs draugai-ėsi
Jau baigiasi spalių mėnuo, ir kartu |su juo 

išvažiuoja Ruduo! Neužilgo pasirodys Žiema. La
pai jau geltonuoja, ir dienos darosi šaltos.

Kaip atvažiavau, jau mėnuo laiko. Jau maž
daug pripratau prie Portugalijos gyvenimo.

Coimbra yra mažas miestas ir apgyventas 
beveik vien studentų (90%). Kadangi Šiais metais 
čia buvo labai didelis nesusipratimas, paskaitos 
prasideda vėliau...

Gyvenu netoli Universiteto vienoje portuga
lų šeimoje ir, ačiū Dievui, jaučiuosi labai gerai.

Linkiu, kad ir pas Jus būtų viskas pagal 
Dievo valių.

(pasirašo) Leokadija Aleknavičiūtė
22-10 69

Lietuva
FAUSTAS KIRŠA.

Lietuva ■— žaluma ir mergaičių darželiai, 
Horizontų aušra ir laukų mėnesiena, 
įsisupus audra ir palaužti kryželiai, — 
Lietuva, skardeni savo.amžiną dieną!

Pažiūrėki Tavo garbei dulkėtas klajūnas 
Per aušras ir audras nešė giesmes kaip 

minios!
Lietuva! Ir už ką sužeistas^Tavo kūnas!? 
Nors tau atneštos maldos ir žemės krūtinės! 

žymusis Lietuvis - Dr. Domas 
Jasaitis

Gražioji Garliava — netoli Kauno — Lietu
vai davė ne vieną šaunų visuomenininką, profe
sionalą, dvasiškį. «Garliãuckiniais» laikytina ir 
stanaitiškė Jasaičių šeima. Jos gal ryškiausia at
žala — daktaras Domas Jasaitis. Šiais metais 
jam suėjo 70 metų amžiaus. Lietuviškoji spauda 
plačiai paminėjo šią sukaktį.

PLAČIAŠAKIS ĄŽUOLAS. Sukaktuvininkas 
yra viena iš tų šviesių, šakotų lietuviškų asme
nybių. Jų eilės vis retėja, iš kurių kaskart spin
duliuoja šviesiomis spalvomis jaunesniems.

Jo draugams ir pažįstamiems dr. Domas pri
mena lietuvišką ąžuolą — drūtą ir plačiašakį. Jis 
gydytojas, visuoiheninkas, ateitininkas, paskaiti
ninkas ir rašto žmogus.

Kaip ąžuolas giliai įleidęs šaknis žemėje, 
jokių audrų nepajudinamas, taip ir sukaktuvinin
kas visa šakota savo asmenybe yra jaugęs į mo 
tinos Lietuvos žemę. Visas jo gyvenimas ir dar
bai minta lietuviškais syvais, nors jo kelias tie
siasi iš Garliavos par Voronežą Rusijoje, Kijevą 
ir Šaulius į Berlyną, Paryžių, Tampą ir New Yor 
ką. Jie davė jam jėgų per mušimą, kalėjimą, 
draudimus ir kratas, per spaudos platinimą, per 
Vilniaus Seimo nutarimų vykdymą išvysti Laisvę.

KLASIŠKAS ATEITININKO TIPAS. Ateitinin- 
kijos vadovai nuo seno moko: kiekvienas ateiti
ninkas furi būti ge as savo srities specialistas, 
bet kartu ir aktyvus, kūrybingas visuomeninin
kas. Šia prasme daktaras Jasaitis yra klasiško 
ateitinko tipas.

Jo darbo sritis — medicina. Rimtomis 
studijomis Kijeve, Berlyne ir Paryžiuje pasiruo
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šęs gy lytojo darbui, jis visa 
savo energija pasineria medi 
cinos darbuose. Pirmuosius 20 
metų dr. Jasaitis paskiria Šau 
lių miesto gyventojams. B* 
tiesioginio darbo ji< įkuria ir 
vadovauja visą dešimtmetį tu
berkuliozės tikrinimo punktui 
(dispensoriui), Šiaulių miesto 
Sveikatos Skyriui, jo ligoni
nės statybai. Išeivijoje jis 14 
metų paaukoja džiovininkam» 
Tampoje, Floridoje JAV-se.

Be to, jis 15 metų dėsto hi
gieną Šiaulių mokytojų semi
narijoje, 13 metų pirminin
kauja Šiaulių medicinos drau
gijai, yra vicepirmininku Lie
tuvos gydytojų draugijos ir 

Kalinių Globos Sąjungos.
VISUOMENINIO DARBO PLOTUOSE. Taip 

pat jis 8 metus paskiria Vilties Draugijai moks
leiviams šelpti, dirba Savitarpinėje pagalboje, 
Rotary klube ir šiauliškiame Lietuvai gražinti 
draugijos skyriuje.

Sukaktuvininko visuomeniškumo šaknys yra 
ateitininkuose, kurių jis vienas pirmųjų. Dar prieš 
T Pasaulinį karą vadovauja pirmajai jaunesniųjų 
ateitininkų kuopelei Kaune. Vėliau jis aktyvus 
ateitininkas Voroneže, Berlyne, laisvojo e Lietu
voje. Čia jis Ateitininkų Federacijos Garbės Teis 
mo narys, kongresų ir konferencijų paskaitinin
kas. t-avo kalbomis jis Palangos konferencijoje 
elektrizuoja ateitininkų jaunimo minias.. Ir po 
40 metų jo vėl užburtos klauso naujos kartos 
kaip klausė anais laikais jų tėvai,.

Politinėje emigracijoje jis 5 metus Vokieti
joje vadovauja Lietuvos Raudonajam Kryžiui, da 
lyvauja VLIKo vykdomojoje Taryboje. Politinia
me bare jis yra krikščionis demokratas, visą lai 
ką būdamas kaip vienas aktyviausių Krikšč. De
mokratų Partijos vadovaujančio sluogsnio asme
nų. Jam krikšči niškoji demokratija yra plati- 
gaivi ir kūrybinga idėjų sistema, atskleidžianti 
Lietuvai ir pasauliui didžiules galimybes į geres 
nį socialinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą.

Kaip rašto žmogus, daktaras Jasaitis iš
spausdino visą eilę medicinos studijų (džiovos 
srityje). Be to, išleido kelius leidinius ateitinin- 
kiškais, kalinių globos, politinės istorijos klausi
mais. Taip pat jūs yra puikus publicistas, prira
šęs laikraščiuose visą glėbį straipsnių.

Štai kokio plačiašakio ąžuolo esama sukak
tuvininko! Dabar gydytojas Jasaitis jau pensijoje. 
Tačiau jis ir toliau jaunatviška energija seka lie 
tuviškąjį gyvenimą. -

Conhecer,
81.
Festeja- se a coroação de 

Vytautas, o Grande, no dia 8 
de Setembro. Em que ano de
veria ter oconido êste fato?

A. 1330
B. 1430
C. 1530.1
82.
Como s»bemos, aquela co

roação não se realizou. Em 
27 de Agosto do mesmo ano 
Vytautas morreu. Onde êle 
foi sepultado?

A. na Catedral de Kaunas
B. na Fortaleza de Trakai
C. na Catedral de Vilnius.
83.
«Sudiev, Lietuva, man links 

ma buvo gyvent tavo šalelėj» 
— palavras da obra «Kelio
nės Peterburgan* (Viagens a 
Peterburgo). Quem ê seu au
tor?

A. Antanas Baranauskas
B. Antanas Vaičaitis
C. Jurgis Baltrušaitis.
84.
O autor do hino nacional 

da Lituânia, Dr. Vincas Ku- 

aprender...
dirka, escreveu muito sôbre 
a Lituânia de seu tempo. Das 
obras abaixo apenas uma ė 
de sua autoria. Qual?

A. Anykščių šilelis
B. Palangos Juzė
C. Lietuvos tilto atsiminimai
85.
Qual ė a grafia correta?
A. sąiiga
B. sąlygą
C. sąlyga
86.
Como separar as silabas da 

palavra «vaikščioti»?
A. vaikš-čio-ti
B. vaik-ščio-ti
C. vai-kščio-ti
ar.
Qual o significado 

lavra «kvakna»
da pa-

A. pessoa que fala muTto
B. pessoa que ri alto
C. pessa que ronca alto ’
88.
Onde se encontra a cidade

zinha de Nida?
A. ao norte de Vilnius
B. perto de Kaunas
C. perto do Mar Báltico.

89
No começo do mês de Ou

tubro dėste ano, «Mūsų Lie
tuva» iniciou a publicação de 
memórias «Pirmosios Dienos 
Brazilijoj* (Primeiros dias no 
Brasil) Quem é seu autor?

A. Feliksas Ralickas
{ B. Inž. Zen. Bačelis

C. Kun. J. Kidykas.

90.
São Paulo, a cidade onde 

está radicado grande número 
de lituanos, recentemente al
cançou um número exato de 
habitantes. Qual ė o número 
aproximado de habitantes?

A. 5.000.00 0
B. 6.000 000
C. 7.000.000

RESPOSTAS:

81-B, 82-C, 83-A, 84-C, 
85-C, 86-A, 87-B, 88-C, 89-A, 
90 B. ,

VIRTUVE 7
KEPTAS PARŠIUKAS 

LEITÃO ASSADO
Tomar o leitão limpo por 

dentro e por fora, lavado e 
sêco. Salgar por dentro, eu 
eher com recheio de carne 
e costurar. Espetar um pau
zinho na bôca, para que fi
que aberta. Colocar na fôrma 
com as patas dianteiras para 
frente e com as trazeiras pa 
ra trás. Esfregar o leitão com 
óleo e se gostar, com alho. 
Esparramar um pouco de fa
rinha, igual. Cobrir as orelhas 
com papel bem untado de 
gordura e prendê las

Colocar em forno quente e 
assar durante 15 minutos em 
temperatura alta Abaixar o 
fogo e continuar assando, re 
gando frequentemente (de 20 
em 20 minutos) com óleo. An 
tes de acabar de assar, tirar 
o papel das orelhas.

Depois de assado, Colocar 
numa travessa, tirai o pauzi
nho da bôca e pôr erii seu 
lugar uma laranja ou um li
mão. Fazer os olhos com 
uvas passas, colocando um 
chapéu de papel na cabeça, 
enfeitar o dorso com cere
jas, em volta, colocar verdu
ras ou maçãs recheadas eom 
recheio de carne,

RECHEIO DE LEITÃO:

1 quilo de vitela, figado do 
leitão, meio quilo de touci
nho fresco, 100 gramas de 
manteiga, 2 ovos, 2 fatias de 
pão branco molhado, sal, pi
menta e alho, a gôsto. Pode 
usar uvas-passas claras sem 
caroço — nêste caso não se 
usa alho,

Fritar o alho. Cozinhar a 
carne e o figado com legu
mes. Quando esfriar moes tu. 
do junto com o toucinho, o 
pão molhado, e o alho. Dei
tar os ovos batidos e os con 
dimentos. Misturar multo 
bem. Se ficar duro, acrescen 
tar um pouco de caldo de 
sopa, para que fique ruple. 
Rechear o leitão e cosíprar. 
MOTERIS, 4, 58. į
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(pabaiga iš 3 pusi.)

v namekolūkio žingsnyje.
Gal kai kurios kolūkio gy

venimo smulkmenos J. Gliau- 
dos romane «Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai» neįtikins gy
venusius kolchozuose. Tačiau 
romano filosofinė ir įvykių 
eiga pilnai įtikina skaitytoją 
savo tikrumu. Dėi to reikia 
džiaugtis šiuo romanu, kuris 
praturtina mūsų literatūrą nau 
ja tema ir gražiu stiliumi

Pr. N.
hm—h 
iiKosaaii

IS OKUPUOTOS 
LIETUVOS

FUTBOLAS paskutiniu me
tu ypatingai plečiamas Lietu
voje. Neseniai futbolo žaidi
muose dalyvavę net 1.200 jau 
nų žaidėjų.

4-4-4-
GAVO PREMIJAS Vilniuje 

šie meno darbuotojai: Janina 
Degutytė už poezijos rinkinį 
«Pilnatis», V. Gečas už pa
veikslą «ŠEIMA», J. Gaudri
mas už veikalą «Iš lietuvių 
muzikinės kultūros istorijos», 
Rimtautas Gimbavicius už me 
no drožinių ciklą «Vilnius 
1964-67 metais».

iin—n
iiasMBiii

KRETINGOJE LIAUDIES 
MENO šventėje dalyvavo net 
250 autorių, išstačiusių viso 
600 dirbinių. Tokios tautinių 
dirbinių parodos kultūrininkų 
pastangomis rengiamos ir ki
tose Lietuvos vietose.

niwin
į ÍÍBMMBiii

VYDŪNO NAMAS TILŽĖJ E 
paženklintas paminkline len
ta. Šio namo autentiškumą pa 
liudijo architektas Vyt. Lands 
bsrgis. Ta proga A. Rabačaus

Stašys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761. V. Guarani

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisį deku- 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai:

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- 

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

kaitė parašė korespondenciją 
r priminė: «..buvo laikai, kai 

Tilžė garsėjo savo spaustu
vėm, lietuvių ir vokJečių kul
tūrų susidūrimu. Tilžė taip 
pat su Vydūnu, Jankų, «Auš
ra», «Varpu» — buvo lietuvių 
tautinio atgimimo židinys... o 
dabar jis prislėgtas svetimu 
vardui — Sovietsk».
HBaMgusaii ; v
ii^SESBŪ j

PUNSKO LIETUVIŲ Kultū
ros Draugija vietos lietuvių 
mokyklų mokiniams surengė 
konkursą iš Lietuvos ir Len
kijos praeities. Šio konkurso 
dalyviai vėliau buvo nuvežti 
j Žalgirio mūšio laukus.
uEsaesmn 
iiEaeaŠ!»

SIUNTINIUS PUNSKO LIE
TUVIAMS siunčia tautiečiai iš 
JAV ir Kanados. Detroito St. 
Butkaus šaulių kuopa birže
lio liepos mėn. jiems pa. 
siuntė 20 siuntinių, 650 svarų 
bendro svorio, persiuntimui 
sumokant 165 dolerius. Šiau
liai patys surenka tuos kiek 
pavartotus rūbus, supakuoja 
ir išsiunčia.
1!—U 
ÍÍESSBEBÜ

ŠITAIP PATEISINAMA. «Kri 
tikes laisvės Sov. Rusijoj — 
rašo «Sovietskaja Rosija» — 
gali pasigęsti tik buržuazinis 
propagandistas, reakcionierius 
ar tasai, kurs nustojo žengti 
koja į koją su visais vieninga
me komunistiniame marše, ku 
ris neteko klasinės pozicijos 
sąmonės, kuris noromis ar ne 
noromis pila vandenį ant im
perializmo malūno... O visį 
kiti, kaip matot, gali tik 
džiaugtis, bet jokiu būdu ne 
kritikuoti».
iicaa—ii 
iiegasii

PARAGVAJAUS PARUBEŽY 
JE. Praeitą savaitę lankant 
šeimas Parque Peruche (Caea

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

MŪSŲ LIETUVA

De vęz em quando 
posse aqui com seu 
cheque do partos!©^ 
Nós garantimos os 
fundos. ~8 ■ © 

REVENDEDOR
AUTORIZADO

E S T A M EL — Estanislau Meilūnas Jr.
Rua Ibitirama, 1235/1269, Fone 63-2387, V. Prudente

Verde) pas Mečių Pilecką te
ko susitikti tautietį K AZIMIE
RĄ AUGUSTINĄ. Pasirodo, 
tas rytų aukštaitis dabar gy
venąs pačiame Brazilijos ir 
Paragvajaus parubežyje, bū
tent, Paranos valsti os Porto 
Guaira mieste. Ten jis prieš 
septynerius metus įsigijęs že
mės sklypą su puikaus molio 
storu sluogsniu. Jame įrengęs 
plytinę. Plytas dabar jau dir
bąs su mašinomis. Jo išdeg
tos plytos esančios labai ge
ros. Jų atvažiuoją pirkti net 
už keiių šimtų kilometrų.

Dirbąs jis drauge su sūnų, 
mis. Būtų galima gana gerai 
uždirbti. Tik bėda, kad viską 
dabar reikią parduoti kredi
tan — žmonės stokoja pinigų. 
Duktė esanti išvykusi Ameri

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Administradora e Imobiliaria Bernardos Ltda« 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

f 0 fl .............• •
Q įį, « t •»•««£•>

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas
Kurio puikų v ei k hup į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkiie ir visados naudokite i

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

Caixa Postal 3967 — SÃO P A U L O

kon. Jis atvykęs į S. Paulo 
miestą su įvairiais reikalais. 
Tuoj grįšiąs atgal. Kelionė 
omnibusu užtrunkanti 30 va
landų. Apsidžiaugė iš kunigo 
gavęs lietuviškų laikraščių ir 
kalėdaičių. Bent šiais metais 
galėsiąs Kūčių vakarienėje 
laužyti plotkeles.

K. P. D.
ĮIBB—UBIĮ 
ÍÍKOMMÍÍ

Motina: «Staseli, aš tave su 
pažindinsiu jauna, simpatinga 
ir miela mergaite. Kalbama, 
kad ji turi tiek aukso, kiek 
pati sveria. 'Bus tau puiki 
žmona!»

Sūnus: «Labai puiku! Aš no 
rėčiau, kad ji būtų gerokai 
stora.. >

pusi s

ISIDÉMÉTIN' ADRESAI: 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua lątai, 150 — Casa Ver
de; Tel. 266-0346. —-

TĖVAi JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338 arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 2( 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje: 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darb» 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbe 
atskirai susitarus dėl laiko; 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

išpažintys čia kląusomoi 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® vai 
V. Carolina 15 val.;
Casa Verde, 17,1 S vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8.30 va' 
Bom Retire, 10,15 vai, 
Utinga 16,30 vai.,

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

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vaa.j 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE IF 
PLATINKITE V I B 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

5



3UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO 'PAULO, 13

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

LANKYS VILAS!

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos nariai lankys Vilas pa
sitarti dėl kandidatų | sekan
čią Tarybą ir rinkimų komi
sijoms sudaryti, bei tuos rin
kimus pravesti.

Lapkričio 16 dieną Petras 
Šimonis lankysis Moinho Ve
lho, Agua Basa ir Lapa.

Lapkričio 30 dieną Jonas 
Bagdžius ir Vladas Steponai
tis ^lankysis Vila Anastacio, 
Vila Bonilha ir Vila Prudente.

Iki šiol aplankytuose rajo
nuose, jau surasti bendradar 
biai įgaliotiniai, kurie toliau 
informuos savo apylinkės lie 
tuvius.

VISŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio 30 die
ną 14 valandą Jaunimo Na
muose.

- Nepatingėki m susirinkti ir 
drauge smagiai praleisti laiką-

Dėdė Juozas

BROLIJOS PIKNIKAS
Šv. Juozapo Vyrų Brolija 

rengia paskutinį šių metų pik 
niką PRAIA GRANDE.

Piknikas bus sekmadienį, 
lapkričio 16 dieną, kaip jau 
seniai buvo skelbiama paren 
girnų kalendoriuje. Išvažiavi
mo valandos įrašytos bilietuo 
se. Jau galima iš anksto įsi
gyti Casa Verde pas Juozą 
Tijūnėlį, Jurgį Matelionį ir 
Andrių Stankūnų. Prudentėje 
pas Motiejų Tamaliūną, rua 
Agostinho Latari, 346 ir pas 
visus Brolijos narius Žoli
noje.

Bus lietuviška muzika ir 
šokiai.

Pasinaudokite proga.
1IBBP3BCTII 
nŠBKBESŪj

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
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorlo: Rua Cap? Pacheco Chaves, ’
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Kitą sekmadinį, lapkričio 
23 d. 10 valandą Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, rūa Juatindiba, 
20, bus šv. Mišios už Lietu
vos žuvusius karius, savano- 
rius-kūrėjus ir partizanus. 
Kviečiami dalyvauti 3. Pauly 
je gyvenantieji savanoriai, ka 
riai i prisiminti savo kritu
sius ginklo draugus.
Į!—aą 
liããBêil

ATSIIMKIT® LAIŠKUS!

Zelinos klebonijoje yralaiš 
kų; Grabowski Aleksandrui, 
Onai Norbutas, Alg Mošins- 
kiui, Robertui Lunskiui, Pau
lauskui (rašo Šakalienė iš Lie 
tuvos) ir Vincui Balčiūnui, 
it—n ÜBMBMÜ

^GRIŽO IŠ Š. AMERIKOS 

inž. Zenonas Bačelis. Jis ap
lankė daugybę savo draugų, 
giminių, pažįstamų, apsukda
mas Ameriką nuo Bostono 
iki São Francisco — Los An
geles. Kelione labai patenkin 
tas. Tikimės, jog bent kaiku- 
riais savo įspūdžiais jis pasi
dalys ir su ML skaitytojais.
na—n

L A P A

Sį sekmadienį, lapkričio 16 
d. 16,30 vai. Lapoję bus auko 
jamos sudėtinės lietuvių mi
šios už visus mirusius gimi
nes, artimuosius, pažįstamus 
Lapkričio mėnuo skirtas mirų 
siems prisiminti, todėl gau
siai dalyvaukime šiose pa
maldose, į

PRANEŠIMAS

São Paulo Arkivyskupijos 
ir Santo Andrė vyskupijos lie 
tuviai ir jų vaikai pirmoj ei
lėj fpriklauso lietuviškai šv. 
Kazimiero asmeninei Larapi- 
jai. Tų vyskupijų klebonai tai 
žino, o jei kuris nežinotų ar 
būtų užmiršęs, mieli lietuviai’ 
malonėkite apie tai jiems ma

Maloniai praleisite vakarą, dalyvaudami VHa Anas 
tazijos dr. Jono Basanavičiaus vardo Lietuviu Mokyklos 
Globėjų ruošiamame

ALUÕ I O BALIUJE,
kuris įvyks š. m. lapkričio 29 dieną, 20 valandą to pa
ties vardo mokyklos patalpose, rua Camacã, 624.

Nusipirkę pakvietimą, gausite bokalą, alų, užkan
džius ir dar smagiai pasišokti. Lauksime atvykstant

Rengėjai

loniai priminti, kad dėl krikš 
tų, jungtuvių, laidojimų ir ki
tų parapijos patarnavimų he 
tuviai pirmoj vietoj kreipiasi 
'j šv. Kazimiero parapijos ku
nigus, tik jiems neatsiliepus, 
einama Spas vietos kunigą. 
Lietuviai visų parapijų bažny 
čiose turi teisę savo tautos 
tikintiesiems suteikti visus 
patarnavimus; laikyti Mišias, 
krikštyti vaikus, tvarkyti mo
terystes, laidoti numirėlius, 
lankyti ligonius ir tt. Telefo
nas 92-2263 arba 273-0338. Ad 
rasas; Rua Juatindiba, 20, Par 
que da Mooca, São Paulo.
n ■ūmumu 
unanii

PERKELIAMOS PAMALDOS

Vila Prudente jš Orfanato 
seserų koplyčios lietuviams 
pamaldos perkeliamos į šalia 
esančią nesenai atidarytą S. 
Carlos bažnyčią. įėjimas iš 
rua Oratorio. Pamaldų tvarka 
ta pati: paskutinį mėnesio 
sekmadienį 18 vai.
iiMMsmi 
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NAMŲ LAIMINIMAS

Sekančią savaitę bus lanko 
m i namai; Tucuruvi, Manda- 
qui, Santa Ana, Nilo, Nivi, Pa 
rada ingleza, Imirim, Chora 
Menino ir apylinkės.

inaoaii

PAIEŠKO

Petkevičius Jonas, kilęs iš 
Trakų apskrities, Varniškių 
kaimo, paieško savo seserų 
Leosės ir Emilijos, abi ištekė 
jusios. Jos išvykto 1925 me

...................................................................,.................................  r

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ "

praneša tautiečiams, kád daro Inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos,

tais į Braziliją. Kas žino, pra 
nešti jam pačiam: Stavgavel 
Szerėcinski Ui.

Armii Czerwonej 20a
Poland Europe
Petkiewicz Jan.

Ila—m 
riuawi

VZelina
Skambėjo Dainos ir 

Meliodijos
Praeitą šeštadienį, lapkričio 

8 d., Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras suruošė 
dainų ir muzikos vakarą. Lie
tuviškasis choras ir mėgėjų 
‘‘Casa de Portugal“ simfoni
nis orkestras sutraukė į Sese 
lių Pranciškiečių Gimnazijos 
salę Vila Zelinoje daug tau
tiečių ir jų draugų vietinių.

Choro d dnuojamos lietuviš 
kos ir portugališkos dainos 
sukėlė klausytojuose daug 
grožinio pasigėrėjimo ir 
kilnių jausmų. Choras, nors 
nedidelis (13 m terų, 10 vyrų 
balsų), buvo gerai sudaina. 
vęs, Populiariosios ir keletas 
koncertinių dainų skambėjo 
darniai, ir gvyrų bei moterų 
balsai buvo gerai išbalansuoti 
ir tinkamai atliko savo par
tijas.

Gražiai pasirodė atskirai 
MOTERŲ IR VYRŲ CHORAI 
sudainuodami po dvi dainas 
Ypatingai puikiai ir švelniai 
skambėjo moterų dainuojama 
K. Čižūno daina “Šlama šilko 
vėjas*.

A T S KIR

KAINA 0,30

(

Daug pasigrožėjimo sutei
kė ir SIMFONINIO ORKES
TRO sugroti Mozarto kūriniai 
— Sonatina jį'Eino kleine 
Nachtmuzik» ir «Poema Sim- K 
fonico», bei Čaikovskio «Òan . 
ça folclórica russa». Jie buvo 
atlikti labai melodingalir pri
einami mūsų publikai. ,

Tačiau jie buvo gana ilgi. 
Vien dėl to koncerto progra
ma, prasidėjusi po pusės de- 
vyniųj baigėsi beveik pusę 
dvyliktos nakties, su trumpa 
pertrauka.

Choro dainuojamų dainų 
kartais buvo sunkiai ar visai 
nesuprantami žodžiai. £0 žo
džių supratimas labai priside
da prie dainos grožio ir jos 
iššaukiamų jausmų pergyveni 
mo. Pasitaikė, kad kai kurie 
balsai vienoje kitoje dainoje 
nepataikė keletos gaidų, nors 
tai negadino bendro įspūdžio.

Tačiau dinamiškesnis cho
ro dainavimas, įvairesnė ekš 
presija būtų palikę klausyto
juose stipresnį įspūdį gal net 
didelį entuziazmą iššaukę Cho 
ras juk turi gražių, stiprių 
balsų,

Be to, lietuvių choro lietu
viškų dainų koncerte didžiau 
šia dauguma lietuviškai pu
blikai reikėjo pranešėjo ir lie 
tuvių kalba. Tai bent dalinai 
gal būt, pateisina nedalyvavi 
mą koncerte visos eilės mū
sų kolonijos lietuviškai nusi
teikusių šeimų. -

Tačiau bendras koncerto įs 
pūdis buvo puikus, Jame gra 
žiai suskambėjusios dainos 
ir nuostabiai harmoningos me 
lodijos sukėlė daug estetinio 
pasigėrėjimo. Lieka klausyto 
juose didelė dėkingumo pa
reiga Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choro pasišventu- 
siems dainininkams ir jo diri 
gentúi V, Tatarūnui. Jos nega 
Įima pilnai Įpareikšti kad ir 
šiltais plojimais.

ČIKAGA

Pranešė, kad jau iškastas 
rūsys ir dedami pamatai Jau
nimo centrui padidinti. Prie 
Tėvų Jėzuitų sukurto Jauni
mo Centro per eikę metų iš
sivystė toks didelis judėji 
mas, kad nebegalėjo sutalpin 
ti visų susirinkimų, parengi
mų, minėjimų, arkyvų ir mo
kyklų, Jau prieš keletą metų 
planuotas naujas priestatas " 
Jaunimo Centrą padvigubins. 
Naujoji pastato dalis iškils 
iki 6 aukštų. Joje bus kavi
nė, sporto salė, klasės moky- ' 
kloms, salės Čiurlionio meno 
muziejui, Muzikologijos ir Pa 
šaulio lietuvių arkyvams, ir 
kitiems reikalams. Lietuvių 
visuomenė to padidinimo rei
kalavo ir remia savo auko
mis.
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