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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

PLAČIAJAME

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
AUŠROS CHORO KONCERTE

.KO SIEKIA SOVIETAI 
A HELSINKYJE?

HELSINKIS. Lapkričio 17 
d. Helsinkyje, Suomijos sost- 
nėje prasidėjo JAV bių ir So
vietų Sąjungos pasitarimai ao 
rubežiuoti strateginių atomi
nių ginklų vartojimą. Oficia 
liai abi pusės rodo daug op
timizmo pasitarimams sustab 
dyti šių baisiųjų ginklų gamy 
bos lenktynes.

Tačiau stebėtojai ir žurna
listai yra gana pesimis
tiški. Pirmiausia, ar iš vi
so pavyks tom dviem pasau
linėm galybėm susĖarti. Pa
galiau jei ir susitariu — nu
tarimas neturės didelės reikš 
mės. Sovietai elgsis vistiek- 
kaip jiems naudingiau. 
Juk 1963 metais Maskvos su
sitarime sovietai nesutiko už
drausti atominių ginklų ban
dymus požemiuose, Ir tik po
ra dienų prieš susitarimo pa
sirašymą sovietai išsprogdi
no milžiniškas 50 ir 100 me- 
gatonųstiprumo atomines bom 
bas. O amerikiečiai įsiparei
gojo tokių bombų sprogdini
mo bandymų nedaryti.
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Taip pat po «susitaimo 
apie žvaigždėtas erdves» so
vietai, praleidę vos dvi die
nas, išbandė tose erdvėse sa 
vo orbitines raketas.

Tas pat ir šiuo metu. Ta- 
bar Sovietų Rusija, turėdama 
apie 200 superraketų SS-9 ti
po, pajėgių nusverti savo pu 
sėn atominių ginklų pusiau
svyrą, mielai eina į derjbas. 
Tokių superraketų ir atomi 
nių bombų amerikiečiai netu 
ri. Be to, JAV neturi ir rei
kiamos radaro sistemos, pa
jėgiančios greit įspėti jų ar
tėjimą ir atitinkamai letguoti.

Taigi, jeigu įvyktų besąlygi 
nis susitarimas, ligšiolinė «Ato 
rainiais ginklais įbauginimo 
pusiausvyra» tarp JAV ir So
vietų Rusijos būtų prarasta 
sovietų naudai. Tai išeitų tik 
JAV ir laisvojo pasaulio ne
naudai,’ kadjr kaip so
vietai kalbėtų apie taikos sti 
prinimą ir koegzistenciją.

kė Mėnulio orbitą. į ją pate! 
damas vjsai švelniai. Šios as 
tronautų kelionės svarbiau
sias tikslas - sudalyti reikia 
mas sąlygas tolimesniems Mė 
nulio ir erdvių moksliškiemf 
tyrinėjimams.

PIGIAU UŽ MOTERŲ 
PLA KŲ FRIZŪRĄ

Kai žurnalistai kalbėjo To 
mui Paine, tų erdvinių skrid 
mų įstaigos NASA generali 
niam direktoriui, kad šie skr 
dimai pareikalauja perdėta 
daug pinigų ir yra svarbes 
nių dalykų, tai jis atsakė:

— Sios šalies moterys išh 
džia savo plaukų frizūrai gr 
žio Balionuose daug 
pinigų, negu mes 
skridimų programai,

daugi

KUR SUPLANUOTA «MAN
FESTACIJA PRIEŠ MIRTI?

W AŠĮ NG TONAS. Plačiai ii 
garsintoji «Manifestacija prie 
mirtį lapkričio 15 d. VVaširų 
tone, JAV-ių sostinėje, prat 
jo be didesnių smurto ir prie 
vartos aktų. Tačiau dėl jos 
į Wašingtoną buvo sutelkta 
apie 35.000 policininkų ir ka
riškių. Taip pat ir jos organi 
zatorių «New Mobe» pareigu 
nai palaikė tvarkų.

Manifestacija buvo įspūdin
ga. Joje dalyvavo daug žmo 
nių, net iš tolimų krašto vie
tų. buvo nešama 40 karstų, į 
kuriuos sudėta 40.000 žuvusių 
Vietnamo kare pavardžių Juo 
dos vėliavos, gedu’o maršai 
dar labiau stiprino įspūdį. Tai 
stiprus nemažos amerikiečių 
dalies protestas prieš Vietna
mo karą.

iii

PRIEŠO SUPLANUOTA.

APOLO 12 SKRYDIS 
PUIKIAI-SEKASI

HOUSTON. Ligi šiol JAV 
erdvėlaiviui Apolo 12 kelionė 
j Mėnuli puikiai sekėsi. Jei 
■•«kaityti porosgvalandėlių lai 
kė, kai g buvo kiek su'eduji 
elektros sistema, viskas ėjo
si, kaip pramatyta. To suge
dimo priežastis dar nėra pil
nai paaiškėjusi. Specialistai . 
j&u nebemano, kad dėl žaibo...

Antradieni Apolo 12 pasie-

Nuotrau.Dalis dabartinio «AUŠROS» choro su savo klebonu T. Jonu Bružiku, S. J. 
koje trūksta dvidešimties choristų.

1 eilė; (iš kairės) Julė Galvão-Joteikaitė, Ona Šlep'etienė, Ghisella, Aida;
Bružikas, S. J., Žutautienė, Aldona; Mikuckytė, Irena, Braslauskaitė, Mirna;

I I eilė; Simonavičienė, Veronika; Bajorinienė, Lidija; Ruzgaitė, Danielė; 
kienė, Anelė; Skurkevičiutė, Irena.

III eilė, vyrai: Gaigalas, Longinas; Tumėnas, Anufras; Dimša Jonas; Šimonis, Pe
tras; Daugintis, Petras, S. J , Mikuckis, Pranas; Bajorinas, Jonas, Tijūnėlis, Juozas.

T. Jonas

Šepetaus-

Kodėl eiti i koncertą?
Šį sekmadienį, lapkričio 23 

, d.eną 15 valandą Vila Zeli- 
nos Gimnazijos salėje bus 
«Aušros» choro penkmečio 
koncertas. I jį asmeniškai ir 
per spaudą yra plačiai 
čiami atvykti gausiai 
tautiečiai ir tautietės, 
ros» choro dainininkái
koncertui ilgai rengėsi, daug 
sykių repetava, daug pastan
gų ir aukų sudėjo J

«Aušros» choras šiuo kon
certu tęsia mūsų tautos ilgų 
amžių tradiciją Daina nuo se 
rovės laikų iki šiol buvo lie
tuvio palydovė, ramintoja, gra

kvie- 
mūsų 
*Auš- 
šiam

certą: pajusti lietuviškos dva 
sios pūstelėjimą, pagyventi 
dainos grožio pasaulyje, per 
sikelti dvasią į Tėvynės lau
kus, pievas prie Lietuvos eže 
rų ir upių, pas ten dainavu
sius ir dainuojančius brolius 
ir seses.

Kadangi lapkifčio 23 dieną

S N FRANCISCO. Kalifofni 
jos gubernatorius Ronald Rea 
gan viešai pareiškė, kad jo 
turimomis žiniomis ši ir pana 
šios manifestacijos buvo su
planuotos Rytų Berlyne, daly 
vaujant Šiaurės Vietnamo ats 
tovams komunistams. Taigi,
jaunimas ir kiti buvo gudriai žesnių pasaulių nešėja, 
apgauti būk tai manifestaci
ja, amerikiečių gyvybėms iš 
gelbėsi iš gresiančios mirties. 
Iš tikrųjų gi — tai priešo — 
Šiaurė» Vietnamo ir Vietkon- 
go suplanuota, amerikiečių 
kariniam ir moraliniam pajés 
gurnui susilpninti. >

Romoje, tuo pačiu laiku 
kaip Wašingtone įvykusiose 
demonstracijose, vienos eise
nos pirmose eilėse žygiavo Š- 
Vietnamo komunistai delega
tai, kurie Paryžiuje vadovau
ja Šiaurės Vietnamo delega
cijai taikos derybose.

Mūsų dainose glūdi nuosta
bi jėga, guodžianti, žavinti, 
uždeganti. Musų tautos dva 
s i a yra gyva jose. Išsisklaį 
dę po visą platųjį pasaulį, 
dainuodami ar klausydamies 
lietuviškų dainų — atgaivina
me savyje lietuvišką dvasą, buvo ir yrâ Lietuvos kariuo- 
pasijuntame esą lietuviai, esą 
tartum giminėje, 'tėvynėje. 
Jaunojoje kartoje daina už
žiebia ir kūrena lietuviškąją 
dvasią. A"lki mūsų jaunimas 
grožėsis ir dainuos lietuviš
kas dainas — tol jame 
dar gyva lietuvybė!

Todėl verte eiti į vien 
tuviškų dainų «Aušros»

bus

lie- 
kon-

Apie Dvasiškiu Dalyvavima Terore
Paskutiniu metu spaudoje 

daug skelbta ir rašyta apie 
kai kurių "kunigų, vienuoli4 
ir seselių dalyvavimą įvairiu© 
se subversyviniuosf£ r teroris 
tiniuose veiksmuose Policija 
ir kariškiai draug su kitais te 
roristais ir revo’iucionieriais. 
suėmė ir keletą dvasiškių, se 
mioaristų, o kitus apklausi- 
nėjo.

Apie tai iki šiol dar negali
ma žinoti visos teisybės Ta
čiau pilnai galima sutikti su 
S. Paulo arkivyskupo kardino 
lo Agnelo Rossi pareiškimu, 
būtent:

— Nebijome priimti faktų, 
kad j.e bus {ištirti nešališkai, 
be aistru, kaltinamiesiems su 
teikiant pilnas teises apsi- 
ginti-

menės šveutė, koncerto pro
ga giesme bus pagerbti žuvu 
šieji Lietu vos , kariai, savam- 
riai-kūrėjai ir partizanai. Juk 
tik jų pasiaukojimo dėka mes 
mes ir mūsų jaunoji karta iš 
likome gyvi ir gyvename!

— Negalime sutikti su prie 
varto» ir terorizmo metodais, 
kurie yra priešingi Evangel! 
jai ir mūsų krašto gerove’; 
tuo labiau, kad juose t alyvau 
tų kunigai, vienuoliai, semina 
ristai ar jų kandidatai

Tačiau lygiai atmetame api 
bendrinimą kaltės, kad ir ti
krai padalytos keletos asme
nų, primetant ją visai vienuo 
lijai, visai dvasininkijai ir net

(pabaiga 6 pusi;}
Lietuvos nacionalinė | 
4-Mažvydo biblioteka
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URUGVAJUS SAVOTIŠKAS vakaras

nauji Šeimos židiniai

Spalio 25 d. lietuvišką šei
mos židinį sukūrė Vyt. Ba- 
gurskas ir Kristina Klimaitė. 
Bagurskas baigia medicinos 
mokslus, ilgus metus dalyva
vo «Vyties» krepšinio koman
doje, įvairiuose parengimuo
se. Gi jo jauna žmona Kristi
na daug laiko kaip dalyvauja 
«Aido» chore, tautinių šokių 
grupėje «Gintaras» ir pora 
metų ir net yra mokinusi vai 
kučius šokių ir vaidinimų.

Dieną prieš tai šeimos ži- 
dinį,sudarė Jose Ricardo Žė- 
braitis su Carmen Maunela 
Gonzalez. Jis baigia architek
tūros fakultetą, dirba prefei- 
tūroje ir dalyvauja lietuviška 
me gyvenime. Abiejų vestu
vių vaišės įvyko Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
salėje. Jose dalyvavo daug 
tautiečių ir jaunimo.

!!K™»I! 
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VARDADIENI IR GIMTA
DIENI švęsdamas p. Eduar
das Jusys iškėlė vaišes savo 
draugams ir pažįstamiems 
Lietuvių Parapijos salėje. Ant 
jo lietuviškai kolonijai pado
vanoto pajūryje, Sangrila, skly 
po jau ruošiamasi statyti va 
sarnamį. Gautos jau pirmo
sios aukos iš Antano Zupkaus 
ir Romo Mačansko (po 5 000 
ur. pezų). Savo vardadienio 
proga p Jusys apmokėjo vie 
ną lietuviškos radijo progra
mos pusvalandį (1.100 pezų) 
ir padovanojojo lietuviškos 
parapijos reikalams 5.000.

Lapkričio 15 d Urugvajaus 
Lietuvių tautinių šokių grupė 
«Gintaras» suruošė Dainų ir 
šokių vakarą ir kartu vaka
rienę. Tai pirmas toks paren 
girnas kolonijoje.
II«EE» z
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NESENIAI mirė Petras Vė
tą, Jonas Vilkas, tragiškai 
žuvo Pranciška Pilkauskaitė 
Robaina ir tapo automobilio 
suvažinėta 10 metų Alicija 
Šaulytė, 
niffimran 
iinasnssflii

MIRĖ MUZIKAS J. BERTULIS

Paskutiniu metu jis buvo 
Aušros Vartų bažnyčios Čika
goje vargonininku. Jis yra su 

■kūręs nemaža lietuviškų dai
nų, ypač vaikams. Mirė rug
sėjo 15 dieną ir į jo laidotu 
ves susirinko nemaža įvairių 
draugijų atstovų ir šiaip tau
tiečių.
PBcaaaaiii UHfiBeSBH

PASITARIMAI JAUNIMO 
KLAUSIMAIS

A. A. Juozo Bačiūno Tabor 
Farmoje rugsėjo 14 d. įvyko 
Lietuvių Bendruomenės spau
dos atstovų ir radijo darbuo
tojų pasitarimas įvairiais klau 
Simais. Po pagerbimo a.a. J. 
Bačiūno, pirmoji diena buvo 
skirta lietuvių jaunimo proble

__Vi ŪSU LIETUVA 

moms pasvarstyti. Kalbėjo 
tiek iš vyresnio amžiaus žmo 
nių, tiek patys jaunuoliai. Bu
vo iškelta, kad jaunimas ieš
ko konkrečių pasireiškimų, 
darbų, kai priima ir senimo 
patarimus, kad kartais pasiel 
gia kitaip, pri'riukšmauja ar 
klaidų . padaro (pavyzdžiui 
stovyklose). Kad liek tauti
nių šokių, tiek sporto ir tea
tro grupes reikia aprūpinti 
propagandine medžiaga, ku
ria galėtų paskleisti savo 
įvairių parengimų metu, kad 
reikia jungti jaunimo grupes 
bendram oarbui, nors ideolo
giškai jos turi išlikti savitos
II—IĮ ÜÍBMBI1Í

JAUNIMO SEKCIJA Lietu
vių Bendruomenės Ohio A py 
gardos neseniai įsteigta, jau
nimo atstovams pageidaujant. 
Ji puoselės ir ugdys jaunimo 
tarpusavinį bendradarbiavimą. 
1969 70 mokslo metų bėgyje 
nutarta ruošti kiekvieną mė
nesį jaunimo susitikimus — 
subatvakarius, kur 
jaunimas galėtų susitikti, pa
silinksminti ir pasivaišinti. 
Bus daromi taip pat simpoziu 
mai — pasikalbėjimai su kva 
lifikuotu pranešėju. Spalio 25 
d. Rudens baliuje buvo visuo
menei pristatyti visi Ohio 
apylinkėse gyveną abiturien
tai- tės.— 
n—paan UJB—ii

KLIERIKAS IŠ LIETUVOS. 
Prieš pora metų iš Lietuvos 
Melburnan atvykęs Vytautas 
Volotka pasiryžo tapti kuni
gu. Jis lapo klieriku šv. Ka
zimiero kolegijoje Romoje. 
ii——n liB—CiŪ

MARKSO PAVIRŠIAUS FO
TOGRAFAVIMUI daromaspal 
vų optimizacija, paskaitoje iš 
dėstyta daktaro Vytauto Kle
mo, yra įtraukta Intenational 
Astronautical Federacijos XX 
Kongreso programon. Kongre 
sas įvyko spalio 10-14 dieno 
mis Mar de Plata, Argenti
noje.

LOS ANGELES LIETUVIAI,
KALIFORNIJA

LIETUVIŠKOSIOS INSTITU 
CIJOS. Tame pačiame vaka 
rioiame JAV pakraštyje esan 
čiame mieste gyvena gausiai 
lietuviai. Jie turi ten savo 
šv. Kazimiero gražią balny
čių. Prie jos veikia didelis 
lietuviškas choras vadovauja
mas muziko Br. Budriūno, 
Veikia ir Seselių Kazimierie- 
čių vadovaujama parapijos 
mokykla su 300 mokinių. Mo 
kykloje yra kasdien dėstoma 
ir lietuvių kalba.
II——U 
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ŠEŠTADIENIO MOKYKLĖ
LĖ irgi veikia. Jai 11 metų 
vadovavęs Ignas Medžiukas 
šiemet tik pasitraukė. Be to, 
Ateitininkai Sendraugiai šie
met buvo suorganizavę VAI
KŲ AIKŠTELĘ, kuri per du 
sii puse mėnesio veikė dviem 
pamainom po 15 vaikučių.
»■ Tinimui 
:i——0

TURI R -DlJO-VALANDÉ- 
LĘ, kuri spalio 25 dieną su
ruošė didelį vakarą - balių, ir 
iliustruotą, poeto Bernardo 
Brazdžionio redaguojamą, žur 
nalą «Lietuvių Dienos», labai 
mėgiamą visų JAV ir Kana- 
gos lietuvių. Sis žurnalas turi 
straipsnių ir anglų kalba bei 
paaiškinimus p-ie fotografijų 
dviem kalbom, kad galėtų su 
prasti ir lietuviškai nebemo
ką tautiočiai.

VEIKLUS LIETUVIŲ INŽI
NIERIŲ IR ARCH TEKTŲ Są 
jungos skyrius, kuris suruo
šia paskaitas, diskusijas ir 
vakarus bei kitokius parengi 
mus. Vien Los Angeles mies
te priskaitoma apie 150 di
plomuotų lietuvių inžinierių 
ir architektų.

Negaluoja generolas STA
SYS RAŠTIKIS, buvęs Lietu-

1969 ffi lapkričio 21 d 

vos kariuomenės vadas. Jis 
gyvena netoli Los Angeles, 
Monterey miestelyje ir buvo 
planavęs persikelti

į šį miestą Tačiau jo 
sveikatai pablogėjus vis ne
gali. Jis buvo sužeistas Ne
priklausomybės kovose ir da
bar žaizda kojoje vėl atsi
naujino.
n——iii
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KAS TAI YRA?

Šių laikų tautosaka Lietu
voj — tai bloga prasme popu 
Hariu dalykų pavadinimai. Ap 
šliaukantieji Lietuvoje jau 
yra atvežę šiokią tų «terminų 
žodynėlio» užuomazgą. Pavyz 
džiui:

BOMBA — atmatinių mės
galių prikimštas storos žar
nos galas, kamuolio pavidalo. 
Sprogsta (nusikeikimais) ne 
kamuolys, o va gytojas, kai 
paragauna.

KLARNETAS — nulupta kar 
vės uodega, sriubinės mėsos 
vietoj. Suvynioti mados (arba 
popierio) nėra, tai kai kas nu 
supirkęs nešasi, visas mies
tas grožisi «klavišiais».

ŠUNIES DŽIAUGSMAS - pi 
giausia (dažniausiai nesun 
kiai gaunama) dešra, iš bė
dos ir žmonių valgoma.

VANGERKOS - caro lai
kais; moteriški batukai su au 
liukais; dabar — karvės koja 
galiai (panaši paskirtis, kaip 
Klarneto).

SILKĖ — nepriklauso į mais 
to skyrių; tai pionieriaus ka
klaryšis! Daugelis vaikų dėvi 
tik mokykloj, išėję nusitrau
kia ir į kišenę. Jei ateinamo 
kyklon užmiršęs užsirišti, ki
ti įspėja; «Kur gi tavo silkė!»

BAJORŲ GŪŽTA — namai 
(Kaune), kur gyvena miesto 
partijos ir administracijos di
duomenė.

KREMLIUS — tas pats, kaip 
Bajorų Gūžta, tik Šiauliuose'.

Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

(pabaiga)

DAINA SUVEDĖ

Jau*buvo vidurdienis. Mes vis tebekeliavo
me toiyn ir tolyn, tikėdamies prieiti kokį mies
telį. Bet miestelio kaip nėr, taip nėr. Pykome už 
tą nelemtą išgąstį su zebu banda. Jei ne tas, tai 
būtume raitelio pasiklausę, kur čia kokio mies
telio esama. Pradėjo troškinti troškulys. Nors tu
rėjom apelsinų, bet jie maža tegalėjo padėti.

Dar ilgai ėjome, kai užėjome ant aukšto 
kalno ir nutarėm grįžti. Staiga išgirdom lyg dai
nos aidą plaukiantį. Iš pradžių viskas liejosi 
draugėn, paskui vis aiškiau. Ir kai nustebę ūžė 
mėme kvapą ir išsižioję ėmėm klausytis, jau at- 
pažinome tikrą lietuvišką melodiją, nors atskirų 
žodžių ir negalėjom suprasti. Ir taip kartojosi 
keletą kartų.

— Tikrai čia turėsim rasti lietuvių — tvir
tinau. Visi, žinoma, pritarė, ir, paėjėję keliu pa
matėme pakalnėje raudonų stogų kaimelį, kur 
krutėjo žmonės. Pakalnė čia buvo iabai stati ir 
apaugusi neperžengiamais, labai susiraizgiusiais 
krūmokšniais, nuo pat šaknų iki viršūnių aštriais 
dygliais apaugusių. Jokiu būdu nebūtų galima 
pra lįsti nesusidraskius rūbų ir nesusikruvinus. 

Vedu draugus. Būtinai reikia susirasti kelią į pa 
kalnę, susitikti dainininkus, pasikalbėti. Juk jau 
kiek mėnesių praslinko, kaip mes nematome ki
tų lietuvių!

Ilgą kelią nuklampojom iki, apėję kalną, 
patekom kaiman. Buvom girdėję, jog esą planta
cijų, į kurias nevalia užeiti kilų plantacijų kolo
nistams. Todėl prisiartinę prie pirmojo namuko 
pasiteiravome, ar čia galima įeiti.

— Kodėl ne? Čia yra jūsų tautiečių — pa
aiškino.

Atsikvėpę, jau laisvai drožėme į kitą kaimo 
galą. Nenuėjom dar nė pusės kaimo, kai. čia pat 
armonika sučirškė lietuvišką polkutę. Mus apsto
jo keletas lietuvių. Pasipylė klausimai:

— Kas? Iš kur? Kaip? Ar seniai? —
Tuojau traukė visus vidun, trobon ir prasi

dėjo vaišės. Siūlė pingos, kiek kas norėjom. Iš
sikalbėjome, išsiaiškinome. Jų čia gyvenama jau 
daugiau ne metai. Esą jau ir prasigyvenusių. Tu 
rį po keletą kiaulių, pulkus vištų, bet nežiną, ar 
čia paliksią ilgiau. Ketinę vykti į miestą, ir tt.

Teiravomės, ar jie nežiną ką nors apie S. 
Paulo mieste einantį lietuvišką laikraštį. Girdė
ję, bet jo nematę. Pasiskundėm likimu, išsikalbę 
jomė ir ruošėmės grįžti namo. Užsipuolė prašyti 
kad pasiliktume, kad pernakvotume.

— Pavakaruosim, pasišoksim — kalbėjo vie 

*

na lietuvaičių.
Nesutikome, ir, prisiminę savo kelionės tiks 

lą, paklausėme, ar toli iš čia koks miestelis. Ąt 
sakė, jog nesą arti jokio miestelio. Tiek to. Bet 
vistiek turėsim ko papasakoti, sugrįžę. Iki kal
no palydėti, nuoširdžiai atsisveikinę, skuitėm 
namo.

Saulutė buvo j*u seniai nusileidus, kai su- * 
žinojom, jog iki namų dar visas 15 kilometrų. 
Paspartinom žingsniūs. Kai kuriose vietose gerai 
pasitarnavo susivokti mūsų paliktieji ženklai. Dar 
nebuvom priėję upės, kai sutemo. Patamsyje ne 
pastebėjom, kad būta dviejų kelią. Priėję upę 
nustebom, pamatę priešais medinį tiltą, Argi bū 
tumėm paklydę, spėliojome. Nebuvo ko kito pa
siklausti, o eiti visvien reikėjo, tai. ir ėj< me «ant 
lainės». Kaip pradžiugome priėję tą patį mišką, 
per kurį iškirstas tas pats kelias, kuriuo šį rytą 
ėjome.

Pasiekę savąjį kaimą, savuosius radome 
jau susirūpinusius, bene būsim kur dingę. Visi 
susirinko pasiklausyti mūsų nuotykių, o pasako
ti mes tai mokėjome.
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Gyvybės Ženklai
Gyvesnieji laisvojo pasaulio lietuviai kiek galėdami daž 

niau susiburia drauge pabuvoti, pasilinksminti, pasitarti. Yra 
įvairiausių susibūrimo formų: rengiamos lietuvių dienos, dai
nų ir šokių šventės, vaidinimai, koncertai, parodos, stovy
klos, suvažiavimai ir tt. Ar visi tie ir panašūs susibūrimai 
yra tik paprastas mūsų pasižmonėjimas, ar jie turi kokią di
desnę reikšmę bei svarbą? Turi.

VISI KULTŪRINGI MUSŲ SUSIBŪRIMAI YRA
ŽENKLAI LIETUVIŠKOJO GYVASTINGUMO.

Kol mūsų tautiečiai turės energijos rengti šventes, vai 
dinimus, koncertus ir juose gausiau dalyvauti, tol galėsime 
sakyti, kad lietuviai tame krašte tebėra gyvi, kad dar ne- 
paskendo amerikinėje ar brazilinėje žmonių jūroje.

Juk mūsų tautiečiai gyvena plačiai išsiblaškę. Daugelis 
tik retai tesueina su savo tautiečiais ir visą iaiką alsuoja 
svetimo darbo ir gyvenamosios aplinkos atmosfera. Atsilei
džia dvasiniai ryšiai su sava kultūra, su tauta, su jos pu]9U

Didesnio masto šventės, kurios sutraukia jei ne tūkstan 
čius tai bent šimtus asmenų, teikia progą bent trumpu metu 
sugrįžti lietuviškon atmoeferon, pabendrauti su savo tautie
čiais, pasigėrėti lietuvišku menu ir pajusti bendrą savos tau
tos pulsą, kurie didesniame bū yje ima žymiai tvirčiau plak
ti. Tokiais atvejais kiekvienas pajunta, kad j s nėra vieni
šas, pasmerktas dingti svetimųjų masėje, kad su juo yra 
tūkstančiai, gyveną tokiais pat rūpesčiais.

PATIKRINIMAS

Mūsų šventės, koncertai, parengimai yra akivaizdus pa
tikrinimas mūsų kultūrinio ir visuomeninio pajėgumo bei su 
«įpratimo, Jei šventės ir koncertų rengėjai įstengia duoti 
brandžią kultūrinę programą, reiškia, kad dar yra kolonijoje 
pakankamai kultūrinių pajėgų, liudijančių aplamai dvasinį 
mūsų dėmesį. Jei šventė praeina be žymesnės programos, 
matyti kad stinga pajėgių talentų, organizatorių ir tais reika

MŪSŲ LIETUVA

lais besidominčių asmenų, kurie paprastai išauga iš visuo
menės, besidominčios kultūrinėmis vertybėmis. Taigi, kiek
viena didesnio masto šventė, parengimas yra kultūrinis ba
rometras ne tik sceninės ar chorinės programos atlikėjams 
bet ir pačiai visuomenei. Jei bendruomenė yra abejinga kul 
tūrinėms vertybėms, jei nesirūpina ugdyti ir palaikyti savo 
talentus, jei nevertina pasišventėlių pastangų, tai iš jos ne
iškyla pajėgūs talentai. Tada skundžiamės, kad, nėra akto
rių, solistų, muzikų, dirigentų ir kitų. Bet iš Kur jie atsiras, 
jeigu visuomenė nesidomi jų kilimu, o bandančius kilti ue 
tik neremia, bet pamatome tik tada, kai jie iškyla svetimųjų 
visuomenėje ir tampa jos įvertinti. Didesnės mūsų šventės, 
parengimai turėtų būti geriausia vieta ir proga saviems ta
lentams pasirodyti, kilti, skatinti, o visuomenei — pasigėrėti 
jų pastangomis. Tai bruožas, kuris visai šventei, parengimui 
duoda kultūrinį veidą. Be*jo mūsų parengimai virstų tik pa
prastais «kermošiais», kur susirenka alučio ir kitokių gėri- 
lių mėgėjai, kuriems kultūrinė programa nė kiek neįdomi. 
Kad šitaip neišsigimtume, kad lietuviškos kultūros srautas 
neišdžiūtų, kad ir iš jaunosios savo kartos sulauktume lietu 
viškąją kultūrą palaikančių ir ją kuriančių bei toliau perduo 
dančių asmenų, mes džiaugiamės kiekvienu kultūringu užsi
mojimu, kiėkuienu parengimu, einame juo pasigėrėti ir savo 
bei savo jaunimo lietuvišką širdį atgaivinti, jos pulsą susti- 
printi.

Libano painiava
PETRAS PAKALNIS

Praėjusių metų pabaigoj du 
arabai partizanai, pasislėpę 
Graikijos erodrome, užpuolė 
žydų lėktuvą ir labai sužalo
jo, nušovė vieną keleivį ir su 
žeidė vieną moterį, Už tai at- 
sikeršydami, žydai nuskrido į 
Beirutą ir sudaužė 13 Libano 
lėktuvų. Tai buvo pažemini
mas Libano karininkams, ir 
jie pradėjo spausti valdžią, 
kad sudraustų arabų partiza
nus.

Libano vyriausybė stengėsi 
nesikiški į žydų ir arabų peš 
tynęs. Mat, Libano gyvento
jai susideda iš krikščionių ir 
arabų, o vyriausybė gerai iš
balansuota. Be to, Libano plia 
žai visuomet pilni turistų ku 
rie, kilus karui pabėgtų, o su 
jais, žinoma, ir užsienio va
liuta Reikia dar pridėti, kad 
Beiruto bankuose arabai milį 
jonieriai laiko padėję savo 
pinigus. Todėl Libano val
džia stengiasi, kad , krašte 
viešpatautų tvarka ir taika.

Neseniai tą taiką pažeidė 
arabai partizanai, kurie pra
dėjo užpuldinėti žydus. Kai 
Libano vyriausybė jiems įsa 
kė laikytis ramiai, jie nepa

klausė ir pradėjo slinkti į Iz 
raelio pasienį. Tada Libano 
valdžia pasiuntė kariuomenės 
daliniu ir pradėjo supti ara
bų partizanus.*

Libano krašte kilo mažas 
pilietinis karas, ir niekas ne
gali pramatyti, kaip jis baig
sis.

Savaime aišku, Libano vy
riausybė sutvarkyti arabų par 
tizanus. Bet į šią nelaimingą 
painiavą pradėjo maišytis ir 
kitų kraštų arabai. Visų pir
ma partizanų radijo stotis Kai 
re paskelbė žinią, kad Libano 
Libano vyriausybė «išskerdė 
partizanus». Toji žinia sukė
lė arabų pasipiktinimą Tuo
kart Pietų Jemenas nutraukė 
diplomatinius santykius su Li 
banu, o Libija atšaukė savo 
pasiuntinį iš Beiruto. Egipto 
prezidentas Nasseris šį kartą 
pasitenkino protestu, sakyda
mas, kad «arabų kulkos yra 
nukreiptos klaidinga kryp
timi».

Sirijos reakcija buvo karš
tesnė, Ji uždarė Libano rube- 
žių ir davė suprasti, kad ki
šis į Libano reikalus. Tuo pa
čiu laiku arabų partizanai pra
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dėjo pulti iš Sirijos tris Liba
no miestus; Massmą, Al Ari- 
dą ir Buųuią. Nuvykęs į Iron 
tą, vienas JAV žurnalistas su 
sitiko su partizanų vadu, ku 
ris jam taip pareiškė; «Mes 
atėjome čia kovoti prieš Iz
raelį, bet Libano kariuomenė 
nori mus išvaryti. Mes nori
me parodyti, kad ji negali įsa 
kyti, ką mes turime daryti».

Antra vertus, ir žydai nega 
li toleruoti, kad arabų partiza 
nai užpultų jų valstybę iš Li
bano teritorijos. Todėl Izrae
lio ministério pirmininko pa
vaduotojas pareiškė, kad «Iz
raelis negali būti indiferentiš 
kas tam, kas vyksta Libane. 
Jis negali leisti, kad esama 
padėtis dar pablogėtų».

Pažiūrėjus į žemėlapį, yra 
aišku, kad, jei Sirijos kariuo
menė žygiuos į Libaną, Izrae 
lio tankai gali įlengvai užimti 
Damaską, Sirijos sostinę. Tai 
žino ir Sirijos vyriausybė. To 
dėl visų suinteresuotų pol ti
ku akys nukreiptos į Kairą, 
kur vyksta Libano ir Egipto 
atstovų pasitarimai Tuo tar
pu ten sutarta, kad «arabų 
partizanai turės ribotą laisvę 
judėti su sąlyga, kad tai ne
prieštarautų Libanof.saugumui 
ir suverenumui», Buvo paskli
dęs gandas, kad tarp arabų 
partizanų ir Libano kariuome 
nės jau sutartos karo paliau
bos, bet tą gandą paneigė Li
bano vyriausybė.

Lyg to neužtektų, pradėjo 
peštis ir Libano studentai a- 
merikiečių universitete Beiru 
te. Tą universitetą įsteigė JAV 
protestantai 1866 m. Šiandien 
jį lanko 3.000 studentų. Apie 
200 studentų pritariančių vy
riausybei, užpuolė partizanus 
palaikančius studentus. Polici 
ja į studentų riaušes nesiki
ša, bet žiūri, kad jos nepersi
mestų į miestą.

Nežinia, kuria kryptimi pa
suks Libano preziden as; ar 
jis duos laisvę partizanams, 
ar bandys juos sudrausti. JAV 
prezidentas pareiškė, kad rei 
ketų kalbėtis su rusais apie 
Artimųjų Rytų padėtį. Padė
tis paini, gali vėl užsiliepsno 
ii žydų-arabų karas.

Musu vieta ir vaidmuo
Tamsią audringą naktį ke

leivis vis dairosi, kur gal pa
matys kokį žiburėlį. Žiburė
lis parodytų jam kelią pasto
gėn nuo darganos.

Žmonija iiuo metu išgyve
na tamsius audringus laikus- 
Daugelis dairomės, teirauja
mės, ieškome užuovėjos, švie 
sos, šilimos savo gyvenimui, 
tvirto grunto kojoms.

Bažnyčios Visuotinis suva
žiavimas Vatikane, svarstė 
tiek visos žmonijos "dabartinę 
padėtį, tiek ir dar labiau Ka
talikų Bažnyčios padėtį tame 
maišačių krečiamame pasau
lyje- Tų svarstymų vaisius 
buvo taip vadinama «pastora 

cine (sielovadinė) konstituci
ja apie «Bažnyčią darbartinia 
me pasaulyje». Tas raštas ta
ri labai svarių, visų katalikų 
gyvenimui praktiškų ir svar
bių minčių, tai imamės su jo 
mis supažindinti ML skaity
tojus.

ĮVADAS
GLAUDUS BAŽNYČIOS 

RYŠYS SU VI; A ŽMONIJOS
ŠEIMA.

Kristaus mokiniai dalijasi)» 
džiaugsmu ir viltimi, liūdesiu 
ir sielvartu su dabartinio me
to. žmonėmis, ypač su netur
tingaisiais ir visai prispaus
taisiais. Visa, kas tikrai žmo 

giška, randa atgars, ir jų šir
dyse. Juk jie yra bendruome- 
nėn susibūrę žmonės, sujung
ti Kristuje, priėmę visiems 
skirtas išganymo tiesas ir, 
Švento; Dvasios vadovaujami- 
keliauja į Tėvo karalystę. Tad 
jie iš tikro jaučiasi glaudžiai 
susieti su žmonijos ici a i** 
jos istorija.

Vatikano II Susirinkimas .. 
kreipiasi į visus žmoaes. Jis 
nori visiems išdėstyti, kaip su 
pranta Bažnyčios buvimą ir 
veiklą dabartiniame pasau
lyje.

Susirinkimas turi prieš akis 
žmonių pasauli, tai yra ištisą 
žmonijos šeimą su visa tikro
ve, kurioje gyvena. Tas pa
saulis yra žmonių g minės is 
torij-iS scena, paženklinta jos 
pastangomis, pralaimėjimais 
ir pergalėmis. Krikščionys ti
ki, jog tas pasaulis yra su
kurtas ir palaikomas Kūrėjo 
meilės Jis yra patekęs į nuo 

dėmės vergiją, bet Piktojo ga 
\lybę sutrupinusio nukryžiuo
tojo ir prisikėlusiojo Kristaus 
išvaduotas, kad būtų perkeis
tas ir atbaigtas, kaip Dievo 
suplanuota.

Nors mūsų dienomis žmoni 
ja stebisi savo išradimais ir 
galia, bet dažnai baimingai 
klausia savęs apie šiandienio 
pasaulio išsivystymą, žmo
gaus vietą ir uždavinį visato
je, jo asmeninių ir uendruo- 
meninių siekimų prasmę, pa
galiau apie galutinį daiktų ir 
žmonių tikslą.

Susirinkimas, visos Kristaus 
sutelktos i ievo tautos tikėji
mo liudininkas ir aiškintojas, 
nori parodyti, kokia jungtis, 
pagarba ir meilė sieja tą Die 
vo tautą su visa žmonių šei
ma, kuriai ji prikauso. Jis to 
negali iškalbingiau padaryti, 
kaip užmegzdamas pokalbį 
apie tas įvairias problemas, 
paskleisdamas iš Evangelijos 
paimtą šviesą ir pateikdamas 

išganingų jėgų, kurias pati 
Bažnyčia, Šventosios Dvasios 
vadovaujama, gavo iš savo 
Steigėjo. Kadangi^siekiama iš 
saugoti žmogaus asmenį *r 
ir atnaujinti žmonių bendruo
menę, viso mūsų aiškinimo 
centre stovės žmogus — vi
sas ir pilnas žmogus, su kū 
nu ir siela, širdimi ir sąžine, 
protu ir valia

Šventasis Susirinkimas skel 
bia nepaprastai aukštą žmo
gaus pašaukimą. Tvirtindamas 
jog jame yra įdiegta dieviš
ka sėkla, jis siūlo žmonijai 
nuoširdžią Bažnyčios talką 
kurti tam pašaukimui deran
čią, visus apjungiančią brolių 
bendruomenę. Bažnyčia nesi- 
vaduoja jokiais žemiškais troš 
kimais, bet siekia tik vieno 
dalyko: Šventosios Dvasios va 
dovaujama tęsd darbą, kurio 
ėmėsi Kristus. Jis gi atėjo į 
pasalį būti tiesos liudininku; 
atėjo ne smerkti, o gelbėti ir 
tarnauti
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Kalbos Reikalai
Ar lietuviai išeivijoje išliks lietuviai, tai di

dele dalimi priklauso nuo jaunimo sugebėjimo 
vartoti savo tėvų kalbą. O ar jaunimas sugebės 
vartoti savo tėvų kalbą tai priklauso nuo tėvų 
sumanumo ir pastangų įskiepyti savo vaikams 
lietuvių kalbos meilę.

Šiuo metu diaelė jaunimo dalis labai silp
nai bemoka ir retai tesinaudoja lietuvių kalba, 
dažnai su ryškiu svetimu akcentu-ištarimu. Tai 
mdo, kad savą kalbą palaikyti ir puoselėti bra
ziliškoje aplinkoje yra sunku. Bet gęstant lietu
vių kalbai, su laiku miršta ir lietuvybės pajuti
mas. Dr. Juozas Girnius taikliai pastebi kad kai 
ba yra «ir pagrindinis kilmės liudijimas ir tauti
nio apsisprendimo išpažinimas». Tai yra, jog žmo 
nės, kurie nusistato ir namie kalbasi tik savo 
tėvų kalbą, aiškiai įrodo, jog nori būti ir likti 
lietuviai.

KAM PIRMENYBĖ

Kartą nusistačius likti lietuviais, kur mes 
begyventume, pirmas ir svarbiausias dalykas yra 
jau nuo lopšio mokyti vaikus tik lietuviškai, t.y. 
lietuvių kalbai namie atiduoti pirmąją vietą, Tai 
yra labai svarbu ir dėl to, kad lietuvių kalba 
yra žymiai gausesnė, įvairesnė ir painesnė už 
brazilų ir anglų kalbas Mažiems vaikams antrai 
siais, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais jokia 
kalba nėra sunki, jei tik ji yra gausiai naudoja
ma jo aplinkoje. Jau antrųjų metukų pradžioje 
kūdikis turi susidaręs pagrindinius garsus, 
kurie yra reikalingi bet kuriai kalbai — lietuvių 
prancūzų, vokiečių, kinų ar žydų. Todėl kartais 
motinoms atrodo, kad vaikas pradėjo kalbėti sve

tima kalba,
Iš kitos pusės reikia pabrėžti, auklėtojų 

patirtą faktą, kad didžiuma vaikų išmoks
ta gramatiškai kalbėti dvejų metų laikotarpyje, 
tai yra tarp vieno su puse ir trijų su puse 'me
tų. Tai rodo mažo vaiko nepaprastą sugebėjimą 
kalboms.

Ankstyvas vaiko įvedimas į brazilų kalbą 
jau pasmerkia mirti lietuvių kalbą. Mes žinome, 
kad vaikas gyvens braziliškoje aplinkoje. Todėl 
jis tą kaluą išmoks be jokių sunkumų,tkaip an- 
t ąją kalbą. Teisingai kalbas naudojant vaikas 
gali iš karto mokytis dvi ar tris kalbas. Mokant 
iš pradžių lietuvių kalbą, ji yra lengvai išmoks
tama.

Ir tokių šveicarų, kur beveik visi kalba tri
mis kalbomis, pavyzdys rodo, jog vaikai gali iš
mokti keletą kalbų grynai kalbėti, be jokio ak
cento. Reikia tik, kad tėvai namie tik lietuviš
kai kalbėtųsi, o mokykla kad pridėtų reikalingą 
gramatiką ir sintaksę. Tat tėvai ir moky&la turi 
bendradarbiauti.

Šitas mintis išdėstė psichologijos ir vaikų 
auklėjimo didelis žinovas profesorius dr. Justas 
Pikūnae. Jo paties vaikai iki‘mokyklinio amžiaus 
buvo mokomi tik lietuviškai. Mokyklon nuėję 
greit išmoko gražiausiai ir angliškai ir dabar 
abiem kalbom lygiai gražiai kalba. Jo ir dauge
lio kitų pavyzdys rodo, jog yra galima ir jįBrazi 
lijoje išmokyt vaikus tėvų krašto kalbos, ir kad 
dėlto niekas nenukenčia. Tik reikia nuo lopšio 
pradėti su lietuvių kalba. Tai įsidėmėtina mielo 
sioms mūsų lietuviškoms šeimoms.

(Bus daugiau)
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NUSPRENDĖ

Okupuotos Lietuvos kaimo 
pradžios mokykloje kartą mo 
kinys dvi dienas neatėjo į pa 
mokas. Kai jis atėjo, mokyto
jas klausia, kodėl dvi dienas 
praleidęs pamokas. Vaikaš tei 
sinasi:

— Mama išskalbė kelnes, 
Kol išdžiūvo, kol sulopė, taip 
ir praėjo diena.

— Tai viena diena, o tu ne 
buvai dvi dienas? — vėl klau
sia mokytojas.

— Antrą dieną aš buvau 
atėjęs į mokyklą,..

Bęt klasėje nebuvai, kaip 
tai atsitiko?

— Mat, aš pamačiau kieme padžiautas mo
kytojo kelnes, pagalvojau, kad pamokų nebus ir 
parėjau namo.

DIEVO SYPSNIS
MYKOLAS VAITKUS

Kai, praskleidus ryto dangą, 
saulė žvelgė man į langą, 
iš rasoto alko tolio 
pasirodė ji, gražuolė;

Ji, pilkoji voverėlė, 
kur su saule atsikėlė 
ir atskrido čion j aikštę 
labo ryto man pareikšti, 

pievoj pasimaivyt dailiai, 
pasigirti šilko kailiu 
pavėdinti uodegaitę,^ 
o ir kitą grožio kraitį, 
kokį grūdą susirasti, 
atsitūpus užsikąsti, 
šelmės žvilgsnį žmogui mesti, 
kaip gražuolių būdas esti, 
lyg sakytų: «Ką, gal nori 
su manim pažaist padoriai?
Eikš, pagauk! — klevan kaip žaibas 
švysteli kūnelis laibas, 
Taip gražu tai. Prie krūtinės 
ją priglaustum, iš skrynios 
duotum riešutą — juk baisiai 
myli ją... Giedriai šypsaisi.
Ją bekurdamas Kūrėjas 
bus gal irgi šyptelėjęs 
ir įkūręs joj to šypsnio 
savaisingai mielą žybsnį.

Conhecer,
91.
Qual ê a palavra escrita 

corretamente?
A. péle
B. pelė
C. pêlé

92/
Responder sem**erros à se

guinte pergunta; Ką aš ma
tau?

A. aš matau knyga
B. aš matau kniga
C: aš matau knygą

93.
Na gramática usa-se fre

quentemente as palavras «ti
krinis» e «bendrinis». Entre 
os três substantivos abaixo 
apenas um ê «tikrinis», Qual?

A. namas
B. dvasia
C. Jonas

9i.
Sem olhar no mapa da Li

tuânia, responder; o que en
contramos a oeste da Li
tuânia?

aprender...
A. Mar Báltico
B. Rússia
C. Letônia

95.
A cidade de Kaunas acha' 

se na confluência de dois 
rios. Sendo Nemunas um de
les, qual é o outro?

A. Nemunas e Dubysa
B. Nemunas e Neris
C. Nemunas e Šešupė

96.
Vienas stalas — keli stalai 
Vienas vyras — keli vyrai 
Vienas paukštis — keli...
A. keli paukštei
B. keli paukščei
C. keli paukščiai

97.
A mamãe, o papai, ou tal

vez o titio tenham falado sô- 
bre a cidade de Jonava. Tal
vez algum dêles tenha nasci
do lá. Mas, onde se encontra 
a cidade de Jonava?

A. perto de Kaunas
B. perto de Jurbarkas
C. perto de Klaipėda

98.
< Kad širdį tau skausmas 

kaip peiliai suspaus, 
Kad žmonės pabėgs ir ta

vęs neužstos.

VIRTUVĖ
X

VARŠKĖČIAI SU BULVĖMIS
BOLINHOS DE RICOTA E BATATA

Pakelk tada širdį nuo že
mės aukščiau 

Ir bus tau be žodžių kentė
ti lengviau»...

Quem ė o autor dêstes 
versos?

A. Jonas Mačiulis
B. Jurgis Baltrušaitis
C. Bernardas Brazdžionis

Ingredientes:
1/2 kg. de ricota
1/2 kg. de batatas
1 ôvo
1 xicara de farinha
1 colher de gordura
1 copo de nata 

sal.
99.
Completar o seguinte 

vėrbio: «Ant palinkusio 
klo visos ožkos...»

A. miega
B. pyksta
C. lipa

100.

PREPARO: '
Descascar as batatas e cozinhar em água e sal. Depois 

de cozidas passar pelo espremedor. Quando esfriarem, adi
cionar a a farinha, a ricota, o ôvo e o sal. Misturar tudo 
maito bem e fazer bolinhos achatados.

Fritar em gordura ou assar em fôrma untada, até fica
rem dourados.

Servir quente com nata ou môlho.
Qual è a resposta para a 

adivinhação: <Du ratu pagiry 
stovi».

A. rankos
B. akys
C. ausys

RESPOSTAS: 91-B, 92-C , 
93-C, 94-A, 95-B, 96-C, 97-A, 
98-A, 99 C, 100-C.
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Nori mus suskaldyti
Spalio 27 d. Vyriausias Lie 

tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
išleido tokį pareiš kimą:

Bostone ir Čikagoje vyksta 
pasiruošimai viešiems koncer 
tams, kuriuos išpildė solistai 
iš okupuotos Lietuvos.

Tuo reikalu VLIKAS turi 
pareigą atkreipti visuomenės, 
kuriai rūpi Lietuvos laisvės 
reikalai, dėmesį į keletą ap
linkybių, kurios pirmu žvilgs
niu gali būti kai kam neryš
kios.

Abejonės negali būti, kad 
pirminė šių koncertų iniciaty 
va ateina iš Lietuvos okupan 
to. Pagrindinis jo su šiais 
koncertais siejamas tikslas 
yra ne lietuviškos kultūros 
puoselėjimas, bet politinė klas 
ta, nes pirmuuoju atveju ne 
būtų suprantamas jau dvide- 
šimt~su viršum metų vykdo
mas žiaurus lietuvių tautos 
genocidas.

Sovietinių pareigūnų tiks
las lietuvių išeivijos atžvilgiu 
aiškus: ją suskaldyti ir suna* 
kinti kaip veiksmingą Lietu 
vos laisvės šauklį, sutaikyti 
išeiviją su esama Lietuvoje 
okupacine padėtimi, kad pa
galiau okupantas galėtų skelb 
ti pasauliui, jog lietuviai esą 
me patenkinti, jog Lietuvos 
užgrobimo nepripažinimas be 
pagrindo.

Lietuvos priešai, siekdami 
paslėpti savo politinius tiks
lus, sąmoningai kreipia lietu
vių dėmesį į kultūrinę pusę. 
Dėl to jie barsto mums lietu 
vių tautosakos bei kultūros 
trupinius. Mes žinome, kad 
Lietuvos menininkais bei ope 
ros solistais galėtų didžiuotis 
bet kas. Suprantamas mums 
ir Lietuvos menininkų noras 
pamatyti Vakarų pasaulį Kiek 
vienas lietuvis asmeniškai bū

tų mums mielas svečias. Ta
čiau už meno trupinius, nors 
jie mums |ir labai brangūs, 
negalime ir neturime teisės 
pamiršti ar išsižadėti Lietu
vos laisvės idėjos.

Šitokių viešų koncertų ren
gėjai gali nesąmoningai virs
ti klastingo okupanto veiklos 
talkininkais.

Tokio pavojaus reikia veag 
ti, juo labiau, kad ne vien tik 
vieši koncertai lemia meno 
kūrybą ir tautinės sąmonės iš 
laikymą. Kiekvieno lietuvio 
individualios pastangos yra 
tautos*kultūros ir žmonių ge
rovės laidas.

Šia proga kviečiame laisvo 
jo pasaulio lietuvius ieškoti 
asmeninių ryšių ir juos sti
printi su pavergtais lietuviais.

(ELTA)
11—1 
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GYVA VLIKO

VEIKLA

Spalio 18 -21 d. VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas 
lankėsi Madride. Visas 4 die
nas jis skyrė nuo spalio 1 die 
uos per Valstybinį Ispanijos 
Radiją pradėti transliuoti lie
tuviškų programų reikalams.

Spalio 18 dieną buvo pa
kviestas pas estų atstovą Is
panijoje ir estų radijo progra 
mos vedėją dr. V Raud’ą va
karienės, kur, kartu su lietu
vių ir latvių programų vedė
jais aptarė pabaltiečių trans
liacijų reikalus.

Spalio 19 dieną susitiko su 
esamais ir numatomais lietu
viškųjų radijo transliacijų dar 
buotojais ir svarstė programų 
paruošimo ir perdavimo klau
simus.

Spalio 20 dieną, lietuvių ir 
estų programų vedėjų lydi
mas, Ispanijos Informacijos 
ir Turizmo Ministerijoj dr. J. 
K. Valiūnas aplankė Ispani
jos Valstybinio Radijo trans
liacijų į užsienį direntorių 
Don Luis de Audrės, Informa 
cijos ir Turizmo Ministerijos 
ryšių skyriaus vedėją Sr. San 
tiago de Pablo, Spaudos De
partamento direktoriaus pava 
duotoją ir juridinio skyriaus 
vedėją bei Madrido Universi
teto teisių fakulteto profeso
rių José Angel Castro Fari
nas. Su visais kalbėjosi apie 
lietuvių radijo programas ir 
pakvietė rytojaus dieną pietų 
į geriausį Madrido viešbutį 

’ RITZ’ą kuriame buvo apsisto 
jęs. Tą pačią dieną vakare tu 
rėjo su lietuviškų transliacijų 
redaktorium pasikalbėjimą, 
trukusį 15 minučių, t. y., visą 
programos laiką, kuris buvo 
perduotas į Lietuvą.

Spalio 21 d. Rl FZ'o viešbu
ty atskiram kambary suruošė 
aukštųjų Ispanijos Informaci
jos ir Turižmo Ministerijos 
pareigūnų garbei pietus, į ku 
riuos atvyko spalio 20 d. ap
lankyti ponai ir estų, latvių 
bei lietuvių programų vedė
jai. Visi pareigūnai parodė pa 
baltiečių problemų supratimą.

Tą pačią dieną Vliko pirmi 
niekas dr. J. K. Valiūnas iš
skrido į Barceloną.

Lietuviškos radijo translia
cijos ligi šiol netrukdomos ir 
gerai girdimos.

(ELTA)

tokį ligonį. Iš pirmo žvilgsnio 
man buvo aišku, kad jis ser 
ga geltonlige. Aš jį gydžiau 
nuo tos ligos tris mėnesius 
Tik kartą geriau įsižiūrėjus 
man paaiškėjo, kad mano 'li
gonis yra japonas. <
II—UI
ÍÍBH—iii

— Tačiau, brangioji Anasta
zija, kodėl neatsakėte į mano 
pirmąjį meilės laišką?

— Ar tai buvo meilės laiš
kas. Aš jį palaikiau receptu..,
u—wi 
ii——ii

TARP VYRU IR ŽMONOS

Visas mūsų turtas yra ma
no atsineštas. Na, sakyk atvi
rai, ką tu turėjai prieš apsi- 
vesdamas?

— Aš turėjau ramumą...
II—UI
ii—ii

IRGI PAAIŠKINIMAS

— Gal Tamstai konjako sti
kliuką? — kreipiasi šeiminin
kas į svečią.

— Ne, dėkui, bijausi įpras
ti — atsako svečias.

—- O, to bijotis nėra mažiau 
šio pagrindo. Aš geriu iš ry
to, prieš pietus, per pietus, 
po piet, vakare ir... vis dėlto 
nesu įpratęs: man jis visai 
nenusibodo I

ĮSIDĖMĖTINI 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 A v.. 
Zelina, Mons. Pfo Ragažins 
kas, Tel. 63-5978.

Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 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, 21 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

nm—ii 
ii—iŠ

IR TAIP PASITAIKO

Du gydytojai kalbasi apie 
sunkumus nnstatyti ligos diag 
nozę. Vienas tai pavaizduoja 
tokiu atsitikimu:

— Vieną kartą aš turėjau

— Man modernioji muzika 
yra stačiai stebuklinga.

— Kodėl?
— Mat, toje muzikoje nėra 

galimybės neteisingą gaidą 
paimti.

—II
Ü—B Ü

Stasys 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 doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS. 352

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

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

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

pardavimai — kreipkitės į 
f

Administradora e Imobiliaria Bernardes Ltda- 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes

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 Pau Io
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LAIKOMOS X
V. Zelina parapijoje kasdii 

ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol.

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

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8,10 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laikot 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vali 
V. Carolina 15 vai.;
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 valų 
Moinho Velho 11,30 valų 
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.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 ŠIŲ O ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SKAITYKITE IF 
PLATINKITE VIE 
N1NTELI PIETŲ AMERIKCS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Liudoya vanduo yra darnai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikune 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

• «acs............•------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- **
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3UA JUATINDIBÂ, 20 — P. OA MOÓCA — SÃG 'PAULO, 13

NEBUS MIŠIŲ

Šį sekmadienį (lapkričio 23 
dieną) nebus mišią 17 vai. Tė 
vų Jėzuitų koplyčioje.

Mišios bus tik 8 ir 10 vai. 
10 valandos mišios skiriamos 
už Lietuvos ^žuvusius karius 
ir partizanus. (

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS RINKIMAI

Baigiasi šios Brazilijos Lie
tuvių Tarybos darbo metas. 
Po Naujų Metų bus renkama 
naujoji Taryba. Rinkimams 
parengti, įvairiose São Paulo 
apylinkėse rinkimų komisi
joms/sudaryti, žmonės apie 
Bendruomenę, Tarybą ir pa
čius rinkimus painformuoti 
dabartinės Tarybos nariai sek 
madieniais lankosi įvairiose 
vilose-bairrūose.

Lapkričio 30 dieną Jonas 
Bagdžius ir Vladas Steponai
tis lankysis Vila Anastacio, 

PAR-CE-LA-MEN-TE
Assim Você poderá pagar qualquer serviço de 

mecânica, funilaria e pintura 
de seu VOLKSWAGEM em nossas oficinas.

Com apresentação dêste anuncio Você receberá
GRATIS ~"~

UMA TROGA DE OLEO de motor de seu VOLKSWAGEM 
(valido somente para os mêses de Outubro e Novembro). 
Rua IBITIRAMA, 1235/1269, Fone 63-2387, V. Prudente

V V ‘V V
ww ww ww ww

ESTAMEL — STASIO MELIUNO, sūnaus 
dirbtuvės atlieka išsimokėtinai

H į visus Jūsų VOLKSWAGEN taisymo ir dažymo darbus. .

w D R. ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

. Especialista em Obstetricia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário.; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio' e Residência RUA DOS TRILHOS 1576 
. Mooca$ Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR JQNAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Conaultorio: Rua Cap: Pacheco Chaves/1206;
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Vila Bonilha ir Vila Prudente 
lietuvius. Su jais susitiks tuo
jau po lietuviškųjų pamaldų.
II—III

VISŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio 30 die
ną 14 valandą Jaunimo Na
muose.

Nepatingėkim susirinkti ir 
drauge smagiai praleisti laiką-

Dėdė Juozas
H—ii
ŪBKMaii

NAUJAGIMIS!

p.p. Birutei ir Jonui Bag- 
džiams, praėjusio pirmadie
nio ankstyvą rytą gimė sūne
lis. Sveikiname laiminguosius 
tėvelius ir linkime naujagi
miui sveikam, linksmam ir 
šauniam vyrui išaugti, savo 
tėvų laimei, lietuvių pasidi
džiavimui ir Dievo garbei I

Maloniai praleisite vakarą, dalyvaudami Vila Anas 
tazijós dr. Jono Basanavičiaus vardo Lietuviu Mokyklos 
Globėjų ruošiamame

ALUČIO B ALIUJE,
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

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

(pabaiga iš 1 pusi.)

KAS~NORl PASIŲSTI DOVANŲ Į LIETUVA bei į kitus 
Sovietų Rusijos kraštus, gali tai padaryti tiesiai iš Bra
zilijos. Čia apmokamas muitas, visi leidimai ir pasiunčia

EMPRESA ULTRA MAR

Rua São Bento, 470, sala 1308, Telefone 33-3468, 
Caixa Postala,591.

Galima supirkti ir pasiųsti medžiagų rūbų ir kitų 
daiktų iki 10 kilogramų svorio. Siunčiant paštu, t.y. lai
vu, iki 3 kilogramų kainuoja 100 naujų kruzeirų, čia ne 
įeina muitas, o tik persiuntimas. Užtrunka kelyje nuo 
3 iki 4 mėnesių.

Siunčiant oro paštu, iki kilogramo, kainuoja 110 
naujų kruzeirų ir užtrunka tris savaites.

Kad siuntiniai bus pristatyti acįčesatui, tai garan
tuoja Sovietų Valdžios įstaiga Vniešposylkorgas.

•VILA PRUDENTE

Prudentes lietuviai nepa
mirškite, jūsų — lietuviško
sios pamaldos bus laikomos 
paskutinį kiekvieno mėnesio 
sekmadienį neseniai atidary
toje fiSão Carlos bažnyčioje, 
nebe ten kur seniau buvo 
laikomos — Orfanato koply
čioje. Laikas tas pats — 18 
valanda. įėjimas bažnyčion iš 
Rua do Oratório netoli Or
fanato.

yZelina
GRACS-I GEGUŽINĖ

Praeitą sekmadienį, lapkri
čio 16 dieną, buvo gegužinė 
į Santos, Praia Grande, iš Vi
la Zelinos ir Casa Verde at

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

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

vyko tautiečiai ir tautietės 
dviem autobusais. Nors kar
tais ir užėjo lietus, bet ta
čiau visų buvo gera nuotai
ka. Šią tradicinę gegužinę su 
organizavo Švento Juozapo 
Vyrų Brolija,^

įdomi buvo išvyka į Po 
ços de Caldas. I ją dviem au 
tobusais išvyko iš Vila Ber- 
tioga, Vila Zelina ir kitų prie 
miesčių jau praeitą penkta
dienį. Ekskursantai turėjo pro 
gos pamatyti daug gražių vie 
tovių, pastatų ir bažnyčių, 
Prisižiūrėjo ir garsiųjų Po
ços de Caldas gydomųjų vo
nių; Išvyką suorganizavo Jo 
nas Bagdžius su draugais.

Grįžo atgal visi patenkinti 
savo kelone sekmadienio vė
lų vakarą.
HM—n
iŪBMUnii

net visai Bažnyčiai; taip pat 
atmetame blogais tikslais da
romą sumaišymą tų klaidon 
nukrypusių veiksmų su sie
kiais ir veikla daugybės vys-
kupų, kunigų ir pasauliečių 
katalikų, pasišventusių evan
gelizacijos darbui, kuris suar 
tina juos su neturtingaisiais 
ir įjungia į tikrojo žmogaus 
sukilninimo ir pakėlimo uždą 
vinius.

JĖZUITAI NEDALYVAVO.

Kristaus Karaliaus Kolegi
jos — Kunigų Seminarijos São 
Leopoldo mieste prie Porto 
Alegre jėzuitų vyresnysis per 
spaudą paskelbė: nei vienas 
šios seminarijos kunigas ar 
seminaristas jėzuitas nesuim 
tas. Tik keletas buvo iškvies
ti paaiškinimams.

Suimtasis kunigas Camilo 
.Borrué Garcia jau prieš 20 
dienų buvo išstojęs iš Jėzui
tų Ordino, bet visai dėl kitų 
motyvų. Suimtasis domininko
nų klierikas Cartlos Alberto 

-Libanio Cristo, vadinamasis 
<Frei Beto» tik studijavo šio
je kunigų seminarijoje, kaip 
visa eilė kitų vienuolijų klie
rikų. Seminarijos vadovybė 
nepastebėjo jokios jų subver- 
syvios veiklos. Gi paskelbto
ji rasta subversyvi literatūra 
— tai studijų knygos ir iškar
pos iš laikraščių, viešai ir le 
galiai parduodamų visoje Bra 
zilijoje.

Domininkonų yra suimtas 
tik vienas kunigas ir keletas 
seminaristų.

PAIEŠKO

Petkevičius Jonas,-kilęs iš 
Trakų apskrities, Varniškių 
kaimo, paieško savo seserų 
Leosės ir Emilijos, abi ištekė 
jusios. Jos išyyko 1925 me. 
tais į Braziliją. Kas žino, pra 
nešti jam pačiam: Stavgavel 
Szerecinski ui.

Armii Czerwonej 20a
Poland Europe
Petkiewicz Jan.

I!E—»ĮĮ 
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KAIP LAIMĖTI

Skautų kūrėjas Lo’d-Baden 
Powell rašo: «Žmogus kasdien 
praeidavo viena purvina gat
vele. Čia jis matėt-liesą ber
niuką, niūriu veidu ir blogai 
išsivysčiusiais sąnariais, žąi- 
dž antį su banano žieve prie 
kanalizacijos skylės. Žmogus 
jam linktelėjo; — berniukas 
išsigandęs susitraukė. Kitą 
dieną žmogus vėl linktelėjo. 
Berniukas nusprendė, kad nė 
ra ko bijotis ir.s pjovė į jį. Se 
kančią dieną mažis tik spok
sojo. Po,kiek laiko mažasis 
nusišypsojo į sveikinimą. Pa
galiau žmogus visai £ triumfa
vo, kai berniukas laukė jo 
prie gatvės kampo ir paėmė 
jo pirštus į savo mažytį kumš 
telį».

/

6


	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00120
	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00121
	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00122
	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00123
	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00124
	1969-06-16-nr47-MUSU-LIETUVA-00125

