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PLAČIAJAME PASAULYJE

Urazitlja

dą. Iš pradžių skrydis vyko
normaliu būdu.
DIDŽIULIO SVORIO [R

PAKVIETĖ I EXPO 70

KAINOS.

Japonijos vyskupai pakvie
tė São Paulo arkivyskupą kar
dinolą Agnelo Rossi atvykti į
Japonijoje vykstančią Tarp
tautinę Parodą EXPO 70. Kar
dinoias išvyko ten balandžio
6 dieną, lydimas savo sekre
toriaus mons. Expedito ir ka
taiikų misijos japonams Bra
zilijoje vyresniojo kun. Igna
cio Takeucihi, S.J. Japonijoje
jis taip pat tarsis ^su vysku
pais dėl abiejų katalikiškųjų
bendruomenių didesnio ben
dradarbiavimo.

O *as erdvėlaivis Apolonas
13 yra labai sunkus. Sveria
jis su kuro medžiaga 134 su
puse tonos, net 13 tonų sun
kesnis, kaip ankstyvesnis Apo
ionas 12. Visą beveik tą skir
tumą sudaro kuras. Jis su
kelione kainuos J\V ėms net
375 milijonai dolerių
Erdvėlaivį vairuoja trys as
tronautai — Jammes Loveli,
komendantas, ir Fred Haise
bei John bwigert, kuris pa
vaduoja dėl prasidedančios U
gos negalėjusi skristi Tomą
Matiagly. Šie du paskutiniai
nusileis ant Mėnulio ir išbus
jame 33 vala das.
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300 PÜL CI INKŲ DAUG AU

Jų siekiai yra, pirmiausia,
įgyti vis daugiau patyrimo to
kiuose tolimuose ir sudėtin
guose skridimuose. Skrenda
vis su sunkesniais erdvėlai
viais, maistui vartos jau ir
duoną, pasiimti visokių mine
ralų pavyzdžiams iš Mėnulio
panaudos jau elektrinius įran
kius; be to, atsiskirs, o vė
liau grįždami sujungs savo
nutūpimo lėktuvą vos tik 13
!igggg!|
kilometrų aukštyje nuo Mė
urasissaū
nulio.
BESIMIEJI RINKIMAI į
O
Mokslinis
siekis
— kàip už
valstijų gubernatorius ir Bra
zilijos parlamentą jau audri rašyta ant jų rankovių: “Ex
na politikų sluogsnius. Daug Luna — Scientia — Iš Mėnu
kalbama apie tai, ką Respu lio mokslas“ — yra nusilei
blikos prezinentas paskirs kan dus Fra Mauro lygumoje prie
didatais į gubernatorius, ypač pat ugniakalnio kraterių, žio
į São Paulo gubernatoriaus čių, parvežti žemėn pavyz
Sodrė vietą. Kalbama apie džius iš seniausių Mėnulio
dabartinį finansų ministrą Del sluogsnių. Tai padės išaiškin
ti klausimą, ar Mėnulis kartu
fim Netto.
Porto Alegre mieste jau pra su žeme sudarytas, ar vėliau.
dėjo rinkiminę propagandą
kandidatas į senatorius Taršo
Dutra. Tačiau šiam ARENOS
kandidatui bus sunku laimėti
prieš MDB, kuri yra labai sti
Indija yra egzotiškas kraš
pri Rio Grande do Sul vals tas, kurio šiaurinę dalį puo
tijoje.
šia amžini Himalajų ledynai,
o pietinę — tropiniai auga
IIM—II
ÜIB0BHÍÍ
lai. Toji 3 400 kilometrų y ilgu
mo respublika susideda iš 16
TRECIASIS SKRYDIS
valstybių, kitados padalintų
MÉNULIN
j 562 kunigaikštystes. Indijos
CABO KENNEDY. Amerikie piliečiai kalba 845 kalbomis
čiai jau trečią sykį skrenda ir tarmėmis, o susikalba daž
į Mėnulį. Jų erdvėlaivis Apo niausiai tik angliškai. Tas ra
lonas 13 pakilo į žemės orbi sių, kalbų, genčių, tikybų ir
spalvų mišinys yra toks įvai
tą balandžio 11 dieną, šešta
rus ir savotiškas, kad Indiją
dienį, la,43 valandą, iš ten
galima palyginti tik JAV. Ta
galingosios raketos Saturno
čiau Indija yra žymiai mar
antrosios dalies motorai iš
gesnė ir įdomesnė, nes dau
plėšė jį iš žemės traukos ir
gelis tautinių kontrastų JAV
įstatė kelin i Mėnuli. Apoio
nas 13 skrenda 385 tūkstan jau išbluko, o Indijoje jie
čių kilometrų greičiu i valan yra dar gyvi,

Po nepasisekusio mėginimo
pagrobti JAV konsulą Curtis
Cutter Porto Alegre mieste,
Federalinės Policijos Departa
mento atstovas Brazilijoje pa
reiškė, kad reikiamai diplo
matų apsaugai nuo teroristų
policija (DOPS) turėtų turėti
daugiau ben 300 policininkų.
Tačiau trūksta lėšų apmokė
ti jų algoms.

.SKRYDIS NEPAVYKO.
HOUSTON. Amerikiečių erd
vėlaiviui Apolonui 13 atskri
dus jau prie pat Mėnulio, įvy
ko jo viduje sprogimas. Tuoj
pat iš vieno deposito išėjo vi
sas skystasis deguonis ir pra
dėjo bėgti iš kito gi viena
didžiulė baterija visai suga
dinta. Sustojo veikti visa ei
lė elektrinių aparatų ir nuo
elektros srovės priklausą įren
girnai. Sprogimo tikroji prie
žastis nežinoma. Spėjama, kad
koks nedidelis meteoritas at
sidaužė į erdvėlaivį .
Tada jis tuoj apskrenda Mė
nulį 351 km. aukštumoje ir
atskiria nuo savęs trečiąja ra
ketos Saturno V dali. Ji vie
na tepasiekia Mėnuli. Tada,
paleidę ažojo Mėnuliu skris
ti lėktuvėlio Aquário motorus
4 minutėms, atsiplėšia iš Mė
nulio traukos ir yra orbitos
kelyje grįžimui į Žemę, Grįži
mas vyksta gana normaliai.
Nusileis į Žemę penktadieni
14,30 vai. RamiąįgjM? Vande
nyne.
Visas pasaulis draugsu as
tronautais jautri pergyveno
nelaimę ir gresiančius pavo
jus. Daug žmonių meldėsi ir
prašė Dievo pagalbos. Šiaip
astronautams pavyko kiek ati
taisyti sprogimo priežastis —
gauna dabar energiją ir de
guonį iš lėktuvėlio AquárioTačiau vistiek yra sunku, Tu
ri ypač taupyti vandenį. Ma
ža elektros energijos. Dėl tų
priežasčių nusileidimas Že
mėn nebus taip lengvas ir
gal nenumatytoje vietoje.
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ant kaktos prisiklijuosi rau
doną klecką, žinok, kad sek
sis darbe. O jei žmona įs
paus tan kleckan keletą ry
žių, vyras bus saugus nuo
blogų žmonių įtakos.
Švenčiausioji Indijos vieta
yra Benares miestas. Tūkstan
čiai senų maldininkų keliau
ja kasmet Benares miestan
ne tik pasimaudyti Gango
upėje, bet ir numirti, die tiki
kad išbarsčius žmogaus pelonus Gango upėn, jis tuojau
susijungia su Dievu ir paliuosuojamas nuo įsikūnijimo.
Kas gyvena dorai ir laiko
si induizmo nuostatų, tas po
minties įsikūnija į aukštesnę
kastą ir yra laimingesnis. Ne
doras žmogus gali virsti po
mirties kirmėle, vabzdžiu ar
nešvariu gyvuliu Indai mėgs
ta dideles šeimas, nes tiki,
kad per vaikų maldas numi
rę tėvai galės greičiau įsikū
nyti. Gyvybė yra taip brangi
nama, kad daugelis indų yra
vegetarai. Vienos genties na.
riai užsiriša nosį ir burną
muslinu, kad kvėpuodami ne
sunaikintų mažyčių muselių.
Kiti nevalgo kiaušinių, nes
juose yra užsimezgusi gy
vybė.

dininkų, prekybininkų, žem
dirbių ir piemenų, ir darbiniu
kų bei amatininkų. Dabar kas
tų yra 2.400. Kastos negali
maišytis vedybomis, turi sa
vo rūbus ar ženklus ir suda
ro uždarą grupę. Jei vyrąs
veda žemesnės kastos mote
rį, jų vaikai priskiriami že
mesnei kastai arba sumažina
mas palikimas.
Žemiausiai kastai priklau
so taip vadinami nepaliečia
mieji. Jie šluoja gatves, dir
ba nešvariausius darbus tar
nauja samdiniais ir yra visų
vengiami. Palietus tos kastos
žmogų, indas susitepa ir turi
nusiplauti rankas. Seniau ne
paliečiamieji turėdavo nėšio
ti ant kaklo pririštą varpelį,
kad 'įspėtų aukštesnių kastų
žmones apie savo buvirą.
Jie nešiodavo ir indą nusispiauti, kad jų seilės nesutep
tų aukštesnių kastų kojų. Da
bar 1950 metų konstitucija
kastos yra panaikintos, bet
kai kur tik ant popierio. Nors
Mahatma Gandhi vadindavo
neliečiamuosius Dievo vai
kais ir įvairių partijų politi
kai gaud<> jų balsus, bet ne
liečiamųjų dalis yra sunki,
nes po rinkimų pamirštam?,
kas buvo žadėta. Tik 10% ne
Šventosios karvės laiko paliečiamųjų moka skaityti ir
mos didelėje pagarboje. Jos rašyti, nes mokyklose jų vai
sunaikina nemažai pasėlių, o kams nėra vietos nors Indi
miestuose minta rinkose pa ja turi 115.000 studentu, bet
lik.om daržovėm.
Vienoje tik 2.300 studentų priklauso
šventovėje pienu ir saldumy neliečiamųjų kastai. Dirbdanais yra maitinama 7 0g0 žiur ^mi ūkiuose, jie uždirba kas
kių. Išdžiovintu karvių mėšlu dien 26 centus. 1968 metais
kūrenamos krosnys. Taigi, aukštesnės kastos žmones su
šventosios karvės nesudaro sipešė su neliečiamaisiais ir
higienos problemų.
sudegino jų kaimą netoli Ma
Septyniasdešimt procentų dras miesto. Liepsnose žuvo
indų minta iš žemės ūkio, 42 neliečiamieji, daugiausia
aria dirvas mediniais ark moterys ir vaikai
liais, drėkina žemę taip, kaip
Kratydamasi ta socialine gė
jų protėviai prieš 2.000 metų, da, Indija išleido įstatymą,
ir gyvena iš molio nukrėsto kuriuo 12% visų valdininkų
se lūšnelėse. Smulkūs ūkinio turi būti neliečiamieji. Bet iš
kai prieš karą buvo prasisko tiesų jie sudaro du ar tris
linę ponams, kurie kasmet procentus. Tik vieną kartą į
imdavo net 18% palūkanų
metus aukštieji Indijos valdi
Indira Gandhi, Indijos prem ninkai, burmistrai, ministerial
jeras, nori palengvinti jų da ir kiti pareigūnai sėda prie
lį ir skiria dideles sumas mi bendro stalo su neliečiamųjų
neralinėms trąšoms, koopera atstovais ir pavaišina, l’a kul.
tyvams, mechanizacijai ir Kiekvienas vėl eina savo ke
pan. Ji tikisi, kad netolimoje liu, bijodamas susitepti ar su
ateityje Indijos ūkininkai ga tepti. «Neliečiamųjų kasta»,
ilės pagaminti kasmet 100 mi taip sakė Indira Gandhi, «pa
lijonų tonų grūdų ir apsigins silieka ir toliau. Iš gėdos In
nuo bado. Tuo tarpu Indija dija turėtų nuleisti galvą".
pagamina apie 75 milijonus Kastos, šventosios karvės, dau
tonų, Galimas daiktas, kad ji gybė kalbų ir tarmių palaiko
pasieks užsibrėžtą tikslą, nes savotišką Indijos spalvingu
nauja kviečių ir ryžių rūšis, mą.
Petras Pakalnis
atrasta Meksikoje ir Filipi
nuose, duoda dvigubą ir tri iiHSHKail
gubą derlių.

Tas gyvų kontrastų kraš
tas turi virš 4.000 metų senu
Nenorėdamas užsienyje iš
mo istoriją. Ji prasideda ari
leisti kapitalo, 1965 metais
jų atkeb’avimu į Indiją. -Sena
Nehru statė didelę elektros
yra ir Indijos civilizacija, ir
jėgainę taip, kaip ft nonai
kultūra. Senojo Testamento
statė piramides. Jis pasamdė
patriarchų laikais indai kūrė
125,000 darbininkų, kurie py
vedas — mitologinius padavi
limui reikalingą medžiagą su
mus — ir mąstė apie vieną nešė rankomis. Su JAV maši
Būtybę — Dievą. Nors indai
nomis tam pačiam darbui gal
yra pasidalinę į 8 religines nereikėtų nei 1.000 darbinin
grupes, bet jų tikė.imas yra kų. Moterys uždirbdavo 42
»oks gyvas, kad vargu kas centus į dieną, vyrai — trigu
kitas jiems prilygsta. Didžiau
bai daugiau.
šią religinę grupę sudaro in
Keisčiausias sp Ivingos In
duistai, pasiekdami 85% visų
gyventojų. Jų įs t kinimu.šveu dijos gyvenimo reiškinys yra
toji Gango upė nuplauna žmo kastos. Istorikai sako, kad se
nių nuodėmes, suteikia vai nais laikais jų buvo tik ketu
singumą ir atneša laimę. Jei rios; dvasininkų, karių ir val
! Lietuvos nacionalinė
M.Mažvvdo kikluu.J--!

UŽTEMO VILTYS.

MADRID. Buvo nomaža vil
čių kad Franko Ispanijoje bus
daugiau demokratinių laisvių,
net atsikūrimo politinių par
tijų, bet vienintelės Falan
gos. Tačiau jas vėl užtemdė
didelėm bausmėm nubaudi
mas streikų organizatorių
(net iki 10 metų kalėjimo) ir
Informacijos bei Turizmo mi
nistro kalba Ispanijos seimo
(cortes) atstovams. Joje Al
fredo Sanchez pareiškė, kad
«dabartinėje padėtyje nėra
vietos frakcijoms ar parti
joms, Tauta nenori grįžti į są
myšius prieš Revo iuc ją>,
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MŪS u L1ETUV^___
kentėjęs dėl savo sielovadi
nio darbo, teistas ir įgrūstas
į kalėjimą, nei dvasia, nei kū
nu nepalūžo, nerezignavo, o,
sulaukęs laisvės, vėl ėmėsi
gaaytojinės nrsijos ir galų ga
LAIŠKO NUOTRUPOS IS LIETUVOS
le buvo konsekruotas apašta
<°as mus Kalėdas švenčia mi pirma rūšimi. Kai būna lų įpėdiniu — vyskupu, — vi
tik tikintieji ir Bažnyčia, nes spalio šventės, tai per įstai dinį mano džiaugsmą apvaini
valstybė šitokių švenčių ne gas duoda nusipirkti 3 kilo kavo Apvaizdos nežinomų pla
nori ir nepripažįsta. Visos įs gramus, bet jei esi nedirban nu realizavimo triumfas. Dėl
taigos dirba kaip paprastą tis, tai ir tų nėra. Jei turi pi to šį kartą rašyti jau nebe
d eną. Yra žmonių,'kurie dar nigų, tai gali kombinuoti nu kun Liudo, o apie vyskupo
švenčia iš ryto ir po darbo. sipirkti kur nors kitur. Žmo Liudviko Povilonio gyvą ir
Darbas palięka darbu ir jei nės, kurie gali paspekuliuoti, spinduliuojantį asmenį yra
kas nops per nelaimę tą die tai gyvena gan gerai Jie nu džiugu, lengva ir malonu.
ną nenueitų, tai tuojau atleis-, siperka mašinas, pasistato ge
KUNIGAS, REDAKTORIUS
tų iš darbo ir pritepPotų dar rus butus, įsitaiso puikius bal
bo knygutę. Nors dabar tru dus ir vaikšto gražiai apsirė
1933 metais Marijanai supa
putį lengviau, bet vistiek dar dę, o aš senis gyvenu kaip
žin
lino mane su «Šaltinėlio»
sunku. Dideliuose miestuose Dievulis duoda».
redaktoriumi teologijos stu
žmonėms yra geriau, nes vie
«Šaltinis*, 1970 nr. 1
dentu Liudu Poviloniu, kuris
nas ki ą mažiau pažįsta. I
mokėsi vienu kursu aukščiau
bažnyčią
daugiau iiažsz&am
nei aš.
sia sueina tik kolchozininKun. J. Kuzmickis
Buvo neaukšto ūgio, švie
kai, nes jie nieko nebijo ir
sių,
retų plaukų, sušukuotų į
jiems nieko blogiau negali
ECCE
SACERDOS
vieną pusę, šviesaus, apskri
būti. Kaimo jaunimas kaip ga
to,
labai nuoširdaus veido.
lėdama® sprunka j miestą, nes
VYSK. LIUDO POVILONIO
Kalbėdamas, vis švaistėsi ran
niekas nenori kolchozininko
KONSEKRACIJOS ATMI
komis tarsi italas. Tačiau ne
garbės, o antra, labai mažas
NIMUI
buvo kalbus: mėgo labiau
uždarbis ir pilvas pustuštis.
Kai prieš kelerius metus klausyti, ką kiti Kalba.
Malvinos vyras serga ir
Taip ir prasidėjo mūsų nuo
yra pripažintas antros gru pasklido gandas, kad buvęs
pės invalidu Jis pradėjo gau Klaipėdos katalikų parapijos širdi draugystė, kurią palai
ti pensijos 30 rublių į mėne klebonas ir naujosios bažny kė bendri rūpesčiai «Šaltinė
sį. Mažai, bet ką padarysi. čios kūrėjas kuo. Liudas Po lio» tobulinimu, didinimu, tuVaistams užtenka, o maistu vilonis mirė, šio žurnalo re rinimu.f
turi moteris pasirūpinti, kad daktoriaus buvau paprašytas
Buvo realistas, kruopštus
parašyti
jo
nekrologą.
ištaikytų nedidelę šeimą, nes
redaktorius, geras administra
už 30 rublių šeima pragyven
Ilgą laiką artimai bendra torius. Rašė didelėmis aiškio
ti negali. Nors ir pati sirgda darbiavęs su kun. Liudu, sun mis raidėmis, trumpai, kon
ma, Malvina mezga ir siuva okia širdimi ėmiausi plunks densuotai. Paprašęs, kad tai
naktimis, Ritoms moterims,
nos. Parašęs, sunkiai atsidu syčiau laikraštėliui atsiunčia
sau
ir nusiunčiau rankraštį.
mus eilėraščius, — įteikdavo^»
Aš pats jau sulaukiau 83
metų ir dairaus, kur lentas
Laimei, mano rašytas’nekro man jų ištisas šūsnis. Turė
pjauna. Šiaip taip d a- laikau logas nebuvo išspausdintas, jau juos taisyti, lyginti ir pa
si, nes anūkai kartais įmeta nes pasirodė, kad kum Liu rašyti trumpus patarimus Re
ką nors man j burną.
das tebėra gyvas ir nepalauž dakcijos atsakymų skiltyje. į
šia sritį pats visai nesikišo,
Pas mus kainos ga tas
na aukštos i - mažai ko yra
Kai šių metų pradžioje su palikdamas man visišką lais
1 kilogramas cukraus
1,78 žinojau, kad gruodžio 21 d. vę artimais savo bendradar
rb., kilogramas sviesto 3,50 Kauno Atkikatedros Baziliko biais buvo linkęs pasitikėti.
rb. lašiniai — 2.50 3 rb., jau je vysk. J. Labukas konse
Dažnai tekdavo užeiti i jo
tiena mėsa — 1,90 rb., avie kravo kun Liudą Povilonį darbo kambarį Tėvų Marijo
na
1,80 rb., o miltų tai re Telšių vyskupo augziliaru (pa nų namuose Kaune. Stebino
tenybė ir jei kartais būna, dėjėju), — nepaprastai audžiu kambario švara, tvarka; lova
tai tik juodi, nors ir vadina gau. Kad kunigas, sunkiai gražiai paklota ant stalo —
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Kdip Šnipinėja

Sovietu

Diplomatai

MEKSIKOJE PABĖGUSIOS RUSĖS
REVEL1AC1JOS
Viena graži sovietų ambasados valdininkė
Meksikoje paprašė politinės globos šiemet vasa
rio 8 dieną. Spaudos kouferencije ji atskleidė
tokio savo žygio motyvus. Apkaltino savo ša
lies vyriausybę per diolomatinį tinklą vykdant
pasaulinio masto špijonažą. Konsularinio sky
riaus vedėjas tik tuo ir užsiėmė,
Raja Kiselnikoya, buvusi Sovietų ambasa
dos Meksikoje tarnautoja, sako; «Sovietiniai di
plomatai turi dvejopus uždavinius vykdyti, savo
misiją oficialiai valstybei atstovauti ir šnipinėti
viską, kas komunistinei Rusijai įdomu, kaip ki
tos šalies vyriausybės santykiai su tauta, liau
dies su studentija, studentijos su darbininkija Sir
panašiai*.
Kovo 4 dieną Kiselnikova viename viešbu
tyje sušauktoje spaudos konferencijoje smulkiau
paaiškino priežastis, dėl kurių jinai nutarė ap
leisti diplomatinę tarnybą. «Vasario pradžioje su
žinojau iš savo draugo, kad prieš pasibaigiant
mano tarnybos laikui — dvejiems metams — bū
siu atšaukta Rusijon. Jau beveik prieš du mėne
sius buvau akylai mano darbo draugų sekama.
Tai dėl to, kad mėgau bičiuliauti su meksikie
čiais»... Visi Sovietų Rusijos diplomatai ir tar
nautojai turi griežtas instrukcijas neužmegzti jo
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kaugė tvarkingai sudėtų kny
gų, rankraščių papkės. Ryš
kioje vietoje stovėjo medinis
padėklas, ant kurio buvo at
verstas Šv. Raštas. Iš jo kunLiudvikas sėmėsi dvasinės jė
gos, dieviškos šviesos, vidi
nės šilumos ir nuolankumo.
1935 metais įbaigęs Kunigų
Seminariją', toliau studijavo
kanonų teisę, apvainikavęs
studijas lieencijato laipsniu.
Vėliau persikėlė į Marijampo
lę, kur redagavo', «Šaltinėlį»,
bet ir tvarkė visus spaustu
vė0 reikalus; ją^didino, tobu
lino, modernino.

KUKLUS BET GABUS

Kun. Liudas nebuvo nei
skardus giesmininkas, nei gar
sus kalbėtojas. Tačiau dėl to
nesigraužė: didžiai nuolankia
dvasia puoselėjo savyje ad
ministracinius gabumus, ku
rių jam Dievus negailėjo.
Pamenu, 1935 metų vasarą,
kai buvau dijakonas, kuo.
Liudas, apla kęs mane tėviš
kėje, la Kė/'mišparus. Prieš
iškilmingą procesiją reikėjo
užintonuoti «Garbę ir šlovę»,
Klūpėjau šalia jo ant laipte
lių ir staiga išgirdau; «Tu Jo
nai, užtrauk! Ir užtraukiau, ir
stebėjausi savo draugo ku
klumu 1936 metais baigęs Ku
nigų Seminariją, birželio 29
d. kviečiau j savo primicijas
su pamokslu. Mielai sutiko
jose dalyvauti, bet pamoks
lą sakyti griežtai atsisakė,
Tačiau manęs neapvylė: kar
tu su savimi atsivežė garsų
pamokslininką tėvą Pijų Andžiulį, MIC, kuris griausmin
gu balsu sudrebino Jurbarko
bažnyčios pamatus ir pra
virkdė žmones.
Su kunigu Liudu teko lai
mė pakeliauti po gražią ą Lie
tuvą, Ap ankėme Telšius, Ž.
Kalvariją, Plungę, Rokiškį,
Adomynę, Svėdasus, susirado
me savo gimtinį Kunigiškių
kaimą ir kriketo tėvą. Kai rei
kė,o kalbą sakyti ar sveikin

kių draugysčių su ki'ų kraštų žmonėmis*. Nežiū
rint to, Ruja Kiselnikova, išėjusi į miestą apsi
pirkti įvairių reikmenų, pasinaudojo proga pa
bėgti. Jinai pasislėgė vieno draugo bute. Gerai
nusimanė, kad šis bandymas yra su rizika jos
gyvybei.
ŠNIPINĖJA VISKĄ
Nėra nė vienos gyvenimo šakos, kurios so
vietinės įstaigos užsienyje nebandytų šnipinėti,
tvirtina pabėgusioji. "Meksikoje svarbiausias
šnipo direktyvas vykdo luri Kupliakov, ambasa
dos konsularinio skyriaus vedėjas, kuris tikrovėvaldo visą diplomatinį pe-rsunalą, dirbantį kruopš
čiai užmestame šnipinėjimo tinkle. Jie paaukoja
visą savo darbo laiką pirmiausia šiam tikslui,
naudojasi specialiais įrengimais bei aparatais,
tikrindami net telefonus tiek ambasadoje; tiek
kitur gyvenančių*. Pastebėtina, kad Kupliakovo
poste prie La Platus keletą metų dirbo Juršė
nas', o dabar jo vietą užima Pasausis...
Sovietinių agentų kurstymo pastangos ypa
tingai nukreiptos į studentiją. Pagal Kiselnikovos reveliacijas, žiaurios studentų riaušės Mek
sikoje 1968 metais, buvo ne be rusų šnipų įta
kos. «Jie stengėsi tą bruzdėjimą kontroliuoti, no
rėdami kritišką padėtį išnaudoti Meksikos liau
dies sukurstymui prieš vyriausybę».
APIE «LAISVE» SOVIETU SĄJUNGOJ

«Išėjimas iš uždaro gyvenimo ir pamaty

ti vaikų ar jaunimo sąskry
džius, visuomet išstumdavo
mane, pasitrindamas nedide
lius, švelnius delnus.
Kartą, viešėdamas Marijam
pelėje, giliau su juo išsikal
bėjau apie vienuolinį gyveni
mą ir askezę. Atsargiai, švel
niai, liesdamas labiau mano
vidų nei protą, pasiūlė įsto
ti į Marijonų vienuoliją. Susi
mąsčiau Man darė įspūdžio
ark. Pr. Karevičius — mari
jonas vienuolis, vysk. P, Bučys, kun. Ad. Jasenauskas,
kun. VI. Mažonas, kun. Toto
raitis ir visa eilė jaunesnių
jų, tačiau nesijaučiau turįs pa
šaukimą į vienuoliją ir apie
tai pasakiau savo draugui.
Numojo ranką, šyptelėjo ir
daugiau niekad to klausimo
nekėlė.
Nuolankus, draugiškas, la
bai darbštus, socialus, tvar
kingas, o taipgi bičiuliškas
savo bendradarbiams ir pa
žįstamiems, kun, Liudas nie
kad nesiekė garbės, pirmų
vi tų, garso. Apie jį kalbėjo
jo da*bai. Buvo tikras alche
mikas: kur pridėjo ranką,
ten viskas sleidėsi, tobulėjo,
gražėjo.
Redagavo «Šaltinėlį», — ir
jį taip ištobulino, kad jis drą
siai veržėsi populiarumu, tuturiningumu ir puikia išvaiz
da su kitais vaikų laikraštė
liais.
Tvarkė Marijonų spaustuvę
— ir, sutelkęs puikių bendra
darbių, ją padidino, ištobuli
no, išpopuliarino, išleisdamas
pluoštą gražių ir praktiškų
knygelių vaikams.
Kai, Ji tęs L’etuvoje, statė
K’aipėdos katalikams bažny
čią, — jam į talką atėjo Jnetik vietos, bet ir viso pasau
lio lietuviai. Bažnyčią pasta
tė, tačiau joje pamaldas ne
ilgai telaikė: atsidūrė teisme
ir kalėjime.
i

mas tokio pasaulio, kuriame yra žodžio, veiki
mo ir judėjimo laisvė buvo pagrindinė paskata
man prašyti politinės globos», sako Kiselnikova
Pasakodama apie gilų nusivylimą sovietine ti
krove, ši rusaitė pastebėjo. «Tikrą laisvę aš pa
žinau čia, kur nežiūrint ambasados draudimo,
susipažinau su maloniais žmonėmis, kurie mane
priėmė nieko neklausinėdami, manimi pasitikėjo
neabejodami»...
«Sulyginkite su tuo, kas darosi mano tėvy
nėje Rusijoje! Su apgailestavimu turiu pasaky
ti, kad »jie yra nepaprasti suvaržymai keliauti,
ypač į užsienius. Nuolatiniai įtarinėjimai ir įs
kundimai, Norintieji keliauti, kad ir paprasto tu
rizmo tikslais, turi atlikti ideologines išpažintis,
turi būti aiškūs ar yra ištikimi komunizmui ir
sovietiniam režimui»...
«Su rantama todėl, kad galvojantieji inte
lektualai negali tokioje priespaudoje nurimti
nors liaudis kenčia tyliai. Spauda nieko apie tai
rašyti negali».
Pasikalbėjimą su spauda Raja Kiselnikova
baigė dramatiškai: «Aš žinau, kad už nusistaty
mą pasirinkti laisvę besiu baisiai apkaltinta. So
vietinis režimas mane apkaltins, jog esu bepro
tė ir dar kažinkokia ligonė. Tai vienintelis jų
«argumentas, prieš pasaulį mano žygiui pasmerk
ti. Bet tikiuosi būsiu prisidėjusi prie drastiškų
permainų, kurių šaukiasi sovietų žmonės».
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Trečioji Bendruomenės Taryba
ir Valdyba
O visgi Lietuvių Bendruomenės Brazilijoje daugelis ne
tik nenumirė per paskutinius pora metų, bet dar ir paaugo.
Nė viename mums žinomame krašte Bendruomenė nebuvo
maloniai sutikta. Visur'seuosiosios organizacijos jos nenorė
jo.' Vienos bijojo konkurencijos, kitos sakė, jog būsiąs ne
reikalingas jėgų skaldymas. Ir šiandien jau po daugelio me
tų, kad ir tokioje Šiaurės Amerikoje, Bendruomenė dar susi
duria su nemaža sunkumų, o balsavimuose toli gražu, nepa
sirodo nė pusės lietuvių. Todėl nėr nei ko nusiminti, nei ko
perdaug stebėtis, kad ir mūsų rinkimuose nedalyvavo tūks
tančiai lietuvių. Ne tik nėr ko nusiminti, bet galima pagrįs,
tai pasidžiaugti, kad ir kukli mūsų Bendruomenė per porą
metų laimėjo pasitikėjimą daug didesnio būrio tautiečių, ne
gu rinkimuose prieš porą metų. Tada balsavo tik apie 320
o šiemet 821 lietuvis. Juk tai žymiai daugiau negu dvigubai!
Jei šitaip Bendruomenė ir toiiau populiarėtų, tai kituose
rinkimuose galėtumėm tikėtis apie 2000 balsuotojų. Mūsų
nuomone tai nėra tuščia svajonė, jei tik Bendruomenės Vai
dyba per ateinančius dvejus metus tęs toliau tokią savo vei
klą ir propagandą, kokią išvystė prieš šiuos rinkimus.
Rinkimų pasisekimas įrodė, jog būtinai reikia turėti
Bendruomenei savo veiklius įgaliotinius visur, kur tik gyve
na kiek didesnis lietuvių būrelis. Tie įgaliotiniai palaikytų
savo apylinkės lietuviu ryšį su Centro valdyba, o gal ir su
kurtų nors keleto asmenų Bendruomenės būrelius, per ku
riuos sklistų lietuviškos mintys, informacijos, būtų svarstomi
lietuvių reikalai.
Kitas labai galingas įrankis S, Paulo ir apylinkių lietu
viams apjungti ir surišti būtų radijo pusvalandis, ar nors J 5
minučių. Kiek žinoma, japonai turi japoniškai pravedamas
radijo valandėles. Bet tegu mes ir negautume leidimo turėti
grynai lietuvišką valandėlę, visuomet leidžiama perduoti tau
tinę muziką, dainas, giesmes. Tuo atveju vistiek daug laimė
tume su savo radijo valandėle. Kas savaitę kartą vėl pas
klistų Brazilijos padangėje ir lietuvių namuose lietuviška dai
na bei kita muzika, o portugalų kalba ir jauni ir seni gautų
įvairiausių žinių iš lietuviško pasaulio, iš pačios Lietuvos.
Dalį tų žinių būtų galima skirti Brazilijos visuomenei pain
formuoti apie save ir apie pavergtos tėvynės vargus. Radi
jas pasieks daug daugiau lietuvių, negu laikraštis, kurio ne
gali gauti dėl blogo pašto patarnavimo. Tokio radijo na idą
paliudija Argentinos lietuvių radijo valandėlė neužilgo minė
sianti 30 metų gyvavimo. Juk tokią valandėlę turėjo Rio de
Janeiro lietuviai ir ji išsilaikė, iki turėjo uolų direktoriųNugirdome, kad iš Romos sugrįžęs gerb. prel. Z. Ignatavi
čius stengsis tą radijo valandėlę tenai atgaivinti. O juk Rio
lietuvių kolonija tik nykštukas, palyginus su mūsų S. Paulo
kolonija. Mūsų supratimu naujoji Bendruomenės Valdyba
labai daug laimėtų suorganizuodama S. Pauliui lietuvių ra;
dijo valandėlę. Tuo pačiu ji laimėtų ir sau daug simpatijų.

Nepaisant iki šiol dėtų pastangų, lietuviškos mokyklos
reikalai tebėra S. Pauiyje apverktinoje padėtyje. Viena svar
blausių priežasčių yra gal ta, kad ja tesirūpino tik kunigai»
o žmonės laikėsi pasyviai. Ir buvusioji Bendruomenės Tary
ba bei Valdyba neparodė pakankamai susidomėjimo lietuviš
kos mokyklos reikalais. Sutinkame, kad ta Valdyba turėjo
pilnas rankas darbo susiorganizuoti, įstatus sudaryti ir juos
įregistruoti ir tt. Užtat ši Taryba ir Valdyba tų rūpesčių ne-
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LIETUVA

Artėjant Jubiliejui
PETRAS PAKALNIS

Vartydamas Lietuvos komu kiečių generolo Clausewitz,
nistų organą «TIESĄ», nerasi o ekonomijos — iš prof. J.
nei vieno numerio, kuriame a. Hobson knygų. Didžiau
nebūtų minimas Lenino var sias įkvėpimo šaltinis buvo
das. «Didelė šventė — įruoš Markso ir Engelso veikalaita Lenino klasė» (XII.31). Tačiau kai kur Leninas atme
«Garbingas Lietuvos užsaky tė Markso nuomonę ir darbu
mas» Lenino statula Kaunui įrodė, kad, pavyzdžiui, revo
(X1I.30). «Ruošiantis didžiajai liuciją galima sukelti ir ten.
datai» — šimtajam Lenino kur pramonė yra mažai išsi
gimtadieniui (IX11.24), Lenino vysčiusi. Marksas buvo prie
garbei Lietuvos darbininkai šingos nuomonės.
Marksas ir Engelsas tvirti
pasiryžo dirbti daugiau ir ge
riau, Sovietai leidžia naujus no, kad «tauta nėra laisva,
pašto ženklus, o visose Rusi jei ji pavergia kitas tautas»,
jos respublikose aiškinamos Pagavęs tą mintį, 1915 me
komunistų partijos centro ko tais Leninas taip rašė; «Iš
170 milijonų Rusijos gyvento
miteto tezės.
Nėra jokios abejonės, kad. jų beveik 100 milijonų žmo
Leninas buvo tikrai didelis nių yra pavergti ir neturi tei
žmogus Galima pritarti ir ko šių». Jis turėjo prieš akis dau
munistų teigimui, kad «Leni gybę Rusijos tautų ir taute
no vardas ir darbai bus gyvi lių, kurias caro laikais valdė
per amžius» (XI! 23). Kaip ne rusai. Jis jautėsi pašauktas
marus yra Dovydo, Napoleo ginti jų teises. Bet, pravedęs
no ir vytauto Didžiojo var sėkmingai revoliuciją, jis už
das, taip ir Leninas įamžino miršo, ką rašė anksčiau ir
siuntė kariuomenę į Lenkiją
save Rusijos istorijoje. Deja,
trumpa žmonių atmintis grei ir į Baltijos kraštus.
Yra ir kitų prieštaravimų.
tai pamiršta kitų žmonių var
dus, padėjusių Leninui sukel Marksas ir Engelsas manė,
ti Rusijoje revoliuciją. Iš tie kad, pravedus kokiame nore
sų, kas yra teisingai įverti krašte revoliucija, savaime
nęs, Tro kio, Stalino, Kamė- išnyks valstybės aparatas su
nievo, Zinovievo, Bukariuo, policija, valdininkais ir pan.
Bykovo ir kitų artimų Lenino Žmonės būrais į įvairias ben
bendrad rbių nuopelnus. Nu druomenes ir laisvai sieks už
braukus tų gabių žmonių var sibrėžto tikslo. Ta mi timi
dus, Leninas stovi istorijoje užsidegė ir Leninas. 1917 me
kaip antžmogis ir išpūstu kul tais jis taip rašė: «Kur egzis
tuoja valstybė, ten nėra lais
tu dar auga kasdien.
Reikia pripažinti, kad Leni vės; kur egzistuoja laisvė,
nas buvo visiškai atsidavęs ten nėra valštybės». Anksčiau
jis taip išsireiškė: «Mes neno
revoliucijos idėjai ir kad ne
rime tik vieno dalyko, būtent
turėjo jokios asmeniškos am
prievartos. Mes nenorime va
bicijos. Jis buvo mandagus
ryti žmonių į rojų su vėzdu».
bendradarbis, bet kartu ir be Šūkiai tikrai skambūs ir žo
širdis priešams, kuriuos naiki džiai gerai parinkti. Tačiau
no Čekos - slaptosios polici po 1917 metų revoliucijos jis
jos — pagalba. Sėdėdamas vėl užmiršo, ką buvo anks
caro kalėjime 1895 metais, čiau pasakęs, ir pakeitė sa-.
Leninas taip rašė savo sese- vo nuomonę 109%. Pak aus
rei Onai; «Aš galiu gauti mi tas draugų 1920 metais, kada
neralinio vandens. Man jį at išnyks valstybės aparatas, Le
neša tą dieną iš vaistinės, ninas taip jiems atsakė; «Da
kai užsakau». Kažin ką būtų bar valstybės klausimas stovi
daręs Leninas, jei būtų ga-' ant kitų bėgių. Dabar negali
vęs panašų revoliucijos prie ma tvirtinti, kad yra nereika
šo prašymą?
linga centralinė valdžia, dik
Lenino seserys Ona ir Sa taiūra ir valios vienybė». Ki
ša sako, kad jis buvęs įžūlus, tais žodžiais tariant, kol netu
netolerantingas ir arogantiš ri valdžios savo rankose, ko
kas. Jo senelis buvo kalmu vok prieš valstybę, o kai vai
kas, o motina — vokietė. Lai džią jau tu i, nebepaleisk jos
kas spėja, kad ji buvo žydė. iš raukų. Prieš reaių gyveni
Bet S vietų istorikai saugo mą nublunka visos fantazijos
ja tą paslaptį ir motinos kil sukurtos teorijos, ir Leninas
mę nutyli. Tėvas buvo bajo lengva širdimi išsižadėjo
ankstyvesnio Lenino.
ras ir turėjo dvarelį.
I pabaigą dar vienas ku
Nuo 16 metų amžiaus Lėni
riozas.
nas buvo ateistas. Daug jo
artimų bendradarbių buvo žy
Skaitant, kad Leninas buvo
dai. Ginkluotos revoliu :ijos kalėjime ir Sibire, galima su
strategijos jis išmoko iš vo daryti įspūdis, kad jis buvo

tikras earo kankinys. Tačiau
pasižiūrėjus iš arčiau, vaiz
das labai pasikeičia, ir baisu
sis Sibiras pasidaro nepana
šus j Sibirą. I Sibirą Leninas
keliavo ne užkaltame vago
ne, kaip 1941 metais lietu
viai, bet nusipirkęs bilietą ir
niekeno nelydimas. Atvykęs į
Krasnojarską, jis užsiregis
travo policijoje ir 5 savaites
studijavo turtingo pirklio Ju
din knygyne. Paskui buvo
perkeltas į Sušenskoje kaima.
Ten jis išsinuomavo švarų
kambarį, skaitė laikraščius ir
knygas, rašė straipsnius ir
priėmė revoliucijonierius. Le
ninas labai mėgo medžioti ir
turėjo šunį. Tarnaitė jam vir
davo valgyti, skalbė baltinius
ir šluodavo kambarį. Valgė
kiek ir ką norėjo ir, kaip pa
stebi jo žmona, nebuvo nieke
no prižiūrimas. Motina jam
siųsdavo, ką jis paprašydavo,
o seserys aprūpindavo knygo
mis ir laikraščiais. Kai žie
mą čiuoždavo, o vasarą mau
dydavosi jis pr simin javo sa
vo jaunystę, praleistą tėvo
dvare. Kitaip atrodo tremti
nių gyvenimas komunistų vai
domame Sibire.
Leninas įamžino save var
dą žodžiais ir darbais ir pali
ko savo įpėdiniam» diktatū
rą, kurią jis pats taip apibū
dino: «Diktatūra reiškia neri
botą galią, kuri remiasi ne
įstatomais, bet jėga». Tas
siaubingas sakinys nusako
aiškiai komunistų valdymo
būdą ir įteisino sauvalią Jis
išugdė Staliną, Kruščiovą ir
dabartinius Kremliaus vado
vus, kurie savo nuožiūra aiš
kina leninizmą, okupuoja sve
ūmus kraštus ir pripildo Sibi
ro tundras naujais tremti
niais. Kai Dubčekas norėjo
skaityti paskaitą ir pasuiškin
ti, valdžia jam neleido kalbė
ti, o laikraščiai atsisakė spaus
dinti jo straipsnį. Taip, Leni
nas buvo didelis žmogus, Jbet
jo palikimas yra baisus, Le
nino gimtadienio jubiliejumi
džiaugsis tik tas, kas Sovie
tuose užima aukšisą valdžios
vietą.
HMSggBail
iiBimauii

Okupuotas Lietuvos bitinin
kai pasižymi... Neseniai pra
nešta, kad iš Maskvos į Kau
ną už puikius laimėjimus bi
tininkystėje ir medaus panau
dojimą medicinoje, buvo iš
siųsti aštuoni diplomai. Tai
dešimtadalis visų diplomų,
kurie buvo įteikti Maskvoje
vykusioje parodoje. Lietuviai
bitininkai joje buvo pateikę
apie 150 produktų ir medici
ninių preparaSų su medumi
Daugelį sudomino kauniškio
gydytojo J. Leipaus paskaita.
(ELTA)
ĮjBTOTTlll

HBomaii

beturi ir galėtų imttis mokyklų it jaunimo reikalus spręsti
Yra labai malonu pastebėti kad Bendruomenės valdybą iš
5 narių sudaro net 4 jauni ir nuoširdūs lietuviai, visi visada
matyti ir matomi lietuviškoje veikloje. Todėl yra pagrindo
viltims, kad ta jauna amžium valdyba bus jauna ir savo dva
šia. O jaunos dvasios visada yra veržlios, kupinos sumany
mų, svajonių, naujų planų ir energijos savo planams įgyven
dinti. Tat geriausios kloties tiek Tarybai, tiek naujajai jau
najai Bendruomenės Valdybai!

Vliko pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas š.m. kovo 20 d. iš
vyko atostogų. Jų metu pir
mininko pareigas eina vice
pirmininkas J. Audėnas.
(ELTA)
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savaitę, po porą ir daugiau
valandą. Bet kad šoka tai šo
ka tai šoka — miela ir malo
nu žiūrėti. Todėl Urugvajaus
lietuvių tautinių šokių grupę
«Gintarą» mielai kviečia ir
televizijose pasirodyti, ir
įvairiuose urugvájieôiu pokyliuose-banketuose šokių pro
gramas atlikti. Dabar «Ginta
ro» šokėjai prakaituoja reng
darni didelę šokių ir vaidini
mo programą, kurią po Nau
jų metų nori parodyti Brazi
lijos lietuviams. Lauksime. O
tuo tuo tarpu ištvermės tau
Urugvajaus lietuviškasis jau
nime! Iki pasimatant!
J. Kidykas

MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Kam geras peroidelis jautrumas?

JAUNIMO POEZIJA IS

«TILTAI

Visuomeninėje veikloje, choruose, teatruose
pasitaiko nesklandumų Kritikai pasako, ar para
šo skandesnį jveriinimo žodį. Ir štai, taip pakri
tikuoti asmens pasitraukia iš draugijos, iš valdy
bos, iš choro, iš scenos ir kitų. Apie tai Ameri
koje einąs dienraštis «Draugas» įsidėjo vertingą
straipsnį kurį čia persispausdiname. (1970.11 7.).
"Pažvelkime kad ir į tokią visuotinio pobū
džio galimybę. Ansamblio (dainų, šokių) vadovas
ruošia repertuarą. Prieš akis planų, įsipareigoji
mų daug V,įeni prašo pasirodyti minėjime, kiti
dainų šventėje, treti laukia koncerto. Jei pasi
ruošimas priklausytų nuo gaidų, pianino, laisva
laikio, ar kūrinių, kariuos vadovas noriai skiria
ansambliui, viskas būtų tvarkoj. Bet pasiruoši
mas, iš tiesų, priklauso nuo žmonių, laisvai daly
vaujančių sambūryje, nuo jų užsiangažavimo,
laikysenos, drausmės, pritarimo, o labiausiai pri
klauso nuo neišmatuojamo žmogiško jaut ūmo.

«Ačiū Dievui, sekasi viskas geriausiai. Esu
labai linksma ir patenkinta, nes mano pirmutiniai
egzaminai pasisekė gerai.
Velykų dieną mano šeimininkai važiavo pa
sivažinėti, tai ir mane pasiėmė. Pietus valgėm
laukuose — piknikavome. Paskui nuvyki m į įdo
mų portugališką miestelį Odibos. Čia žmonės gy
vena žemuose nameliūkščiuose senos pilies
(castelo) kieme. Aplankėme ir Nazare ir São Ma
rinho pajūrius, Grįžom susižavėję gamtos gra
žumu.
Dabar pas mus kasdien gražesnis pavasa
ris, žmonės linksmesni Sodai, laukai, gatvės kve
pia gėlių aromatais, viskas čia kitaip...
Perduokite mano geriausius linkėjimus vi
siems tautiečiams, mano geradariams ir visam
jaunimui. Visiems —
Geriausio pasisekimo!
Leokadija.

(Draugystės Vardu, tai principas svarbus)
atradę paliktą Piemens
stambiai marmure atžymėtą
Kieno Nors kapą.

Antroji Karta Karste Kvatoja
(švelnių arijų migdoma)
Mirtis Mirties patale,
Giltinės amžinoji tyla
reąuiescat in pace,
JURGIS BRADŪNAS

RUDUO

Jautrumas yra teigiamas, dinamiškas varik
lis. Būtų galima daug nuveikti, jei žmones lautrumą mokėtų panaudoti sveikam entuziazmui.
B t, įsižeidę dėl mažmožio, kaikurie jaunuoliai
lengvai puola į dvasinį rūgimą. Tada jautrumas
virsta stabdančia kliūtimi. Būna taip, kad vieno
ar kito užsimojimo vadovas, susirūpinęs dėl re
peticijų nelankymo ar dėl pasitaikančio nedraus
mingumo, išdrįsta pasakyti kietesnį žodį, — žiū
rėk nuo to sąstatas sumažėja viena kita galva.
Pasitaiko, kad po repeticijų maestro ar kas nors
kitas užmiršta nueišy soti jautresnei mimozai —•
aure, sekantį šeštadienį viena svarbi kėdė lieka
tuščia.^O po kokso nors spektaklio, simpoziumo
ar festivalio jų laikraštiniuose aprašuose, korek
toriui neapsižiūrėjus, tegu būna praleista kuri
nors pavardė, tuoj «nukentėjęs* grasina pasi
traukti iš visos lietu vijos, lyg su tuo žygiu būtų
surištas visos tautos likimas. Būna ir juokingų
priekaištų, girdi, kam vadovas mėginąs užsidirb
ti pragyvenimą ir nesekąs amžinų asketų ar ro
mantikos menininkų pavyzdžiais, kurie badauda
mi kūrė savo veikalus. Aplamai su visokiais
priekaištais prieinama iki nesąmonių.

Tuo tarpu tie, kurie mūsų vargo sąlygose
vadovauja meno sambūriams ar šiaip naujoms
kūrybos kryptims, atrodo, jautrumui progų galė
tų turėti žymiai daugiau, negu eilinis choro da
lyvis, dailininkas, rašytojas, dirbąs vien uždaro
je savo vienatvėje. Juk ne vieną koncerto ar
vaidinimo pastatymo vadovą po skystai lanko
mos repeticijos, ypač .koncertui artėjant, kamuo
ja priklus klausimas: kodėl tie, kurie galėjo atei
ti, neatėjo, ir ar jie teiksis ateiti kartą? Ar nuo
tokių abejonių nekyla ir jam noras mesti viską
ir užsidaryti savo ankštame kevale? Būkite ra
mūs, Tikrai prityrę menininkai gyvena ne pa
gundomis, ne atsiribojimais, ne rankų grąžymais
o darbu. Kūryba ir dar sykį darbu. Toks jų liki
mas. Per anksti pasenti jiems nėra lemta. O tie
siog gaila, kad neretai, vos tik pradedą jau vaikš
čioja su senių jautrumu?
Todėl padėkime vieni kitiems. įvertinkime
jaunatvišką ryžtą ne jubiliejiniais banketais, bet
pritarimu, bendradarbiavimu ir nuoširdžiu atlai
dumu. Mimozišką jautrumą palikime šiltadaržiu©
se ir prieangiuose».
Pr. V.

IR TUNELIAI.

R8M1G.JUS BIČIŪNAS
Anuo metu Generolas,
Pirmo Pilko Pulko Drąsus Herojus
(Numeris Pirmas)
naktimis su Budeliu
butelius tuština;

JAUTRUMAS — GERAS, BET...

O KA'P SU VADOVAIS?

Leokadija Aleknavičiūtė rašo

Sukalkėjęs debesio klodas
ir jame įmūrytos nuogos šakos
liudijo vėjo mirtį...

-

Plika tyla,
sauso erškėčio drėskimas
tyloje virto duslia balandžio rauda...

INDRE DAMUSYTĖ

IS RYTU
Iš rytų pranašystės atjoja jisa>,
medinio žirgo rudas pranašas...
atjoja sausroj apdulkėjusiu keliu.
Rankoje gyslos ištemptos,
Rankose sugniaužtos rožės varvina
kruvinus lapus pakelėj.

(

Rudo pranašo medinis žirgas
prajoja miesto apmirusias sienas.
Vidurdienio kaitroj
suvysta kruvini lapai
lieka sutrypti apdulkėjusių basųjų kojų.
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Jaunimas Veikia
i

•

Nedidelė Urugvajaus lietuvių kolonija Montevidėjuje, tačiau ji judri. Ypač judrus atrodo
jos jaunimas. Jaunimas paruošia ir praveda kas
savaitę lietuvių radijo valandėlę ir tam parengi•mui vadovauja jaunuolis Edmundas Andruškeyičius.
•
X
Tautinių šokių čia yra net trys rateliai (įs
kaitant ir komunistinį jaunimą būtų net keturi!)
Patys jauniausi tai «Rimtukai». Gimnazistų gru
pė — «Ąžuolynas* ir vyresniųjų «Gintaras». Vi
siems trims rateliams vadovauja ir yra gyva jų
siela, niekada nepailstąs entuziastas jaunuolis
.Alfredas Stanevičius (Sakoma čia, kad jis «nebe
ugaljs vesti lietuvaitės, kadangi esąs susituokęs
su lietuvybe» — taip labai jis aukojasi lietuviš
ko meno reikalams!) Jau gražiai pasirodo «Rim
tukai» ir duoda pagrįstų vilčių, kad jie išaugs į
tikrai pajėgų šokėjų vienetą. Šiuo metu, betgi,
visus nuneša «Ąžuolynas». Tie įvairių gimnazi
jų mokiniai mokinės repetuoja po du kartu per

Is Pasaulio

Lietuviu

Sostinės

Rašo

Pas mus Čikagoje visokių neramumų, Čika
ga nuolat yra dėmesio centre. Bet kol kas pri
vatus gyvenimas tebeina sena vaga,
Jaunimo Centras užsigrūdęs nuolat viso
kiom organizacijom, parengimais. Praėjo Kaziu
ko mugė, keletas parodų, artėja romano premi
jos įteikimas. Po to vėl keletas įvairių koncer
tų, operos «Likimo galia’’ pastatymas ir vėl va
sara...
Kiekvienas renkamės ,kokias nors progas,
o dar priedo yra kultūrinių parengimų už “para
pijos i-jbų ‘ (t.y. nelietuvių parengimai) taip kad
savaitgaliai beregint ištirpsta, Didžiuliame «Beethoveno «Missa solemnis» koncerte giedojo so
prano dalį Teresė Žilytė, Ji šiuo metu gyvena
Lenkijoje, yra iš Vilnijos. Ji garsėja kaip lenkų
operos ir koncertų dainininkė, bet yra lietuvaitė.
Verbose Lojolos universitetas mini savo gy
vavimo šimmetį. Minėjimui «oratoriją“ parašė
Tėvas Bruno Markaitis, kurią išpildė simfonijos
orkestras, poros šimtų žmonių choras, solistai,
šokėjai, i domu, kad tame pastatyme dalyvavo
mūsų — lietuviai — dainininkai, solistai, šokė
jai, menininkai.
Neužilgo išgirsim vėl vieną dainininką at
vykstanti iš Lietuvos. ,
Teko patirti, kad jau kartais įsileidžiama
viena kita lietuviška knyga Lietuvon iš " Ameri
kos ir ten labai greitai išnyksta iš rinkos, nes
žmonės jas labai perka. Didžiausia dovąjja Lie
tuvos žmonėms, tai viena kita iš užsienių atve
žama knyga.
{
Bet vistik iã užsienio knygų Lietuvon dar
labai mažai atvežama.
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Sodu ir Pramonės Mieste Hartforde

•V

INŽ. ZENONAS BAČELIS
Tada pasiekiau Hartfordą, Connecticut valstijos sostinę.
Ši valstija užima maždaug vieną ketvirtį pokarinės Lietu
vos pločio ir turiįdu su pusę milijono gyventojų. Daug jų
olandų kilmės, pirmųjų šio krašto imigrantų. Labai išvys
tytas čia aukštasis mokslas. Yra 8 universitetai su garsiuo
ju Yale universitetu.

Hartfordo priemiesčiai ir centras labai gražus. Daug
jame parkų, sodų su daugybe rožių. Yra nemaža ir dango
raižių. Krito man į akis vieaas jų, tamsios spalvos, plieno
konstrukcijos, su stiklo sienomis laivo pavidalo. Tai
gal vienintelis visose JAV-se suspaustos elipsės originalus
pastatas. Daug — net 40 — draudimo bendrovių turi Hart
forde savo centrus. Bet dar labiau čia įvairių fabrikų, pre
kybos įstaigų. Todėl Hartforde ir visoje Conecticut valsti
joje įsikūrė apie 35.000 lietuvių.

V

Fique afegre,
s

venha bebemorar
conosco a chegada
da Variant

PAS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS.

Jau New Yorke būdamas susitariau apsistoti pas di
delį prietelį, buvusį bendradarbį ekonomistų ir visuomeni
ninką Valerijoną Balčiūną. Man nuvykus pas j , prisiminė
me vokiečių okupacijos metu mudviejų padarytą šitokį
susitarimą.
«Archyvo» redaktorius Švaistas, kartą užėjęs pas ma
ne įstaigon Kaune prašė aprašyti bolševikų I-ją okupaci
ją įvykdytą «Žemės Reformą». Pasikviečiau kitame kam
baryje dirbusį Balčiūną ir pasiūliau jam pasidalinti tema.
— Bet ar pagalvojai apie atpildą už šį aprašymą —
jei bolševikai grįš — paklausė. — Gana man jau tų 4 me
tų išgyventų bolševikų rojuje! Prie jų dar reikia pridėti
vienerius metus po savaisiais šunsnukiais, su jų plūdymais, skundais, grasinimais .. Tai jau perdaug! Esu įsiti ki
nęs, kad kad bolševikai grįš. Tada, jeigu sutiksiu buti jų
propagandistu, išliksiu fiziškai nepaliestas, sveikas, bet dva
siniai — miręs. Bėgsiu nuo raudonojo maro!
— Lygiai taip ir aš galvoju — paaiškinau jam. — Ra
šysime ir bėgsime drauge. Sutarta?!
Rašėva drauge. Bet bėgti teko išsiskirti. Toli likome
vienas nuo kito. Po 25 metų susitikę, džiaugėmės kartu
dvi dienas, gyvenome prisiminimais. Atsisveikinome su vii
timi susitikti nežinia kurioje planetoje.
Ir jis atvykęs j Hartfordą, tegavo vietą tik prie juo
do darbo... Bet būvio pagerinimui ir dva&inia n pasitenkini
mui, palengva baigė inžineriją. Dabar jis profe-criauja vie
noje kolegijoje. Jo žentas, palikęs valdinę tarnybą, įste.gė draug su kitu dalininku kompiuterių projektavimo įstaigą.
Hartforde taip pat gyvena ir universiteto konservato
rijoje profesoriauja buvęs Kauno operos dirigentas Vytau
tas Marijošius. Su kitais lietuviais teko susitikti po pamal
dų prie lietuviškos bažnyčios. Atrodo visi patenkinti! 4

Stasys Lapiems

Nós estamos convioando tôdas às
pessoas que gostam de viajar e levam
sempre muitas malas, para ver
a Variant Volkswagen em nossa loja.
E beber. À saúde de um carro com
motor plano, refrigerado a ar, de

mecânica simples mas muito forte.
E que tem espaço, muito espaço.
Venha bebemorar a chegada da
Variant VW 1.600 em nossa loja.
E como a Variant não bebe, v. tem
direito à dose dupla.

ESTAMEL — Estanislau Meilūnas Jr.

naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

Rua Ibitirama, 1235-1269, Fone 63-2387, Vila Prudente.

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ALEKSAS KALINAUSKAS

SIUVYKLOJE LAURO}u

Advokatas

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
4
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

atlieka visus teisinio pobūdžio darbu», kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisj doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darban
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 1B 18,00 vai.

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

«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, BRASU?.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ÁGUA
"«•activa pc»i

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų venoms į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postai 3967

—

s À O

PAULO

"t
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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kuris turėtų būti atidarant vos kaimo žmonėms svarbūs
naująją Tėvų Jėzuitų salę gal reikalai, problemos
ATSKIRO NUMERIO
birželio mėnesį Choras dar
Tos knygos gaunamos pa
kartą kviečia įsijungti dau
KAINA 0,40
siskaityti Tėvų Jėzuitų kny
giau dainininkų, vaikinų ir
gyne. Norintieji gali jas čia
mergaičių. Didesniam chorui
ir užsisakyti.
/
esant būtų galima pastatyti
drovių
gauna geras pajamas
LUILMII
gražesnių ir didesnių scenos HÜ—mmuimhí
í
už savo įdėtus pinigus.
veikalų. Repeticijos kas šeš
tadienį 19 valandą.
IEŠKO
am—n
/

ui—a ii

ŠUKIAMAS BENDRUOMENĖS
TARYBOS POSĖDIS

Antradienį balandžio 28 dieną, 20 valandą Saukiu nau
josios Lietuviu Bendruomenės Tarybos posėdį svarbiems mū
sų veiklos reikalams aptarti. Visi Tarybos nariai malonėkite
dalyvauti. Posėdis bus Tėvų Jėzuitų namuose, Rua Juatindiba 20, Parque da Mooca.
Tarybos Pirmininkas
i
Juozas Čiuvinskas.

NAUJOS KNYGOS

Jau atėjo naujoji anglų kai
ba pradėtoji leisti ENCYCLO
PEDIA LÍTUANICA, pirmasis
tomas. Jis apima raides Alki
C imtinai. Labai gražiai iš
leista, aiškios nuotraukos ir
spauda, geras popietis. Tos
Enciklopedijos bus 6 tomai.
gyvenantieji Baltimorės mies Kiekvienas kainuoja 15 dole
te (tarp Filadelfijos ir Wa rių. Ji skiriama lietuviams ne
shington)). Aldona žada pa bemokantiems lietuvių kal
būti tenai apie 6 mėnesius. bos ir viso pasaulio universi
Neseniai ji sėkmingai baigė tetams, kolegijoms, valdžių
• ŽILVIČIO“ TĖVAMS
savo mokslus ir dabar turi už vyrams bei mokslininkams,
kurie nori gauti tikrų žinių
^Žilvičio'» tėvų komiteto tarnautas atostogas.
apie Lietuvą, lietuvius, Jų is
šauktasis susirinkimas nuke Ill—II
toriją, geografiją, kultūrą,
liamas Į sekmadienį, balan UHBHBib
mokslininkus, visuomeninin
džio 19 dieną, 16 valandą.
PIJUS BU FRIMAFIČIUS
kus ir taip toliau.
Jis bus Jaunimo Namuose.
aem
Šis mielas mūsų kolonijos nii—
Visi tėvai prašomi dalyvau
—ui
ti ir kitus paraginti. Bus svar jaunuolis varosi prie savo stu
stomi žilvitiečiams svarbūs dijų galo. Jis jau turi “Con ATSIMINIMŲ FRAGMENTAI
selheiro fiscal titulą ir teises
Kazys Musteikis
reikalai. Susirinkime dalyvaus yra įsiregistravęs valdžios įs
ir buvusi ilgametė Žilvičio taigose ir atlieka visus su
Tai nedidelė Knygutė. Auto
globėja mokytoja p. Magdale mokesčiais susijusius “ren rius Lietuvos kariuomenės bu
na Vinkšnaitienė.
tos“ reikalus. Jis mielai, sąži vo generolas, karo mokyklos
n——n
ningai patarnaus visiems tau viršininkas ir krašto gynimo
iiramnrmii
tiečiams. Kreipkitės jo raštl ministras, pats pergyvenęs
VYRŲ BROLIJA GAVO
nėn. Adresas: Rua Direita, 32, sunkiausius Lietuvai laikus.
Knygutėje pateikia atsimi
4 aukštas, 406 salė. Telefo.
LAIŠKĄ
nai: 32-2440 ir 35-8619 Geros nimus iš posėdžių, kur prezi
Jo Ekscelenbija vyskupas kloties rimtame darbe. Pijau! dento A. Smetonos ir minis
Vincentas Brizgys rašo Vyrų
trų tarybos buvo svarstomi
Brolijai:
rusų ultimatumai, aprašomi to
meto svarbiųjų asmenybių ka
“Komiteto ir savo vardu
rakteriai, jų ^pažiūros ir tt.
nuoširdžiai jums dėkoju už
Kalba sklandi, įdomi, jis nie
30 dolerių auką Lietuvos Kan
ko nepuola ir nieko neaukš
kinių koplyčiai šv, Petro ba
Pp. Anelė ir Juozas Bau tina, tik aprašo tai, ką pats
zilikos kriptoje, Romoje
žiai davė 50 naujų kruzeirų matė ir kaip jam visa tai at
į engti.
naujosios salės grindims ap rodė. Knygutė bus gera me
Dievas gausiai teatlygina mokėti, ir rengiasi smarkiai
džiaga istorikams, bet įdomi
savo palaima kiekvienam jū pašokti per jos atidaromo iš
visiems pasiskaityti.
sų ir visai jūsų veiklai.
kilmes. Salės įrengimo darbai
II—II
eina pilnu tempu, bet dar y- ilHB
—iii
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
ra nemažai darbo. Jiems baig
fVysk. V. Brizgys
TÚBOTO GAIDŽIO METAI.
ti reiks dar mažiausiai vie
n—i
no mėnesio laiko ir daugiau Kazimieras Barėnas. Nidos
iiffim&aaii
leidinys. 1969 metų Romanas.
negu šimtinės kruzeirų.
438
puslapiai. Romanas liečia
IŠSKRIDO AMERIKON
11—11
Pirmojo Pasaulinio Karo lai
iieasBŪiii
Plė. Aldona Butrimavičiutė
kotarpį <ir pradžią Lietuvos
Šiuo metu «Aušros» choras nepriklausomybės. Kalba ^žo
išskrido Šiaurės Amerikon.
Ją išsikvietė dėdė ir teta, rengiasi naujam koncertui dinga, sklandi.. Aprašomi kas
dienio gyvenimo pilki nykiai
be didesnių, dramatiškų inD R. ANTONIO SIAULYS
trygų, bet atidengiami Lietu
C. R. M. 10.647
'

VZefina

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
Moocaá Fone 92-3991

Atende*se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de Bão Paulo
RAIOS X
Conaultorio: Rua Capj Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63*5352

Aldona Ausiejūtė -Tamošiū
Daugiau amerikiečių turi
nienė paieško Adulio Juozo,
televizorių negu skalbiamųjų
sūnaus Prano, seniau atvyku
mašinų. Keturios šeimos iš
šio į Braziliją iš Suvainiškio
pensių turi nespalvotus, o vie
parapijos, Kalniečių kaimo,
na iš trijų spalvotus paveiks
Rokiškio apskrities. Kas žino
lūs perduodančius televizo'
malonėkite pranešti ML . re
rius.
dakcijai.
ĮĮ^S.1
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IŠ KO ČIA JUOKTIS

VYRŲ BROLIJOS VE ĮKLOS
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė
į Aparecioa do Norte.
Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Juruba*
tubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.
Juozas Baužys,-pirm.
iiüs&ãnii

KAS NEGAUNATE
«MŪSŲ LIETUVOS»

Geriausias moteriai drau
gas yra archeologas: juo ji
senesnė, juo labiau jis ją
brangina.
11—111
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Vienas Texas (Amerikoje)
vyskupas Londone buvo pa
kviestas į labai šaunią vaka
rienę, kurioje dalyvavo per
daug dekoltuotų ponių. Viena
jų neapdairiai paklausė, ar
jam tekę kada nors būti pa
našiame spektaklyje, Vysku
pas atsakęs: «Ne, nuo to lai
ko, kai buvau žindomas, ne
teko».
I1—WM—II
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Zelinoje praneškite p. Juozui
Neapolio teismejteisėjas pa
Baužiui, ar palikite spaustu
vėje savo vardą, pavardę, gat klausė kaltinamąjį, ikodėl jis
vės pavadinimą ir namų nu net tris naktis iš eilės lindęs
merį.
4 tą pačią krautuvę vogti.
Galima pranešti ir Adminis Teisiamasis atsakė: «P?,rmą
naktį pavogiau suknelę savo
tracijai telefonu 273-0338.
žmonai, o paskui turėjau grįž
iii—aaaii
ti du kartus ją pakeisti".
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ĮVAIRIOS NAUJOVĖS
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Skelbimas Austrijos gyvu
Amerikoje “Black and Dec
ker“ fabrikantai pradėjo dirb lių globos draugijos i žurnale:
ti žolei pjauti mašinas, varo «Ar ponas jau esi įsirašęs į
mas elektros baterijomis. Vie gyvulių globos draugiją? . Jei
na baterija, normaliomis sąly ne, tai nedelsk — nes ir tams
gomis, gali nupjauti 10 tūks tai gali prireikti pagalbos».
tančių kvadratinių pėdų žo ncEgsaan
lės vienu jos prikrovimu. Su ii—n—ãii
mašina duodama ir baterijai
Vienas olandų žurnalaš ši
pakrauti prietaisas Mašinai taip surūšiavo menininkus: a.
naudoti kainuoja tik 3 centus Viena rūšis ‘jų tapo (piešia)
per mėnesį.
ką mato; b. Kita tiki tapanti
ką matanti; c. treti tapo tai,IIBgnMKII
iižteaasaii
ką galvoja, kad mato; d. ke
Šiaurės Amerikoje pr r pas virti mano, jog tapo ką tiki
kutinius dešimt metų padvi kad mato; pagaliau penkta rū
gubėjo akcininkų skaičius. Da šis mano, kad tapo.
bar jąu 28 milijonai amerikie II—II
čių turi savo akcijas įvairio iin—ü
se bendrovėse ir .iš tų ben.Parašas Paryžiaus gėlių par
duotuvėje: «Mūsų rožės to
kios pigios, kad ir vyrai gali
ZSLINOJE IVSI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ»
jas dovanoti savo žmonoms».
p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ JRENA GRITÉNAS - SPINA

SKAITYKITE
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praneša tautiečiams, kãd 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.

PLATINKITE

Vii

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».
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