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ŠIO «M. L,»» NUMERIO
GARBĖS

LEIDĖJAS

ANTANAS GAULIA

Lietuvos Steigimojo Seimo
50 metu sukaktis
Lietuvos Steigiamojo Seimo
buvę nariai, ryšium su Seimo
sukvietimo 50 metų sukakti
mi, su šiuo raštu kreipiasi į
atitinkamų aukštųjųTparlamen
tų rūmų bei senatų, ir į že
mųjų parlamentų rūmų narius
į panašias ^atitinkamų kraštų
demokratines institucijas:
GERBIAMIEJ ,

’

Minint 50-ją Lietuvos Stei
giamojo Seimo istorinio pir
mojo posėdžio sukaktį, mes,
žemiau pasirašę, laisvame pa
šauly gyveną buvę Seimo na
riai, jūsų maloniam dėmesiui
pateikiame šias mintis:

Lietuvos teigiamasis Sei
mas, 192» metais visuotinio
balsavimo kebu išrinktas ir
lietuvių tautos atitinkamai įga
lietas, 1920 metų gegužės mė
-......... nesį 15 d. paskelbė, kaip įvy
kusi faktą, atstatyma nepri
klausomos ir suvereninės tau
tos, laisvos nuo visų ryšių su
Rusija ar kitomis valstybė
mis, Steigiamasis beimąs taip
pat patvirtino Lietuvos su So
vietų Rusija Taikos sutartį,
kurioje pastaroji pažymėjo,
jog ji: «pripažino be jokių re
zervų Lietuvos Valstybės su
verenines teises ir nepriklau/
somybę, su visomis iš to pri
pažinimo sekančiomis juridi
nėmis išvadomis, ir laisvu no
ru visiems laikams atsisaky
dama visų Rusijos suvereni
nių teisių į lietuvių tautą ir
Lietuvos žemę».

t

rus grasinimus, rinkikams ne
beliko . kitos išeities, kaip
«balsuoti» už «pasiūlytą» kan
didatų sąrašą.

1940 metų liepos 21 d., «Liau
dies Seimas» priėmė nutari
mą, kuriuo paskelbtas sovie
tinės santvarkos įvedimas ir
Lietuva paskelbta Sovietų So
cialistine Respublika, Po trum
pos pertraukos, buvus reika
lui išversti kitą nutarimą iš
rusų į lietuvių kalbą, «Liau
die» Seimas» priėmė antrąjį
nutarimą, kuriuo SSSR Aukš
čiausioji Taryba prašyta pri
imti Lietuvą j Sovietų Sąjun
gą sąjungine respublika.
Visos SSSR pastangos už
maskuoti jos įvykdytą ’agre
siją
pasaulio nesuklaidino.
JAV bių Kongreso Atst. Rū
mų Pranešimo spec Komite
tui išvadoje pareiškiama.«Klaidingi yra bet kokie
SSSR tvirtinimai, esą, jai vadovaujannt 1940 m. liepos
mėn. įvykdyti rinkimai buvo
laisvi ir savanoriški ar kad
buvo teisėti tų rinkimų išda
voje išrinktame «Seime» pri
imti nutarimai, kuriais buvo
prašoma Lietuvą pripažinti
sovietine respublika».

Europos Taryba gi, savo
pranešime apie Baltijos vals
tybes pažymėjo, kad.«Maskva bando įtikinti lais
vąjį pasaulį, kad lietuvių tau
ta savo noru prisijungė prie
sovietų pavergtų tautų gru
pės ir kad lietuvių tauta, so
vietų okupacijoje pasiekusi
žymią ūkio ir kultūros pažan
gą... Iš tikrųjų gi, sovietų
propagandai, jų teigimams pa
tvirtinti, nepavyko pateikti jo
kio tarptautinio teisinio {ro
dymo.

ve mylinčius gyventojus, pj-a
šydami kiekviena galima pro
ga, veikti siekiant.z-

1. Neleisti, kad tarptautinė
se institucijose, konfereneijo
se, konferencijose ar sutarty
se sovietų agresijos veiks
mai tidfeiogiai ar netiesiogiai
būtų pripažinti teisėtais;

2. Reikalauti, kan SSSR iš
okupuotos Lietuvos ir kitų
sovietų užimtų kraštų ati
trauktų jos karinius politi
nius dali ius bei administra
cijos aparatą, tuo būdu suda
rant sąlygas toms tautoms
naudotis jų laisvo apsispren
dimo ir laisvo vyriausybės
pasirinkimo teisėmis.
EL-.ZIE.JLS draugelis,
iJetuvos Ūkininkų Sąjunga

Visi trys Gauliai, Antanas, Kazimieras ir Romualdas,
gyveną Rio de Janeiro mieste, labai pasekė savo motinėlę
Uršulę Gaulienę, kuri iki suseno, buvo žinoma nenuilstama
spaudos platintoja visame Rio de Janeiro mieste. Dabar ir
sūnūs visi iki vieno skaito «Mū-ų Lietuvą» ir lenktyniauda
mi vienas su kitu kasmet išleidžia po vieną numerį. Štai šį
numerį pilnai apmoka Antanas Gaulia ir tampa Garbės Lei
dėju. Administracijos, Redakcijos ir visų skaitytojų vardu
širdį gai jam dėkojame.
M L Administracija

visi į lietuvių, latvių ir estų bendrą

PIKNIKĄ —ISVAZIAVIMA
birželio 7 dieną ! sekmadienį!
Ji rengia Pabaltijo Valstybių Atstovų Komitetas, da
lyvaujant visų tų tijų S Paulo Kolonijų jaunimui ir se
nimui gražiojoje, kalnuotoje stovyklavimo vietovėje —
CENTRO MUNICIPAL DE CAMPISMO - 25 km. rodo
via Raposo Tavares (kelyje į Cotia ir São Roque). Pik
nikas ruošiamas Baltų Savaitės proga,
Pikniko dalyviai ga ės naudotis šio centro visais
įrengimo patogumais: žaidimo aikštėm dideliems ir ma
žiems, dušais, virtuvėmis, šaldytuvais. .>abuvojimo ir šo
kių salėmis (šalto oro ar lietaus atveju). Valgio kiek
vienas pats turi atsivežti gėrimų ir alaus duos rengėjai

AUTOBUSAI IŠ; INA:
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MAGDALENA GALDIKIENĖ,
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija
MYKOLAI KRUPAVlCUS,
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija

ANTANAS MILČiUS,
Lietuvos Darbo Federacija
JONAS PAKALKA,
Lietuvos Socialdemokratų
Partija
JUOZAS PRONSKUS,
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga

KAZYS ŠKIRPA,
Lietuvos Valstiečių Liaudinio
kų Sąjunga

Jei tose paskutinėse dviejose v etose atsirastų pa
kankamas važiuo.ojų skaičius. Jeigu ne — turės atvyk
ti į Largo iSão Bento

Pakvietimus-Bilietus į šį Baltų Savaitės pikniką ga
lima gauti pas P. Šimonį (tel. 63-4938», J. Jodelį (tel.
274-1597), J. Ciuvinską (tel. 63 5269), tėvus Jėzuitas
(tel. 273-03381, Joną Dimšą (rua Guaimbė 193, Juozą Ti
junėlį-Matelionius (266-0346) ir St. Kubiliūną (260-3059).

Pakvietimų-bilietų kainos: suaugusiems 6 kr, moks
leiviams 3 kr., mažiems vaikams ant tėvų kelių — ne
mokamai. Vykstantieji savais automobiliais iš anksto tu
ri apsirūpinti pakvietimais, jiems — suaugusiems — 4
kr , moksleiviams - 2 kr.
Išeina

New York, N. Y. 1970 metų
gegužės 15 d.

(ELTA)
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Plačiajame Pasaulyje

Tačiau SSSR, susitarusi su
DEMOKRATIJOS SUNKUMAI
nacių Vokietija, 1939 metais
įvykdė sąmokslą prieš Lenki
Čilėje
ją, Rumuniją, Suomiją ir Bal
SANTIAGO. Čilė" preziden
tijos valstybes. Sovi-tų—na
to Eduardo Frei valdymas ei
cių apgaulingo suoka bio iš
na į galą. Jis buvo pirmas
davoje Lietuvai buvo primes
krikščionis demokratas prezi
ta vadinama "tarpusavės pa
Sovietų vadų pareiškimai dentas visoje Amerikoje. Kri
galbos sutartis», krašte buvo
yra prieštaraują tikrąjai pa kščionys demokratai turėjo
įsteigtu visa eilė sovietų ka
dauguma Čilės seime, bet bu
rinių bazių, o 1940 m. birže dėčiai Lietuvoje».
vo mažumoje senate. Rugsė
lio 15 d, Sovietų Sąjungos
Mes reiškiame padėką vy
ginkluoti daliniai įsiveržė ir riausybėms ir parlamentų ats jo 4 dieną bus nauji preziden
užėmė kraštą.
tovams tų kraštų, kurie ne- to ir daliniai parlamento rin
Siekdama nuslėpti šiuos, ne pripažį-ta prievarta įvykdy Simai Čilėje. Praeitą savaitę
išprovokuotos agresijos prieš tos ir neteisėtos kad ir už prezidentas Frei savo kalbo
Lietuvą veiksmus, SSSR, už maskuotos, aneksijos ir kurie je, pasakytoje parlamentui,
draudusi visas nekomunisti remia visų tautų sa/halios apžvelgė visą savo valdžios
nes partijas ir suėmusi dau teisę. Mes dėkojame laisvojo veiklą Ir davė įspėjimų tau
giau kaip 2000 žymių lietu pasaulio vyriausybėms, parla tai dėl būsimų rinkimų.
vių veikėjų politikos, kultū mentarams bei paskiriems as II—gll
ros ir ūkio srityse, 1940 me menims palaikantiems lietu
tų liepos mėn. 14 d. «urežisa vių tautą, jai ginant žmogaus KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
vo vadinamus «rinkimus į teises ir kovojant už Lietu
LAIMĖJIMAI.
Liaudies Seimą», kuriam kan vos laisvę ir nepriklauso
didatus parinko Kremlius, Bu mybę.
Frei pareiškė, kad per jo
Tuo pačiu metu mes, krei valdymo 5 metus buvo pra
vos jaučiamai Raudonosios ar
mijos grėsmei ir prieš nebal piamės į vyriausybės, parla vesta žemės reforma: buvo
suojančius panaudojus atvi- mentų atstovus ir į visus lais
nusavinti 1224 dideli dvarai
Į Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Vila Zelinos (prie bažnyčios),
Mookis Rua Juatindiba, 20, Tėvai jėzuitai),
Largo São Ben o (prieš pat bažnyčią),
Casa Verd ■ (Matelioniu namas),
Vila Anastacio (Kubiliūnų namas)

Š v .

autobusai iš visų vietų — 7 vai. 30 min.

Mišios

bus laikomos 10 vai.
sviedinių —

Muzikos instrumentų, plokštelių
prašome pasiimti.

Visus kviečiame pasinaudoti proga pama
tyti gražių vaizdų, pabendrauti su tautiečiais ir mūsų
kaimynais latviais ir estais. Toks piknikas su tokiais pa
toguncais ir duodamais gėrimais retai pasitaiko!

Pabaltijo Valstybių Atstovų Komitetas

dvarai su 3 milijonais ha. že
mės. Netol 28.000 kaimiečių
gavo žemės, iki šiol nepasi.o
dė jokių blogų padarmų dėl
reformos krašto žemės ūkiui

Be to, buvo pastatyti butai
450.000 šeimų. Audimų gamy
ba padidėjo 75%, gi elektros
gamyba dvigubai.
aip pat
pastatyta 13 petrochimikos
^naftos produktų apdirbimui)
fabrikų; iki 1972 metų \ano
gamyba irgi padvigubės. Krik
ščionių demokratų valdžiai
pavyko Jsumažinti per pusę
krašto skoias užsieniui. O
jos siekė 200 milijonų dol.
JI——iii
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VALDŽIOS SU?-KŪMAI.
Bet
Frei pripažino — ne
pasisekė valdžiai sumažinti
pinigo infliacijos. Yra, mat.

galingų grupių, kurios savo
reikalus stato aukščiau už
bendruomenę ir priešinasi bet
kokioms reformoms | Igą lai
ką tiek liberalai, tiek komu
nistai priešinosi senate že
mės reformai ir jos pravedimo finansavimui.
Frei priešininkai prikiša
jo valdžiai, kad sumažėjusi
krašto produkcija brutto, kad
jaunuomenė jaučiasi nusivjlu
si ir kad pakilęs kriminali
nių nusikaltimų skaičius.

Frei pasakė žurnalistams.— Galėsime išlaikyti deme
kratinį režimą tik tada, kai
pravesime būtinas reformas.
Be žemės reformos šiame
krašte dar reikia ir pagrindi
nės institucijų reformos.
iiKnvwui
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mai
darė didelio įspūdžio
klausytojams. Kūriniai kalbė
jo širdies kalba; jaurumu,
sielvarta, skausmingais jų iš
sakymais. (Taip aprašė ši
koncertą prof J. Žilevičius,
buvęs Klaipėdos konservato
rijoje veliomes mokytojas}.

APIE LIETUVIŲ FONDĄ

~JA -Vp ^GERBTAS MUZIKAS

J STROLIA.

kitados buvęs Vila Zetinos
vargonininkas.

Pirmųjų mirties metinių p‘o
ga kovo 8 d. Jaunimo Centro
salėje, Čikagoje, kompozito
riui Juozui Stroliai pagerbti
buvo surengtas didingas velionies kūrinių koncertas.
Pirmiausia Vyčių choras, oi
rimuojamas velionies sūnaus
Fausto sudainavo: Linelius
roviau, Anks-ti rytą ir Šiena
pjūtės dainą. Visos šios liau
dies melodijos kompozito
riaus J. Strclios plačiai, įd»omiai išvystytos sumaniai pa
naudojant imitacijas, melodi
nius atitolimus, daugbalsinę
slinktį, gražų ir gyvą balsų
judėjimą. Kompozitorius tiek
šiose, tiek kitose li?udiesoainų harmonizacijose įrodė sa
vo gilų tų liaudies melodijų
supratimą ir nuodugnų paži
nimą choro «pislapčių .
Paskui solistės Pr. Bickienė ir R. Mastienė duetu su
dainavo «Anoj pusėj Nemuno»
ir «Vai ir prijojau", paskuti
nė chorui pritariant. Tada dai
navo solistės ir solistai, gra
žiabalsės «Aidutėš», vadovau

jamos Alice Stephens, kitas
jo komponuotus liaudies ir ori
gimalias dainas (-Namo»).
°o pertraukos velionies sū
nus
smuikininkas Herkulis
Strolia atliko Sceną prie Šu
linio, Romansą ir Souvenir
de Lithua ie, akompanuojant
panų M. Moteikaičiui. Kūri
niai
parašyti
panaudojant
liaudies melodijas, plačiai, va
nacijos būdu meistriškai tai
vystant į didelį, sudėtingą,
smuikininkui malonų groti kū
rinį. Autorius pats buvo pui
kus smuikininkas, todėl smui
kui panaudojo įdomias tech
niškas priemones Sūnus’Herkulis lengvai peroavė tėvo
muzikaliuos mintis. Tokios rū
šies kūrinių beveik visiškai
neturime, jei neskaičiuoti Lie
tuvoje paskutiniu 1-Jku su
kurtų.

Toliau dainavo jungtinis
«Dainavos» ir Vyčių choras,
kuriam dirigavo velionies sū
nus Vytautas Strolia (New
Yorko Vyrų choro dirigen
tas) ir velionies mokslo drau
gas maestro P Armonas. Su
dainavo liaudies dainą «Va
liok. dalgeli, ir originalias,
Parvesk, v-iešpatie, (žodžiai
P. Jurkaus), Marija (žodžiai
A. Karvelytės- Dubauskienės)
ir Tvanas (žodžiai Putino).
Kūriniai savo didingumu ir
kompozitoriaus giliai atkurti
žodžiuose išreikšti pergyveni .

(tęsinys)

Pradžiugo visi trys vy ai. kad jiems paleng
vės gyvenimas. Tad bernas pesimistas ūmai pa
birto prieteiingu mūsų namams ir šoko arklių at
rišti. Vyresnysis brolis tuojau pagavo didelius
kailinius ir užmetė juos ant arklio, guosdamas
mane:
- Še, susivyniok visas, su visom kojom su
visa galva kaip vikšrelis: miegosi kaip lovelė
je, šiltas, kaip kleckas!
Ir mane kaip javų
pėdelį šalinėn bloškė ant arklio. Aš tyčia pla
čiai išsižergiau ir rankas išskėčiau kaip medauninkiS.
— Na-a! — kirktelėjau visu laibu vaikišku
balseliu ir perliejau pančiais visą trejetą per
nugaras.
Arkliai pasileido sparčia risčia; Aš betgi ne
siliovLau jų pliekęs, kad šoktų zovado. Šūkavau,
skardinaus, kad visas kaimas pamatytų mane
,au jojant nakties. Kaimas nematė, jau buvo su
gulęs. Naktigoniai jau buvo išjoję. Net šunys ne
padarė man garbės — nė vienas nevamtelėjo iš
po savo prieklėčio— numanė savą žmogų čia
triukšmą keliant.
Pančiais pliekiami arkliai bėgo sparčiai;
pagavo zovado; kaip aš to geidžiau; iš pradžių
tingėdami liuoksėjo kaip visados. Bet ligi tik
pasisukom pro galinį Pečiūrą ir pasileidom į lau
kus, arkliai kaip susitarę sužvengė tolumoje dūlojančiam tabūni (arklių bandai) ir išsitiesė zova
do kaip vien reikiant.

1970
iškilmės lietuvių kal

16 Gimnaziją Í500 dol.) šo
kių grupę «Grandinėlę», Čiur
lionio galeriją, lietuvių tele
viziją ir t.t. Štai ką gali pa
daryti savo palygint nedide
lėm aukom — įnašais grupė
lietuvių — kasmet paskirti
virš 30 000 dol. lietuviškosios
kultūros reikalams!

LIETUVOJE PAGAMINTAS
KOMPIUTERIS

bos KURSĄ ĮVEDANT ČI

KAGOS UNIVERSITETE.
Jis atžymėtas iškilmingų Či
kagos universiteto vadovų ir
lietuvių atstovų susitikimu ko
vo 25 d. universiteto rūmuo
se. Iškilmes pradėjo lingvisti
kos departamento direktorius
prof. E. Stankevičius, sveikin
damas lietuvius ir pasidžiaug
damas, kad Čikagos universi
tetan Įvedamos lietuvių ir bal
tų kalbų lingvistinės studijos.

Čikagoje vasario 2S d įvy
ko Lietuvių Fondo narių (su
mokėjusių bėnt 100 dol.) me
tinis suvažiavimas. Reikalų
Lietuvių Fondo Tarybos pir
vedėjas pasidžiaugė, kad lie
mininkas dr. G. Batukas itei
tuviai nuoširdžiai remia Lie kė 5.000 dolerių čeki univer
tuvių Fondą. Čikagoje vien siteto rektoriui mok-lo reika
Marqueit® Park apylinkė jau lams. Lietuvos generalinis
davė 117.000 dolerių, o iš vi konsulas dr. P. Daužvardis
so Čikaga 162.000 dol. Fon- sveikino Čikagos universite
'das jau turi virš pusės milijo tą, įsivedusi vienos iš seniau
no do.erių Daugiausia pini sių kalbos studijų kursą. Pa
gų yra įnešę (17,2%) lietuviai čios studijos — paskaitos stu
gydytojai. Fondas gavo iš pa dentams prasidės nuo nuo
likimų 7.500 dolerių.
ateinančių mokslo metų.
Per 1969 metus fondan n——iwn
įplaukė 94.000 naujo pagrin ŪBKDBHlii
dinio kapitalo. Daug gauta ir
nuošimčių (27.680; ir dividen PAVERSTO ’E LIETUVOJE
dų už akcijas (5 000). Viso pa
ATEISTAI LIETUVOJE
jamų iš turimo kapitalo gau
labai pagyvino savo veiklą.
ta 43 500 dol.
Pelno virš 30.000 dolerių Net ir eiliniai kolchozininkai
paskirta; pusė švietimo reika už dalyvavimą pamaldose ne
larns vienas ketvirtis specia vien išplūstami, bet ir nubau
liems projektams (išleisti «Lie džiami, išbraukiami jų dien
tuvos istoriją», Lietuvos pro- darbiai Taip vienos N. para
ietorijos apžvalgą ir Lietuvos pijos komiteto pirmininkui už
dalyvavimą pamaldose buvo
filosofijos is oriją) ir ketvir
tis kitiems kultūriniams rei išlaužtos tvarto durys ir sunk’
kalams, kaip paremti V <sario vežimiu išvežtas šienas.
Dabar kolchozuose imama
įvesti tvarką, kad be seniū
no žinios nevalia niekam iš
kolchozo išvykti. Seniūnas, pa
tyręs, kad kolchozininkas ei
na bažnyčion, praneša kolcho
zo pirmininkui, kuris iškolio
ja ir liepia sėdėti namie, Štai
tikybos «laisvė» Lietuvoje!

š pirmą kartą nustebės pajutau, kokio esa
ma skirtum!) tarp priverto darbo ir darbo savo
noru Ark i u spyrėsi iš viso vieko net prigulda
mi, kaip mūsiškiai sako Jabar jie man rodėsi
lyg mažę ni. ir žemė arčiau mano kojų; striktelt
būtų visai piga, iet nebebuvo kada. Vėjas švilpė
pro ausis: kaip gemų ištiestų kaklų karčiai pa
sidriekė pagal sprandą; piktai švaistomų uodegų
ašutai švilpavo kaip botagai. h.š nusigandau.
«Tpru, tpru, kužiutės
kalbėjau paspringda
mas, bet manęs nebeklausė, o pavadį patempti
nebuvo laiko; reikėjo abiem rankiotėm laikytis
įsikibus karčio, nes kojom aš bespaudžiau žirge
lį išilgai šonų ir vos nebuvau visiškai pakeliamas
oran Kadgi' nors ne tie kailiniai! Gaurais viršun
jie slidžiai smukinėjo ant slidaus arklio, ir ko
jom jų nebepavaldai.

— Krisiu... Užsimušiu negyvai... — dulktelėjo per gHvą, ir taip man paklaiko, kad aš nė
nebepasijutau. kaip ėmiau paršeliu žviegti

Nebetoli tamsoje dūlėjo siaurutis tiltelis per
purviną'npelį. Jis buvo niigrjstas palaidais grindžiais, kaip t»‘k vieakiukiam vežimui tiesiai per
važiuoti. Grindžiai klebetavo grojo kaip vargonų
klavišai, vargonuotajam mitriai juos spaudinėjant
prieš mišias, bet nesisvėrė. Galėjai per jį ir su
dvejetu, perjoti; arkliai bailingai glausdavos vie
nas į anjrą šonais, ir tu perjodavai. Su trejetu
jau reikėjo briste bristi per upelį.
Mano trejetas to nesumetė; pablūdęs gal
nė nenorėjo galvoti — tik mauk į tabūną. Sudun
dėjo sugrojo grindžiai, šalutinis pūkštelėjo upelin, vidurinis suklupo ant pasikėlusio griodžio?
mano jojamasai šokte peršsko tiltelį. Aš nenu
kritau ir jau su dvejetu pabaigiau kelionę paba
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Kaip praneša sovietų lai
kraštis «Ekonomičeskaja ga
zeta» Lietuvoje pagamintas
kompiuteris «Rūta 107». Jis
pagamintas Vilniuje moksli
ninku technologų grupės. Tai
esąs pirmas ne tik Vilniuje,
bet ir Sovietų Rusijoje kom
piuterjs, kuris skaito raštus
raštus puslapis po puslapio.
Skaito greičiau, nei (žmogaus
akis spėja sekti — 150 rai
džių per sekundę. «Rūta 107»
retai suklysta. Bandymai su
20 mašinėle rašytų raštų pa
rodė, kad klaidą kompiuteris
vidutiniškai padaro vieną per
250.000 ženklų. Elektrine ma
šinėle rašytą raštą skaityda
mas, vieną klaidą padaro per
pusę milijono ženklų. Jei raš
tas neaiškus, «Rūta 107» sig
nalizuoja — šaukiasi žmo
gaus pagalbos.

«Rūta 107* gali atstoti
monių.
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LIETUVOS PREKVBINIS
LAIVYNAS

f

Lietuvos laivininkystės vir
šininkas Alf. Ramanauskas pa
reiškė, kad dabar jau turima
23 laivai, kurių tonažas sie
kia 95,6 tūkstančio tonų. Pir
mieji laivai Lietuvai buvo per
duoti kaimynų. Tikimasi |gau
ti kasmet po 5 mujus laivus,
Bėda tik kad trūksta lietu
vių specialistų, kapitonų. Jų
stoka varžo įgyti daugiau lai
vų Tas «Lietuvos Laivynas*
per pirmuosius savo gyvavi
mo metus pervežęs 1 milijo
ną 30 tūkstančių tonų krovi
nių ir davė 6,5 milijonų ru
blių pelno.
iiiracacwmįiii
iimnssPBatii

lta, nė nebežviegdamas.

Pribėgę pirmuosius arklius, kiek atsiskyru
sius nuo tabūno manieji dar kartą, bet jau links
mai nusižvengė. Artimesnieji prietelingai jiems
pakriugeno, ir mes ūmai sustojom „ties žmogum.
Jis, abiem keliais įklaupęs į drėgną pabalį, bai
gė pančioti paskutinį savo arklį.
— O čia gi dab r kurioj) ragana tokiu bil
desiu ir žviegęs u atskrido? — domėjos žmogus.

Aš nei gyvas, nei nebegyvas tebebuvau ar
kly. Nusigandęs buvau ir bent kiek apalpęs: ma
no pirštai, pazmiškai įsikibę į karčius, nebeatsi
lenkė ir karčių nepaleido.
— Kas gi čia? Bene Juzukas? — tarė jis,
arčiau prieidamas. — Dėl ko gi tu išjojai? Lipk
gi nuo arklio! Kurgi tavo pančiai? — kalbėjo,
nusodindamas mane už pažasčių.

Nei pančių rankose, nei kepurės ant galvos,
nei kailinių ant arklio, nei pat;es galutinio arklio
nebuvo. Sis visas purvinas tuojau atprunkštė.
— Bėgo... viskas išbyrėjo... — ėmiau vogrėti
susLakinusiais žandais.
Naktinis suprato.
— Tegu sau ganos tuo tarpu palaidi, o mes
eikim susirankioti daiktų
Tai buvo nesunku. Kuriuo jojau, žinojau
Šiopus ir anopus tiltelio suradom visus daiktus.
Sugrįžę supančiojom arklius ir, susėdę paantval-f
nyje, ėmėm kalbėtis.
Tikriau, aš pats ėmiau nervingai trokšti sa
vo kaimynui kone į pat ausį, kokios baimės bu
vau prityręs ir kaip pavojų buvo.
(Bus daugiau)

)
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Niksono Rūpesčiai
Kai Ričardas Niksonas vedė rinkimų kampaniją, jis bu
vo gana dosnus pažadais Jis žadėjo pabaigti Vietnamo karą
pakviesti negrą j ministerių kabinetą, pagerinti JAV ekono
miją ir, kas svarbia si, sujungti gerokai susiskaldžiusius ame
rikiečius Deja, nei vieno paža o jis dar neišpildė. «Retai1,
taip rašė gerai informuotas žurnalas Newsweek gegužės vi
dury, «buvo JAV piliečiai taip suskilę, jų pasitikėjimas va
dais taip sukrėstas, jų emperamentas taip įerzintas, jų jaujaunimas taip įva yias į nusiminimą ir desperaciją. Mr. Niksonas pasiuntė Amerikos karius į Kambodžą, tikėdamas su
krėsti komunistus ir nuraminti neramų į asaulį Vietoj to jis
sukrėtė savo tautiečius ir iššaukė labai rimtą savo karjeros
krizę».
Tą nelauktą krizę iššaukė Niksono apsisprendimas siųs
ti JAV karius į Kambodžą. Jau prieš keletą metų pasigirdo
JAV balsų, kai Amerika turi sumažinti savo įsipareigojimus
užsienyje ir turi skirti daugiau pinigų karui prieš neturtą,
butų statybai, oro, vandens ir žemės Svarinimui, mokykloms
ir pan. Dabar tie balsai virto viešosios opinijos dogmomis,
ir kiekvienas žingsnis, atitraukiąs dėmesį nuo tų uždavinių,
erzina amerikiečių nervus. Ypač JAV studentai, gyva1 atjausdami socialines problemas, nenori nieko girdėti apie to
limus karus ir protestuoja prieš kiekvieną ženklą, rodantį,
kad Vietnamo karas bus tęsiamas toliau. Kaikurie studen
tai viešai sudegino mobilizacijos korteles, kiti iškūlė mobili
zacijos punktų langus ar sudaužė inventorių, dar kiti spru
ko į Kanadą, kad išvengtų karinės prievolės, odėl, kai Nik
eonas pranešė pėr televiziją, kad JAV mariai įžengė j Kam
bodžą naikinti komunistu bazių, daugelis amerikiečių apstul
bo, o studentai pradėjo nerimauti universitetuose. Protestuo
dami prieš Niksono žingsnį, 280 kolegijų ir universitetų nu
traukė paskaitas vienai ar kelioms dienoms ir pradėjo de
monstruoti. Kai kur buvo išdaužyti universitetų tingai, pa
degti pastatai, sunaikinti moksliniai darbai. Stud ntai dar la
biau įširdo, kai prezidentas juos pavadino valkatomis. Pas
kui Niksonas paaiškino, kad valkatomis pavadinęs tik tuos
studentus, kurie naikino valstybės turtą. Protestų ir demonscijų viršūnė buvo pasiekta Keat mieste, kur tautinė gvardi
ja, pabūgusi studentų metamų plytgalių ir akmenų, nušovė
4 nekaltus studentus. Išgirdą apie tą nelaimingą įvykį, stu
dentai sušaukė Washingtone didelį mitingą, kuriame dalyva
vo 75.000 studentų. Negalėdamas užmigti, prėzidemas ateikė
lė 4 valandą ryto, nuvyko prie Lincolno paminklo ir virš
valandos kalbėjosi sn apsnūdusiais studentais. Studentų gru
peš priėmė taip pat teisingumo, švietimo it darbo ministe

Lietuvos Marija
Tavo veidas aušroms iškaišytas, —
Tavo rūbai ii lino plaukai.
Rasomis nusiprausus kas rytas,
Tu skaisti, kaiprasoti laukai.

O nuometas žiba balčiausiosios drobės,
Kaip migla iš dangaus, apsėmus pečius..
Iš Tavęs ir mėnulis, vėsa apsigobęs,
Išlieja į naktį sidabro naščius.
Pailsusių varpų ir saulės žaidimas —
Vainikas iš lauko lelijų žiedų...
Varpelių, aukos, spinduliuojantis rimas
Suvirpa ties Tavo žvaigžbėtu vardu.
Grakšti, per mus buitį atėjus,
Vaidilučių maldų stebuklinga giesmė.
Sukrykščia širdis nežinioj apsėdėjus... —
Visatos sukurta didžioji prasmė.

I Tavo apsiaustą keliaudamos sega
Visos tautos po ž edą pašvaistės laisvos...
Tas. kurs gyvu krauju prakaituodamas dega,
Tai žiedas Tavos Lietuvos.
»

o»
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ir lauks, kol Niksonas nusi
leis komunistų norams. Kap
tik šiomis dienomis derybos
Paryžiuje įėjo į trečiuosius
metus.
Prezidentas Niksonas, žino
ma, turės atsižvelgti ne tik j
studentų, bet ir kitų žmonių
norus. Jo apsisprendimas pul
ti komunistus Kambodžoje ra
do prastą atgarti Europoje.
JAV vidaus reikalų ministeriais
ris parašė Niksonui laišKą,
Tačiau yra manančių ir kitaip. Taip New Yorke staty sakydamas, kad JAV vyriau
bų darbininkai paaukojo pietų pertrauką ir apkūlė demone sybė yra nejautri jaunų žmo
truojančius studentus. Gegužės 15 dieną prie jų prisijungė nių rūpesčiams, i žsienio rei
laivų krovėjai ir raštinių darbininkai ir visi demonstravo už kalų ministeris buvo prieš
Niksono politiką. Pasirodė, kad 57% amerikiečių pritarė Nik Kambodžos karą. Bet Nik°o
sono linijai.
no rizikingą žingsnį nulems
Labai suskilę yra ir JAV politikai. Kai kurie senatoriai ne JAV studentai ar politi
nori pravesti įstatymą, kad nuo liepos 1 dienos būtų nu kai, bet amerikiečių kariuo
traukti pinigai karui Kambodžoje. Kiti nori atmesti taip vadi menė Kambodžoje. Jei jiems
namą Tonkino rezoliuciją, kuri įgalino prezidentą siųsti JAV pasiseks suduoti stiprų smū
kariuomenę be senato žinios, kur JAV interesams gręs rim gį komunistams Kambodžoje»
iksono prestižas atsigaus.
tas pavojus. Kiti gi pritaria Niksonui ir sako, kad nepasitikė
jimas, parodytas bet kokiu būdu prezidentui, pakenktų dery Paskutinėmis žiniomis JAV
boms Paryžiuje. Jei Hanojus matys, kad studentai gali pri kareiviai rado Kambodžoje
versi! prezidentą keisti politiką, tuokart jie nudels derybas du didelius komunistų ginklų
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sandėlius ir nukovė virš 6.00o
Šiaurės Vietnamo karių, o
JAV vyriausybė pardavė Kam
bodžai 7.200 šautuvų, š savo
nusės Siaurės Vietnamo prem
jeras ragina Kiniją ir Rusiją
užmiršti senus ginčus ir suda
ryti bendrą frontą prieš JAV.
heikia labai abejoti, kad jo
iniciatyva būtų sėkminga. Ru
sams reikia kapitalo pageria
ti sustingusią ekonomiją, to
dėl, nepaisant Nik-ono žings
nio, jie tęsia strateginių gia
klų apribojimo derybas Vie
noje. Prašomas krašto apsau
gos ministério, Fordas atsisa
kė statyti Rusijoje sunkveži
miams gaminti Eabriką. Be
to, Sovietai yra giliai pasinė-,
re į Egipto aventiurą kur
turi apie 100 lakūnų, šimtus
priešlėktuvines raketas aptar
naujančių karių ir tūkstan
čius karo instruktorių. Prezi
oentas Niksonas pakartotinai
sakė, kad JAV kariai pasi
liks Kambodžoje tik iki birže
Lo pabaigos. Bet kaip ilgai

Kliūtys

Elta patyrė apie vak. Vo
kietijoje balandžio pradžioje
buvusias įsidėmėtinas pastan
gas gelbėti Lietuvoje kraujo
vėžiu (leukemija) sergančią
mergaitę Gelbėjimo veiksmus
pradėjo vokietis, trumpų ra
dijo bangų siuntėjas bei prie
mėjas Wolfgang Grensings
gyvenąs Baden — Wuerttem
berg© krašte, Ueberlingen
apylinkėse.
Greasing radijo bangomis
priėmęs jo radijo bangų bičių
lio, iš okupuotos Lietuvos
VytautoįŠvedo, pagalbos šauks
mą. Šis kreipėsi į vokietį, pra
šydamas parūpinti, sergančiai
pusseserei, retą leukemijos
vaistą. '
Kadangi tai brangūs vais
tai. kaštuoja apie 4,000 DM
(arba daugiau kaip 1,000 dol)
tai vokietis, negalėdamas lie
tuviui nedelsiamas padėti,
kreipėsi į kirašto sritinį radi
jo siųstuvą Suedwestfunk, Ba
den-Badene. Klausytojai radi
jo bangomis paprašyti parem
ti sergančią mergaitę Lietu
voje. Atgarsiai klausytojų tar
pe buvo nepaprastai palan
kūs ir gausūs. Vienas klausy
tojų buvo pasiryžęs tuojau pa
aukoti 500 D^, gi dvi vaistą
įmonės ranešė sutikusios vėl
tui pristatyti ne tik brangiuo
sius vaistus, bet ir kitas, pa
pildomas, priemones.
Kai atsirado reikalas vais
tus persiųsti į Lietuvą, buvo
susidurta su sovietų ambasa
dos Bonnoje biurokratinio po
būdžio trukdymais. Buvo pa
siūlyta kreiptis į sovietų am
basadą Maskvoje. Pagaliau,
policijos mašina vaistus sku
biai prist tė į Frankfurto ae
rodromą tačiau čia pasirodė
jog lenkų lėktuvo bkūnas at
sisakė priimti vaistus nes so
vietų įstaigoms draudžiant
juos įvežti, atsirastų sunku
mų vaistus iš Varšuvos pris
tatyti Lietuvon. Vėliau patir
ta, kad olandų linijos lėktu
vas balandžio 4 d. vaistus per
Amsterdamą nugabeno Mask
von.
Vyt. Švedas jau nebeatsa
kė į jo vokiškojo bendradar
bio radijo keliu klausimus, ta
čiau vokiečiui jį pasiekus te
leiono keliu, Švedas nuošir
džiai padėkojo už visas vo
kiečių pastangas parūpinti rei
kalingus vaistus.
Kaip teko patirti, Fed. Vo
kietijos ambasada vaisius per
davusi sovietų Sveikatos mi
nisterijai, kuri patvirtinusi,
jog siunta pristatyta adresa
tei Lietuvoje. Ar pavyko iš
gelbėti mergaitės- gyvybę, lig
šiol dar nepatirta.
Vasario 16 Gimnazja Vo.'
kietijoje pasiunti padėkos
laiškus vaistų įmonėms. So
vietų spauda apie tai dar te
betyli.
(ELTA)

pasiliks tenai Pietų Vietnamo
armija, to, turbūt, niekas dar
nežino. Tas klausimas gali su
velti ir Niksono politiką.
P. P.
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LIETUVAI TĖVYNĖ!

JAUNAS LIETUVIS UŽ LIETUVOS
SENIAU
įvairių tautų mišinyje mažos tautos nariui
nesunku prarasti savo tautinės tapatybės jaus
mą, net savo vertės jausmą ir pasiduoti net men
kavertiškumo jausmui, ką angim, iš lo ynų va
dina «minority complex-. Šiuo keliu praeityje
nuėjo nemažas lietuvių diduomenės skaičius len
kų naudai, svetur gimusių ir mokslą baigusių
jaunų lie.uvių daugelis liko be jokios tautinės
sąmonės. Šių pastarųjų tėvai, gimę ir augę pa
vergtoje Lietuvoje, būdami mažai prasilavinę ar
net visai neraštingi, mažai ką ar nieko nežiną
iš savo tautos istorijos ar kultūros, negalėjo
daug pasakyti savo vaikams apie savo tautos
praeitį, kultūrą, charakterį. O vaikai taip pat
neturėjo iš kur patys tų žinių įsigyti. Todėl se
niau svetur gimusius nekaltinkime už liatuviško
susipratimo stoką.

n
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monigis lietuvis ir trauktų
paskui save savo draugus.
Aišku, kad patys jauni žmo
nės tuiėtų pasisakyti šia te
ma, bet galima bandyti pami
nėti vieną kitą sugestiją. Ma
no vaizduotėje jauno žmo.
gaus tipas galėtų būti kad ir
toks: Pagal savo laiko mas
tą intelektualas, visuomeni
ninkas tokia prasme, kad
jam rūpi pilnas gyvenimas.
Būdamas savo pasirinktos sri
ties profesijonalas, jis* vistiek domisi platesne intelek
tualine erudicija, jam rūpi ir
kultūriniai ir visuomeniniai
ir politiniai reikalai. Kiekvie
nas laikas turi savo bruožų.
bet yra ir amžinų dėsnių ne
vien matematikoje, fizikoje ir kitose srityse, o
ir žmogaus asmenybėje bei jo gyvenimo būde.
Lietuvis jaunuolis turėtu siekti humaniško ir
krikščioniško kilnumo. Man atrodo, kad būtų la
bai didelės reikšmės, jeigu nors organizuotas
lie tu v ų kilmės jaunimas susibūręs į lituanisti
nes mokyklas, studentų, ateitininkų, skautų ir
kitas organizazijas sau pasiskirtų ir kitiems pas
kelbtus savo tikslus — kokio žmogaus jie sie
kia. Tai iškeltų lietuvių jaunimo vardą dar aukš
čiau negu pažanga moksle, meno šventės ir kiti
veiklos reiškiniai. Šiuo keliu lietuvių jaunimas
galėtų susikurti elito ruputaciją ir atliktų dide
lę misiją. Jeigu lietuvių jaunimas pajėgtų atsis
toti tokioje plotmėje, tai mūsų tautos vardo pa
saulis neužmirštų, kaip neužmiršo per 19 šimt
mečių išblaškytos žydų tautos. Kelių gražion
ateitin yra, bet ateitis ir tie keliai yra jaunimui
ne seniems.

Vysk. V. Brizgys.
Lietuvių ansamblis Vokietijoje.

DABAR

Šiandien tų sąlygų vaizdas yra visai kito
kia. Net ir kelintos kartos svetur gimęs lietuvis,
norėdamas, jau gali rasti net ir nelietuvių kal
boje šaltinių, iš kurių pažintų savo kilmės ir
tautos praeitį. Bent didesniuose centruose, kaip
Chicagoje, gali matyti tokių kultūrinių pasireiš
kimų, kokių neparodo kitos net didesnės tauti
nės grupės Tais pasireiškimais lietuviai yra at
kreipę prielankų dėmesį ir nelietuvių. Kitų tau
tinių grupių tarpe negirdime tokių įvykių, kaip
1969 metų jaunų mokslininkų simposiumas Chi
cagoje r iš jo dabar besivystanti Lietuvių Moks
lo Draugija, ar kaip ji pasivadins. Aišku, kad
pajėgtume dar efektyviau pasireikšti, jeigu mū
sų jaunimo didesnis procentas domėtųsi savo
tauta

VYRESNIŲJŲ IR JAUNOS KARTOS SANTYKIAI.
Ne tik tautiniu, o visais atžvilgiais jauna
jai kartai turi didelės reikšmės tai, kokie saaty
kiai yra tarpe jų ir vyresnės kartos. Šiandien
daugiau negu praeityje pabrėžiamas skirtumas
tarpę jaunos ir subrendusios kartos. Kas 'galėtų
paneigti tokių skirtumų natūralią tikrovę. Tik
skelbiama iš to išvada ne visada teisinga irsvei
ka. Mėgstą švaistytis tik neigiama s kaltinimais,
o ne pozityviomis mintimis, ar tai būtų iš vyres
niųjų, ar iš jaunimo tarpo, užmiršta du faktu:

VIENAS. Jeigu jaunimas pasisavintų ir pa
silaikytų tik tiek ki k paveldėjo iš vyresniųjų,
o neturėtų savų naujų aspiracijų, tai ne tik
mokslas, o jokia gyvenimo sritis nedarytų pa
žangos. Kai vyresnieji tik dejuoja, kad jaunimas
ne toks, kokie jie būvė tai nežino, ką kalba.
• -•V

ANTRAS Jeigu jaunimas visai atmestų praei
tį, tai neturėtų net iš ko pradėti. Matematikos,
kitų sričių aksijomos yra labai senai surastos,
daugybė būtinų formulų,įvairiose mokslo srityse
yra taip pat senai sukurtos. Be jų negalima ap
sieiti iki šiol, nebus apsieita ir už milijono me
tų. Atmetus praeitį ir jos palikimą jaunimui tek
tų pradėti iš laukinio žmogaus stadijos.

Ačiū Dievui ir lietuvių sveikam protui, mes
dar turime ne tik darnių šeimų, mokyklų, bet ir
organizacijų; ir stovyklų, ir meno rinktinių, ir
įvairių švenčių, kur susitinkame ir sutariame
visi — Ir subrendusieji ir jaunimas. Eikime visi
kartu ir toliau ta pačia linkme. Tai išeis į gera
ir senimui ir jaunimui.
O

ar ilgai išliksime lietuviškai
SĄMONINGI IR AKTYVUS.

Gražūs žodžiai ne visada yra prasmingi ir
naudingi Apie gyvenimą galvokime ir kalbėki
me realistiniai, kaip realus yra pats gyvenimas,
su visomis aplinkybėmis, kokiose gyvename. Jei
gu ilgiau užtruks Lietuvos vergija jeigu nebus
laisvės bendrauti su tauta Lietuvoje, tai laikas
sumažins sąmoningų lietuvių skaičių laisvame
pasaulyje. Keikia tačiau vis da prisiminti, kad
ir praeityje ir dahar, taip tėvynėje taip ir už
tėvynės ne visi vienodai sąmoningi, ne visi vie
nodi idealistai, ne visi veikėjai. Už tėvynės ribų
išlaikyti šiuo < visus tris: tautini sąmoningumą,
idealizmą ir veiklumą, reikia konkretaus tikslo
ir idėjų, ue tų bendrųjų visiems žmonėms, o ypa
tingųjų mums lietuviams.
KAS MUM

TOKIE TIKSLAI

Vienas iš jų -■ L! TU VA. ii reikalinga kiek
vieno lietuvio, nepaisant kelintos generacijos gi
męs už Lietuvos nepaisant ar kuris moka lietu
vių kalbą ar ne. Jeigu turime daug nelietuvių,
kurie šie o jasi Lietuvos ir mūsų tautos likimų,
tai kaip daugiau turi sielotis Lietuvos ir mūsų
tautos likimu lietuvių kilmės žmogus Šia pras
me Lietuvai pasitarnauja kiekvienas, surasda
mas lietuvių kilmės asmenis ir juos patraukiąs
prie lietuvių. Nusikalsta -avo tautai ir Lietuvai
kiekvienas, kuris nors ir geriausia patrijotizmo
intencija kitus atbaido, atšaldo nuo lietuvių. Ir
savon tauton burti žmones reikia išminties ir
meilės, o. ne vien stiprių žodžių.
GYVENAMAS KRAŠTAS
v

(ii

Antras musų tjks!ų
reikalai to krašto, ku
riame įgyvename. Šis tikslas bus naudingas mums
patiems ir mus kitiems parodys tik tuo atveju,
jeigu, ipsime daugiau, negu paprastas, kraštui
lojalmrgatvės miniažmogis. Tik paskui kitus
eiti, kitus kopijuoti nereikia nei didelio išsilavi
nimo, ųei idealizmo, nei didelių aspiracijų.

UŽTENKA BŪTI ŽMOGUMI BE
CHARAKTERIO
Už Lietuvos augąs jaunimas turėtų susikur
ti savą asmens ūpą, kurio siektų kiekvienas są

Mes Ateinam!
LIETUVI, kuris naudojiesi vakarų demokra
tijos laisvėmis;
LIETUVI, kuris gyvai jauti mūsų tautos tra
gėdiją;
LIETUVI, kuris lauki iš jaunimo iniciatyvos
ir darbų —

A T S I L I E P K 1

MES ATrJNAM su pilnutinės Kristaus lais
vės ilgesiu;
MES ATEINAM su giliu tikėjimu į laisvą
tautos ateitį;
MES ATEINAM su konkrečiais darbais!
Jaunimas už Tikėjimo Laisvę yra pasiuntęs
kelius šimtus memorandumų Jungtinėms Tau
toms, vyskupams, kunigams; yra užmezgęs ry
šius su mūsų dvasiškuos bei visuomenės va
dais ir gavęs jų pritarimą; renka dokumentinę
medžiagą apie lietuvių religinę padėtį; ruošia pe
ticiją Apaštalų Sostui religinės laisvės klausi
mals.

Šiems (prbsme neužtenka vien idet lizino ir
norų, bet reikalinga ir stipri materialinė para
ma. Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę komite
tas skelbia vajų, kuris pradedamas šių metų ge
gūžės 24 dieną ir baigsis birželio 21 Vajų pra
veda specialus Finansų Komitetas Čikagoje.
į Jaunimo Žygį už Tikėjimo Laisvę yra įsi
jungę:
Dr. Stepas J. Matas
Akademinis Skautų Sąjūdis

?

Danutė Čiuberkytė
Korp! Neo-Lithuania

Gintas Aras
Lietuvių Jūrų Skautija

.

(

M. Jokūbaitytė — Liet. Skaučių Seserija
A. P. Muliolis — Liet. Skautų Brolija

Bruno Bartkus — Lietuvos Vyčiai

’ «

Dr. J. Augius — Finansų K-to pirmininkas

A. Pargauskas — Finansų K-to iždininkus.

Aukas siųskite: Jaunimo Žygis už Tikėjime
Laisvę, co Alfonsas Pargauskas, 6643 South Fran
cisco Avenue, Chicago, 111., USA.
Clevelandas, 1970 gegužės 13
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MŪbŲ LIETUVA

1970 m. gegužės 29 d

ĮSIDĖMĖTINt ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO.

Bostono Padangė
ZENONAS BAČELIS

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

(tęsinys)
Pirmosios organizacijos ir
gi kūrėsi prie parapijų, tik
vėliau atsirado nebažnytinės
organizacijos, klubai,

LIETUVIŲ BAŽNYČIA V1U
ZELINA.* Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

Po Bostono didžiausioji ko
lonija yra Woreestery, ir gajsa veikli. Trečioji — Brocktonas — yra arti Bostono, ta.
ir jo veikla dažnai susijusi
su bostoniečiais. Čia paliesiu!
ti Bostono liet, gyvenimą,

. Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RūaJuatindiba, 20 Parque da Mooka
— Tel. 273-0338.

LIETUVIAI KATALIKAI

Lietuviai katalikai turi gra
žią nuosavą bažnyčią su kle
bonija, ir kiek tolėliau dar
atskirą koplyčią. Ligi 1945
metų parapija, laikinose pa
talpose turėjo vasarinę moky
lą, kurią lankė apie 1000 vai
kų. 1942 metais nupirktas se
selėms mokytojoms gyventi
namas, o 1945 metais du gra
žūs ir erdvūs pastatai mokyk
lai, kuri dar iki 1954 metų tu
rėjo ligi 520 mokinių. Dabar
tose mokyklose yra ir šešta
dieninės lituanistikos moky
klos. Visą parapijos turtą ga
lima vertinti virš milijono do
lerių.
Šie Bostono lietuvių gyve
nimo faktai fiudija, kiek mū
sų senoji, darbo žnr nių išei
vija J. A, Valstybėse buvo
dosni savo tikybai, lietuvybei
vienybei bei tautiniams papro
čiams palaikyti.Parapijinės organizacijos'
yra susijungusios į Lietuvių
Rymo Katalikų Federaciją
kurią šiuo metu dar sudaro
15 organizacijų.
NEPARAPIJINÉ VEIKLA

Šalia parapijos pradžioje
steigėsi socialistinės pakrai
pos organizacijos. Jų buvo

LIETUVIŲ KAL3OS
PAMOKOS S. PAULY:
MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

penketas. Dabar beveikia trys.
Yra keletas nepartinių orga
nizacijų. Jų žymiausia tai
«Lietuvių piliečių draugija»
Ji turi savo patalpas 200 tflks
tančių dolerių vertės.

Senosios imigracijos veikla
reikšdavosi spauda, chorais

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

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

vaidinimais, mokyklomis, pas ĮŽYMIEJI KULTŪRININKAI
kaitomis, koncertais, minėji
Šalia organizacijų vadovau
mais. savišalpa ir aukomis
Lietuvos laisvei. Silpnėjančią jamos lietuvybės bei tautinės
senąją kartą stipriai pagyvi kultūros ir laisvės kovos veik
no nors ir maža, vos 600 žmo los, tenka atžymėti ir asme
nių banga, atplaukusi po pas nišką kaikurių žmonių inicia
tyvą.
kutiniojo karo. Vos atvykę
Muzikas J. Gaidelis turi kul
naujieji ateiviai, jau 1949 me
tais, pradėjo kurti ir savas turingą 50 balsų vyrų chorą.
organizacijas, prie kurių bu Balerina Babuškinaitė — bale
vo pripratę Lietuvoj ir trem to mokyklą. Ona Ivaškienė
ty. Jų dabar priskaičiuojama jau daug metų labai gražiai
vienuolika: keturios profesi lavina tautinių šokių grupę
nės, dvi kultūrinės, trys jau Varpo laisvės ir Kneižio radi
nimo auklėjamosios ir ALTas jo valandėlė. A, Gustaitienė
bei PL Bendruomenės sky turi subūrus dramos ratelį.
rius.
(Bus daugiau)

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ALEKSAS KALINAUSKAS

SIUVYKLOJE LAUROJu.

Advokatas

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

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

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

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol.
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadh
niais 8, 1U ir 17,00 vai. Darbi
dienomis 7 r 7,30 vai., arbf
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios:
išpažintys čia klausomo,
kasdieną prieš mišias,
i
menesio sekmadieni
arque das Nações 16 vai
v. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 va'
Bom Retire, 10,15 vai
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,30 valą
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai.,
Vila Bonilha 10 30 vai.
V Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS. RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRAGIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
aRRRKRKttMKKnMKKieKRRRMKMRK»

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiksnia 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

LIETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

lioš dienos kaip pad. ryta vi
durių operacija, uydosi Caea
de iaude prie Avenida do E-

a,a. KAZIMIERAS
MUSNICKA'S.
bebaigiąs 76 metus amžiaus.
Buvo gimęs Lietuvoje, Žiobiškio parapijoje, vedęs Ksaveriją Uldukytę, Brazilijon
atvyko 1927 metais ir apsigy
veno S. Paulyje, Mokoje. Bu
vo geras stalius, sąžiningas
darbininkas Užaugino duktė
rį Eleną ir sūnus Kazį bei Al
biną. Liko liūdinti žmona,
vaikai ir keturi< s anūkės.

IlSgSKEgglI
ūoK&nii

APIE BIRŽELIO įv YKIŲ
—

SÃO

PAULO, I3

šventovėn turi tikslu melsti
Lietuvai laisvės, tai labai ra
giname šv, Kazimiero parapi
jiečius ko gausiau dalyvautiJokie
mūsų ir pasaulio diplo
PRANEŠIMAS
matijos gudrumai mums nie
Lietuvių Sąjunga ALIANÇA, ko nepadės jei Dangus nelai
praneša visuomenės žiniai, mins mūsų kovos už laisvę,
jog 30-tos dienos mišios už Aušros Vartai Šiluva, Žem.
tragiškai žuvusius auto neiai- Kalvarija mums neprieinami
Tad vykim čia ir maldaukim
mėje
tos pačios Dievo ir mūsų Mo
A TA. J UI JĄ ŠUKIENE
tinos galingos globos ir para
LIUCIJĄ ŠUKYTE
JULIJĄ RUDMINIENE mos! Visus sveatkelionėje da
JUZE SATKÚNIENE
lyvausiančius kviečiame to
įvyks 10 d. birželio (Junho) mis intencijomis priimti švmėn. 20 vai. VILA ZELiNOS Komuniją, kaip permaldavi
bažnyčioje, ir kviečia visus mą už mūsų tautos kaltes. IŠ
gausiai dalyvauti.
pažintis geriausia atsilikti sa
vo bažnyčiose.

M Želiu a

BENDRUOMENENÊS TARY
BOS rO ĖDIS

bus paskutinį šio mėnesio šeš
tadienį, gegužės 30 dieną Ze
linoje, Jaunimo namuose, 15
valandą.
UMBWnil
ÜBBEKiaaaii

Praėjusį šeštadienį šauniai
paminėta gerb. prei. Pijaus
Ragažinsko gimtadienis ir var
dadienis. Buvo gerai paruoš
tos vaišės. Didelė naujiena
buvo tai, kad nebuvo kalbų,
b tik trumputis parapijos Ta
rybos pirmininko Petro Šimo
nio pasveikinimas. Toliau sve
čiai vaišinosi ir dainavo iki
sekmadienio ryto.
Vaišes paruošė sumani šei
mininkė Angelika Triubienė
su savo draugėmis,
uczmraacu
ŪlSOHSij
KELETĄ DIENŲ G R PU
SIRGO

ir namie baigia gyti šv. Juo
zapo Vyrų Brolijos pirminin
kas ir ML didelis platintojas
bei rėmėjas p. Juozas Baužys,
įiesamaii
iih. m—aii

Kadangi Zeiinos Vyrų Bro
lijos organizuojama šventke
lioné Aparecida do Norte

N - PAM.RŠKITEI

Birželio 28 dieną, lygiai 15
valandą bus naujosios Šv. Ka
zimiero parapijos pastogėssalės ir Tėvų Jėzuitų vienuo
lyno pašventimas įkurtuvės!
Salės grindims dar paauko
jo pp, Vincas ir ieva Kutkai
30 kr., Marija ir Jonas Jodeliai 5b kr. Aukotojams nuošir
dus ačiūl.
iiBgrasa
ŪBMHMlil

T. Jonas Bružikas, S. J. iš
vyko sostinėn Brazilijon da
lyvauti Eucharistiniam kon
grese ir ten atstovauti asme
ninę lietuvių šv, Kazimiero
parapiją. Grįš tuojau po kon
greso
ííôkõsõííí

Venezuelte žymus lietuvis
veikėjas p. Vladas Venckus
padovanojo parapijos knygy
nui nemaža lietuviškų kny
gų. Už gausią dovaną jam
nuoširdžiausias ačiū:
iinmagiii
iiiwríiHaii

MINĖJIMĄ
Artinasi birželio 14-15 d.,
kai 1941 metais apie 40 000
mūsų tautiečių buvo išgaben
ti į Sibirą, Ir šiemet visos
trys Pabaltijo tautos S. Paulo
mieste šią liūdesio dieną mi
ni drauge,
Įvykių iškilmingesniam at
žymėjimui ruošiama birželio
7 14 dienomis PABALTIJO
VALSTYBIŲ savaitė.
Ji prasidės birželio 7 d vi
sų trijų Pabaltijo tautų išei
vių pikniku išvažiavimu. Pik
pikui S. Paulo Turizmo De
partamentas užleido savo gra
žiąją stovyklavimo vietą —
Centro Municipal de Turiz
mo prie Rodovia Raposo Ta
vares. Šis centras su savo
pastatais ir patogumais pa
prastai teleidžiąmas panaudo
tik iš užsienio atvykstan
tiems svečiams, delegacijoms
svarbioms konferencijoms ..
Birželio 14 d. BUS PAMAL
DOS už Sibire išvežtuosius ir
žuvusius. Lietuviai melsimės
savo bažnyčioje Viia Zelino
je ir Mookoje.
Birželio 21 d. sekmadienį,
16 vai. bus IŠKILMINGAS
AKTAS S. Bento Kolegijos
salėje. Jame atskiros tautos
pasirodys su savo meniška
programa.
Visi ruošk mės oalyvauti
šiuose I ragiškojo Birželio pa
minėjimo aktuose.
■f

iiBaonsaBii
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KELIAS

PAS

''

Geguž o 23 dieną š ligoni
nės parvežtas mirė namie

tauo ir Alcantara Machado,
trečiam aukšte, -kamb. 307.

?UA JUATfNDIBÂ. 20 — P. DA MOÓCA

MiR£

OR; JONAS NICIPORC1UKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

KAINA 0,40

klebono palydėta į poilsio
vietą Lapos kapinėse. Septin
tos dienos Mišios bus Lapos
pos bažnyčioje gegužės 29
d. 18,30 vai. Liūdesy paliko
du sūnūs ir tris dukterys su
giminėmis, Ilsėkis ramybėje.
iiWMlMWii

PADĖKA

IlgKZggEPIII
ŪESKfflfiSii.

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS *
KALENDORIUS

D R.

Atende-se com hora marcada

r U MERIC

NUOŠ RDŽSIAI DĖKOJAME
Velionis virš poros metų
visoms
giminėms, kaimynams,
sunkiai sirgo, mažai iš lovos
tesikeldamas. .Operacijos irgi draugams ir pažįstamiems
nedaug tepadėjo. Visos ligos taip gausiai dalyvavusiems
metu kiekvieno mėnesio pir mūsų mylimo vyro ir tėvo
mąjį penktadienį pasistiprin KAZIMIERO MUSNICKO šer
davo šv. Sakramentais. Jis la menyse bei laidotuvėse. Tai
bai daug padėjo savo darbu buvo mums didelė paguoda
Tėvams Jėzuitams aptvarkyti liūdesio valandą. Dėkojame
Tėvui Jonui Bružikui už neDr. Vinco Kudirkos namus.
Kad tas kuklus lietuvis dar- nuilstama lankymą ligos metu
bininkas buvo labai vertina ir palydėjusiam į Formozos
mas parodė jo šermenys ir kapines.
laidotuvės, kuriose dalyvavo Ksavera Musnickienė ir šeima
labai daug žmonių.
iitay.Tugati
Septintos dienos mišios buvo iiSmBtagfii
šį penktadienį, gegužės 29 d.
MIŠIOS KAPINĖSE
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 7 va
Šv,
Kazimiero parapijos kle
landą ir Bom Conselho bažny
čioje tą pačią dieną 8,30 vai. bonas gegužės 23 d. 15 vaiatlaikė metinių mirties sukak
Hg2MBS3BII
ÍÍ«M0ÕIÍÍ
tuvių mišias už a.a, Aleksan
dro Radzevičiau^ vėlę, Sol1 PASIŠAUKĖ
datos kapinėse, netoli S. Mi‘
Dievas pasišaukė 91 metų guel. Ta proga pašventė ir
sulaukusią KAZIMIERĄ KA gražų paminklą, kurį pastatė
VALIAUSKIENĘ, Petro Karal- velionio sūnūs ir dukteryskevičiau? uošvę, kurią ^slau Mišiose dalyvavo arti 40 žmo
gė jos duktė Jadvyga JKava- nių ir 8 šeimos ' nariai' priė
liauskaitė-Karalkevičienė. Ge mė Švenčiausią.
gūžės 20 gavusi iš Tėvo Jo
BHMBKĮI
no Bružiku rankų paskutinę ÜMUaWMii»
ke ionei šv. Komuniją, šešta
PRAŠO ATSIMINIMŲ
dienį gegužės 23 d. to paties
Motiejus Karosa, Lietuvos
kariuomenės pulkininkas lei
TĖVUS JĖZUITUS
tenantas, atsiliepdamas į Pa
saulio Lietuvių Archyvo kvie
timą rašyti pabėgimo nuo boj
ševikų išgyvenimus, parašė
tikrai įdomius atsiminimus —
«Kelionė iš Lietuvos nuo Ra
seinių į Vokietiją iki Gross
Hesepês». Minėtoji įstaiga lau
kia ir kitų asmenų ats-minimų.
Pageicau ami dokumentai ir
nuotrauk-s. Mūsų pareiga pa
likti ateinančioms kurtoms
pilną ir tikrą vaizdą pabėgi
mo nuo bolševikų.

DOMINIKUI (LAUCIUI, gy
venančiam Mokoje, jau ke-

ANTONIO SI AULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
IBorario: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
Mooca, Fond 92-3991

Alt KIRO

Birželio 21 d. šventkelionė
į Aparecioa do Norte.

Z&LINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ»
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!
BganiWrWnri-iimaTWTHaZTTimBMmUBTT-TllXt^tVlHIMIl II
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■SaWWKWaKUVacTOa;

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNaS — SPINA

praneša tautiečiams, kád daro Inventarus, iškraustymus,
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

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.
x
Juozas Baužys, pirm.
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ATSILIEPKITE!

Kas žino, kur gyvena Vladzė Česonienė Stankevičiūtė?
Jai atėjo laiškas apie gimines
Lietuvoje. Sužinoti ML re
dakcijoje.

