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MARCELĖ BAL FRÚNIENÊ, ANELĖ KUSNIENÉ,
J IEVA KUTKIENÊ ir ONA SAKALAUSKIENĖ

Toms mielomsjietuviškos spaudos palaikytojoms «Musų 
Lietuvos Administracija taria visų skaitytojų ir leidėjų 

vardu nuoširdžiausią ačiū!

Šv. Tėvo Sveikinimas'’Ateitminku 
Jubiliejiniam Kongresui
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1970 VIII 31

Laiminga yra Lietuvių Katalikų Federacijos ATEITIES 
šešiasdešimties metų jubiliejinio kongreso proga. Šv. Tėvas 
su ypatingu džiaugsmu sveikina visus jos narius ir dalyvius- 
Jis meldžiasi, kad suvažiavimo darbai būtų’našūs ir kad jn 
suteiktų na Ją užsidegimą vertingai apaštalinei ir kultūrinei 
šios organizacijos veiklai.

Pareikšdamas savo pasitikėjimą ir meilę, jis su dideliu 
nuoširdumu visiems suteiks savo Apaštališkąjį Palaiminimą.

Kardinolas Villct
(Valstybės sekretorius)

PLAČIAJAME PASAULYJE
EGIPTAS

Pagaliau nutarta, kas užims 
mirusiojo prezidento Nasserio 
vietą Arabų Socialistų Vieny
bės partijos egzekutyvinis ko 
mitetas parinko buvusį Nasse 
rio viceprezidentą ANWAR 
SADAT. Šio mėnesio 15 die
ną jį dar turės patvirtinti tau 
tos balsavimai (referendumas) 
Atrodo, jog niekas ar tik ma
žai kas jam pasipriešins. To
dėl jau galima laikyti tikru 
dalyku kad naujasis Egipto 
prezidentas bus Anwar Sadat.
na—n 
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BOLIVIJA
Ši Pietų Amerikos respubli

ka išgyvena sunkios krizės 
dienas. Prieš prezidentą Al
fredą Ovando Candia sukilo 
dalis kariuomenės ir reikalau 
ja, kad jis atsisakytų valdžios. 
Sukilėliams vadovauja gene
rolas Miranda. Iš pradžių at
rodė, kad prezidento šalinin
kai laimi, bet dabar dar dide 
lis skaičius jaunosios karinin
kijos prisidėjo prie suiilėlų 
ir reikalauja pasitraukti ne 
tik prez. Candia, bet ir patį 
sukilėlių vandą gen. Miran- 
dą, ir nori sudaryti tokią nau 
ją vyriausybę, kuri būtų pri
imtina tiek sukilėliams, tiek 
prez. Ovando rėmėja ls. Relš 
kia, suskilo patys sukilėliai 
ir, jei jų vadai nesusitars, Bo 
Livijai gresia pilietinis karas.

PRASIDĖJO DERYBOS

Sukilėliai ir prez. Ovando 
pasirinko popiežiaus nuncia
tūros namus deryboms. Suki
lėlių vadas Miranda atvyko 
su (.didele stipriai ginkluota 
palyda, o prez. Ovando su dar 
didesne. Nuaoiatūros tarnau
tojas kunigas f-tpnprašė visus 
palikti savo ginklus už durų, 
bet jo niekas nepaklausė.

Valandą pasiginčijus, gen. 
Miranda, piktas, apleido pa

sitarimų sakę ir išvyko tartis 
su savo generaliniu štabu. Po 
pusantros valandos sugrįžo ir 
derybos tęsėsi toliau. Bet 
5,45 vai. abu generolai prane 
šė nutraukią derybas iki 15 
valandos. Taip dabar ir ne
aišku, kuo šitos derybos baig 
sis, Patirta tik tiek, kad da
bartinis prezidentas pareika 
lavo kad gen. Miranda tuo
jau pat pasiduotų be jokių 
sąlygų, o tas reikalavo prezi
dentą tuojau pat atsistatydin
ti irgi be jokių sąlygų. Prezi
dentas paskelbė pašalinąs iš 
pareigų gen. Mirandą ir ne 
trukus paskelbsiąs naujus rin 
kimus, per kuriuos pati tau
ta, o ne kariškių saujelė nu- 
lemsianti, kas turi kraštą 
valdyti.
n ML—IĮ 
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SOV. RUSIJA
Patylom, paslapčiom Sovie

tų Rusija stiprini savo galy
bę Antilų jūrėse, prie pat Pie 
tų Amerikos (ir Brazilijos) pa 
krančių. Kuboje nuolat lan
kosi jos kariniai laivai, atvež 
darni daug ginklų, raketų, 
Šnipai praneša, kad Cienfue 
gos uoste statomos vietos ato 
miniams povandeniniams lai
vams sustoti ir taisyti. Šitoks 
komunistų stiprinimasis Pietų 

merikos pakrantėse atsiduo
da rimtu pavojum, Komunis
tai čia neatvyksta atogrąžų 
saulutėje pasišildyti, paatos
togauti, ir gerai įsideginę 
grįžti namo. Jie čia, be abe 
jo, sustiprins ‘savo bolševiki 
nę propagandą visoje Pietų 
Amerikoje ir stengsis pervers 
mais ir partizanų karais į vai 
džios vietas įstatyti komunis 
tų partijas. Tai yra rimtas pa 
vojus Pietų Amerikos demo- 
krtijai. Tai sudaro daug rū
pesčio trems, ktirie komunis 
tinės valdžios Pietų Ameriko 
je nenori.
ima—in

Uoliosios Spaudos Baliaus šeimininkės. Kas jų nepažįsta?

Arba nieko, arba gerai«
Tokį patarimą duodi, kal

bant apie mirusius. O kalbos 
apie juos prasideda jau šer 
menyse Tas posakis tinka lai 
dojant maironiškus; «išnyksiu 
kaip ėūmas uebla<komas vė
jo ir niekas manęs neminėsi. 
Bet jis nebetinka tiems, ku
riuos visuomenė turės minė
ti gestais, kalbomis bei raš 
tais. O jau tą mastą taikant 
iston iams asmenims, reiktų 
prieiti prie tokių nesąmonių- 
absurdų kad ir šėtoniškas as 
menybes tektų angelais pava 
dinti.

Čiurčilio laidotuvių proga 
vienas komentatorių išsitarė, 
jog taip iškilmingai nebuvus 
laidojama nė, viena istorijoje 
žinoma valstybės gaiva. Ar 
jis tokių iškilmių užsitarnavęs 
— tesprendžianti istorija. Pa 
našiomis nepaprastomis laido
tuvėmis palaikė ir Egipto pre 
z dento Nasserio palydėjimą į 
kapines. Nepaprastos jos bu
vusios ne tiek savo iškilmin
gumu, kiek valstybių vyrų aša 
romis. Ašaroms toną davė 
Kossyginas. Tai buvo jo pa
reiga, nes rusai sako; «bez 
draki popai v bolšyje zavija 
ki» (Be muštynių tapo dide
liu mušeika).

Tiesą sakant, pradžią davė 
amerikiečiai, įsikišę į Suezo 
perkaso karo epizodą Tuomet 
dar nykštuką Naeaerį jie pa
darė karo didvyriu, priversda 
mi pran Ozus, anglus ir izrae 
litus apleisti jau užimtą per
kasą. Rusai tada lengviau pa 
vertė Nasserį arabų vadu. 
Amerikiečių toks elgesys iigj 
šiol liko misterija. Sunku pri
leisti, kad jie taip būtų pasi
elgę norėdami padrąsinti ru
sus pasiųsti j Egiptą 50 tūks-

»

tančių «savanorių». Dabar tuo 
eršketyno sodu turi progos pa 
sidžiaugli vienas jo t-odintojų, 
tai prezidentas Niksonas, ano 
karo metu buvęs viceprezi
dentu ir, turbūt, nė neprotes 
tavęs Eisenhowerio politikai. 
Dabar jis yra tikras sodinin
kas, bet neprileidžiamas ar
čiau prieiti prie savo sodo, 
ir turėjo vykti pas Titą ir jo 
prašyti, kad tas patarpinin
kautų pas marionetinį Egipto 
šefą Nasserį, kad tas leistų 
Niksonui iškirsti įsigalėjusį 
eršketyną-rusus. Jau buvo pa 
ruoštas Amerikos laivynas Vi 
duržemio jūrose vykti prie 
Suezo kanalo — sodo, bet ne 
tikėtai mirus Nasseriui, sulai 
kytas. Kaiiurie komenta oriai 
porina, jog tai nuvęs prez 
Niksono taikos gestas. Tačiau 
dauguma sako, jog tai buvęs 
jo silpnybės ženklas, ir paro
dyta pagarba mirus am Nas
seriui, kad neužsigautų to erš 
ketyno saugotojai. Tenka la
bai džiaugtis, kad rusus paži 
nusių tarpe matome net bol
ševikams simpatizuojančius 
New York Times dienraščio 
bendradarbius Restoną ir Šule 
bergerį

Restonas porina, jog visuo
menė. klystanti, laikydama is 
toriją iškiliųjų žmonių šešė
liu Nasseris esąs to įrodymas 
Sako, jog pasitaikančios išim 
tys, bet istorija keliaujanti to 
liau savo keliu net iškilie
siems išnykus. Girdi įvykiai 
iškelią žmogų o ne žmogus 
ivykius(J).

Bet ar nė» atsitikimų, ku
rie gali patvirtinti visai prie 
šingą nuomonę? Štai, jei pre
zidentas Eisenhoweris nebūtų 
įsikišęs j Suezo kanalo istori

ją, tai šiandien neturėtumėm 
rusiškai-naseriško Egipto b e 
Artimųjų Rytų dramos.

Toliau Restonas dar smul- 
kiąu nubrėžia Nasserio asme 
nybę. Jo nuomone Nasseris 
norėjęs tautai suteikti gero
vę, bet tik paklydęs savo ke
lyje. Praradęs savo draugus 
vakaruose, pakeitęs juos mas 
kviškiais kolonistais, užmir
šęs savo tautos vidaus reika
lus, manydamas pat« esąs pa
šauktas tvarkyti visų arabu ir 
kitų valstybių užsienio reika
lus, ir pagaliau, prarado py 
vybę. Nasserj Restonas laiko 
paradoksaline asmenybe, bū
dinga daugumai vadovų, gy
venančių sapnais, o ne realy 
bėmis, ir kurie savo siekimui 
laiko tiek garbingais, k: d 
jiems įgyvendinti m-iio ga į 
vartoti visas priemones, p na 
šiai, kaip rusai kad pavarto
jo savo barbariškas pri< mo- 
nes Čekoslovakijai pakiupi t.

Sulcbergeris apibūdina Nas 
šerį labiau iš jo paties pasisa 
kymų per turėtus pasimaty
mus. Nasseris sukęsis esąs ti 
kintis vyras, turįs savą|ideolo 
giją politikoje. Jis buvęs drau 
giškas Amerikai, bet palinkęs 
į sovietus, kai jam atsisakyta 
parduoti rėkiamų ginklų. Di 
džiausiu savo uždav'niu jis 
laikąs iškelti tautą iš skurdo, 
prisipažįstą turįs laimę vėl iš
kilti paviršiun po sunkiausių 
katastrofų, iš savo pusės Šule 
bergeris manąs, kad Nasseris 
esąs gabus politinis akroba
tas, sugebąs sausas išeiti iš 
visų karinių, vidaus politikos 
ir su kitais arabais santykių 
balų, iš didžiausių nepasiseki 
mų ir Įrišti valdžioje, ir arabų 
pasaulio lideriu-vadu. Nasse- 
ris esąs ne ideologinis, o 
pragmatiškas revoliucionie-

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
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ST. ŠALKAUSKIO PREMIJA 
S. SUŽIEDĖLIUI

Petras Kisie- 
reoaktorius Jo 
kun. Vytaufes 
MIC. Premija

Iš Detroto gautomis žinio
mis, ateitininkų federacijos vai 
dyba trečiąją Stasio Šalkaus
kio ateitininkų kūrybinę pre
miją paskyrė prof. Šimui Su
žiedėliui. Jį kanoidatu premi 
jai parinko ateitininkų fede
racijos paskirta komisija Ali 
na Skrupskelienė, dr. Kęstu
tis Kablys dr. 
liūs, «ateities» 
aas Šoliūnas ir 
Bagdanavičius, 
įteikta aštuntojo ateitininkų 
federacijos kongreso metu 
Chicagoje.

Istorikas Simas Sužiedėlis, 
gimęs 1903 m. spalio 10 d., 
spaudoje pradėjo reikštis 1922 
m. («Laisvės» dienraštyje Kau 
ne), aprašydamas lenkų bau
džiamojo dalinio (karny od- 
zial) siautėjimą Kalesininkų, 
Nočios ir Rudnios apylinkė
se, kur jis slaptai ląnkėsi. 
Yra parašęs daug stambių is
torinių bei visuomeninių strai 
penių. Buvo Lietuvių Enciklo
pedijos narys, dabar redaguo
ja Encyklopedia Lituanica.

Simas Sužiedėlis yra para
šęs nemažai istorinių veikalų, 
pvz. Šv. Kazimieras (1947 m.) 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
kongregacija (1950 m.); Sv. 
Pranciškaus lietuvių parapija 
Lawrence, Mass. (1953 m.); 
Kunigas Jonas nuo Kryžiaus

(kun. J. Švagždžio biografija, 
1956 m.). Suredagavo antrąją 
laidą St. Šalkauskio Ateitinin 
kų ideologijos (su autoriaus 
ir jo raštų apibūdinimu) ir 
šeštojo ateitininkų kongreso 
1960 m. Chicago)® darbus.

LIETUVOS VA L TYBINÊS
OPEROS SUKAKTIS

Šiais metais sukanka 50 me 
tų, kai buvo įkurta Lietuvos 
opera (1920, XIL 3.) Kaune- 
Per tą laiką ji buvo labai 
aukštai meniškai iškilusi ir 
daug, nuveikusi. Jaunutė Lie
tuvos valstybė džiaugėsi ir di 
džiavosi ja, nes tikrai turėda 
vo kuo pasirodyti prieš atvy 
kusius iš Vakarų valstybių 
svečius. Tos garbingos ope
ros dalyvių dalis liko Lietu
voje, o kiti išsiblaškė po vi
są laisvąjį pasaulį. Lietuvos 
operos įkūrėjo prof. J. Žile
vičiaus (kiti trys nariai — įkū 
rėjai K. Petrauskas, J, Tallat 
Kelpša ir t. Šilingas yra mi
rę) sumanymu Chicagoje bu
vo sukviestas čia gyvenan
čių operos dalyvių organiza
cinis susirinkimas, kuris išrin 
ko komitetą iš sol. A, Sprin
džio, pirmininko, sol. S. Ado
maitienės, vioepirm., prof. J- 
Žilevičiaus, garbės pirm., sol. 
A Kalvaitytės, iždininkės, Gr. 
Giedraitienės, sekretorės ir 
S. Džiugienės, Chicagos Lie-

MUSU LIETUVA
tuvių operos atstovės.

Organizaciniame. susirinki
me nutarta Lietuvos valstybi
nės operos 50 metu sukakčiai 
paminėti 1970 m. gruodžio 13 
d>. surengti Jaunimo centre 
minėjimą — akademiją, ku
rio metu bus pamaldos užmi
rusius operos narius, plačios 
apimties operos dalyvių vei
klos foto paroda, akademija 
•u paskaitomis ir banketas- 
Taip pat nutarta ta proga, 
jei suteiksim lėšų, išleisti Lie 
tuvos operos veiklos iki 1944 
m. plačiai iliustruotą leidinį.

Todėl prašome visų kurie 
turi įvairios medžiagos, kaip 
teatralinių bei asmeninių nuo 
traukų, plakatų, programų, 
kritikų, kuo greičiau atsiųsti 
į Lietuvių muzikologijos ar
chyvą J. Žilevičiui. 
nmaBanii ÜBKS&HÜ

DU SVARBIAUSI ĮVYK AI

Dienraštis «Draugas» klau
sia liepos 11 dienos priede, 
kurie šių metų įvykiai lietu
vių gyvenime būsią svarbiau
si. ir atsako; «Jų yra du, 
Ateitininkų Federacijos aštun 
ta is jubiliejinis kongresas 
rugsėjo 4-7 dienomis Čika
goje ir Lietuvių Katalikų Aka 
demijos aštuntasis suvažiavi
mas Toronte Kanadoje. Tas 
irgi vyko tomis pačiomis die
nomis. Toks dviejų ir svarbių 
suvažiavimas tomis pačiomis 
dienomis liudija lietuvių kata 
likų didelį pajėgumą ir gau
sumą ir kad jie yra mūsų 
išeivijoje pati kūrybingiausia 
gyvosios lietuviškosios visuo 
menės dalis. 
n—n 
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JAV ir Kanados lietuviai 
mokytojai rugpjūčio viduryje 
turėjo visą studijų savaitę su 
labai gausia įvairia ir įdomia 

programa. Paskaitas skaitė 
žymieji lituanistikos profeso
riai A. Salys, P. Balčiūnas, 
dr. R. KiauČiūnas J. Vaiš- 
nys, S. J. ir eilė kitų su lie
tuviškomis mokyklomis susi
rišusių asmenų Ta pačia pro 
ga buvo svarstomi lietuvių 
jaunimo bei mokyklų organi
zaciniai ir piniginiai reikalai, 
u mauni 
iiKBonti

HARTFORD, CONN.

Ne per gausi ši lietuvių ko 
lonijs. Bet ji surengė įdomią 
Lietuvių Dieną lietuvių darže 
East Hartforde.
Il—ll 
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AUSTRALIJA

Rugpjūčio mėnesį atžymėta 
20 metų sukaktis, Kai susikū
rė Australijos Lietuvių Ben
druomenė. Minėjime pagerbti 
pasižymėję|Bendrūomenės dar 
buotojai.
iiCTBEanti 
ūnariii

AMERIKOJE GIMUSIO jau
nimo «Lietuvos Vyčiai» orga 
nizacija turėjo savo metinį 
seimą rugpjūčio 19—28 dieno 
mis Čikagoje, Sheraton vieš
butyje. Ta organizacija varo 
didžiausią propagandą už Lie- 
fuvos laisvę savo narių rašo
mais laiškais Amerikos prezi
dentui, ministeriams, politi
kams, didžiajai spaudai iiį or
ganizacijoms Per metus vy
čiai parašo šimtus tokių 
laiškų.
mumii
tinsonoaii

p^tnam, conn.
utnamo Nekaltai Pradėio- 

sios Mergelės Marijos sese
rys šią vasarą turėjo pirmą 
margaitėms stovyklą naujai 
įsigytoje ir Neringa pavadin
toje stovykloje. Stovyklon su-

1976 m. spalio 9 d. 

važiavo mergaičių net iš Či 
kagos, Washingtono, Toronto 
ir kitų tolimų bei artimesnių 
vietovių. Neringos stovykla 
yra gražiuosiuose Vermonto 
valstijos kalnuose, žaviuose 
miškeliuose, prie ežerėlio. Se 
sėlių jau virš 29 metų orga
nizuojamos stovyklos yra la
bai populiarios ir mergaičių 
mėgiamos.
nnDKonii

PHILADELPHIA, PA

Ne Hk lietuviškas jaunimas 
lanko ir baigia universitetus. 
Štai čia, Philadelphijoje šie
met studijas ir gavo diplomą 
Teresė Mačionytė-Gečienė. 
1959 metais ji baigė Seaton 
Hall Universitetą, Paterson, 
N. J. Tų pačių metų rudenį 
ji ištekėjo už Algimanto Ge- 
čio. Metus pamokytojavusi 
amerikiečių gimnazijoje pra
dėjo auginti savo šeimą. Bet 
1966 metais ji vėl pradėjo 
jo studijuoti Philadelphijos 
Temple universitete. Dabar 
iš jo gavo pedagoginės psi- 
ehologijos magistrės laipsnį 
su teise dirbti jaunimo pata
rimų įstaigose.

Teresė Gečienė ir savo šei
mą augindama ir studijuoda
ma, dar randa laiko padėt 
organizacijoms. Jos dukros 
yra ir skautės ir ateitininkės. 
Ji pati globoja jaunuosius 
ateitininkus ir jau penkeris 
metus išmokytojavo šeštadie
ninėje lietuvių mokykloj^- 
Drauge su savo vyru Algi
mantu ji reiškiasi ir platesnė 
je lietuvių bei amerikiečių 
veikloje. Ne kartą kalbėjo 
amerikiečiams per ra nją apie 
Lietuvos reikalus ir parūpimo 
svarbių straipsnių amerikie
čių spaudai. Kas myli savo 
tautą, tas visada randa laiko 
jai pad ti. Gečiai yra gyvi ši 
tokio nusistatymo liudytojai.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS -GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS

BRIGADININKAS DAREI KA
(Tęsinys)

Dareikos akių žiburiukai darė jį per daug 
individualų, per daug atskirą nuo vėjo malūne 
lių ir... labai našų kolūkiui. Ar toks elementas 
yra kūrybos elementas — provokavo mąstymo 
temą. O ji buvo užginta partijos apmąstyti. Gi 
tie Dareikos akių žiburiukai man aiškiai sakė, 
kad partijos nuomo ių Dareika hiekada neiden- 
tifikuos su savo slaptomis nuomonėmis. Tai bu 
vo man aišku. Buvo aišku ir Raikūnui.

Čia ir buvo realus tos stalčių literatūros 
kvapas. Stalčių litęptūra iš vieno krašto rėmėsi 
į našų individualizmą.

BAIKAUSKO «ZAKURKOS»

Baikauskas buvo tikras skaityklos pilietis. 
Tuoj įsukęs patalpon, tuoj už tabokinės ir ma- 
korkės, arba velnio dūmus vilnija kaip iš gęs
tančio laužo, ar atoihinės bombos sprogimo, ka
muoliu atsitrenkia į žemas, nusišėrusias lubas.

Metų bėgyje žmona jam pagimdė du sūnus. 
Baikauskas norėjo duoti jiems jo sugalvotus var 
dus: Gagarinas pirmasis ir Gagarinas antrasis. 
Žmona sukėlė triukšmą. Grasino pasigrobti vai
kus ir pabėgti. Tada Baikauskas atsižadėjo ini
ciatyvos: vaikai buvo pavadinti kasdieniškai ir 

proziškai.
— Draugas knygininke, — šnekino mane 

Baikauskas, — kurios yra žemdirbystės sąlygos 
ant Markso? Ar ten įmanoma vykdyt5 mūsų so
cialinį patyrimą?

Aš sakiau:
— Kodėl gi ne? Mūsų mokslas netrukus ats 

klėis slapčiausias kosmo paslaptis, gal ten dar 
patogiau gyventi, kaip ant žemės.

Baikauskas pakėlė ranką liaudies tribūno 
poza. Visiems sužiūrąs į jį, linksmai sušuko:

— Tai pasileistumėm ant Markso! Iškelia
me ten tarybinę vėliavą, steigiame pirmos kla 
sės kolūkį. Ne tokį, kaip šis susna, bet pirmiau 
sios klasės. Mokslas, sakote, draugas knyginin
ke, netrukus tai atskleis.

— Reikia taip tikėtis.
Baikausko veide buvo žaismingas gudru

mas,Wuris lyg sakyte sakė; iškrėsime pokštą, 
nuskrisime, kolūkį steigsim, žiūrėsim iš Markso 
žemėn' įr spiaudysim, ir ką tu mums padarysi, 
papūsk katinui j uodegą!

— Būsi ten brigadierius, — vyrai įprastai 
kabinaTBaikauską.

Baikausko veide buvo toks nuoširdus polė 
kis dėl1 Markso kolūkio, kad jis net neatsikirio 
užkabintas. Gal ir girdėjo esąs kabinamas.

Bafkauskienė skundėsi, kad vyras geriąs, 
darbdienių nesukaląs, nė vandens neatnešąs iš 
kolūkinio šulinio. Ji negalinti kelti kibiro iš gi
lių giliausio šulinio. Du vaikai ant jos sprando, 
o tas, pelėda, tik kalba ir kalba apie planetas 
ir raketas.

Dėl jos skundo Raikūnas pasišaukė Balkaus 
ką ir norėjo jam duoti d augiškų velnių Bet ap 
sigalvojo, atsiminė, kad Baikauskas smarkiai įsi
varęs kovojančių bedievių veikloa kad turi sau 
palankią proforgo akį ir tepasakė:

— Žinau, draugas Baikfiuskai. esi nagingas 
žmogus, bemaž kolūkio pirmūnas, bet susimilda
mas, neskelbk per dažnai darbe «zakurkų».

«Zakurkos» — tai užsirūkymas su prisėdi
mu ta proga bent penketai minučių. Tai labai 
darkė darbo drausmę. Baikauskas buvo «zakur
kų» entuziastas. Jis laikė tai legalizuota išlais
vinto darbo tradicija, darbo žmonių revoliuciniu 
laimėjimu jau vien dėl to, kad tas užsirūkymas 
su prisėdimu buvo vadinamas rusišku «zakurkos» 
vardu.

— Kad «zakurka», draugas pirmininke, so
cialistiniam darbe yra darbuotojo atvanga, — at
šovė Baikauskas. — Kas galės prie pono tarti 
«zakurka»? Niekas. Ponas tokį sunaikintų. O da
bar darbo liaudis tvarkosi demokratiškai, Užsirū 
ko ir planuoja ateitį.

Dialektikos kolūkio amplitudoje galiūnas 
Raikūnas pasavo. Jis tepasakė;

— Darbo masėms reikia gamybinių tempų. 
Jei rūkysime, kas planą vykdys? Kas šlovinguo
sius penkmečius atpils?

— Ničevo, ničevo, •— pasakė Baikauskas. 
Gagarinas kolūkyje nedirbo, o ar ne socialisti
nis jo darbas?

Ir jis sušvokštė juokeliu, gudriomis, visada 
paraudusiomis savo akutėmis stebėdamas apkvai 
šus’ dėl jo tirados Raikūno veidą ir skėstelėjęs 
rankomis krioktelėjo:

(Bus daugiau)
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Argentinos Generolai
Pietų Amerikoje įsigalėjusiu papročiu generolų tevoliu- 

oijos yra įprastas dalykas. Nepatiko koks nors vyriausybės 
potvarkis ar poelgis, susimirkčioja generolai, nuverčia vy
riausybę, sudaro džiauta (juata) ir valdo kraštą per savo pa 
rinktus žmones tol. kol juos nuverčia kiti generolai.

Paskutinioji generolų revoliucija, įvykusi Argentinoje, 
yra būdinga. Birželio mėnesio pradžioje Argentinos prezidea 
tas Onganija sukvietė pas save generolus ir pasakė jiems 
tėvišką kalbą, iš kurios paaiškėjo, kad prezidentas nori su
teikti į savo rankas visą krašto valdžią, paversdamas kitas 
institucijas tik prezidento patarėjais. Kai vienas generolas 
jam prikišo, kad jis norįs tapti diktatorium ir nesitaria su 
generolais, Ongania taip jam atsakė: «Juk mes dabar taria
mės». «Ne», atšovė jam generolas, «mes Besitariame. Jus mo
kote mus kaip mažus vaikus, ir aš labai abejoju, ar liaudis 
žiūri į mus kaip teisėtus jos atstovus». Mat Ongania, nusižiū 
rėjęs j Mussolinio ir Franco pavyzdį, norėjo sukurti Argen
tinoje korporatyvinę valstybę, susidedančią iš jo paties pa
rinktų darbininkų biznierių ir kitų profesijų atstovų. Tie ats 
tovai, žinoma, būtų turėję tik patariamąjį balsą, išklausęs jų 
pasiūlymus ar prašymus, prezidentas būtų sprendęs, kas 
kraštui yra naudinga ir kas nenaudinga. Tas Ouganijos pla
nas yra visiškai priešingas Argentinos generolų nuomonei, 
kurie save laiko aukščiausiais Argentinos gerovės saugoto
jais. Todėl pamatę, koks vėjas pūčia, jie nutarė sumažinti 
prezidento galią. Žinoma buvo daug ir kitokių priežasčių

Pirmiausia, gen. Onganija nesilaikė savo žodžio skelbti 
rinkimus ir įvesti civilinę valdžią, Atvirkščiai, jis paleido 
parlamentą, panaikino visas partijas, įvedė cenzūrą ir poli
cijos bei kariuomenės pagalba pradėjo užgniaužti valdžiai 
priešingas demonstracijas. Praėjusiais metais per Cordobos 
darbininkų demonstracijas buvo nušauti 22 žmonės. <>anai- 
kintos partijos perėjo į pogrindį ir ten organizavo teroro ak 
tus. Jos plėšė bankus, grobė žmones, vogė ginklų sandėlius, 
užpuldinėjo kareivines ir policijos stotis. Vyriausybė paskei 
bė karo stovį ir tuo būdu padidino krašte įtampą. Teroro 
aktų viršūnė buvo pasiekta porą savaičių prieš Onganijos 
atstatymą: nežinomi piktadariai pagrobė buvusį Argentinos 
prezidentą Aramburu ir greičiausiai jį nužudė. Aramburu 
laikrodį, raktus ir medalį jie padėjo i vieno priemiesčio ban 
ką. Iš to spėjama, kad jis jau negyvas. Porą mėnesių prieš 
mirtį Aramburu spaudoje nusiskundė, kad Onganijos vyriau
sybė neatsiekė 1966 metų revoliucijos tikslo «Tikiuos», taip 
rašė eksprezidentas, «kad vyriausieji kariuomenės vadai at
liks savo istorinę pareigą». Taip ir įvyko.

Tiesa, Onganija buvo sustabdęs nflaciją ir įgijo užsie
nio biznierių pasitikėjimą. Bet svajodamas apie korporacyvj- 
nę valstybę ir ieškodanas darbininkų bei darbdavių, simpa
tijos, jis atstūmė generolus ir prarado ių pasitikėjimą, Liž- 
šaldęs darbininkų algas», jis atstūmė ir juos.

Argentinos generolų revoliucija buvo pravesta be krau 
jo praliejimo. Po nevykusios prezidento kalbos uždarame ge 
nerolų susirinkime, armijos, aviacijos ir laivyno vadai nuta. 
ré apkarpyti prezidento galią ir pavedė generolui Lanussei 
pranešti lautai apie tai per radiją Išgirdęs, kas dedasi, On
ganija atleido Lanussę iš armijos vadų pareigų, bet šis įsa
kė kareiviams užimti visas radijo stotis ir paskelbti, kad 
prezidentas atstatytas, Onganija užsibarikadavo prezidentūro 
je ir suartino jos sargybą. Pamatęs, kad niekas nesiskubi
na jo gelbėti ir patariamas dvasios vado, Onganija pranešė 
džiųntai, kad atsistatydinąs. Naujuoju Argentinos prezidentu 
generolai išrinko brigados generolą Robertą M. Levingsto-

Neseniai atrodė, kad žydų 
ir arebų konfliktas gali lai
mingai baigtis. JAV valstybės 
sekretoriui pasiūlius įvesti Ar 
timuose Rytuose karo paliau
bas Egiptas, Jordanas ir Iz
raelis sutiko derėtis ir nutrau 
kė karo veiksmus. Jungtiniu 
Tautų parinktas tarpininkas 
Gunnar Jarring skubiai atvy
ko į New Yorką ir tuojau 
pradėjo pirmuosius pokalbius. 
Bet neilgam. Izraelio amba-. 
sadorius Jose! Tekoah nus
krido j Jeruzale pasitarti su 
savo vyriausybe ir gauti aiš 
kių direktyvų. Tai buvo tikra 
prošvaistė prieš audrą. Mat, 
kaip tik tuo laiku Izraelio vy 
riausybė pradėjo skustis, kad 
Egiptas sulaužė paliaubas ir 
nakties metu pergabeno kele
tą priešlėktuvinių raketų ar
čiau prie Sueso kanalo. Pa
liaubų sutartyje buvo aiškiai 
pasakyta, kad, įsigalėjus pa
liauboms, nei vieni, nei kiti 
nekeis karinės padėties savo 
naudai.

Pradžioje JAV vyriausybė 
žydų įrodymais suabejojo. Bet 
po poros dienų ir JAV sateli
tų pagamintos fotografijos aiš 
kiai įrodė, kad giptiečiai ti
krai sulaužė duotą žodį. Nak
ties metu jie tikrai atgabeno 
į sutartimi uždraustą zoną ke 
lėtą priešlėktuvinių baterijų- 
JAV ekspertai neskelbė jokių 
nufotografuotų smulkmenų, 
bet žydai tvirtina, kad dabar 
Sueso kanalo zonoje egiptie 
čiai turi 72 raketų baterijas 
su 432 joms paleisti pabū
klais.

RUSAI KARIAI

Paskutinės Rusijoje paga
mintos priešlėktuvinės rake
tos yra ne Egipto, bet Sovie
tų kareivių rankose. Taigi, 
gabenda • i į paliaubų uždraus 
tą zoną naujas raketas, pa
liaubas sulaužė ne tik Egip
tas, bet ir Rusija Sovietai ofi 
cialiai to fakto iki šiol nepa
neigė, nors jų spauda kalti
na Izraelį, kad jis norįs ea. 
boluoti taikos derybas.

Lankydamasi JAV, Izraelio 
ministerių pirmininkė Goldą 
Meir pareiškė kad kol Egip
tas neatitrauks paliauboms 
prasidėjus įgabentas raketas» 
tol Izraelis nesileis į jokias 
taikos derybas.

Kai JAV valstybės sekreto

» o» ■»» o» <•> e» «

ną. Iki šiol jis buvo Argentinos atstovu Šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos apsigynimo komitete, kurio būstinė yra Vašingtone-

Nors naujoji Argentinos džiunta pabrėžė naujų ir lais
vų rinkimų reikalą, bet tikrai nesiskubins jų skelbti, nes 
stiprios pėronistų grupės reikalauja, kad būtų gražintas jų 
vadas, sirguliuojančio Perono šešėlis dar baugina Argenti
nos generolus, kurie vienokiu ar kitokia būdu, turės išspręs 
ti Onganijos paliktas socialines problems. Paklaustas vie* 
no JAV žurnalisto, kaip jam patinka naajoji Argentinos vy
riausybė ir jos politika, v enas eilinis tarbininjsąs taip atsa
kė: «Ką aš turiu bendro su politika? Ji yra ne mano, bet 
kariuomenės reikalas». Tas būdmgas piliečio atsakymas ir 
Aramburu posakis apie «istorinę kariuomenės vad^ų pareigą, 
rodo, kas krašte yra šeimininkas ir kaip toli yra Argentinos 
visuomenė nuo demokratinės valstybės santvarkos. Panašiai 
galvojama ir kitose Pietų Amerikos valstybėse.

P. P.

rius siūlė žydams karo pa
liaubas, šie reikalavo iš Nik 
šono užtikrinti, kad, įsigalė
jus paliauboms, Egiptas ne
keis karo padėties savo nau 
dai. Kadangi Egiptas priklau 
so nuo rusų malonės, prezi
dentas Niksonas paprašė ga
rantijų iš rusų. Šiems užtikri 
nūs, kad padėtis nebus pa
keista, Niksonas davė ir sa
vo žodį. Bet rusai tai taip ne 
garbingai sulaužė savąjį.

\R VERTA DERĖTIS?

Praėjusiais metais buvo pra 
dėtos tarp JAV ir Sovietų de
rybos rubežiuoti atominių stra 
tegintų ginklų gamybą Tos 
derybos buvo tęsiamos pava
sarį Austrijos sostinėje »■ u- 
denioj jos bus tęsiamos Suo
mijoje. Bet dabar, rusams su 
laužius savo žodį paliaubų 
reikalu, ne vienas amerikietis 
save klausia, ar verta toliau 
derėtis. Kas garantuoja, kad 
rusai nesųlausys busimosios 
sutarties? Teisingai vienas 
JAV žurnalistas pastebėjo, kad 
Niksonas neįvertino Maskvos 
polinkio į dviveidiškumą.

PARTIZANĘ K RAS

Tuo tarpu visu tuos skau
džius diplomatinius įvykius 
nustelbė arabų partizanai., ku 
rie per keletą dienų pagro
bė net 4 užsienio lėktuvus. 
Vienas tų lėktuvų susprogdin
tas Kairo erodrome, o kiti — 
Jordano karalystės dykumoje- 
Liūdniausias faktas yra tas, 
kad keturiasdešimčiai nekal
tų keleivių, papuolusių į oro 
piratų rankas, gręsė mirties 
pavojus. Kaip seniau jūros 
piratai, taip dabar oro piratai 
yra nedori žmonės, kurių ne
galima pateisinti tautiniais ar 
politiniais politiniais sumeti
mais. Tas naujas prievartavi
mo būdas neišriša esamų po
litinių problemų, bet jas dar 
labiau supainioja.

Lyg to dar būtų negana įžu 
lūs Jordano partizanai pradė
jo pilietinį karą ir nori nu
versti karalių. Partizanus re 
mia ir Syrijc s vyriausybė, ku 
ri buvo pasiuntusi į Jordaną 
kariuomenės dalinius JAV pa 
prašė Sovietų intervencijos, 
kad Syrija nesikištų į Jorda
no vidaus reikalus. Vokietijo
je buvo paruošti JAV kariuo
menės daliniai, kad, esant 
reikalui, gelbėtų 400 ameri-
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kiečių, netyčia patekusių į c 
vilinį karą. Paskutiniomis ži
niomis tuos JAV piliečius iš
gabeno arabų aviacija į «Kai
rą. Partizanų vadas Arafat 
tvirtina, kad kovose žuvo 20 
tūkstančių žmonių.

Prezidento Nasserio staigi 
mirtis tuo tarpu nutraukė di
desnius mūšius tiuk Jordane, 
tiek su Izraeliu. Dabar daug 
kas priklausys nuo naujos vai 
džios Egipte, ir kiek egiptie
čiai klausys rusų patarimų.

Savaitei Bėgant - 7
Gavau laišką iš Argentinos. 

Vienas bičiulis rašo. Pridėjęs 
net dvi fotkes. Matau, abidvi 
labai įdomios. Viena net spal 
vuota

Pasirodo, kad ten Šv. Cect 
lijos Choras švenčia savo 40 
metų sukaktį Atrodo, netikė 
tina, keturiosdešimt metų. Ir 
tai užsienio lietuvių gyve
nime,

Taigi, jie pradėjo 1930 me
tais. Dainos, giesmės, jįkoncer 
tai, vieši pasirodymai Arge n 
tinoje ir už jos ribų, galop 
plokštelės.

Prisimenu, daug metų at
gal, minėto choro pasirody
mus. Kaip daugelį kartų vyks 
tame i Radio Mitre, {pačiame 
Buenos Aires miesto centre. 
Sekmadienio ramus rytas. M u 
zikas V. Rymavičius sukinėja 
si, tikrina gaidas, tvarko cho
ristus. Už kelių minučių būsi 
me "ore». Visi truputi nervuo 
ti. Lyg šaltis ima. Vyrai kosi- 
nėja, taiso balsą. Direktorius 
prieina prie manęs ir sako:

— Nebijai?
Suklysti visi bijo. Ką gi 

čia — nejuokai. Norisi rimtai 
pasirodyti. O aš dar naujokas

O tų pasirodymų Šv, Cecili 
jos choras visur turėjo. Jų ir 
dabar turi, turės ir ateityje.

Šiandien po 40 metų nuženg 
to kelio juos matau fotogra
fijoje rimtus ir susikaupusius 
prie dekoruoto iškilmių torto, 
lygiai taip kaip antroje nuo. 
traukoje susirinkusius kon
certui. Lyg norėtų sakyti.»

— Mes pasiruošę.
Daug kartų girdėjau tą cho 

rą giedant ir dainuo,ant, daug 
kartų klausiausi jo plokštelių.

Dalis choristų pradžioje dar 
jaunuoliai vėkau sukūrė šei
mas. O dabar gal net kai ku
ru vaikai jau pakeičia tėvus, 
ar šalia jų traukia sutartinę.

visų chorų kelias neleng
vas. Ir Buenos Aires lietuvių, 
gyvenimas nerožėmis klotas 
Tačiau lietuviška daina, lais 
valaikiu išmokta,’gaivino klau 
sytojų širdis ir padėjo pakel
ti emigranto gyvenimo naštą.

Ir kaip reikalinga mums, to
li nuo tėviškės sava daina!

Gerai, kąd dar yra kas jas 
moka gražiai padainuoti.

Geriau, kas jas jau 40 me
tų gražiai dainuoja.

A. D. r.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Ąžuolas ir Aguona
JURGIS BA TRUŠAITIS

Šlama ąžuolas aguonai:
— Didžio žiedo, menko grūdo 
Nei tu kvapui nei tu duonai, 
Dėl kurios ši žemė juoda...
Tavo dienos taip neilgos, 
Tu beveik kaip kitos smilgos, 
Žemės vargui per laiba — 
Tu jos tuščia pažiba.

— Aš žinau, kad tu ne laibas, 
Kad, didike, amžius stovi...
Ir tave nutrenkus žaibas 
Gal jau greit nuris į griovį...
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LIETUVIŲ JAUNIMAS 

PASAULYJE

Čikagoje aukštesnioji litua
nistinė mokykla, pavadinta 
Donelaičio vardu, šiais me
tais turėjo 450 mokinių ir 33 
mokytojus. Mokyklą baigė 33 
mokiniai. Kasmet ruošiama 
pavasario šventė ir mokyklos 
baigimas. Mokykla turi savo 
vėliavą ir net savo himną.

Šią vasarą Šiaurės Ameri
koje vyko septynios ateitinin 
kų stovyklos; Kalifornijoje,

- Kanadoje prie Toronto ir
prie Montrealio, «Neringoje 

rytiniame pakraštyje, ir trys stovyklos «Dainavo 
je> prie Detroito.

Moksleivių Ateitininkų' Sąjunga išrinko 
naująją valdybą Iš dviejų pateiktų sąrašų, New 
Yorko ir Toronto, buvo išrinktas antrasis. Tai 
antroji valdyba iš eilės, kurios būstinė yra To
rontas.

Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla 
išleido savo Metraštį, kuris turi 233 puslapius. 
Apie 85 mokiniai parašė leidiniui rašinėlius, ir 
kartu jame dalyvauja dar devynių kitų mokyklų 
mokiniai su rašiniais ir nuotraukomis.

Jaunos Dienos
KUN. P. BUTKUS

Jaunas dienos neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos.

— dar kadaise rašė mūsų poetas Maironis. Vi
sais laikais jaunimas tuo ir skyrėsi nuo suaugu 
šių .. kad buvo nerūpestingas, nesidomėjo rimtės 
niais reikalais - bent atrodė nesidomįs. Tas ne 
sidomėjlmas atrodo ypač stiprus mūsų jaunimo, 
kuris seka dabarties madas. Nekartą esu girdė
jęs tėvų liūdną skundą: tik pažiūrėk kokie jo 
plaukai, kokia barzda, o kokios kelnės — darbi
nio brezento ir dar ištepliotos. Arba kok3 duk
ters sijonas, — kad net matos iš kur kojos dygę.

Bet čia aš nekaltinu jaunimo. Čia yra ma
da, kuri ateina ir praeina, ir kurią diriguoja są
moningai «dideli ponai», ir iš to prisipildo milijo 
nūs dolerių. Aš atsimenu, kai mano tėvelis už- 
sivilkdavo iš Amerikos atsivežtu kostiumu; švar
ku su penkiom sagom ir siaurom kelnėm — tai 
tada jis mums atrodė labai atsilikęs, nes mūsų 
kelnės buvo labai plačios, ypač į galus.

Bet šiandien su savo kostiumu jis būtų la
bai moderniškas. Tas pats su batais, sukniomis, 
plaukais ir visais kitais gražumynais. Atsimenu 
kaip kartą prof. Dielininkaitis vienoj ateitininkų 
stovykloj Lietuvoj yra pareiškęs; «Nėra ko mums 
kovoti su madomis, — kol jos neperžengia pa
dorumo ribas. Jos ateina ir praeina. Ir barzdos, 
plaukai sutrumpės, ir sijonai vėl pailgės, nes di 
dieji madų bosai taip įtaigos ir įpirš, kad vėl 
būtų keičiama, perkama, kaip reikalauja rekla
ma. Bet visa bėda prasideda ten, kur mada pa
siekia ir žmogaus idėjinę sritį, kai kuri nors 
idėja, pasaulėžiūra ar filosofinė sistema pasida
ro irgi mados dalyku.

Tiesa, kad ir pasaulis karts nuo karto pa
tenka į dvasinę krizę arba pasimeta. Taip buvo 
kadaise Senojo Šventraščio eroje, taip dabar 
yra ir mūsų istorijos amžiuje. Ir šis amžius yra 
toks, kuris nori atmesti senuosius idealūs — juos 
sukritikuoti, bet naujų nesukuria, o vietoj jų 
pradeda garbinti savo prigimties stabus: ar bea 
todairišsai siekdamas turto ar moralinis pasi
leidimas

Be abejo, jaunuoliui trūksta dar tvarkos bei 
nusistatymo jo charaktery. Bet jau ir tame am
žiuje neturėtų būti užmirštas idealizmas ieškoti 
vertingų tikslų, tobulinančių protą ir dvasinį 
žvilgsnį. Nes Čia yra pradžia to idealizmo bei to 
nusiteikimo ar nusistatymo, kurio įtakoje bus 
vadovajamasi visam gyvenimui.

Pirmiausia manau, kad jauno žmogaus, ku

Tu šlami iš amžių tolio, 
Bet ir tu gimei iš molio, 
Kur ir grįši vėl — bemaž 
Tokiu pat būdu, kaip aš...

Tu ištvėrei audros vėjus, 
Jie ir mano diegą plakė, 
Bet palinkus, padrebėjus 
Aš stebiuosi vėl kaip žvakė, 
Žerti žemės mįsfei svarbiai 
Ir žydėti amžių garbei —

Šit ką šnabžda aguona..,.
Šit ir baigiasi daina,..

ris bręsta svetimam krašte, suaugimas su savo 
tauta yra vienas tų didžiųjų uždavinių. Jei nori 
me, kad jis būtų sąmoningas ir veiklus savo tau 
tos kovotojas — tam neužtenka vien minėjimų, 
organizacijų ar net nė lituanistinių mokyklų. 
Tiesa, jos labai svarbu — ypač jaunimo organi
zacijos, kurios ugdo jaunos asmenybės brendi
mą ir krikščionišką bei tautinį susipratimą. Tad 
čia negali būti jokio pasiteisinimo, kad šiems gy 
vybiniams reikalams neturime laiko ar lėšų

Bet reikia dar daugiau I Reikia kad jauni
mas tikrai jaustų ir mumyse tą nuolatinį Rūpes
tį ir gyvą meilę dabar kančioj esančiai tautai. 
Tik tada galime tikėtis, kad jame panaši meilė 
įsiliepsnos

Bet lygiai svarbu mūsų jaunimui paro 
dyti ir tą nepalaužiamą ryžtą bei ištvermę mū 
sų tėvynės dabartyje, kuri, tiesa, yra skaudi su 
krečianti ir kruvina dėl brolių skausmo bei išti 
kimybės savo tautai ir savo tikėjimui, bet kartu 
ir skatinanti, bei uždeganti nenuilstamai darbuo 
tis bei nepalūžti gyvenimo menkystėje.

Net svetimieji tai mato ir nekartą mums pri 
mena; kaip arkivyskupas, dabar kardinolas, An
tonio Samore mums sako; «Jūsų gyslomis teka 
kankinių kraujas». Tai yra garbė, bet surišta su 
pareiga būti vertais tų tėvynainių, kurie nuolat 
liūdija savo ištikimybę tikėjimo tėvynės meilės 
idealams,

Siekite pasilikti ištikimais tikėjimui į Die
vą, kurį dabar išpažįsta jūsų broliai. Ištikimu
mas D.evui ir jūsų lietuviškoms vertybėms pada 
rys ir jus ištikimais ir jūsų naujojo krašto idea
lams. Telaimina Visagalis Lietuvą ir Jus».

Toronte šiais metais stndijuoja 191 lietuvis 
studentas dviejuose universitetuose.

Jaunas lietuvis, 22 metų amžiaus, R. Kon- 
dratas, studijuojąs Harvardo universitete, gavo 
stipendiją rašyti mokslinį veikalą apie «Gamtos 
mokslų vystymąsi Vilniaus Universitete ir moks
linę bendruomenę Lietuvoje 18—19 amžiais». Gy 
vena netoli Bostono.

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Ben
druomenės Tarybos rinkimuose iš 33 naujųjų na 
rių šeši yra dar nepasiekę trisdešimties metų am 
žiaus: Romas Sakadolskis, 22 metais, 1966 me
tais Jaunimo Kongreso raš inės vedėjas ir vei
klus Lietuvių Studentų Sąjungos narys; Elena 
Bradūnaitė. 21 metų, veikli ateitinii.ké, «Atei» 
tis» redakcijos narė, stovyklose programų vado
vė, lietuvių kalbos instruktorė universitete; Vita 
lija Ruibytė, 19 metų, veikli skautė ir Bendruo
menės narė; pati jauniausia, 18 metų Jūratė Ja- 
saitytė, ateitininkė, lituanistinės mokykyklos mo
kytoja; Algis Rukšėnas, 27 metų, žurnalistas, bu
vęs Lietuvių studentų Sąjungos valdyboje, vei
kius skautuose; Nijolė Šlapelytė, 24 metų, uni
versiteto instruktorė, skaučių vadovė.

Šią vasarą šiaurinėje pasaulio dalyje vyko 
21 lietuvių skautų ir skaučių stovyklų. Apie Ka 
lėdas dar stovyklaus Australijoje.

UŽDAVINIAI
Nr. 15. Mįsl: Baltas, bet sniegas, skystas, 

bet ne vanduo.
Nr. 16, Mįslė: Neloja, nekanda, o į namus 

neleidžia.
ATSAKYMAI IŠ PRAEITO NUMERIO.

Nr. 13. Kelias. Naktis.
Nr. 14. Žmonių vardai: jūrininko Audra, gė 

liniuko Ramunė ar Asta; naktinio sargo Aušra; 
audėjo Lina ar Austė; žvejo Nida ar Jūratė.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ Sąjunga 
išleido trijų spalvų ženklelį Lietuvos pavergimui 
priminti. Šimtas ženklelių kainuoja vienas dole
ris.’Ženklelyje regima lietuvaitė tautiniuose rū
buose ir sukaustyta’1 geležiniais pančiais, rūtų ša 
kėlė ir vytis. Angliškas užrašas skelbia, jog jau 
30 metų, kaip Lietuva kenčia rusų vergijoje- 
Ženkliukai klijuojami ant laiškų vokų.
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Kalifornija — Keistybių KraStas
ZENONAS B A ÕE LiŠ'

(tęsinys)
♦

\ Pate pavadinimas «Kalifor 
nija> yra romantiškas. Jis pa
imtas iš mažai žinomo ispanų 
rašytojo Ordenez de Montalo 
novelės: «Las sergąs de es- 
plandian». Tas kraštas, neva, 
buvęs valdomas juodųjų ama
zonių ir jam priklausiusi iš
svajotoji sala Kalifornija, j 
rytus nuo Indijos, netoli že
mės rojaus, turtinga auksu Ir 
brangiais akmenimis. Pradžio 
je •- 1533 metais — tuo var
du pavadinta dabartinės Kali 
fornijos pietinė dalis, kuri bu 
vo laikoma sala, o vėliau tas 
pavadinimas išplėstas visai 
dabartinei Kalifornijos vals
tijai.

IŠGARSINO HOLLYWUDAS

Kaliforniją pragarsino visa 
me pasaulyje Los Angeles 
miesto dalis, vadinama Holly 
wudu. Čia įsikūrė didžiausias 
kino filmų gaminimo centras 
su kino žvaigždžių ištaigin
gais rūmais. O filmavimo in
dustrijai ta vieta labai tiko, 
nes per metus turi apie 350 
saulėtų dienu. Mažiau pasau
liui žinoma Kalifornija savo 
gamtos nuostabiais vaizdais, 
istoriniais bei kultūriniais lai
mėjimais ir nuotaikingais įvy 
kiais.

GAMTOS «PRAJOVA!»

Kalifornijoje įvyko didžiau
sias bet kada pasaulyje bu
vęs žemės drebėjimas. Jis ir 
jo sukeltas gaisras sunaikino 
beveik visą San Francisco 
miestą.

Kalifornijoje yra Sierra Ne
vada kalnyno aukščiausia JAV 
kalnų viršūnė, 4 su puse kilo 

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSiTO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

ALEKSAS K’ALINAUSKAS
Advokatas■

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisj doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbab

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

RUA COSTA BARROS. 352

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

q, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAUROJ
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

metrų aukščio. Virš keturių 
kilometrų, aukštumoje yra eže 
ras, o virš 3 kilometrų aukš
tumoje* Vienintelis Š. Ameri
koje veikiantis vulkanas.

Kalifornijoje yra slėnių že
miau Pacífico vandenyno pa
viršiaus, ó vadinamasis «Mir 
ties slėnis» yra net 84 me
trais žemiau vandenyno. Ta
me slėnyje temperatūra sie
kia 56 Celsijaus ir vietomis 
prasiveržia nuodingos dujos.

Kalifornijos šiaurėje auga 
sekvojos medžių miškai. Tai 
milžinai medžiai, kaikurie jų 
jau yra virš 4 tūkstančių me
tų amžiaus, siekia 115 metrų 
aukščio ir turi 12 metrų skers 
menį.

ISTORINIAI BRUOŽAI

Archeologiniai tyrinėjimai 
rodo, kad čia jau prieš mūsų 
istorijos laikus būta aukštos 
kultūros, o jau istorijoje be- 
žinome kaip įvairių puslanki 
nių indėnų genčių įgyvenamą 
kraštą.

Pirmieji europiečiai — ispa 
nai — čia pasirodė didesniais 
būriais pradedant 1550 me
tais. Jie žiauriai kovojo su in 
dėnais ir, juos pajungę, ne 
žmoniškai išnaudojo. Meksikos 
valdžioje indėnų būklė dar 
pablogėjo. Bet daugiausiai nu 
kentėjo patekę Šiaurės Ame
rikos valdžion. Per 55 metus 
skurdinimo ir negailestingo 
naikinimo, iš kokių 100 tūkį 
tančių indėnų beliko vos 19 
tūkstančių.

VARŽYBOS

Devynioliktojo amžiaus pra 
džioje Kaliforniją pasiekė ir 
rusų imperializmas. Rusai ko-

MObŲ LIETUVA Pusl 5

Jonizavo šiaurinę jos dali, bet 
po 35 metų juos išstūmė mek 
sikiečiai, tuomet jau aĮsisky- 
rę nuo Ispanijos ir susikūrę 
savą nepriklausomą valstybę. 
Iš Meksikos Kaliforniją atka
riavo amerikiečiai ir 1850 me 
tais įjungė į savo federaciją. 
Tada Kalifornijoje buvę "apie 
100.000 gyventojų.

Kalifornijos valstijai įkurti 
palankias sąlygas sudarę č’a 
1848 metais aptiktas auksas 
ir 1869 metais paverstas iki 
Pacifiko eležinkelis. Per- pen 
keriue ‘metus tik iš vienos 
vietos buvo gauta 258 milijo
nų dolerių vertės aukso, o Ii 
gi 1948 metų jo prikasta už 
2 bilijonus ir 300 milijonų do
lerių.

Pradžioje gausūs aukso, šal 
tiniai, stropiai išnaudojami, 
pradėjo sekti. Bet krašto ge 
rovė ir gyventojų skaičius 
vis augo ir Kalifornija virto 
svarbiausia Pacifiko pakran
čių valstija. Antrojo Pasauli
nio karo gale Kalifornija pa
teko j pasaulio istorijos pus
lapius, Čia, San Francisco 
mieste, 1945 metais susirinko 
50 valstybių atstovai ir pasi
rašė Jungtinių Tautų chartą, 
tarptautinei taikai ir saugu 
mui išlaikyti. 1951 metais čia 
įvyko 51 tautos konferencija, 
taikos sutarties su Japonija 
sąlygoms nustatyti.

KALIFORNIJOS KULTÜRI- 
IAI LAIMĖJIMAI

Nepaprastai didelė pažanga uunonNHii

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

« M « » St • ■••• 
jg 0 B » K « «» »

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA 

1JMAÍJ CAKKiEKS „„
Lindoya vanduo yra šernai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite I

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

Caixa Postal 3967 A O PAUL O

pasiekta Kalifornijos žemės 
ūkyje. Beveik išimtinai čia 
verčiamasi vaisių ir daržovių 
kultūra. Per metus čia priau
ginama apie 8 milijonus tonų 
vaisių, nors dėl krašto kai
nuotume ir dykumų, intensy
viam ūkininkavimui tepanau
dojama vos 1D procentų viso 
žemės ploto. Didžiąją dirba
mosios žemės dalį tenka lais
tyti, nes nepakanka nei lie
taus, nei nėra pakankamai 
upių bei ežerų. Didžiausi že
mės drėkinimo darbai pradėti 
1935 metais pastatant Huve- 
rio tvenkinį. Jis^užtvenkia Ko 
lorado upę ir yra laikomas 
septintuoju pasaulio stebuklu. 
Užtvankos aukštumas yra 220 
metrų, ilgumas 380 metrų, 
platumas 110 metrų. Užtvan
kos sudarytas vandens rezer
vuaras turi 66 0 00 hektarų 
vandens plotą. Iš tos užtvaa 
kos sudrėkinama apie milijo
nas
kurs yra tapęs pelningiausias 
plotas žemės ūkyje.

Šalia naudos žemės ūkiui, 
užtvanka pagamina milijoną 
344 tūkstančius 800 kilovatų 
elektros energijos. Nors savo 
jėgainės dydžiu ir jėgainės 
kilovatažu toji užtvanka ne
bėra pirmoji pasaulyje, bet 
savo hidroelektriniais įrengi
mais bei vispusišku energijos 
išnaudojimu neturi kitos sau 
lygios.

(Bus daugiau)

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
hektarų žemės ploto, «muose, šeštadieniais 15 vai.

ĮSIDĖMĖTINA “ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VlL/ 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažias 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bpndruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua 
tindiba, 20 Parque da Mooks 
r- Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadie
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbê 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios»

Išpažintys čia kląusomoi 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 18 vai

. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,30 vai 
Bom Retire. 10,15 vai. 
Utinga 16.30 vai.,

Trečią!
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai..
Lapa 16,30 vai.,
P a s k u t i n į:
Vila Anastacio 8.00 vai.. 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V Prudente 18 vai.

«MŪŠŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
GIJAI, TAIP PAT IR SÂO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

*UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO .«PAULO. 13
------------------------- ■ ■— - * - - -

Nuoširdžiai dėkojame Prel. e. Ragažinskui mus palaiminu 
šiam šv. mišių metu sukuriant šeimos židinį, Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės chorui už žavingą giedojimą, sese
lėms pranciškietėms už bažnyčios išpuošimą, visiems drau 

gams ir prieteliams mus sveikinusios ir 
dalyvavusiems vestuvėse.

Monika ir Norbertas Stasiulioniai
S. Paulo, 1970 m., rugsėjo 26 d.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.)

ZELINO^ Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Choras uoliai 
ruošiasi savo metiniam kon
certui š.m. 25 dieną. Repeti i 
jos įvyksta po J kartu per sa 
vaitę. Renkimės dalyvauti kon 
eerte!
II—ĮĮ

IEŠKOMI:

Liudvikas tepnravičius tei 
raujasi, ar ka> e girdėjo, kur 
dabar randasi buvusio Kauno 
burmistro, (prefekto) žmona 
Jonė jo iė Keustavtčienė Ste 
ponavičiūtė? Praneš?i redak
cijai, ar jam pičiam: R M=a

rechal Teodoro, 405, Juudlai 
Estado S. Paulo.

Ieškoma Elzbieta Jonaitie
nė ir jos dukterys: Elsbieta, 
Zosė Anelė ir Antanina. Jos 
išvyko Brazilijon 1927 metais 
iš Babtų valsfliaus, Algupio 
kaimo ieško jų Ona Norvai
šienė-Jonaitytė ir Stasys Nor
vaišas, gyvenantieji Kaune, 
Lietuvoje, Ožeškienė gatvė, 
6 nr., 7 butas
II—I 
iioK—

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.; 
Domininkas Laucius atnauji
no savo giminaičiui Anglijoje

Gydyt dr. Astolfo Araujo -u busimu guhero.-toriu Lauuo Natel

J. Balaniui prenumeratą 40 
cr. VaČius Rutkauskas ir Max 
tynas Vaicauskas po 20 cr. 
Visiems nuoširdus ačiū!
ES! iu——ra

URUGVAJUS

Šita nedidukė lietuvių kolo
nija yra judri. Jos pačios cho 
ras ir net trys tautinių šokių 
rateliai dažnai ir gražiai pa 
sirodo tiek per savogpačių pa 
rengimus tiek kitataučių pa 
kviesti. To negana. Štai rug
sėjo 26 dieną urugvajiečiai 
lietuviai klausėsi gražaus kon 
ce to Pietų Amerikos lietuvių 
solistės Zuzanos Valataaitės, 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
salėje, o šį savaitgalį turi tau 
tiuių šventę, kurioje dalyvau 
ja Argentinos lietuvių šokių 
ansamolis «Ateitis* ir Urugva 
jaus «Ąžuolynas». Šeštadienio 
vakarą (spalio 10) Kultūros 
Draugijos salėje pasirodys šau 
ausis «Ateities* jaunimas. Po 
tautinių šokių programos tu
rės 'pasilinksminimą šokius» 
grojant geram orkestrui.

Sekmadienį, spalio 11 d. ir 
«Ateitis* ir «Ąžuolynas" drau 
ge, parapijos sporto aikštėje, 
sušoks eilę tautinių šokių. 
Tai pirmą kartą pasirodys 
toks didelis šokėjų būrys Uru 
gvajuje; Po programos vėl 
vėl vaišės, dovanų įteikimas 
šokėjams, panelių «Ateitis» ir

Urugvajiečiai! Ir ir .v < Argen 
tinos ir Urugvajaus jaunimui, 
kurs sugeba pasiekti aukšto 
lygio šokimo meno ir moka 
savo tarpe bendradarbiauti! 
Sveikinam!
n—n ÜSBKÕÕiii

MŪSŲ MIRUS EJI

a.A* NAPOLEONAS NACE- 
VIČIUS mirė spalio 3 dieną. 
Buvo gimęs Lietuvoje 1896 
m. liepos 15 d

Gili užuojauta giminėms.

rius, užsitarnavęs vietą isto
rijoje dėka dangaus malonės, 
bet lieką neaišku, ar jis ara
bų revoliucijoje bus suvaidi
nęs Kerenskio, ar Lenine vaid 
menį, Įdomus Nasserio prisi
pažinimas Sulcbergeriui, kad 
jis žavėjęsis Jugoslavijos Ti
tu, kurs pamokęs jį, kaip gau 
ti paramos iš dviejų, priešiš
kų pusių, nešikli e jant nė prie 
vienos iš jų. Nežinia, ar Nik 
eonas grįžo iš viešnagės pas 
Titą, pasimokęs kiek šimtų 
tūkstančių dolerių jam dar 
pridėti prie duotųjų bilijonų 
ir kaip paremti Kremliaus pas 
tangas Nasserio vieton paso
dinti už bolševikus galvą gul 
dantį arabų naują vadą.

Zenonas Bačelis

DR. ASTOLFO ARAI JO É CANDIDATO
O Dr. Astolfo Araujo, Diretor do Instituto de Cardiolo- 

gia, e grande amigo dos lituanos de S. Paulo teve a sua 
candidatura a Deputado Estadual lançada pela corrente lide 
rada por Laudo Natel. Na foto, o Dr. Astolfo aparece ao la
do de seu companheiro, o futuro Governador do Estado.

DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS
Garsusis širdžių ligų specialistas, Cardiologios Instituto 

direktorius Dr. Astolfc Araujo, šiais metais nori būti išrenka 
mas į S. Paulo valstijos deputatas. Kadangi jis labai myli lie 
tuvius ir su jais draugauja, o dažnai ir gydo, prašo, kad lie
tuviai ir jų vaikai už jį balsuotų, kai ateis rinkimų periodas 
lapkričio mėnesį šiais metais. Jo skelbimas ir fotografija 
kartu su būsimu valstijos gubernatorium Laudo Natel pasiro
do šiame me numery. Kai eisite pas šį daktarą gydyti savo 
širdis, nusineškite «Mūsų Lietuvos» numerį, kur telpa jo 
skelbimas, tikėkimės, kad jis nuleis kokius 20% už gydymą.

"Ąžuolynas» apvainikavimas. 
Kad urugvajiečiai tokią tauti 
nių šokių šventę surengė net 
dviem dienom, tai rodo, kad 
jų žmonės mielai dalyvauja, 
remia savo veikti norintį jau 
nimą ir juo gėrisi. Bravo,

A. A. K Al ak .\A MARCIN
KŲ/ C ENÉ 

eidama 98 metus mirė spalio 
2 diena 1970 me ais. Palaido
ta S. Caetano kapuose. Pali
ko liūdinčius 2 sūnus Alek
sandrą, Joną ir dukterį Ele-

Skaniai pavakarieniausi, linksmai laiką praleisi ir parapi
jos darbus paremsi dalyvaudamas Lietuvių Katalikių 

Moterų Draugijos ruošiamoje 
VAKARIENĖJE

spalio mėn. 10 d. 20 vai. Vila Zelinoje, Jaunimo Namuose. 
Pakvietimus reikia iš anksto įsigyti. Juos galima gauti 

klebonijoje ir pas vakarienės rengėjas.

ną Pupelienę, daug anūkų ir 
proanukų. Gili užuojauta vi
siems giminėms ir pažįsta
miems. Velionė buvo pamaldi 
ir prikiausė prie katalikų or
ganizacijų.

H

Spalio 4 diena mirė A, A. 
JUZĖ TAMKEVIENÉ, suka
kusi 65 metus amžiaus ir gy
venusi Parque das Nações» 
Užuojauta jos artimiesiems.
II—B
Hmb—iii

Spalio 7 dieną mirė a. a. 
ADELĖ NADOLSKIENÈ, gi
musi 1909 metais gegužės 9 
d. Kriaunų miestelyje. Į Bra
ziliją atvyko 1927 metais. Gy
veno Bom Retire ir Zelinoje. 
Palaidota S. Caetano kapuose.

Septintos dienos misios eg
zekvijos bus ateinantį antra
dienį 13 spalio, 19,30 vai. jVi- 
la Zelinoje.
n—n 
ii——ii

Spalio 7 diena mirė A. A. 
VITAS ŽiALKAUSKAS, Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos ilga 
metis narys, gyvenęs Vila Ze 
iinojeX;

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

GEGUŽINĖ
Reikia pasilinksminti, gero oro pakvėpuoti — tam spa 

iio 11 d. šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia išvažiavimą į 
Jurubatubą, Parque São Bernardo do Campo.

Bus ir šv. Mišios 9 valandą, žaidimai su premijomis 
— 10 vai., o 12 vai. pietūs. O po jų šokiai, griežiant lie
tuviškai muzikai!

išvažiavimo laikas nurodomas bilietuose,
Autobusai išeis iš Vila Zelinos ir Casa Verde.
Bilietai gaunami; Casa Verde pas Matelionius (telef. 

266 0346) ir brolius Stankūnus,- Vila Prudentėje pas Motie
jų Tamaliūną (telef. 274-0784): Vila Zelinoje pas Vyrų 
Brolijos narius.’

RENGĖJŲ KOMISIJA
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Atende-se com hora marcada
' DRr JONAS NICIPORCIUKAS . ...

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Conaultorlo: Rua Cap! Pacheco Chavesį 1206

Vila Prudente, Tel. 63 5352

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.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

GERA PROGA

Vienas lietuvis S. Paulyje 
turi nerikiausomos Lietuvos 
pinigų rinkinį. Jam trūksta 
dviejų litų monetos (sidabri
nės). Bet jis turi dvi penkli- 
tes. Jei kas ^norėtumėt pasi
keisti, už savo du litus gauti 
penkis, kreipkitės į «Mūsų 
Lietuvos» redakciją, 
ų—win üüõõãü  u 

t V
VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS

KALENDORIUS 
t ‘ - 4 į?

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tubos parke, .pas p. Vladą Ja- 
siulionį. • '

Lapkričio 8 ar 15 piknikas- 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.

6
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