
■Jurgi Sliesoraiti Palaidojus
Bejausmis kūnas jau be sielos 
Visur vienodai tur dūlėt, 
Bet vis arčiau vietovės mielos 
Ir jam norėtųsi gulėt.
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J. E. Arkivyskupas Paulo Evaristo Arns
Praėjusią savai ę S. Paulo 

Arkivyskupiją ištiko netikėti 
pakeitimai. Žmonių ir dvasiš- 
kijos mylimas arkivyskupas 
kardinolas Agnelo R< ssi šven 
tojo Tėvo pašauktas darbuo
tis Vatikane, kaip Tikėjimui 
platinti kongregacijos pirmi
ninkas. Jo vieton paskirtas 
vyskupas Paulo Evaristo Arns.

Naujasis mūsų arkivyskupi
jos galva yra gimęs 1921 me
tais rugsėjo 14 d.-Santa Ca
tarina estade Criuciuma vals
čiuje. Forquiliuha mažytėje 
vietovėje, kur jis lankė pra
džios mokyklą. Tarp 1934 ir 
1940 metų lankė seminariją 
Rio Negro mieste, Paranos 
valstijoje, o paskui persikėlė 
toliau studijuoti Federalinio 
Paranos universiteto filosofi 
jos fakultetą. Nuo 1944 iki 
1947 metų studijavo filosofiją 
Pranciškonų fakultete Petro- 
polyje, o paskui atsidūrė Pran 
cūzijoje, Paryžiaus Sorbonos 
universitete. Jį baigė dakta
ro laipsniu 1952 metais ir grį 
žęs Bsezilijon tapo profeso
rium mažojoje seminarijoje. 
Jis įkūrė Prancūzų literato 
ros katedrą Baurú uoivers.te 
te, dešimtį metų buvo teologi 
jos profesorium Pranciškonų 
Fakultete ir profesorium Ka
talikų Universitete.

Jis pats sakosi, jog geriau
sią ir svarbiausią patyrimą 
įsigijęs besidarbuodamas labai 
vargingame darbininkų |«bair- 
re> vadinamame Itamarati, Pe 
ropolyje. Čia jis .apo visu 

vaikų geriausias draugas, o 
per juos pasiekė vargšu tė
vų bei motinų širdie, kai jį 
1966 metais konsekravo São 
Faulyje į vyskupus, tai iš to 
vargingo p iemiesčio atvyko 
darbininkų delegacija pasi
džiaugti ir parodyti jam savo 
dėkingumą.

Nežiūrint daugybės darbų 
mokyklose ir su vargšais, Vys 
kūpąs Arns rado laiko dar 
parašyti daugybę straipsnių 
laikraščiams ir 8 knygoms!

Jo tėveliai užaugi o 13 sa
vo vaikų ir dar du įsūnytus- 
Arkivyskupas yra penktasis sū 
nūs iš tos trylikos, Trys jose 
serys yra vi n lės brolis pran
ciškonas kunigas ir seminari
jos profesorius Curitiboje, trys 
kiti broliai irgi profesoriai, 
vienas inžinierius, kitos dvi 
seserys mokytojos gimnazijo
se. Štai, ką padarė darbščios 
tėvų rankos, kurios 1913 me
tais Santa Catarina džiunglė
se pradėjo plėsti dirvonus ir 
ūkininkauti. (Ten ir dabar vy 
riausias brolis tebevaldo ūkį), 

o motinai dabar yra 76 me
tai ir ji labai nustebo, kad 
sūnus paskirtas S. Paulo ar
kivyskupu. Tikėjosi, kad jis 
užims Curitibos mirusiojo vy; 
kupo vietą.

Mes sveikiname savo nau
jąjį ganytoją ir žinodami vi
są iki šiol išeitą kelią bei 
darbus, turim rimtą pagrindą 
tikėtis, kad jis bus toks par 
geras mūsų ganytojas, kaip 
ir Jo Em kardinoias gnelo

Pâdékim įbėgusiems

Laisvė? kovotojai tėvas Pra
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nas ir sūnus Algirdas Brazius 
kai, iš Lietuvos į Uzbekistaną 
ištremti negrįžtamai epa’io 15 
d. sovietų lėktuvą, skridusi iš 
Batumi į Suchumi, privertė 
nusileisti Tiabizondo aerodro 
me Turkijoje

Jie pasidavė vietinei poli
cijai. Kitą dieną buvo teisia
mi ir teismas pripažino juos 
politiniais pabėgėliais.

Ši žinia spalio 16 d. pasie
kė visą pasaulį ir tą pačią 
dieną Vilkas ėmėsi žygių gel 
bėti tremtinius-pabėgėlius. Pir 
miausia buvo kreiptasi į Tur
kijos prezidentą ir prašyta 
suteikti jiems egzilų teisę ir 
buvo pasiųstas Viiko atstovas 
Romas Kezys į Ankarą vil
ko atstovas kasdieną infor
muoja Vliką apie savo pas 
tangas Turkijos vyriausybėje.

Teismui pasisakius. Gražins 
kų likimą spręs Turkijos vy 
riausybė Jų byla iš Teisingu 
mo Ministerijos, buvo perduo- 
ta miništeriuL^ijnjifljji^u^. o 

Jieirjb^vma iteį.
imi tafc ministerijas.

avėjus būti gražintiems dar 
yra didelis. Kusijos spaudi
mas su grąsinimais Turkijai 
ne pa p ra.1-tas. Vilkas atskiro
mis telegramomis kreipėsi į 
Turkijos mi isterj pirmininką 
Suleyman Demirel, jo į eliti
nį patarėją Muslim Fer ir už
sienio reikalų minister} Ibsan 
Sabri C&glayangil.

Duotą Turkijos prezidentui 
telegramą ELTA pasiuntė ke
turiom telegramų agentūrom 
ir didesniem JAV ir Kanados 
'laikraščiam. Be to, išsiuntinė
tas ir spaudai pranešimas 
(press release) nušviečiant ko 
kiomis sąlygomis Brazinskaj 
pateko Uzbekistanan ir kad 
Lietuvių tremtinių Sibire ir 
Kitose Rusijos vielose yra 
dar per lOO.OiO Padaryta ir 
visa eilė kitų žygių.

Viso pasaulio lietuviai kvie 
čiami kuo skubiau siųsti tele 
gramas Turkijos vyriausybei 
tiesiog arba per savo gyve
namų kraštų Turkijos amba
sadas Turkijos vyriausybei ir 
prašyti Bražinskų sovietams 
neišduoti, nes jų žygis buvo 
iš vergovės j laisvę.

Kelkite lėšas bylai vesti, 
nes reikia ir advokatų. Infor
muokite savo gyvenamo kraš 
to spaudą.

(ELTA)

Rossi. Savo malda ir nuošir
džiu bendraoarbia vimu me” 
lietuviai katalikai stengsimės 
palengvint’ sa\o Ganytojo 
sunkų darbą.

Šie. eiliuoti žodžiai tinka 
kiekvienam mylinčiam tėvy
nę žmogui. Jie ypatingai tai 
kytini a.a Jurgiui Sliesorai- 
čiui

Keletą dienų prieš mirti, 
jis, susijaudinęs ir ašaroda
mas, pasakė: «Mirti nebijau. 
Bet verkiu ir naktimis dėl 
pavergtos tėvynės, į kurią 
grįžti man nebeteks».

Sliesoraitis, kaip ir Puški
nas, buvo tremtinys. Tik anas 
valdžios buvo tremiamas iš 
vienos vietos kiton savajame 
krašte, o Velionis laisvės troš 
kimo iš savosios tėvynės. Pa 
likdamas tėvynę, išsivežė mei 
lę jai ir liko su ja iki pasku
tinio atodūsio,

Praūžia gyvenimo svetur bu 
vo sunki Bet vėliau jis pa
siekė medžiaginės gerovės. 
Bet jis tuo nesitenkino ir dė 
josi visur, kur buvo siekia
ma tautis idealų. Buvo dos
nus lietuvybės reikalams ir 
pats dalyvavo veikloje. Pade 
jo organizuoti jaunintą Litua 
nijos organizacijon ir joje dir 
bo. Ligai ištikus, pasitraukė 
iš veiklos, bet sveikatai page 
rėjos vėl ėmėsi darbo.

Pradžioje jis buvo aktyvus 
LSB, o su ja išsiskyręs dir
bo e. L. Bendruomenėje, ne
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JO EM. KARDINOLAS AGNELO ROSSI
Išvyksta Romon padėti Sv. Tėvui tvarkyti tikėjimo pla 

tinimo reikalus visame pašau yje. Tai sunkios, labai garbin 
gos pareigos. Visi žinom jo didelę meilę visiems imigran
tams. Mums, lietuviam? jis suteikė didži usią dovaną: visai 
netikėtai įkūrė pirmąją tikrai lietuvišką su visomis kanoniš
komis teisėmis asmeninę šv. Kazimie o parapiją Už tai mes 
būsim jam visada dėkingi!

Tarp kitų jo nuveiktų darbų iškelrini nors tie: Jis sus 
kalne milžinišką S. Paulo arkivyskupiją į 7 d,,lis, kurioms da 
vė po vyskupą valdytoją, kurie padeda Kardinolui geriau ap 
rūpinti tos apylinkės tikinčiųjų reikalus. Jis sukūrė daug ir 
teritorinių ir asmeninių tautinių parapijų. Jie buvo Brazilijos 
vyskupų tarybos pirmininku, aktyviai dalyvavo vyskupų si
nodo parengime 1967 melais, o ir Vatikano II suvažiavime 
jis dalyvavo ,visuose posėdžiuose ir buvo narys kaikurių jo 
komisijų. Kardinolas yra Katalikų Universiteto 3. Pauije di
dysis kancleris, Campinas Katalikų Universiteto vicek Dole
ris, Campinas Katalikų Universiteto vice-rektorius, S. Paulo 
centrines beminarijos profesorius. Jis gimė Campinas m este 
1913 metai? gegužės 4 dieną.

Geriausios kloties su Dievo palaima naujose dar didės 
nės apimties darbuose Romoj<e!'! eiydi ji mūsų maldos!

paisydamas paaštrėjusių se
nų ligų. Jis labai vertino vi
suomenės reikalams atsidavu 
sius lietuvius ir džiaugėsi vi 
sais jų laimėjimais. Turėjo 
jautrią širdį artimui, bet bu
vo nenuolaidžiai griežtas lie
tuviams apsileidėliams, kiršin 
tojams ir bolševikams.

Prisimenu bolševikų simpa- 
tizantų suruoštą vakarienę ru 
su lakajui J. Paleckiui pa
gerbti, kai jis važinėjosi Bra
zilijoje kaip tarpparlamenta- 
rinės konferencijos dalyvis. 
Po mažos kontrolės įleido va 
karienėn ir mudu su Velios 
niu. Po Paleckio pranešimo, 
kaikurie demokratai ėjo su 
juo pasisveikinti. Priėjo ir 
Sliesoraitis. Aš nusekiau pas 
kui jį. Ir kai Paleckis pratie
sė ranka jam pasveikinti, :■ lie 
soraitis atmetęs užpakaiih ran 
kas paklausė: «Kada paleisi 
mano brolį iš Sibiro?» Tolimes 
nius jo žodžius nutraukiau pa 
ėmęs jį už pečių vestis iš sa
lės. kad jo nesumuštų beap- 
supą paleckininkai.

Tėvynės ilseeys, tėvynėje 
likę vaikai, ištremtų brolių 
invalidom s, dvi iškentėtos 
operacijos, o vėliau pri.-ime- 
tusios bene 3 4 kitos ligos

(pabaiga 6 pu;l.)
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KULTŪROS BARAI
ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

mozaikinis romanas GEROJI 
VASARA» jau atspausdintas. 
Knyga turi 261 puslapį. Susi
deda iš 30 atskirų pasakoji
mų, kurie sudaro vientisinį 
romaną. Siužetas — viena va 
sara šviesiame Lietuvos mies
telyje Leidžia Lietuvių Kny
gos Klubas Rinkoje pasirodė 
rugsėjo mėnesį, 
n—n 
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Antroji to paties Grincpvi 
čiaus knyga vaikams jau ati
duota išleisti Kultūros Fon
dui, kurio pirmininku yra A. 
Kairys.

DANUTĖS BRAZYTÊS-BIN- 
D*OKIENĖS premijuota apysa
ka jaunimui «Mieste nesau
gu» jau atspausdinta. Knyga 
turi arti 200 puslapių. Vaiz 
duoja jauno moksleivio gyve
nime mieste ir priemiesty su 
moderniųjų laikų pavojais ir 
pagundomis.

Antroji tos pačios autorės 
knyga-romanas VIENA PA
SAULYJE spaudinama Drau
go spaustuvėje. Knyga bus 
300 puslapių, Romanas turi 
labai gyvą intrigą.

Danutė ruošia spaudai no
velių rinkinį, Jis bus labiau 
taikomas jaunimui. Visos no

velės iš jaunų žmonių gyve
nimo Amerikoje. Be to mūsų 
jauna rašytoja turi apmetus 
jau ir naują romaną.
tl—MJĮ ' 
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Sanpauliečiams pažįstamos 
rašytojos K A >ULĖS PAŽĖ
RAITĖS romaną «ANAPOLIO 
PAPĖDĖJE» surinko ir spau
džia Draugo spaustuvė, lei
džia Uetuviškos Knygos Klu
bas.
įį—n 
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PROF. ANTANO MACEI
NOS knyga «Bažnyčia ir pa
saulis» jau atspausdinta ir 
perduota rišyklai. Veikalas tu 
ri 157 puslapius, kuriuose kri
tiškai peržiūri bažnytinį gyve 
nimą po Vatikano I susirin
kimo.
I1MTJinBfinl

PROF. DR. ANTANAS KU
ČAS, dėstąs Scranton univer
sitete, išėjo į pensiją,. Dabar 
baigia ruošti Amerikos lietu
vių istoriją, kurią išleis Lietu 
vlų Enciklopedijos leidykla.
paEWMBuni 
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Labai šauniai ir vaisingai 
praėjo Lietuvių Katalikų 'oks 
liniukų jau aštuntasis suva
žiavimas Toronte, Kanadoje, 
rugsėjo mėnesio 1—6 dieno
mis. Per šešias dienas būta 
daug rimtų, išsamių gilių pas

________MIK" LIETU»'* 
kaitų iš įvairiausių mokslų 
šakų, gyvos diskusijos.

Suvažiavimas baigtas sek
madieni rugsėjo 6 dieną pa
maldomis. Mišias aukojo J. E. 
vysk. A. Deksnys.
!!——WĮĮ 
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Jau spaudinama PROF, KA
ZIO PAKŠTO biografija. Ją 
parašė prof. Juozas Eretas.

ĮĮKMBa—n 
iÍBMMQlii PAVERGTOJE LIETUVOJE

KAS SAVIVALIAUJA LIE
TUVOS MOKSLO ĮSTAIGOJ? 
Rusų sovietų medicinos dar
buotojų laik aštis «Medičius 
kaja Gazeta" 48 numeryje 
liepos 16 dienos aprašo šito
kį atsitikimą:

Vandens tiekimo higieną 
Lietuvoje išstudijavo Eugeni 
jus Starkas, šia tema parašy
damas dizertaciją Jo darbą 
aukštai įvertina ir tas laikraš 
tis. E Starką vadina vado vau 
jančiu specialistu vandens sa
nitarijos srityje. Laikraštis pa 
žymi, kad visa eilė Lietuvos 
ir Rusijos mokslininkų Star- 
kos darbą pripažino esant 
aukštos mokslinės vertės ir 
Vilniaus medicinos fakulte
tas rado suteiktina jam dak
taro laipsnį. Tačiau universi
teto tovietas-'(taryba) išėjo 
prieš. Universitetas išsikvie
tė dar vieną specialistą, prof. 
Buštujevą, kurs taip pat pri
pažino, kad Štarko darbas ati 
tinka visiems daktarato dizer 
tacijos reikalavimams.

oliau «Medicinskaja Gaze
ta» rašo; «SusiJūrė dvi pažiū 
tos medicinos specialistų ir 
žmonių toli stovinčių nuo sa
nitarinio vandens tiekimo. Ir 
nusvėrė ne mokslininkų, o so 
vietą atstovaujančių žmonių 

nuomonės prieš dizertacijos 
autorių. Mokslininkai tada 
kreipėsi raštu į Lietuvos ko
munistų partijos centro komi
tetą, gindami dizertaciją. So
vietas dėl to ėmęs net gra
sinti mokslininkams.

Gydytojų laikraštis «Medi' 
cinskaja Gazeta» tuo pasipik
tinęs rašo: «E. Štarko dizer- 
tat ijos istorija yra tęsinys tų 
toli nuo kūrybos esančių ap
linkybių, kurios jau aaugelį 
metų viešpatauja Lietuvos epi 
dologijos, mikrobiologijos ir 
higienos mokslo tyrimų insti
tute. To instituto kolektyvas 
yra t-usiskaldęs į grupes ir 
klikas, kaip savo laiku jau 
apie tai rašė «Medicinskaja 
Gazeta».

Toliau laikraštis informuo
ja; «Naujoji instituto vadovy
bė nėra kompetetinga. Direk
toriaus pavaduotojas Vikšrai
tis yra ginekologas; moksli
nis sekretorius M. Rauckis — 
veterinorius. Būdami nekom 
petentingi epidemologijos ir 
higienos klausimuose, jie vis 
dėlto specialistams primeta 
savo nusistatymą Šitokiose 
sąlygose iš instituto ėmė 
trauktis gabiausieji tarnauto 
jai: Česnauskaitė, Prapestis, 
Levinas, Ščiupokas. Pravesti 
tyrimai. Surasta daug trūku- 
toų ir piktnaucojimų atleis
tas instituto direktorius Lazu- 
ta. Bet tas pats laikraštis 
klausia: «Kodėl taip ilgai bu
vo delsiama tuos pertvarky
mus pravesti?»

Tą negerovę čia apgudina
me ne pasigardžiuoti pasitai
kančia netvarka įstaigose, bet 
pasidžiaugti, kad ten jau nę- 
bevengiama tas negeroves 
viešai iškelti. Aplamai sovie 
tų spaudoje yra labai ap4u 
taip vadinamos autokritikos 
— savęs kritikavimo. Toks 
Lietuvoje leidžiamas juokų ir

1970 m spalio 36 

satyros laikraštukas ŠLUOTA 
beveik tuo tik ir užsiima — 
juokinga, dažnai kandžia for
ma vanoja visokias gyveni
mo negeroves.
n——n
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TIK KETVIRTADALIS

Lietuvoje esama 30 tūkstan 
čių mokytojų. Iš jų 7,500 yra 
komunistų partijos nariai ir 
apie 8 000 esą komjaunuoliai. 
Tai pasakė Lietuvos švietimo 
komisaras M. Gedvilas (Tie
sa, birželio 5 d). Idomv, nors 
yra labai spaudžiama, kad vi 
si mokytojai būtų geri komu
nistų partijos nariai, tačiau 
net trys trečdaliai jų iki šiol 
atsilaikė ir nėra komunistai. 
Tai geras pragiedrulis, 
n—n 
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VYTAUTO MAČERNIO poe
zija išleista Lietuvoje net 10 
tūkstančių egzempliorių. Pa
vadinta «Žmogaus apnuogin
ta širdis». «Gimtasis kraštas» 
apie Mačernį taip rašo; «An
trojo pasaulinio karo metais 
iškilusio ir tragiškai žuvusio 
poeto rinkinyje tai didžioji 
dalis rankraščiuose išlikuaios 
kūrybos, Jo eilėraščiai, vizi
jos, sonetai, trioletai pilni 
meilės gyvenimui ir žemei, 
kupini žmogiškumo ir ramy
bės. V. Kubilius įžangoje na 
grinėja V. Mačernio gyveni
mą ir kūrybą, Knygos gale 
platūs paaiškinimai».

Mačernis žemaitis, Žemai
čių Kalvarijos parapijos. Bu
vo ateitininkas. Besitraukda
mas iš tėviškės bolševikams 
užeinant, buvo granatos ar 
kanuolės kulkos nukirstas. Jo 
poezija buvo jau anksčiau ,'iš 
leista Šiaurės Amerikoje, o 
praėjusią vasarą jo mirtis 
gražiai paminėta Čikagoje |ir 
kitose vietovėse.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Valdė caras Žirnius, pagimdė sūnų, caraitį 
Žirniuką.

Paaugęs caraitis pamėgo akmenukus laidy
ti iš kremlinių kuorų, Liepia tarnui prinešti ak
menų bokštan ir pradeda pramogą Tarnas ak
menuką nušluosto ir, pagarbiai pasilenks, pa
duoda caraičiui. O šis tik — bumpt, tik bumpt! 
Dvariškiai vaikšto ir vasaros karučiuose žiemi
nes kepures apsaugai užsimaukšlinę, bijo carui 
Žirniui II pasiskųsti.

Kartą ėjo, žingsniavo per kiemą caras Žir
nius II. Blizgėjo saulėje deimantai ant vainiko, 
o vainiko viduryje caro plikė, kaip būgno oda.

Oaraičio akmenėlis tik bumpt — ir nudėjo 
tėvą vietoj. Susirinko didikai, apsvarstė įvykį: 
už akmens padavimą nukrisdinti galvą — ir nu
kirsdino. O Caraitį Žirniuką paskelbė caru Zir- 
niumi Trečiuoju ir pasodino snstan.

Valdė caras Žirnius III, apsivedė, pagimdė 
sūnų — caraitį Žirniuką. — Paaugęs Žirniukas 
pamėgo akmenukus laidyti nuo kremlinių kuorų...

ALEGORIJOS PRASMĖ

Draugas Tvarkovas praktiškai pažiūrėjo į 
mane.

— Atpažįsti?
— Aišku savaime, — atsakiau automato 

balsu.

Geras dalykėlis, — pasakė jis išspausda 
mas savo masyviniame veide šypsenėlę.

Keistu minties žaismu ta šypsenėlė prime- 
nė man vandene spindėjimą melioracijos, nusau
sintų dirvų griovy, kur vanduo lyg sugautas, 
siūučioja, ketina kur nors išsiveržti ir neran
da kur.

Draugo Tvarkomo vaidas buvo man sudėtin
gas poligono klojimas ant mėsingos masės, pil. 
nas geodezinių ir politinių paslapčių.

Dabar aš jau suvokiau, kad dalykai ima 
kvepėti blogai.

— Geras dalykėl s, — kartojo draugas Tvar 
kovas, — tačiau,..

Geodezinės jo veido paslaptys jau pavirto 
aiškiomis politinėmis slaptybėmis.

— Pokštiškas dalykėlis, — jis kartojo trum
pai, kondensuotai.

— Pradedančiam rašytojui — palaima. Vie
tos gali rasti ir suglaustame spaudinyje. Tačiau...

— Tačiau, ar žinai, draugas Survila, nepa
baigiamą pasakaitę;

Ėjo vyras per tiltelį, 
žiū, po tiltu varna 
Čiupo varną už sparnelio, 
pasodino ant tiltelio — tegu varna džiūsta. 
Ėjo vyras per tiltelį, 
žiū, ant tilto varna.
Čiupo varną už sparnelio, 
Sviedė varną po ftilteliu — 
tegu varna mirksta.
— Nepabaigiamumas, — aš pasakiau.
— Absoliutus — patvirtino jo masyvus balsas.
— Tuo aš ir rėmiausi, — aš pasakiau.
— Ne visai — užginčijo jo masyvus balsas.

— Į tą nepabaigiamą pokštelį, draugas Survi
la, tu j vėlei alegoriją.

— Alegoriją?
— Argi be reikalo reikia dar ąntakius kel

ti? Alegoriją, drauge Survila.
— Tegu būna rebusas, — aš sutikau.
— Politinis rebusas, draugas Survila.
— Politinis? — aš nustebau.
— Absoliutus, — patvirtino jo masyvus bal

sas. — Dėlto ir nedėjo. Dėlto rašinėlis ir mano 
stalčiuje. Juk Čia nėra varžybų su mūsų neabe
jotinai talentingu kalambūristu Vytautu Karalium. 
Rasai apie carą ir caraitį, Bet čia nieko cariš
ko, nėra čia ir nieko vytautiškai karališko.

Iš čia aš ryškiai prisiminiau visą virtinę Vy 
tauto Karaliaus epigramų, ironizuojančių tiradų, 
kuriomis jis mėgsta gana nuodingai operuoti Švy 
tūryje, berods, Jaunimo Gretose ir Pergalėje.

Aš prisiminiau mūsų sukurtą kalambūrą apie 
Vytautą Karalių, šaržuojant jo vardą ir pavardę 
Vytautas Karalius ir Karalius Vytautas nebuvo 
karalius, tik didysis kunigaikštis. Tik po penkių 
šimtų metų Lietuva sulaukė Karaliaus1 Vytauto 
to vyruko asmenyje.

Aš šyptelėjau, ir tai buvo klaida. Draugo 
Tvarkovo veido poligonas susiglauaė, žibantis 
melioracijos griovy vanduo nuščiuvo.

Jis pasakė nebežiūrėdamas į mane, bet kaž 
kur virš mano galvos, gal į savo kristaliniai 
nesuteptų politinių orintyrų viziją.

— Alegorija, draugas Survila, yra paran
kiausias ginklas pasternakiškoms nuotaikoms. 
Koncentruoti jas, skelbti. Rebusą lengva iššifruo 
ti, Caras, dvariškiai.

(Bus daugiau)
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Lietuvos Gėlė
Gražus yra žiedo išsiskleidimas. Gražu tai gamtoje, gra

žu, kai jaunystės žiedas skleidžiasi žmoguje ir kai po ilges
nio planavimo darbais pražysta organizacija, bet gražiausia, 
kai po ilgų metų vergijos, pastangų ir aukų žiedu išsisklei
džia jauna valstybė. Šiemet mes minime tokios nepa
prastos gėlės penkiasdešimtmetį. Turime galvoje 1920 metais 
susirinkusį Steigiamąjį Lietuvos Seimą, kuris atstovų lūpo
mis ir nutarimais visos tautos širdyse atskleidė brangiausią 
žiedą — tautos nepriklausomybę.

Visas Steigiamojo Seimo laikotarpis Lietuvai buvo dide
lė šventė, nes pirmą kartą ilgoje mūsų tautos istorijoje visi 
lietuviai ir Lietuvoje gyvenę nelietuviai galėjo tiesioginiu ir 
pilnai demokratiniu balsavimu išsirinkti atstovus, kurie nu
tartų, kokia toji naujoji Lietuva turėtų būti, tuos nutarimus 
surašydami į pagrindinį įstatymą. Nebuvo tada jaučiamas 
kartų skirtumas Lietuvos reikaluose. Žilagalviai laisvės vete 
ranai - pranašai^ kaip Basanavičius, Maironis ir kiti, užlei
do savo garbės vietas jaunimui. Steigiamasis Seimas buvo 
labai jaunos sudėties: iš 112 atstovų 29 neturėjo nė 30 metų 
amžiaus, tik 8 buvo virš 50 metų. Nebuvo tada jokio tautinio 
pažeminimo Lietuvoje gyvenusiems nelietuviams, nes į sei
mą buvo išrinkti organizuotų žydų, lenkų ir vokiečių atsto
vai. Tautinės mažumos vėliau netgi turėjo atskiras minister! 
jas savo tautybės reikalams (pvz Lietuvos žydai). Kur kitur 
pasaulyje kas yra girdėjęs tokią tautinę toleranciją?

Atėjęs krašto tvarkyti su labąi dideliu visos tautos pasi 
tikėjimu (rinkimuose dalyvavo 90% visų rinkėjų), seimas 
pradėjo nuo pagrindinio klausimo: kokia turi būti Lietuva? 
Nors atstovai buvo gana skirtingų pažiūrų — nuo kraštuti
nės dešinės iki kraštutinės kairės, tačiau dėl pagrindi ės 
Lietuvos sąrangos nebuvo diskusijų. Lietuva yra demokrati
ne respublika, nepriklausoma nuo jokios užsienio jėgos tie
siogiai ar netiesiogiai. Šitokį nutarimą padarę kaikorie jau
nieji seimo nariai tuoj pat išvyko į frontą, kraujo frontą, 
kraujo auka patvirtindami, kad jų žodžiai apie Lietuvos ne
priklausomybę nebuvo tušti.^

Kiek ilgiau seimui teko sustoti prie valstybės preziden
to pareigų apibūdinimo. Pasaulyje yra visokių prezidentų: 
vieni —- beveik diktatūriniai krašto valdytojai, kiti — dau
giau ar mažiau priklausomi nuo seimo, treti — beveik be
reikšmiai reprezentantai. Steigiamasis Seimas padarė naujo 
sios Lietuvos prezidentą labai priklausomą nuo seimo. Jis jį 
ir rinko. Pasiūlymas, kad prezidentą rinktų ne seimas, o vi
sa tauta, kaip daroma Amerikoje, nebuvo priimtas. Gal tai 
ir buvo vienintelė jaunų žmonių padaryta klaida, kurią iš 
ryškins istorija

Aptvarkęs valdžios struktūrą, seimas ėmėsi kito didelio 
daibo — žemės reformos. Visame pasaulyje pagrindiniai že
mės plotai priklausė dvarininkams. Žmonės dvaruose dirbo, 
bet savo žemės neturėjo. Anuometinėj Lietuvoj buvo panaši 
būklė. Steigiamasis Seimas šiuo atveju padarė beveik revo 
Bucinį žygį: didžiuosius žemės plotus iš dvarininkų atėmė 
ir išdalino tiems, kurie patys norėjo žemę dirbti, paversda
mas visą Lietuvą vidutinių ir smulkių ūkininkų kraštu. Ma
žas kraštas Lietuva jau prieš 50 metų suprato ir pajėgė pa
jėgė padaryti tą, ko iki šiol nepajėgia daugelis didžiųjų 
kraštų.

Šių metų Čilės prezidento 
rinkimai sukėlė daug politi
nių mįslių. Pirma, nors ir pa
aiškėjo, kad Čilės kongresas 
pritars, kad socialistas Salva
dor Allende Gossens taptų 
prezidentu, nors krikščionys 
demokratai, gavę Allendės 
pažadą, kad valdys kraštą de 
mokratiniu būdu, žadėjo jį 
remti, bet paskutinę valandą 
gali visko įvykti.

Antra mįslė yra ta, kaip il
gai Allende Išsivers be dik
tatūros. Per rinkimų kampan! 
ją Allende prižadėjo įvesti 
daug stambių reformų, ku
rioms gal nepritars kongre
sas. Ką tuomet darys Allen
de? Ar jis paleis kongresą ir 
partijas ar skelbs naujus rin
kimus, ar vaidys kraštą kie
ta ranka, kaip daro visi dik
tatoriai?

Trečia, kokią ves Allende 
užsienio politiką? Ar jis rem
sis JAV, ar Rusija ar žais su 
abiejais kraštais, kad gautų 
daugiau ekonominės paramos? 
Yra ir daugiau politinių Či
lės mįslių, Kurių gal pats Al
lende tuo tarpu negali atminti-

SENOS LIGOS

Paskutinieji Čilės rinkimai 
atidengė seną ligą, kuria ser 
ga visos Pietų Amerikos res 
publikos, t. y. skandalingai 
nelygų nuosavybė» padalini
mą ir didelį socialinį neteisiu 
gumą. Pietų Amerikos respu 
blikos susideda ir trijų socia
linių klasių: iš mažo šeimų 
skaičiaus, kurių pajamos šie 
kia milijonus, iš vidurio sluoks 
nio, kuriam priklauso įvairių 
profesijų žmonės ir aukštesni 
valdininkai, ir iš pilkos, pus
plikės ir nuolat alkanos be
turčių masės, kuri gyvena die 
ną iš dienos be jokios vilties 
pakopti aukščiau. Tai yra 
smulkūs ūkininkai, turį 2 ar 
3 hektarus žemės, dvarponių 
samdiniai ir m estų proletari- 
jatas, gyvenąs priemiesčių lūš 
nose. Taip, pavyzdžiui, La 
Victoria miesto priemiesčiuo

Pradėjus kurti įstaigas ir mokyklas, tuoj pasijuto inteli
gentijos trūkumas. Jei žemesnių tarnautojų bei mokytojų dar

buvo galima rasti kiek daugiau, tai akademikų iš viso tebu
vo pora šimtų. Tai vaisius ilgos ir tamsios rusų okupacijos, 
kuri Lietuvoje buvo uždariusi daugelį pradinių mokyklų ir 
Jsas augštojo mokslo įstaigas. Steigiamasis Seimas tuoj pat 
įkūrė Lietuvos universitetą Kaune, nes senasis Vilniaus uni
versitetas su nemaža Lietuvos žemių dalimi buvo patekęs 
lenkų okupacijon. Lietuvos universitetas, nuo 1930 metų ga
vęs Vytauto Didžiojo vardą, per 20 metų buvo pagrindinė 
akademikų ruošimo įstaiga, tų akademikų, kurie iki Šiol te
beneša nemažą lietuviškosios naštos dalį visame pasaulyje. 
Vienas paskutiniųjų Steigiamojo Seimo žygių — savo pinigi
nio vieneto lito įvėdimas. Pagrįstas užsienio valiuta ir Lie
tuvos žemės turtais, litas visas pasaulines krizes atlaikė ne 
svyruodamas net tada, kai garsusis Amerikos doleris buvo 
kritęs iki 60%.

Esame tauta, kuri moka vieningai dirbti ir nuostabius 
darbus atlikti, kai jie gyvybiškai svarbūs, bet gana greitai 
atsileidžiame ir paskęstame smalkiuose ginčuose, kai pavo
jaus nebėra. Turime periodiškai besikartojančius pakilimo ir 
nuosmukio laikotarpius. Gal dėl to kalta istorija, pastačiusi 
mus ant didžiųjų tautų kelio ir nedavusi progos ramiai gy
venti Žinodami tai, nenusiminkime dėl pasitaikančių nuos
mukių. Lietuvių tauta dar nekartą įkops j savo siekių viršū
nę, kaip ji buvo įkopusi nepriklausomybės kovų ir steigia
mojo Seimo metu.

A R.

se gyvena apie 200 tūkstan
čių žmonių ir nei viena šei
ma neturi telefono. Allende 
sako, kad pusė Čilės gyven
tojų neišleidžia savo reika
lams nei 30 dolerių per mė
nesį. Pusė Čilės vaikų gyve
na be pakankamo maisto.

NELAIMĖS

Vesdami rinkimų kampani
ją, politikai ypač kandidatai 
į prezidentus, prižada ma
sėms visko. Taip darė savo 
laiku ir prezidentas Frei. Jis 
žadėjo duoti žemės 100.000 
Giles šeimų, o davė tik 30.00>0. 
Jib žadėjo pastatyti 36'0.000 
namų ir pastatė 100.GO0 ma
žiau. Jo valdymo metais rno 
kinių skaičius padaugėjo tri
gubai. Tačiau per paskuti
niuosius 6 metus Čilė pergy
veno 3 dideles nelaimes.- že
mės drebėjimą, liūtis ir ilgai 
užsitęsusią sausrą, nuo ku
rios išstipo šimtai tūkstančių 
gyvulių. Frei turėjo nukreipta 
dideles pinigų sumas tų ne
laimių nuostoLams ir negalė 
jo pilnai įvykdyti savo pro
gramos. Tačiau pus au alka
nos masės nematė visų tų 
faktų sąryšio ir balsavo ne 
uz krikščionių de nekratu, 
bet už socialistų ir komunis
tų atstovą Aliendę. Niekas ne 
garantuoja, kad Alende įvyk
dys savo pažadus. Bet jis 
bandys.

AR ATIMS VALDŽIA?

Allende žadėjo suvalstybin
ti Čilės bankus ir užsienie
čių rankose esamas vario ka 
syklas bei įmones. Taip jis 
greičiausiai ir padarys. Bet 
kaip ir kada? Jei jis elgsis 
taip, kaip Kubos Castro, jis 
praras pasitikėjimą ir užsie
nyje, ir namie. Jau ir dabar 
14.000 pasiturinčių Čilės pilie 
čių išvyko užsienin ir žiūrės 
iš toliau, kas dedasi Čilėje. 
Šimtai Čilės gyventojų nusi
pirk© bilietus ir kiekvienu 
momentu gali išskristi iš Či
lės. Po Allendes pergalės iš

_________ 1970 m. spalio 30 ą 
Čilės bankų bu v n išimta 87 
milijonai dolerių (1260 milijo 
nų escudų) ir perkelta į sau
gesnes vietas Jei jis praras 
patyrusį įmonių, ištaigų ir 
įvairių profesijų personalą 
jis įklimps i balą taip, kaip 
Castro.__________________ /

AR TIKRAI TAIP PATARĖ? k
Vienas JAV žurnalas iškėįė 

aikštėn faktą, kad, laimėjęs 
rinkimus, Allendė nusiuntė 
Kubon savo dukrą ir papra
šė Castro patarimų. Castro 
jam taip pataręs: 1. Ekspor
tuok varį į dolerio kraštus» 
2. Neišleisk iš Čilės vario ka
syklų technikų. 3. Nevartok 
perdaug revoliucijonieriškų 
frazių. 4. Nenutrauk diploma
tinių santykių su JAV 5 Pa
laikyk gerus santykius su 
Čilės kariuomene.

Valdydamas Kubą virš 10 
metų, Castro įgyjo daug skau 
džių patyrimų ir todėl galėjo 
duoti Allendei gerų patari
mų. Geriausieji patarimai, 
turbūt, yra du paskutim-eji. ne 
nutraukti diplomatinių santy
kių su JAV ir palaikyt ge
rus santykius su kariuomene, 
kuri, kaip rodo kitų Pietų 
Pietų Amerikos respublikų pa 
vyzdys, gali nuversti sauva
liaujanti prezidentą kiekvie
ną dieną.

Br. L. Bend ruomené

STIPRĖJA ŠOKĖJU GRUPĖ

Spalio 18 d., Jaunimo Na
muose Zelinoje buvo susirin
kęs lietuvių jaunimo — šoke 
jų būrys. Sueigoje dalyvavo 
ir Br. Liet. Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas J. Tijū
nėlis bei tautinių šokių moky 
toja Magd. Vinkšnaitienė.

Visi sueigoje dalyvavę jau 
nuoiiii-lėb susitarė sudaryti 
Br. Liet. Bendruomenės Me
no sekcijos grupę. Jie išsirin 
ko ir grupės vaidybą; pirmi
ninku Petrą Bilevičių, vice
pirmininkę Irenę Skurkevičiū 
tę ir iždininku Reinaldą Micalj

Po ilgesnių svarstymų», ieš 
kojimų ir pasitarimų parinko 
grupei vardą «Lapė Snape», 
žinomą lietuvių pasakose ir 
pasakėčiose.

Grupė jau šoko tautinius šo 
kius trijuose parengimuose; 
per šv. Kazim ero parapijos 
naujosios salės pašventinimą, 
metinėje šventėje «Žilvyčio»4 
kurio jsambūrio beveik visi 
yra buvę nariai, ir L. K. Mo
terų Draugijos susirinkime.

POSĖDŽIAVO VALDYBA

Spalio 24 d. įvyko Br. L. 
B-nės valdybos posėdis Tėvų 
Jėzuitų tiNam ose Mooko.e. 
Posėdyje daŲ vavo ir Be. druo 
menės sekcijų - Savitarpio 
Pagalbos Tarnybos. Kultūros 
ir Švietimo bei Meno sekci
jos grupės «Lapės cfiãpès» 
— komisijų — valdybų atsto
vai. Jie pranešė valdybai apie 
atliktus darbus ir informavo 
ją apie planus ateičiai bei 
turimus sunkumus,

Valdyba svarstė a, a. Jur
gio tliesoraičio pagerbimo 
klausimą bei keletą kitų rei
kalų.
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______ t >70 n g0=1110 30 ji 
peratūra L etuvoje y iū ap e 
6 laipsniai C. Lietūs rudenį 
būna stipresni, vasarą pasi 
taiko liūčių, didelės audros 
yra retenybė. Iškrenta apie 
650 mm atmosferos kritulių.

J. V-nė
U—U 
ÜKaaeuíí

LIETUVIŲ JAUNIMAS
PASAULYJE

Maironio lituanistinėje mo
kykloje, veikiančioje Apreiš
kimo parapijos patalpose New 
Yorke, pradėta lietuviškai ne 
kalbančių mokinių klasė.

Jaunimo Pasaulis
Šią savaitę pavartykime vaikų ir jaunimo 

piešinėlius, kurie vaizduoja pasaulį, žmoniją.
Iš karto matosi, kad šių laikų susisiekimo 

priemonės palieka savo žymę jauno žmogaus 
akiratyje, Jeigu seniau žmogus visą gyvenimą 
maždaug praleido kaime, daug nekeliaudamat, 
tai dabar televizija, radijas, laikraščiai atneša 
visą pasaulį į namus, kad net tą pačią akimirką 
gali matyti savo 'akimis kas darosi kitoje žemės 
skritulio pusėje. Lietuvių jaunimo pasaulėžiūra 
taip pat paveikta mūsų tautos gyvenimu ir sun
kumais bei vi tirais ateičiai.

Lietuvių va.kų piešinėliai vaizduoja pasau
lį, beveik visada pažymi «laisvę ■ nutrauktų gran 
dinių ar vielų, tekančios saules ar trispalvės 
simboliais: Lietuva laisvųjų tautų tarpe Kili vai
kai ir jaunimas, nesurišti su tautine grupe, pa
prastai pirmoje vietoje piešia «taiką» taikos aps 
kritimu, susiėmusiomis įvairių našių rankomis, 
alyvos šake e. Visi bendrai pasaulio ateitį įsi
vaizduoja, šalia laisvės ir taikos, mei'e, aišku, 
širdies pavidalu, kurioje nėra priešingybės tarp 
žmogaus ir žmogaus ar valstybių.

Pasaulio problemas vaizduoja šias: karas, 
alkis, ne'a;<taika, nuodų rūkymai, atominė bom
ba, neteisybė. Joms atsverti rodo apsirengusius 
vaikus, kad visi turėtų valgyti ir kuo apsirengti; 
namus, kad visi turėtų savus namus: kryžių, kad 
žmonija tikėtų. Kartais ir visas pasaulis įdeda
mas į ranką kuri vaizduoja Dievo globą. Tai la
bai panašu į psalmių žodžius, kurie meldžia, kad 
Dievo ranka sergėtų tuos, kurie juo pasitiki. 
Dažnai nupiešia ir knygą, kuri vaizduoją mokslą.

Tokį ateities pasaulio ar jaunimo troškimų 
žmonijos atžvilgiu vaizdą galima vadinti iuealis 
tiniu. Jie neturi patirties, kuri kartais kiek su
mažina tuos taurius siekius, kai pamato, kad 
įvesti taiką, meilę,, laisvę, tikėjimą nėra lengva. 
Užtat per organizaciją, kaip rašiau pereitą sa
vaitę, per bendruomenę, galima tuos siekius pri
einamu būdu įgyvendinti. Ir vaikai greitai su
pranta, kad taika ir meilė prasideda ne kitoje 
pasaulio pusėje, bet namie, mokykloje, darbe, 
ypatingai organizacijoje ir tautinėje bendruome
nėje. Mažoje šeimoje, bendruomenėje, tie visuo 
tiniai žmonijos tikslai yra apčiuopiami ir kiek 
lengviau įgyvendinami.

Visiems gerai žinomas įvykis antrojo karo 
metu Japonijoje, kai japonas kareivis ruošėsi 
nudurti sužeistą amerikietį. Amerikietis karys 
kažkodėl savo pirštais parodė skautų ženklą, 

trys ištiesti piršta’ (Dievui, Tėvynei, Artimui). 
Japonas, matyt irgi buvęs skautu, padėjo durtu 
vą į šoną, aprišo žaizdas ir n sėjo, dingo, kad ir 
jo vardo niekas nežino, bet toje vietoje dabar 
yra varinis paminklas, Skautų sąjūdyje pasauly 
je dalyvauja apie 25 mili onai. Jeigu jaunystės 
idealai pasiliktų ir iki suaugusioje, tai ir būtų 
atsiektas tos organizacijos, čia paimtos kaip vie
nu iš daugelio pavyzdžių, tikslas, kuris yra tai
ka žemės paviršiuje ir žmonių širdyse. Kaip ir 
pacaulio, taip ir mūsų tautos ateitis bus dabarti
nių vaikų ir jaunimo rankose. Užtat ir stengia
mės visais būdais savąjį jaunimą auklėti ir pa
veikti.

Stovykla Jaunimui
Spalio 23 dieną ACM ištaigoje lankėsi prel. 

Pijus Ragažinskas ir kun. Antanas Saulaitis, tar 
damiesi dėl galimybių gauti tos jaunimui organi
zacijos stovy.Javietę lietuvių jaunimo stovyklai. 
Vieta jau gauta ir laiaas nustatytas.

L etuvių vaikų stovykla įvyks 1971 metų 
sausio mėnesio 6—13 dienomis ACM stovyklavie 
tėję prie Billings ežero, São Bornardo do Cam
po toje pačio e vietoje, kurioje 1968 metais vy 
ko jaunimo studijų savaitė. Su vaikais kartu 
vyks keletas suaugusiųjų ir vyresniojo jaunimo. 
Stovyklos mokestis, registracija ir kitos sąlygos 
bus praneštos vėliau. Dalyvių amžius m ždaug 
nuo 8 iki 15 metų.

Yra galimybė ruošti ir studijuojančiam jau
nimui stovyklą — studijų savaite vasario mėne
sį, atskirai. Čia būtų kviečiami jaunuoliai š 
maždaug 16 metų. 

-----------------

Pažink Savo Tėvu Krašta
3-0JI GEOGRAFIJOS PAMOKA.

Tarptautinėmis sutartimis Lietuvos žemės 
plotas buvo nustatytas 83.111 kvadratinių kilome 
trų. Deja, jos nebuvo įgyvendintos, nes Lenkija 
okupavo rytinę Lietuvos dalį su Vilniumi. Nepri
klausomos Lietuvos žemės plotas buvo mažes
nis, jis buvo 65.200 kvadratini’’ kilometrų. Nedi 
delis tai k-aštas. bet už Lietuvą mes turime vi
są eilę dar mažesnių kraštų, kaip pavyzdžiui: 
Latvija, Estija, Danija, Belgija, Olandija, Šveica
rija ir kt. Kilometrais mes galėtumėme pasaky
ti, kad Lietuva turi 373 kilometrus iš vakarų į 
rytus ir 276 kilometrus iš pietų j šiaurę. 99 kilo 
metrų yra pajūrio ilgis su puikiais Baltijos Jū
ros krantais.

LIETUVOS KLIMATAS.•į ’ •'
Turint omenyje, kad Lietuva randasi šiauri-, 

niame pusrutulyje maždaug apie 3.900 kilometrų 
nuo šiaurės ašigalio, klimatas „Lietuvoje turėtų 
būti labai šaltas. Tačiau šilto; vandens Golfo sro
vė atneša nuo Atlanto vandenyno šiltesnio oro 
masę Lietuvos vakrinė dalis turi klimatą jūrinį, 
t. y. vasaros būna vėsesnės, o žiemos šiltesnės, 
švelnesnės. Rytinė dalis priklauso žemyniniam 
klimatui. Vasaros būna šiltesnės ir sausesnės, o 
žjemos šaltos. Bendrai paėmus, klimatas Lietu
voje yra laikemas geru. Pavasariai gražūs, vasa 
ros saulėtos, žiemos ne peruaug šaltos. Lietuvo
je vyrauja vakarų vėjai. Šalčiausias mėnuo yra 
sausio, o šilčiausias iiepos. Vidutinė mėtų tem-

Australijoje Henrikas Šileris su aukštu pa
žymėjimu baigė architektūros mokslus. Šiame 
krašte ne visada lengva lietuviui pakliūti į aukš 
tuosius mokslus, todėl kiekvienas toks laimėji
mas labai brangus.

4 4 4^
Anglijoje, Manchesterio mieste, skautų ir 

skaučių būrelis šventė 8 metų sukaktį. Kai dėl 
įvairių priežasčių lietuviai persikraustė į kitas 
sritis, ėmė apjungti savąjį jaunimą. Manuhettáry 
je veikia ir tautinių šokių grupė, vadovaujama 
17 metų lietuvaitės Kristinos Lipkevičiūtės, ka
dangi nepasitaikė suaugusio vadovo.

4 4 4
Hamiltono tautinių šokių grupė «Gyvataras», 

atstovavęs Kanadą Prancūzijoje ir Vakarų Vo
kietijoje prieš keletą metų, buvo išvykęs ilgon 
kelionėn j Kanados vakarus, į vietoves, kuriose 
gyvena nedaug lietuvių. Į G. Breichmanienės va 
dovaujamo ratelio pasirodymus atsiliepė: «Mūsų 
širdyse jie paliko neišdildomą įspūdį. Reikalingi 
tokie pasirodymai toms lietuvių kolonijoms, ku
rios yra toli nuo cen rų ir kur lietuvių mažai». 
Tame pasirodyme dalyvavo virš 900 asmenų,

U Z)D A VINIA I
Nr. 20 Langeliuose 

(visi žemyn):
1. KUo klausome?
2. Kuo vaikštome?
3. Lietuvaičių gėlė
4. Kuo apsiauname?

įrašyk šiuos žodžius

5. Naminis gyvuliukas.
6. Ne man, bet.,.
7. Ne tau, bet...
8. Klausiamas žodelis.

ATSAKYMAI IŠ PRAEITO NUMERIO

■Nr. 18. Sukeitus raides, gaunami žodžiai: 
laužas, naktis, varna, gaidys, antis, žąsis,J

Nr. 19. Trys antys,
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Saulėtoji Kalifornija
ZENONAS BAČELIS

fan Francisco miestas turi 
didžiausią Paciiiko vakarų 
kranto uostą su 43 prieplau
komis ir 27 kilometrais kran
tinių. Per metus čia įplaukia 
4000 laivų ir perleidžia 5 mi
lijonus tonų gerybių.

Miestą puošia 54 gražiai 
tvarkomi parkai. Čia visoje 
Amerikoje pagarsėjusi kinie
čių kolonija, dabar jau pačia
me miesto csentre
Kolonija atsižymi išimtinai ki 
nietiško stiliaus namais, su 
savo šventovėmis, krautuvė
mis pilnomis kinietiškų namų 
apyvokos .daiktų, rūbų, mu
ziejinių bei meno dalykų. Vi
sa tai duoda San Francisco 
miestui rytietiško pobūdžio 
papuošalą.

Fantastiškai nušviestas mies 
to centras ir kiek aki& api
ma šviesos išnirusios net į jo 
pakraščius sudaro nepapras
tai gražų vaizdą nakties me
tu. Tačiau imant visą miestą, 
jis neatrodo esąs koks nors 
pasaulio stebuklas. Be anks. 
čiau paminėto didžiojo žemės 
drebėjimo, miestui baimės 
įvarė ir nuostolių padarė dar 
kiti trys mažesni drebėjimai 
ir septyni dideli gaisrai. Bet 
miestas nepasiduoda. Po kiek 
vienos nelaimės vis atsistato, 
vis plečiasi ir gražinasi ir 
dabar jo centras turi apie 800 
tūkstančių gyventojų, užima 
111 kvadratinių kilometrų plo 
tą. Dar pridėjus artimiausios 
apylinkės gyventojus su Oak- 
landu gaunasi 2 milijonai Ra; 
miojo Vandenyno pakrantėse 
jis yra didžiausias mokslo ir 
kultūros centras. San Francis 
co turi 4 universitetus, 5 ki 
tas aukštojo mokslo moky
klas, keletą muziejų, akvari- 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius*
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

jumą, zoologijos ir botanikos 
parkus, vienintelę visoje Ame 
rikoje paties miesto išlaiko
mą operą su. orkestru.

LIETUVIAI
5

Lietuvių Enciklopedijos ži
niomis; 1961 metais San Fran 
cisco mieste buvę 850 lietu
vių. Jų du trečdaliai gimė 
Amerikoje. Visuomeniška vei- 

atsidūrusi, kla ir raikla ir raida apmirú-
si. Yra PLB ir SLA skyriai. 
Veržlesnieji lietuvybės troš
kulį ramina nuvykdami j Los 
Angeles už 500 km. Su vienu 
kitu lietuviu teko pripuola
mai susitikti, o pabendrauti 
teko tik su inž. J. Sidzikaus
ko šeima, įsikūrusia Oaklan 
do miesto gražioje pilaitėje.

LAS VEGAS

Iš San jose į Las Vegas 
600 klm. kelias vingiuosi per 
kalnus ir dykumas Nakties 
metu skrendant teko matyti 
tik retas apšvies as gyvenvie 
tęs ir keletą miestelių.

Las Vegas aerodrome lau
kė manęs krikšto sūnus inž. 
Erikas Jaaiukaitis. Tai Čika
goje lankyto inž. Jono Jasiu- 
kaičio sūnus. Jis pasivijo ma
ne kopiantį laiptais, atpaži
nęs po 25 metų nesimatymo 
Jo šeimoje teko sustoti, sve
čiuotis ir drauge lankyti mies 
tą bei jo prašmatnybes

Miestas įkurtas 1905 me
tais Nevados valstijoje netoli 
pietvakarinės Kalifornijos sie
nos, 700 metrų aukštumoje. 
Suprojektuotas vasarojimui ir 
įvairiems azartiškiems loši
mams miestas augo pasišokė
damas. Šiandien jis turi apie 
100 tūkstančių gyventojų.

mūsų Lietuva

Pradžioje statyta^lošimų na 
mus, klubus, viešbučius bei 
restoranus ir tų namų aptar
nautojams gyventi butus. Vė
liau, besivystant amatams ir 
smulkiajai pramonei ėmė 
dygti ir daugiau gyvenamų 
pastatų bei įmonių. Krito į 
akį masinė statyba gyvena
mų namų ant ratų, kuriuos 
galima nusivežti kur nori. Na 
mų ant ratų vežamų yra įvaf 
raus dydžio — nuo vieno iki 
keturių kambarių. Jie nuveža 
mi į tolimas vietas, specialiai 
numatytoms naujoms gyven
vietėms.

Nors Las Vegas yra dyku
mų rajone, bet drėkinamas 
vandeniu iš Hoover užtvan
kos, miestas yra išsipuošęs 
sodais ir aplink namus paso
dintais medžiais ir darželiais. 
Ypat ngai gražiai miestas at
rodo nakties metu, sužibus vi 
sotas jo įmantriausioms šv»e- 
soms.

Vienas lošimų namas sn res 
toranu pastatytas grybo pavi
dalo. Iš jo viržės pasigėrėjau 
visu miestu, su visais prie
miesčiais.

Iš Las Vegas, automobiliu 
inž. Jasiukaitis nugabeno į 
Hoover užtvanką. Nors ir 50 
kilometrų kelionė gera auto- 
r-strada buvo maloni, tačiau 
plika žemė, ar tik skurdūs 
augalai pakeliui sudarė skur
dų vaizdą, įspūdingi buvo tik 
juodos spalvos kalnagūbriai, 
sudaryti seniai veikusių vul
kanų atmatų

KELIAS PAS

Las Vegas miesto lošimų na 
mai susibūrę tol jg centre. 
Jų yra daug, net iki 15 aukš
tų pastatai. Svarbiausi tų na
mų įrengimai yra įvairios jlo 
Šimų mašinos Mnširfos pana
šios j krautuvėse vartojamas 
kasas, tik žymia! didesnes ir 
jų rankenos didelės. Lošiant, 
įmetama metalinis pinigas? 
sukama ir laukiama ar love
lis liks tuščias ar prisipildys 
mone ų. Mašinų didžiulėse sa 
lėse nepaprastai daug. Prie 
jų žmonės darbuojasi tartum 
bitės prie avilių. Tai ne «pra
moga» azartui. Daugiau tuš. 
čias laiko praleidimas. Bet 
jeigu tas mašinas ilgai suki
nėsi, tai galima daug pinigo 
pralošti. Daugiausiai šansų iš 
lošti turi, be abejo, šeiminin
kas.

Belankydamas tuos lošimo 
namus iš smalsumo, negalė
jau susilaikyti nepasukęs ran 
kėlės. Teko krapštyti iš love
lių monetas ir vėl jas leisti į 
aparatus, tikintis sekantį kar
tą laimėti dar daugiau. Kai- 
kuriems pasiseka išlošti. Bet 
mes su krikšto sūnum ir jo 
žmona tik «prasukom», žino
ma, neaaug.

Tikrų azartinių h širmų vie 
tos yra kortų stalai. Jų tie
są pasakius, yra nedaug. Prie 
jų galima daug išlošti ir vis 
ką prašvilpti, jei esi turtin 
gas. O jei šiaip sau «apsitu- 
rintis žmogelis», gali, kaip sa 
koma, išeiti be kelnių.

(Bus daugiau)

TĖVUS JĖZUITUS

pus

isidémétiní ;adreSai 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL/ 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijunelb 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 2C 
šeštadieniais 14 vai.

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
muose, šeštadieniais 15 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai . Darb' 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arb< 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 c 
mišiosi

išpažintys čia klausomo) 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 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 vah, 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8.00 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V. Prudente 18 vai.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 íki 18,00 vai.

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 

įteikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MOŠŲ LIETUVOS. RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

u. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMAOr CARKIERI
Lindoya vanduo yra j^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia^na į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefone 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 — S À O P A l ! ‘
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VZeiina
Pilna salė lietuvių prisirin

ko j metinį Liet. Kat. Ben
druomenės choro Koncertą 
Ze inoje pereitą sekmadienį, 
spalio 25 d. Jonas Šermukš 
nis po tugališkai pris atė kiek 
vieną dainą Jų buvo iš viso 
17. Dauguma lietuvių liau
dies dainos.

Choras einąs jau 34-tus me 
tus, diriguojamas Viktoro Ta 
tarūno. Pianu akompanavo 
Sr. C i,etano faschetto. Pilna 
salė atsiliepė karštai ploda
ma. Chorui teko pakartoti 
«Joae-li, ko nesiženiji» ir vy 

Gydyt dr. Astoifo Araujo su busimu gunerztatoriu Laudo Natel 
DR. ASTOLFO ARAUJO Ė CANDIDATO

O Dr. Astolfo Araújo, Diretor do Inst.tuto de Cardiolo- 
gia, e grands 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 specialisms, Cardiologies Instituto 

direktorius Dr. Astolfo 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.

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 dè Senhoras 

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

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

Atende-se com hora marcada
DR- JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorlo: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63 5352

’u dainą «Žy is į Vilnių». Mo 
terys padainavo "Dainą apie 
tiltą» ir «'Šlama šilko vėjas», 
o vyrai atskirai dar dvi hitas-

Programą paįvairino jauni
mo ratelio sušokti «Kepuri
nė» ir «Kalvelis». Tam rate
liui vadovauja nepailstanti p. 
Magdalena Vinkšnaitienė Ir 
nors, palyginti, dar neseniai 
pradėjo rimtai mokytis, bet 
sušoko jau gana gerai. fPubli 
ka džiaugėsi matydama mik 
lų ir grakštų savo jaunimą. 
Akordeonu šokius grojo Aula 
nas Aleknavičius.

Koncerto gale prel. P. Ra- 
gažinakas padėkojo chorui 
ir jo vedėjui už puikią pro
gramą, pabrėždamas, kad jis

A A JURGIUI SLIESORAIČIUI mirus.
Jo šeimai nuširdžią užuojautą reiškia

Juozas Tijūnėlis su šeima,

Faustinai Sliesoraitienei ir sūnui Algirdui 
nuošjrožiausią užuojautą reiškiame liūdesio valandą, 

mirus šeimos galvai
A. A. JURGIUI SL1ESOBAIČ UI

Jurgis Matelioois su šeima

I
Mūsų brangiam geradariui

A, A. JURGIUI 8UESORAIČ UI mirus,

jo šeimai liūdesio valandą reiškiame gilią užuojautą

I
ir aukojame savo maldas ®

Aleknavičių šeima

išsilaikė iki šiol nepaisant vi 
sų sunkumų kurių teko per 
daugelį metų patirti.

Choro pirmininkas Petras 
Šimonis šiltu žodžiu padėkojo 
atsilankiusiems, tą gausų atsi 
lankymą pavadindamas cho
rui moraliniu ir medžiaginiu 
atlyginimu.

Po programos buvo šokiai 
ir vaišės.

Choristų tarpe buvo mato
ma ir jaunų veidų o .progra 
mos įvairumas ir sudėtingu
mas liudija choro ir jo vado
vo pajėgumą. Lietuviškos dai 
nos mėgėjai laukia sekančio 
puikaus ir malonaus choro 
pasirodymo.

Daugiau apie šį koncertą 
bus kitame ML numeryje.
iimmucįptį 
Ííkbuü

ŠV JUOZAPO VYRŲ 
BROLIJOS PIKNIKAS

bus lapkričio 22 dieną Praia 
Grande. Autobusai išvažiuos 
iš Zelinos ir iš Casa Verde- 
Išvažiavimo valandos įrašytos 
bilietuose. Juos galima įsigy- 
Qasa Verde pas p p. Matelio 
ni s ir brolius Stankūnus. Pru 
dentėje pas Motiejų Tamaliū- 
ną (jo telefonas: 274-07-84), 
Zelinoje pas visus Brolijos 
narius.

Nepraleiskit gražios progos 
pasilinksminti, pasišokti prie 
lietuviškos muzikos ir pasi
maudyti.

Brolijos Valdyba

lianMii!

TĖVŲ SUSIRINKIMAS,
Lapkričio 8 d. 17 vai. yra 

šaukiamas Jaunimo Namuose - 

ZELINOJE 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!

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

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

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

visų žilvitiečių TĖVŲ SUSI
RINKIMAS Bus svarstomi įvai 
rus aktualūs reikalai ir atei
ties veikimo planai. Malonė
kite visi atvykti.

«Žilvičio» tėvų komitetas 
ir globėja

PWBWCMill 
tiamūaii

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
POSĖDIS

šaukiamas spalio mėn. 31 d. 
šeštadienį, 16 vai,, įvairiems 
Brazilijos Lietuvių Bendruome 
nės reikalams aptarti. Visi 
Tarybos nariai malonėkite bū 
tinai dalyvauti.

Posėdis bus Jaunimo Na
muose Vila Zelinoje.

Juozas õiuvinskas 
Tarybos Pirmininkas

Ateinantį pirmadienį, lapkri 
čio 2 d yra VĖLINĖS. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje ryte mi
šios bus įprasta tvarka: 6, 7 
ir 7,30 valandą. Iškilmingos 
vakarinės mišios su egzekvi 
jomis bus 19 valandą.
na—Įmu
tiiraarasii

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Po 20 cr.; P. Dubravas, Sil 
va Rukšėnas, Liudvika gŠlapė 
lienė, J. Stanžėnas ir Kazys 
Bacevičius. Jonas Legas 10 cr. 
ii—anq Masonu

Paieškomas Žumbakys Leo
nas, atvykęs Brazilijon apie 
1929 m., anksčiau gyvenęs

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.) 

ir akių kataraktai labai apsun 
kino ir sutrumpino jo žemiš
kojo gyvenimo kelią.

Apsigyvenęs Brazilijoje, ją 
pamilo, nusistatė ją keisti tik 
į Nepriklausomą Lietuvą. Sva
jonė neišsipildė. Amžinam po
ilsiui teko atsigulti svetingo 
krašto žemelėje. Ilsėkis ra
mybėje, Jurgi! Tu palikai pa
vyzdį, kad ne vien duona gy
venai.

Zenonas Bačelis

Bom Retire, kilęs iš Užuba- 
lių kaimo, Vižantų parapijos, 
Rokiškio apskrities. Pranešti 
Jonui Legui, rua Alicante, 
49a, Vila Granada, S. Paulo.

BRAZ LIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS VALDYBOS

PIRMIN NKO JUOZO 
TIJŪNĖLIO ŽKJDIS

Jaunųjų vardu ir taip pat ne 
lietuviams dalyvavusiems a.a.

J. Sliesoraičio laidotuvėse

Não apenas a familia, mas 
todos aqueles que tiveram a 
oportunidade de conviver 
com o S»r, Jurgis Sliesoraitis, 
choram esta despedida.

Uma geração me separava 
do Sr. J, Sliesoraitis, e devi
do a isso, eu não pude conhe 
ce-lo como gostaria ter co
nhecido. Mas, os poucos mo
mentos em que tive a felici
dade de usufruir de sua com 
panhia, foram suficientes pa 
ra que eu percebesse a grau 
deza de sua pessoa.

Êle sabia o que buscava, 
êle sabia o que queria, e, de 
fendendo aquilo que julgava 
correto, não se preocupava 
com as consequências que 
poderíam advir para sua pes
soa.

Êle sabia que era possuidor 
oe uma inteligência e cultu
ra privilegiadas e as colocou 
a serviço da coletividade,

Eu não sei se êle sabia que 
foi um professor seguido por 
nós que aprendemos a admi
rar seu espírito jovem, sua 
fôrça de vontade, seu raciocl 
nio logico, sua ^visão ampla 
das cousas. Eu não seise êle 
sabia, porque isso não foi di
to quando ainda era possível.

É uma falha que procuro 
corrigir, Mas, outros também 
falharam em o^ros pontos- 
Eu espero que cada um de 
nós, tenha a humildade de 
reconhecer os seus erros, e 
procure concerta los.

Espero que o fLçam, não 
apenas pelo Sr. Jtírgis Slieao 
raitis, porque êle foi grande 
demais para dar importaneia 
a detalhes. Espero que o fa 
çam, para que nos não con
tinuemos diminuindo cada vez 
mais, e para ,'que possamos 
dprmir o sono dos justos co 
mo dorme o Sr. Jurgis Slie- 
sorai is,
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