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LIETUVĖ ADVOKATĖ
KALBĖJO SU BRXZ1NSKA1S

Vliko atstovas R. Kezys vi
są savaitę išbuvo Turkijoje 
rūpindamasis tėvo ir sūnaus 
Brazinskų reikalais. Spalio 25 
išskrido atgal Amerikon

Spalio 23 dieną iš Baltimo- 
rės atvykusi Turkijon advo
katė Elena Armonienė ir pa
sitarusi su Vliko atstovu, dvi 
valandas kalbėjosi su iš Rusi 
jos pasprukusiais Bražins
kais. Bražinskai jai smulkiai 
apsakė savo pasiruošimus pa
bėgti iš bolševikinės Rusijos, 
o advokatė papasakojo jiems, 
kad pačių turkų advokatai 
viens už kitą pasisiūlė ginti 
jų laisvę teismuose, kad šim
tai telegramų iš visame pa
saulyje esančių lietuvių pasi 
pylė Turkijos prezidentui, vy
riausybei, ambasadoms. Tos 
žinios Bražinskus paguodė ir 
sustiprino. Nors du 
pripažino juos esan 
nius pabėgėlius, nors 
jos prezidentas atsakė 
jų neišduosiąs, bet jie 
l.ėra porcijos priežiūroje.

Kaip pastebėjote paskutinia 
me VLIKo pranešime apie 
Bražinskas jie ir jų byla yra 
reikalingi pinigo. Kas galit ir 
norit prisidėti tam reikalui ir 
patiems Bražinskams padėti, 
galit aukoti ar per Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės iždi
ninką p. Joną Jodeiį, ar per 
«Mūsų Lietuvos» redakciją. 
Sudėtos aukos bus drauge pa 
siųstos o aukotojų vardai pa 
vardės bus paskelbti «Mūsų 
Lietuvoje. Kas norėtų gali ir 
tiesiai 
šiuo

teismai 
politi-

Turki- 
tusams 
dar te-

savo auką pasiųsti 
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Prezidentas Sadat stengiasi 
Šiuo metu sujungti į federaci 
ją Egiptą, Sudaną ir Libiją. 
Tų valstybių galvos jau susi 
tarė Bet turės dar praeiti 
per parlamentus.
Susijungusios tos trys arabų 
valstybės turėtą virš 50 mili
jonų gyventojų ir pasakiškai 
didelius lobius naftos. 
Užtvanka pasitarnautų 
3 kraštų žemės ūkiui.

Nilo 
visų

tikisiPrezidentas Niksonas 
baigti Vietnamo karą iki 1972 
metų, Tada pati Amerika 
klestėsianti visko pertekusi.

Amerika įspėjo Vakarų Eu
ropos vyriausybes, kad pama 
žėlė ištrauksianti dalį savo 
įgulų iš Europos.

ÜEeBBMÜ

Anglijos 292 tūkstančiai an
gliakasių sustreikavo. Tai pir 
mas toks visuotinas streikas 
po 1926 metų. Streikuoja rei 
kalaudami pakelti atlyginimą 
iki 44 dolerių per savaitę.

SOV. RUSIJA
Užsienio reikalų komisaras 

Andrėj GromiKo keliauja Ro
mon. Nori užmegzti didesnės 
prekybos ir pramonių bendra 
darbiavimo ryšius. Vargšai ko 
munistėliai po 50 metų savo 
režimo dar neįstengia patys 
pasistatyti nė žmoniško sunk 
vežimių fabriko. Turi prašyti, 
kad jų dergiamieji kapitalis
tai tai padarytų.

PRANCŪZIJA

Ne- 
nei

Prancūzų respublika ir tau 
ta neteko vieno is pačių žy
miausių savo asmenybių. Lap 
kričio 9 dieną pasimirė buvu- 
sis prezidentas generolas Obar 
les de Gaulle.

Daug kas jo nemėgo, 
mėgo jo nei Čiurčilis,
prez. Rooseveltas. Bet su juo 
derėjosi, turėjo jį palaikyti 
kritiškiausią Prancūzijos ir vi 
sos Europos valandą.

Kai Hitlerio armijos užėmė 
kone visą Prancūziją, kai net 
žymūs prancūzai politikai ir 
generolai su juo bendradar
biavo, tai de Gaulle, pabėgęs 
iš savo krašto Angiijon, pas
kui Afrikoje atsidūręs organi
zavo Prancūzijos likusias ka
ro pajėgas, dalyvavo eilėje 
mūšių, įsiveržė su aliantais į 
savo kraštą, padėjo išvaryti 
nacius ir sudarė naują val
džią. Iš tos valdžios jis gana 
greit pasitraukė, kai minis te 
riai ir daugelis kitų prancū 
zų nepritarė jo siūlomoms 
krašto reformoms. Pasitrau
kęs tylėjo, j politiką nesiki
šo, Bet daugybėm partijų par 
tijėlių valdoma Prancūzija net 
po karo smukte smuko že
myn, kai tokia sutriuškintoji 
Vokietija augo, kaip ąnt mie
lių kilo. Ir vėl priėjus liepto 
galą, prancūzai pašaukė jį 
gelbėti savo kraštą nuo visiš
ko susmukimo. De Gaulle pa
klausė. Atėjo ir pradėjo val
dyti tvirta ranka. Jo praves
tos reformos atstatė krašto 
ūkį ir ekonomiją. Nepaisant
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ARENA
Didelė gynėja komunizmo 

pavergtų tautų. Ji yra Balti
jos Tautų: Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos Komiteto Garbės Pir
mininkė.

daug kartų ji kdbėjo 
šventėse, visada uždeg- 
entuziazmu, ragindama 
jaunimą laikytis savo Hesse valstijos rinkimuose 

dabartin o ministerių pirminiu 
ko Widy Brandt socialdemo
kratų partija ir vėl laimėjo 

vi.M jo trūkumų bei. ribotu: ^“UaMial bal9M- Tai parodo 
nu, t..,; „„„.«„h ir.d «. 113(1 dau8nma gyventojų pnta 

ria savo valdžios politikai su
sitarti su kon. Rusija, ^Lenki 
ja ir kitais raudonaisiais kraš 
tais.

Jau 
mūsų 
dama 
mū'U
kalbos ir papročių.

mų, tenka pripažinti, kad jis 
padarė savo kraštui nepapras 
tai daug gero Jis pasirodė 
beesąs vienas iš pačių žy
miausių Prancūzijos vyrų.

Mes, kaip katalikiškas lai
kraštis, negalim nutylėti to 
fakto, kad a,a. Gen. Charles 
de Gaulle buvo giliai tikintis 
katalikas, dažnas dalyvis šv. 
Mišių aukoje ir niekad nesi
gėdijo su visais tikinčiaisiais 
eiti šv, Komunijos.

Kai tauta per balsavimus 
nepritarė jo prašomoms pa 
tvirtinti reformoms, jis tuo
jau pat, kaip buvo žadėjęs 
prieš balsavimus, pasitraukė 
iš prezidento vietos ir dau
giau nebesirodė Prancūzijos 
politiniame krašto gyvenime. 
Ramiai gyvencamas rašė sa
vo gyvenimo atminimus, ku
rių jau išėjo pirmas tomas. 
Bus jų ir daugiau. Iš to jo 
darbo Viešpats ir pasišaukė 
jį amžinybėn. Palaidotas ket
virtadienį, lapkričio 12 diena. 
Laidotuvėse dalyvavo Ameri
kos prezidentas R, Niksonas, 
Rusijos l o yg n ir dangy- 
bės kitų valstybių delegatai.

Tikiu ieji tikrai pasimelsim 
už jo vėlę.

Čia neseniai marksistas pre 
zidentas Alende perėmė val
džią iš krikščionių demokra
tų. Ir štai nepraėjo nė mėne
sio po to įvykio, Santiago 
mieste jau suskubta pastatyti 
didelis virš šešių metrų aukš 
tumo paminklas «Ché» Gueva 

rai, raudonajam partizanų va 
dui teroristui, žuvusiam kovo 
se Bolivijoje.

I paminklo atidengimą sus 
krido raudonojo pasaulio ats 
tovai. Aišku buvo ir Kubos 
vyriausybės atstovas, nes juk 
<Che» iš Kubos čia ir buvo 
atsiųstas, bei jos palaikomas, 
nes buvo diktatoriaus Fidel 
Castro dešinioji ranka. Matė 
si čia ir Romenijos, Sov. Ru
sijos, Bolivijos, Urugvajaus, 
Ekvadoro, Domininkonų respu 
biikos, Jugoslavijos pasiunti
niai, Kubos atstovas nustebęs 
pasakė, kad pačioje Kuboje 
dar nesą nė vieno paminklo 
Guevarai, o Čilė jau spėjusi 
pastatyti.

Paminklas rodo «Che» Gue- 
varą abiem rankom virš gal
vos iškeltą laikomą automati
nį šautuvą, į kurį, įbestos jo 
akys. Tuo paminklo pastaty
mu di -ziam komunizmo parti
zanui naujoji Čilės valdžia 
bene tik išsiduoda esanti la
bai palanki komunistiniams te 
roristams. Yra pavojus, kad 
iš Čilės gre tu laiku iras sklis 
ti kovotojai po visus Pietų 
Amerikos kraštus, nors prezi
dentas Alende savo inaugura
cijos kalboje ir žadėjo savo 
marksizmo ar socializmo iš 
Čilės kitur neeksportuoti.

VAKARU VOKIETIJA

VATIKANAS
Romoje viešėjęs Etijopijos 

imperatorius Haile Selassie 
apsilankė ir pas Šv. Tėvą. Dė 
ko jo jam už dideles pastan 
gas kurti pasaulyje taiką, pa
dėti nuskriaustiems. Popie
žius pagyrė imperatorių, kad 
jis pačioje Afrikoje stengiasi 
taikyti karingas tautas ir 
ti savo krašto gerovę.

Etijopijoje yra nedaug 
talikų. Patys etijopai turi 
votišką koptų religiją ir

kel-

ka- 
8a- 

apei 
gas. Kraštas tebėra dar labai
atsilikęs bet imperatorius Se 
lassie stengiasi, kiek galėda 
mas, šviesti žmones ir pra
vesti įvairias reformas. Tarp 
kitko, jis įsteigė ir išlaiko 
didelę Kolegiją Adis Ababa 
mieste, kuriai vadovauti pave 
dė Kanados prancūzams jė
zuitams.

S. PAULO;

Jo Em. Kardinolas Agnelo 
Rossi praėjusį ketvirtadienį 
atsisveikino su S. Paulo arki 
vyskupijos kunigais ir šešta
dienį išskrido Romon, kur pe 
rims vadovavimą tikėjimui 
platinti kongregacijoje. Jis ly 

dės šv. Tėvą ilgon kelionėn 
po Azijos įvairias valstybes’ 
Laimingos kelionės!

Tėvas Jonas Bružikas įtei
kė Kardinolui šv, Kazimiero 
parapijos vardu padėkos raš
tą už meilę lietuviams, už 
parapijos įkūrimą ir pažaaė- 
jo lydėti, jo naują veiklą mal
domis ir mišių aukomis.

HBMBBlii

DIDŽIO VYRO 
DIDIS TESTAMENTAS

Generolas Charles de Gaul 
le jau 1952 metais įdavė sa
vo draugui, dabartiniam Pran 
uūzijos prezidentui Pompidou 
užantspauduotą voką. Voką 
atplėšti leido tik jam mirus. 
Dabar jį atplėšus rasta veli o 
nio paskutinis testamentas. 
Jis yra labai karakteringas 
Velioniui ir verta su juo tusi 
pažinti. Štai jis;

«1952 m. sausio 16 d. No
riu, kad mane palaidotų Co- 
lombey-ies-deux Fglises. Jei 
mirčiau kur nors kitur, tai 
mano kūną teatveža į mano 
namus be jokių viešų iškil
mių Ant mano kapo, kur pa
laidota duktė Ona ir kur bus 
palaidota mano žmona teiška- 
la šitą užrašą: «Charles de 
Gaulle: 1890 —ir nieko 
kito».

Laidotuvių apeigas sutvar
kys mano sūnus, duktė, . žen 
tas ir marti Jiems padės ma
no sekretoriai. Apeigos turi 
būti kuo paprasčiausios. Ne
noriu valstybinių pakasynų. 
Nenorių kad jose diilyvautų 
(kitų kraštų) prezidentai, mi 
nistrai parlamentarai nei ki
ti oficialūs atstovai. Pakasy
nose gali dalyvauti tik kari
nės pajėgos. Bet ir jų turi 
būti nedaug, be orkestrų, be 
fanfarų, ir neskambinti nė 
varpais. *

Nei prie mano kapo, nei 
bažnyčioje, nei kitose vieto
se neturi' būti prakalbų-pa
mokslų. Nenoriu nė parlamen 
te nekrologo. Laidotuvių pa- 
malčuse neturi būti frezervuo 
tų vietų niekam, išskyrus ma 
no šeimai ir Išlaisvinimo Di
dino mano draugams ir Co- 
lombey valsčiaus tarnybai. 
Prancūzijos ir kitų kraštų vy 
rai ir moterys, jei norės, ga 
ii palydėti mano kūną į jo 
paskutinę poil-io vietą, bet 
noriu kad tai būtų daroma 
tylomis.

Iš anksto atmetu bet ko
kius pomirtinius atžymėjimus 
— dekoracijas, lafpsnių pakė
limus, garbių suteikimus tiek 
prancūzų, tiek kitų kraštų. 
Jei kas nors iš jų būtų man 
suteikta, tai būtų sulaužant 
paskutinę mano valią.

Charles de Gaulle.

Pašarvoto Velionio rankose 
yra Šv. Tėvo jam dovanotas 
rožinis (rožančius).

Nuskriaustas L. K.Bendruo 
menės choras. Jo koncerto 
aprašyme pasakyta, kad jis 
gyvuojąs 24 metus. Ne I Ne 24 
o 34 metus. Atsiprašom už 
nuk Jauktus 10 metų!
iimaraniii
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Lietuvos nacionalinė 
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Šviesa is Vilniaus
Amžinoji Lietuvos sostinė 

Vilnius šiais 1970 metais ver
tai didžiuojasi prieš Europą 
ir prieš visą platųjį pasaulį, 
švęsdamas tavo mokslo židi
nių 400 metų jubiliejų. Tai 
šitiek metų jau praėjo nuo 
jėzuitų Vilniaus kolegijos įs
teigimo ir nuo Vilniaus uni
versiteto bibliotekos pradžios.

1570 metais šių mokslo vers 
mių atsiradimas Lietuvos sos
tinėje istorijai liudija Didžio 
šios Lietuvos kunigaikštijos 
aukštą valstybinį ir kultūrinį 
subrendimą. iKolegija greitai 
(1578 m.) įgijo pilno universi 
teto teises, o biblioteka tiek 
anais laikais, tiek ir šiandien 
mokslo pasaulį stebina šimt
mečiuose sukauptaisiais savo 
lobiais. Ir Vilniaus kolegija, 
ir universitetas, ir jo bibliote
ka jau pačioje savo pradžio
je ir ilgus amžius po to bu
vo vieninteliai ir nepralenkia 
mi mokslo židiniai visam pla 
čiajam Europos regionui Bal
tijos ir Juodosios jūros ir dar 
toli į rytus nuo jų. Didžiau- 
siems Europos žemyno plo
tams ištisas epocha? tai reiš
kė neišsemiamą šviesos šal
tinį pačia geriausiąją Lux Li
thuania prasme.

O kiek senoji mūsų valsty 
bė ir jos valdovai buvo švie
sūs europiniame anų laikų 
kontekste, tegu liudija ir ši
toks pavyzdys. Tik įsteigtai 
Vilniaub kolegijai didelę savo 
knygų kolekciją dovanojo Di
dysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas 
Augustas, kurį dėl šios nepa
prastos donacijos reikia tie
siog laikyti Vilniaus Universi 
teto bibliotekos kūrėju. Vil
nių be galo mėgstančio Žygi
manto Augusto biblioteka tu

rėjo apie 400 tomų ir anuo 
metu buvo viena didžiausių 
Europoje. Ji buvo didesnė už 
karališkąją Krokuvos biblio
teką ir kitų Europos valdovų 
bibliotekas. Sakysim, garsi 
Švedijos karaliaus biblioteka 
tuo pačiu laiku turėjo tik 226 
tomus, Austrijos — apie 250, 
Prūsijos hercogo — tik per 
100 tomų.

Tačiau grobuoniškų kaimy
nų apsuptai Lietuvai vėliau 
praradus laisvę okupantams 
rusams aukštojo mokslo žili- 
nys Vilniuje ir jame sukaup
tieji mokslo lobiai buvo rakš
tis. Rusai, kaip ir visf paver- 
gėjai, užimtąsias žemes . sten 
gėsi laikyti tamsoje, atsiliku
sias nuo pasaulio kultūrinio 
gyvenimo rhidos, be mokdo, 
be knygos, be laisvos min
ties, kad tuo būdu jos grei
čiau dūstu ir nyktų žemiau
siame kultūriniame lygyje pra 
rastų savo tautinę sąmonę, 
mirtų fizinėse ir dvasinėse pa 
vergėjų tortūrų replėse. Tad 
ir Šviesa iš Vilniaus — jo 
aukštoji mokykla, tiek amžių 
švietusi lietuviams ir kitoms 
tautoms, 1832 metais okupan
tų rusų užgesinama — Vil
niaus universitetas uždaro
mas, galima sakyti, Siroanui 
Stanevičiui dar teberašanti 
garsiąją savo odę:
Mačiau Vilnių, šaunu miestą,

Seną mokslų gyvenimą..,

Veizėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atsitiko;
Lietuvos senos giminės
Pražuvime sveikos liko.
Šiandien po visą laisvąjį, 

anot Stanevičiaus <svietą* iš. 
aiškiaidžiusi lietuviškoji išei
vija taipgi veizi į dabartinį

__________MUSU UETH-'*

lietuviškąjį Vilniaus universi
tetą ir šimtmečių bėgyje mi
lijonus tomų sukaupusią jo 
biblioteką. Didžiuojamės lie
tuviškąja universiteto profe 
sūra ir bibliotekos vadovais 
bei okupacijoje nepalūžusia, 
giliai susipratusia studentija 
Visa tai, ką matome, juk yra 
ne okupanto malonė, bet vi
sos lietuvių tautos nebeuž- 
tvenkiamos pastangos per 
mokslą ir šviesą siekti savai 
žemei reikiamos vietos dabar 
ties ir ateities pasaulyje.

Tačiau keturšimtmetinį aukš 
tosios Vilniaus mokyklos ir 
jos bibliotekos jubiliejų mū
suose temdo via dėlto tenykš 
čiai ir čionykščiai šešėliai 
Milijoninėj Vilniaus universi. 
teto bibliotekoj studentas ne 
gali nueiti ir iš lentynos Jais 
vai pasiimti čia Vakaruose iš
leistos lietuviškos, nors ir be
letristikos ar poezijos kny
gos. Jeigu ten tokių ir yra, 
tai jos užrakintos specfonduo 
se nuo visų akių, ir tik su pa 
ties universiteto rektoriaus 
specialiu leidimu galima į no 
rimą ateivę knygą dirstelėti 
arba ir visai tokio leidimo 
negauti. Tuo tarpu okupuota
me Vilniuje išleistas visokias 
knygas Amerikoje kiekvienas 
gali čia pašonėje lengvai nu 
sipirkti, rasti jas laisvai miee 
tų bei universitetų biblioteko 
se. Tai toks akivaizdus vergi 
jos ir laisvės skirtumas vien 
tik jau knygų ir bibliotekų 
plotmėje. Šia prasme uždė
tas vergijos antspaudas ant 
400 metų jubiliejų švenčian
čios Vilniaus universiteto bi
bliotekos mus, laisvuosius, 
net ir šventinėse nuotaikose 
liūdina. Liūdina taipgi fr lais
vųjų čionykščisų lietuvių per 
menkas dėmesys knygai, už
mirštant prieš 400 metų Žygi
manto Augusto mums paliktą
jį pavyzdį. Jeigu Lietuvos vai 

dovas savo biblioteka jau ta
da toli pralenkė kaimyninių 
kraštų valdovus, kodėl mums 
šiandien savo namų bibliote
komis nepalenktyniauti su kai 
mynais ne vien rezidencijų, 
mašinų ir kiemų platumu, bet 
ir nuosavų bibliotekų tomais. 
Ir kaip būtų prasminga, jei 
tokios rūšies lenktynėmis pra 
gidėtų šiais šviesos iš Vil
niaus jubiliejiniais metais!

k. brd.
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AMERIKOS MOKYKLOS

Per paskutinį dešimtmetį 
studentų skaičius Amerikos 
universitetuose ir kolegijose 
pašoko dvigubai. 1960 metais 
jų buvo 3 milijonai 6C0 tūks 
tančių, 1970 metais yra 7 mi
lijonai 400 tūkstančių. Pasku 
tinęs žinios rodo, kad 55 pro
centai Amerikos gimnazistų, 
baigę gimnazijas, stoja į uni
versitetus ir kolegijas aukš
tiesiems mokslams eiti, nors 
dabar mokslas kainuoja žy
miai brangiau negu prieš 10 
metų. Valdžios universitetuo
se mokesčiui už mpkslą, už 
kambarį ir pragyvenimą prieš 
10 metų reikėjo mokėti 1248 
doleriai per metus, dabar mo 
karna 27-2 doleriai.
n—n
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KERTA JAUTIENĄ

Daugybė šeimų turi pakan
kamai pinigo valgyti labai 
gerąi. Tipiška Amerikos miee 
telėnų šeima išleidžia mais
tui 2400 dolerių per metus, 
kai prieš 10 metų pakako 
1999 dolerių,

Juo daugiau amerikiečiai 
uždirba, juo daugiau išlei
džia pinigo geram maistui- 
Kiaulienos ir šiandien suval
go maždaug tiek pat, kiek 
prieš 5 metus, bet jautienos 
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suvartojimas pakilo nuo 8 
svarų 1960 metais iki 110 sva 
rų 1969 metaisjkiekvienai bur 
nai. Pernai metais vidutinė 
amerikiečių šeima jautienai 
pirkti išleido apie 260 dole
rių, o kur dar viščiukai ir ki 
ta paukštiena, kurią ameri
kiečiai labai mėgsta.

ÜBOMÍI

KELIONĖS

Kelionėms, atostogoms amo 
rikiečiai išleidžia fantastiš
kas sumas pinigo. Beveik vie 
ną bilijoną dolerių išleido šią 
žiemą 4 milijonai amerikie
čių tik žiemos sportui — sli
dinėjimui kalnuose.

Šią vasarą 700 tūkstančių 
šeimų maudysią savo pačių 
kiemuose įrengtuose basei
nuose. Iš tų 700 tūkstančių 
baseinų 300 tūkstančių įreng
ti 1969 metaisl

Šiais metais amerikiečiai 
išleis, kaip spėjama, apie 38 
bilijonus dolerių kelionėms, 
maistui, viešbučiams, pasi 
linksminimams ir kitoms atos 
togų išlaidoms. Iš tos sumos 
apie 6 bilijonai teks kelio
nėms po užsienius.

Nors tiek daug pinigo iš
leidžiama, visgi dar lieka 
gražios sumos ir į bankus pa 
sidėti, ar į akcijas įvestuoti. 
Šių metų pradžioje 28 milijo
nai amerikiečių turėjo akci
jų įvairiose įmonėse, kurios 
jiems davė labai gražaus 
pelno.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANĄS
(Tęsinys)

— Atsiremti į mitą?
— Prielaida gera. Plati sąvoka. Bizantiško 

meno rašte Dievas turi labai griežtus, asketiš
kus bruožus, perveriantį žvilgsnį. Kusų ikonos 
mane visada perveria nuogąsčiu. Toks Dievas 
buvo Izraelio pranašų Dievus. Ne renesanso grai 
kiški uliotojai-bonvivanai.

— Tai labai literatūriška ir toli nuo esmės.
— Kodėl gi? Esmė visada čia nebus ariime 

tinėje formoje. Esmė instinkte?
- Jūs imate pagrindu tam klausimui spręs

ti instinktą?
— Atsimink filmą Audrą. Tai‘pagal Ostrov8 

kio dramą. Ten Katerina įsižiūri Į ikoną, į per- 
veriančias Dievo akis ir eina išpažinti savo slap 
čiausią paslaptį. Nors ir žūna ji dėl to.

— Dramaturgija, — aš pasakiau, bet šako
tos Šapiros tezės dėstymas man patiko.

Valandėlę mudu stebėjome tolimą, liūdną, 
tokį cvirkiškai šaltą saulėlydį, kuris savo miri
mo fazėje žerstelėjo i mus rausva rauda patvi
nusius šešėlius,

— Lietuviai kalė dievukus iš medžio, — pa 
sakė Šapira, — dėlto tie dievukai malonesni už 
marmurinius. Medis organinė medžiaga, šilta, ne 
mineralas, Rūpintojėliuose — žmonių veidai.

— Žmogus sukūrė dievą pagal savo pavida 

lą, — pasakiau antireliginio vadovėlio frazę
— Tik taip ir ateina Dievas, pasakė Ša 

pirą. — Naikinimo forte kiekvienas turėjo savo 
Dievą. Tai aš patyriau. Bet tas savasis Dievas 
buvo ir visų Dievas.,

— Tai bėgimas nuo apmaudo, draugas Šapi 
ra, — aš sutikau.

Ir negalėjau sutikti. Tie mistikos atspalviai, 
kada saulėlydis gęsta toks realus ir tamsa glo
bia tokia reali, mane tiesiog pykdė, ir kaišiojo 
man ant liežuvio tuziną savų įrodymų

— Jūs buvote kankinami, žudomi, naikina
mi. O kodėl? Juk mirtis skaidresnė sukilus, žū
tis graži ant barikadų.

Sukumpęs savo lengvame ir labai nunešio. 
tame švarkelyje, Sapira atrodė man kaip mažas 
pamestinukas ir kažkokios kitos eros, apie ku
rią, lyg proistorę, aš girdėjau, bet neturėjau nei 
laiko, nei poslinkio ja domėtis,

— Jūs dėl to žuvote, — aš pasakiau, • kad 
jūs buvote visi persmeigti mito, apatijos, tikėji
mo neišvengiama lemtimi. Taip taria mūsų psi
chologija, tyrinėtojai Tuo tenka pasitikėti. Mi
tas jus nusilpnino. Bet tai praeitis.

— Tu sakai, mes skendėjom mite.
— Aišku, taip.
— O kaip mes gyvename dabar, ar ne mi

te? Socializmas, ar ne mitas? Dar Dostojevskis 
apie jį pasakė; atimu iš savo kūdikio duonos 
riekę ir nešu ją dar negimusioms kartoms to
lyn, kažkur už horizonto, nežinomam, naujam, 
mistiniam pasauliui. Tai, mielas Survila, mitas. 
Tik tarp mūsų, tai mitas, Dareikienė sunkiai 

rašo. Ji veda plunksną ter popierių, kaip sunkų 
darbą dirbdama. Ji maldaknyges rašo. Maldas 
rašo: Tėve mūsų, kuris esi tarp mūsų..

Staiga man pasidarė baugu leistis į dispu
tą toliau. Tas instinktas, kuris nuolat įskiepytas 
atsitraukti nuo atvirai deklaruojančio politinę 
ereziją tą valandėlę pas umėjo mane baigti pa 
sišnekėjimą šuoliu j banalybes.

Trapus išgyvento pasažas šiltu dvelksmu 
nučiuožė sąmonėj.

Buvo ten tiltelis. Mudu su Mūza užėjom 
ant jo. Gana niurzglį srovė šnarėjo po tiltu, ne 
matoma santėmyje. Mudu stovėjom virš srovės.

Mūza įsiklausė į vandens šniokštimą. At
metė galvą, atsuko į mane veidą,

— Kas tai? — ji pasakė, lyg įsiklausydama 
į savo vidų.

— Laimė? f
Aš stebėjau jos gana aštrius bruožas, ku 

rių briaunos buvo vienur santėmio prigesintos, 
kitur pabrėžtos. Jos akių posūkis į mane, jos 
smakro dailumas, jos pakilių žandikaulių skara 
— viskas tai srovei erzliai gurgždant po tiltu ir 
santėmiui tušuojant ryškumą, pasirodė man ne
realumu, undiniškumu, fantasmagoriška pasigėrė 
jimui neatlaikomu grožiu.

— Iliuzija, — aš atšakiau.
•— Kodėl gi? — ji nustebo, — Ne realybė?
— Ir realybė, — aš sutikau.
Aišku, tada aš sutikau, kad iliuzija kartais 

tampa realybe. Gal būt, Šapira yra teisus, saky
damas, kad kartais mitas tampa ,realybe.

(Bus daugiau)
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Jie Buvo Lietuvoje
KAS MATYTA, KAS GIRDĖTA

Praėjusią vasarą (Lietuvos laiku1) daug užsienio lietuvių 
aplankė Tėvynę, ypač iš š. Amerikos ir KanadoV Bet buvo 
jų ir iš Europos ir iš Pietų Amerikos. Iš Brazilijos bene 
vienuolika.

Grjžę iš viešnagės, aišku, daugiau ar mažiau pasakoja, 
ką ten matę, ką girdėją, ką patyrę, Pasiklausius ne vieno, 
ne dviejų, pasiskaičius laiškus ir atsiliepimus kaikuriuose 
laikraščiuose, gaunasi šioks toks vaizdas šių dienų Lietuvos 
ir jos gyventojų - Tą bendrą, iš įvairių šaltinių sudarytą vaiz 
dą ir pateikiame čia savo skaitytojamso Būtų labai malonu, 
kad galėtumėm vardais ir pavardėmis nurodyti, kas ką papa 
šakojo, kokius įspūdžius iš ten parsivežė Labai gaila, kad 
to padaryti negalime Galėtų nukentėti pasakotojų giminės 
Lietuvoje, ar mažų mažiausiai pasakotojai nebegautų kitą 
kartą vizos ten apsilankyti. Todėl norit tikėkit nenorit neti
kėkit, kas čia parašyta, bet viena žinokite, jog ištikimai per 
duodame tai, ką išgirdome pasakojant, ar ką paskaitėme 
laiškuose.

KAS VYKO LIETUVON?

Taip, kas ir ko vyko Lietuvon? Buvo bent trijų rūšių 
keliautojų. Vieni traukė tenai pasidžiaugti komunizmo laimė
jimais ir jais pasididžiuoti. Amri — aiškūs komunizmo prie
šai, — gal linkę pasidžiaugti komunistinės santvarkos trūku
mais. Treti, ir manome, jog tokių buvo didžioji dauguma, ke 
liavo Lietuvon savo tėvų, gi , inių ir tėvynės meilės bei ilge 
šio traukiami. Visų pirma' jiems rūpėjo pamatyti savo myli
muosius, pavaikščioti savo gimtinės keliais ir takeliais, pa
kvėpuoti Lietuvos oru, Komunizmo laimėjimai ar pralaimėji
mai jiems nei šilta, nei šalta.

Kiekviena tų trijų rūšių Lietuvos lankytojų gavo, ir par 
sivežė savotiškus įspūdžius, ir tai svarbu nepamiršti, verti
nant jų pasakojimus.

Yra gana grubiai, bet stipriai sakoma, jog įsimylėju
siam mylimojo ir mėšlas maloniai kvepia. Priešingai, nemyli 
mo ir širdis rodoma — tik mėsos gabalas. Todėl vargiai per 
dėsim sakydami, jog komunizmą įsimylėjusiems ir nukelia
vus Lietuvon pasigėrėti jo laimėjimais, viskas turėjo tik kve 
pėti. Todėl ir sugrįžę jie viską tik giria, viskuo tik džiaugia 
si; kad manytum, kad komunistų valdoma Lietuvėlė dabar 
jau yra jei ne pats dangus, tai jau bent dangaus prieangis, 
iš kurio niekas toliau į patį danggų eiti nebeneori.

Antrieji — komunizmo priešai - Lietuvon nuvykę į vis 
ką žiūrėjo per labai tamsius akinius, todėl jiems viskas turė 
jo atrodyti tik juoda. Viskas, kas bolševikmečiu Lietuvoj pa
daryta, jiems iš anksto atrodo negera, nors jei tą pat būtų 
padarę ne komunistai, girtų kaip didžius laimėjimus.

Tretieji, nėi raudoni, nei juodi. Jie nevaikščiojo po Lie
tuvą nei užsimerkę, nei ausis užsikimšę. Todėl jie pastebėjo 

• ir tai kas ten gera, ir tai, kas negera
Galėtumėm būti atsargūs ir nelabai t tikėti jei girdėtu- 

■ttėm tik vienos kurios rūšies Lietuvą lankiusių pasakojimus. 
Bet jei visos trys jų rūšys vienbalsiai sutinka ką nors pasa
kodami, tai jau turi būti tikra tiesa Gi visi pasakotojai ar 
rašytojai yra vienos nuomonės:

Kad Lietuvoje dabar yra pakankamai maisto ir dra
bužio.

Nors yra didelis butų trūkumas, ypač miestuose, tačiau 
butai yra labai pigūs;
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Talentu ir Patyrimo Triumfas
SIMFONINIS KONCERTAS GHICAGOJE

Aštuntojo ateitininkų kon
greso organizatoriams tenka 
didelė padėka už simfoninio 
koncerto suruošimą Chicagoj 
rugsėjo 5 d. Orchestra Hali, 
kuriu susYinko per du tūks
tančiu čikagiečių ir iš toli
mesnių Kanados arvAmeriko8 
vietų lietuvių. Patikimi mu 
zikinį vertinimą specialistui, 
kuris bus duodamės vėliau, 
tegalime konstatuoti, kad be 
veik pilna didžiulė auditorija 
klausė viso koncerto, kokių 
lietuviai ne taip dažnai suor
ganizuoja.

Programa pradėta Čiurlio
nio simfonine poema orkes
trui i<r vargonams «Jūra», ku
rią atliko Chicagos simfoninis 
orkestras, diriguojamas pr< f. 
Vyt. Marijošiaus. Pusę valan
dos su didžiausiu susikaupi
mu klausę mūsų muzikinio 
genijaus kūrinio žiūrovai su 
ovacijomis sveikino vadovą ir 
atlikėjus. Taip pat nemažo 
pasisekimo susilaukė ir komp- 
VI Jakubėno dvi ištraukos iš 
siu tos "Miško šventė». Entu
ziastingai buvo sutiktas kon
certo klausęs pats kompozi
torius.

Antrojoj koncerto daly bu
vo atlikti komp. Beethoven© 
kūriniai. Orkestras, diriguoja
mas prof. Vyt. Marijošiaus, 
sugrojo «Koncertą fortepio- 
nui ir orkestrui, Nr. 1». Piani 
nu partiją atlikęs pianistas 
Antanas Smetona, susilaukė 
gausių ir ilgų plojimų. Toliau 
pasirodė mūsų iškilieji solis
tai Danutė Stankaitytė, Stasys 
Baras, Jonas Vaznelis ir Al
girdas Brazis lietuvių kalba 
atlikdami dvi ištraukas iš Be 
ethoveno oper s "Fidelio». So 
listai taip pat buvo labai nuo 
širdžiai sutikti. Porą valandų 
užsitęsęs koncertas buvo re 
tai pasitaikanti muzikos šven

tė. Koncerto lyg užburti, klau 
sė tūkstantinė minia, po tie
siog neįtikėtinos tylos pra
pliupdavusi entuziastingais pri 
tarimo aplodismentais.

Koncerto administratorius 
Vytautas Radžius nusipelno 
tikrai daug pagarbos, kaip ir 
solistų muzikinį paruošimą at 
likęs Alvydas Vasaitis, bei vi 
si kiti talkininkai.

Išleista ir koncerto progra
ma, pasipuošusi K. Veselkos 
pieštu viršeliu, kurioje apstu 
žinių apie atlikėjus ir kompo 
zftorius, o taip pat ir apie pa 
čią ateitininkų federa i ją. Pui 
kus suvenyrinis ir informaci 
nis leidinys.

Šiuo koncertu įrodyta, kad 
lietuviai turi pakankamai me
ninių ir organizacinių jėgų, 
kad sugeba visus darbui ap
jungti ir suteikti tikrai neeili 
nių meninių valandų. Prisime 
nant iš Fidelio Terceto žo
džius <O, dėkui jums gerieji 
žmonės», tenka pasakyti, dė
kui jums, gerieji žmonės, ku
rie tokį koncertą suorganiza
vote.

PRIĖMIMAS PO KONCERTO

Marija ir inž. Antanas Ru
džiai užsisakė dvi ložes į aš
tuntojo ateitininkų federaci
jos kongreso simfoninį kon
certą savo šeimai ir drau 
gams.

Tuoj po koncerto jie suren 
gė šaunų priėmimą miesto 
centre — «Trader Vic’s E. Sta 
te ir Monroe gatvių susikirti 
me esančiame Palmer House 
viešbuty.

Be šeimininkų ir jų vaikų 
- sūnaus Antano J r. ir jo 

žmonos Karilės CGedutytės) ir 
dukters' Margaritos ir jos vy
ro adv. Jono Krupos — daly-

Bent didieji keliai, kuriais kam teko laimė pakeliauti, 
yra geri, asfaltuoti, jais važinėja daug gerų autobusų ir su
sisiekimas yra pigus

Labai daug visokių mokyklų. Labai rūpinamasi jauni 
mu, jo mokslu ir atostogomis. 1

Plačiai pravesta Lietuvos elektrifikacija, ir kaimuose.
Kolūkių darbai atliekami mašinomis ir žmonėms nebe

reikia taip labai privargti prie darbų, kaip seniau.
Neužmirštamą įspūdį paliko dainų šventė liepos mėnesį, 
į akį krito skrupulinga švara miestuose.
Tai, turbūt, ir viskas, ką gero nugirdome ir pasiskaitė- 

me apie dabartinę Lietuvą. Tuo nuoširdžiai džiaugsis kiekvie 
nas lietuvis. Argi galėtų atsirasti kas norėtų, kad ir šian
dien, po 30 metų karui pasibaigus, Lietuvėlė būtų dar neat, 
«įstačius iš griuvėsių? Kad žmonės ten tebebadautų, ar skar
malais apsirėdę teb. vaikščiotų? Kad nedainuotų, nešoktų, 
nieko nekurtų, o tik senus laikus garbindami teuūsautų? Ar
gi tai būtų normalu? Argi tai bi.ų tikroji tautos ir tėvynės 
meilė? Ne. Todėl mums yra itin malonu, kad visų trijų rū
šių keleiviai sutinka, jog šiandien Lietuvoje jau daug kas 
yra gera, net žymiai geriau, negu buvo Stalino laikais, o 
kaikuriais atžvilgiais geriau negu nepriklausomybės melu.

Atsiminkim, kad tokius įspūdžius Lietuvą lankiusieji 
gavo ne ien patys patylom stebėdami jos gyvenimą, bet kad 
tai patvirtino ir jų giminės, kurios toli gražu, ne visos bu
vo komunistai, ar jų pakalikai

Šį kartą mes čia neklausiame, ar tas gyvenimas pagerė 
jo dėl bolševikiškos staliniškos tvarkos įvedimo, ar dėl kitų 
priežasčių. Dėl vietos stokos šį kartą neiškeliame nė tų trū 
kūmų, kuriuos pastebėjo. Visa tai išdėstysime ir panagrinė
sime kituose Is- L numeriuose.

vavo; maestro prof. Vyt. Ma 
rijošius su ponia, kun. A. Za
karauskas — naujasis Marque 
te parko klebonas, muz. 
Smetona, adv. Jul. Smetona 
su žmona Birute ir sūnumi 
Romualdu, prof. V. Jakubėnas 
su žmona, dr. J. Pikūnas su 
žmona, St. Semėnienė ir kit. 
Per 30 asmenų pasisvečiavi
me matėsi ir ketvertas ame
rikiečių, pianisto A. Smeto
nos studentų iš Indianos uni 
versiteto. Nuotaikingai buvo 
dalytasi įspūdžiais iš sektein 
gojo koncerto.

L. Augštys
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Savaitei Bėgant

P RMAS ATSILIEPIMAS

Sunku vienam kalbėti. Rei 
kia girdėti ir kito balsą. Rei 
kia su kuo nors dalintis nuo
mone. Rašant kartais taip nė 
išeina. Nežinai, ką kitas tai 
skaitydamas masto, pritaria, 
ar ne, nežinai iš viso, ar 
skaito.

Dar sunkiau tikėtis, kad 
kas raštu atsilieptų, atsakytų. 
Atsimenu, metai atgal, užsie
nio lietuvių spauda buvo pil
na visokių atvirų laiškų. Daž 
nai būdavo skaitoma, kaip, 
girdi, atrodo ponas toks ir 
toks «išlukštentas»... Na, ir 
būdavo lukštenama iš nume
rio į numerį. Bet tuomet atsi 
liepdavo, nes būdavo asmeni
nės garbės reikalas gintis 
nuo lukštenimų...

Dabar ío nėra. Mūsų santy 
kiai su savo spauda liko vie 
našališki, atseit, paskaityti ir 
nieko daugiau.

Bet ahą dieną išgirdau pir
mą atsiliepimą apie «Savaitei 
bėgant" skiltį. Aš tik po sa
vaitės atsigavau nuo to ko
mentaro.

Žinot ką, buvau manęs, kad 
beveik Ameriką atradau su 
tokia antrašte. Čia tai antraė 
tė, patogi, skambi ir apima 
viską, kas savaitės bėgyje at 
sitiko. Buvau gavęs ir kito
kių antraščių, bet jau kiti jas 
vartoja. Kopijuoti negražu, 
bent atvirai,..

Taigi atsiliepimas buvo toks 
kad jeigu tai būtų egzaminai, 
būčiau gavęs nedaugiau, kaip 
dvejetuką. Girdi trūksta ant
raščių. Neužtenka vienos, rei 
kia kartas nuo karto vieną kj 
tą įterpti, kitaip esą reikia 
viską skaityti iki galo. Ko ne 
supratau, kaip būtų galima šį 
rašinėlį paversti koKių ketu
rių antraščių stcaipsn.u. Man 
atrooo, kad jam ir vienos t an 
traštės perdaug. . Reikėtų 
daugiau visuomeniškų temų, 
bet aš nelaimingai inoividua 
lūs ir nieko plataus nesugrai
bau. O kas liečia mano geirt- 
jallą antgalvę «Savaitei bė
gant» mano kritikas pridūrė:

— O visų blogiausia, kad 
tokia ZiOPLA ANTRAŠTE...

a. D P.
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Tokiu pavadinimu didelius piešinius nupie
šė du mergaičių būreliai Los Angeles arešte. 
Vienas suskirstė temą į devynias dalis, o kitas 
paveikslėlius sukirpo filmos pavidalu — kas ne 
labai stebėtina, nes lietuvių parapija ir moky
kla randasi Hollywoode, kino sostinėje.

Reikėtų jų piešinėlius suprasti kaip iš jau
nimo širdies išeinantį reiškinį, ką išgyvena tau
tinė grupė daugialypiame krašte, kuriame yra 
dešimtys milijonų ateivių.

Kaip tik tą padėtį puikiai išdėstė šių metų 
D-rbo dienos proga katalikų įstaiga: Pagrindi
nės krašto institucijos turi kreipti dėmesį į tau
tines bendruomenes, nes «jos suteikia socialinį 
pastovumą ir yra socialinis įnašas į krašto gy
venimą». - -~.

Sis manifestas taip pat sako, kad «etninės 
grupės ta i būti mokomos gerbti tai, kas jų kul
tūroje yra geriausia». Taip pat pažymi, kad visų 
tautų išeiviu gyvenime labai svarbi bažnyčia.

Mergaičių piešinėliuose kaip tik ir randami 
šie reiškiniai, kurie atsako į klausimą; «Kas 1970 
metais lietuvaitei svarbiausia?» Keliolikmetės nu 
piešė šiuos dalykus' bažnyčią (lietuviško stiliaus 
statybos, kaip jų pačių parapijos bažnyčia), mo- 
ky&ią su trispalve vėliava) kadangi pats vei
kliausias jaunimas lanko lietuvišką mokyklėlę; 
tautinių šokių ratelį, kuriame pasiieiškia jauna
tviška energija miklumas, atsiliepiama į troški
mą būti grakščiai ir gražiai; šeima, kuri yra lie
tuviškumo židinys; ateitininkų ir skautų organi
zacijos, pavaizduotos stovyklos piešinėliais: lai
velis, laužas, apie kurį susėdęs jaunimas dainuo 
ja, pasakoja, vaidina; draugystė, kuri praplečia 
šeimos ratelį į bendruomenę.

Abu būreliai nesusitaię nupJešė šiuos daly 
kus. Vienas nupiešė Lietuvos vėliavą ir grupę 
žmonių, susiėmusių rankas, pavadinta «Bendruo
menė". Kitas tą patį pavadino «parengimai», tai 
yra, lietuvių šventės, kultūriniai pasirodymai, 
sinksmavakaria;, kurie yra tos Lietuvių Bendruo
menės išraiška.

Tokią lietuvaitę vaizduoja 46 ar 17 metų 
mergaitės viename JAV mieste. Galima manyti 
kad daug kur jaunimas panašiai (atsilieptų, jeigu 
mažame ratelyje turėtų nutarti, kas jiems svar
biausia kaip vienetui, vieningam lietuviškam at
žalynui išeivijoje. Gražiausia mūsų viltis ateičiai 
kaip tik yra ši: nežiūrint kartais nepalankių są- 
ygų šie 1 etuvybės veiksniai (bažnyčia, moky

kla, šeima. Bendruomenė, organizacijos, asme

niška draugystė) ir kultūrinės lietuvių apraiškos 
(menas, šokiai, daina, mokslas) paveikia kituose 
kraštuose gimusį jaunimą Būdama kito krašto 
piliečiu, gali tuo pačiu ir išpažinti, ka i yra «Lie 
tu'vaite 1970-taisiais metais».

Jaunimo Kongresas su Stovy la
Jau sudarytas busimojo Jaunimo Kongreso 

komitetas. Kongresas su stovykla bus 1972 me
tais Š, Amerikoje. Dalyvauti kviečiamas viso pa
saulio lietuviškasis jaunimas, kiek tik galės at
vykti.

Pasitarimas, kuriame išrinktas komitetas 
įvyko spalio 3 d. Clevelande. Dalyvavo šių jau
nimo organizacijų atstovai iš Amerikos ir Ka
nados:

Kalvaitis, Antanas nuo Š. Amerikos Liet. 
Studentų Sąjungos

Krapauskas Virgilijus nuo Korp! Neo-Lituania
Kučas, Viktoras — LSS Skautų Brolija
Norvilas, Algis — Moksleivių At kų Sąjunga
Ruibytė, Vitalija — Akademinis Skautų Sąjūdis
Šaulys, Vacys — Santaros-Šviesos Federacija
Tamošiūnaitė, Audronė — LSS Skaučių Se

serija
Keturios aunimo organizacijos savo atsto

vų dar nepaskyrė Tikimasi, jog artimiausiu lai
ku paskirs.

BENDRUOMENIŲ JAUNIMO SEKCIJŲ 
DELEGUOTI ATSTOVAI;

Idzelis, Augustinas —- PLB Jaunimo Sekcija
< akadolskis, Romas — JAV LB Jaunimo Sekcija
Siciūnas, Eugenijus — Kanados LB Jaunimo 

Sekcija.
i 1. BENDRUOMENIŲ VALDYBŲ 

DELEGUOTI ATSTOVAI;

Lenkauskienė Milda — PLB Valdyba
Kubiliūtė, Audronė — Jav LB Centro Valdyba
NainUė, Laima — ,, ,. ,, „
Žumbakis, Povilas — ,, ,, ,, ,,
Breichmanas, Gediminas Kanados LB J. Sekcija 
Kuriitė, Joana ,, „ ,, „
Čoponkutė, Jūratė „ ,, „ ,,

Šitie delegatai išrinko II- o PuJK Komiteto 
prezidiumą kongresui rengti;

Pirmininkas Komas Sakadolskm 
2532 W. 46th Place
Chicago, 11’. 60632.
Virgilijus Krapauskas 
6509 S, Tai man Avė 
Chicago, 111 60629.
Audronė Kubihūtė 
2721 W. 66th Street 
Chicago, Iii. 60629.
Joana Karaite
3110 California Ave
Winded#-21 Ontario-Canada.
Vitalija’Ruibytė
6753 S.'Rockwe 1 Ave
Chicago, ill., 60629.

Argentinos jaunimas irgi jau suorganizavęs 
savo komitetą, kurs rengsią ko daugiau jaunuo
lių pasiųsti į tą kongresą ir stovyklą. Artimiau
siu laiku tokQ komitetas bus sudarytas ir S, Pau 
lio jaunimo bei kitų organizacijų. Tai nėra vie”

!<>7u ti. lapkričio 13 d 
nos organizacijos darbas, o 
visų lietuvių, nes kongresas 
rengiamas visam lietuviškam 
jaun raut, kokių jis bebūtų pa 
ž’ūrų ir organizacijų. Kadan 
gi vienas mūsų jaunimas iv- 
įstengs visiko suorganizuoti, 
ypač neįstengs sukelti reika 
lingu lėšų savo atstovams 
Amerikon pasiusi], tai komi- 
tetan turės įeiti ir visų suau
gusių organizacijų delegatei, 
o darbo imtis visos organiza
cijos ir paskiri v= ik lūs natrio 
tai lietuviai lietuvės Norint 
pasiųsti į tą kongresą ko dau 
giau atstovų, reiks daugiau 
laiko pasidarbuoti lėšoms su 
keiti, todėl ir mes nebegaliai 
ilgiau laukti tam komitetui

sudaryp. Daugiau i į e tai kitame ML numeryje

3 O JI GEOGRAFIJOS PAMOKA. 
LIETUVOS ŽEMĖS PAVIRŠIUS.

Labai seniai Lietuvos teritorija yra buvusi 
jums apsemta ir keletą kartų buvo pridengta le 
dynais, kurie siekė net iki 2 km. storumo. Pas
kutinis ledynas ištirpo prieš daugelį tūkstančių 
metų, palikdamas iš šiaurės atneštus akmenis ir 
žvyrą. Ledynui tirpstant, ledas išrausė upių slė
nius, paliko upes, ežerus ir kalnelius.

Lietuvos paviršius banguotas su nedideliais 
pakilimais. Išsiskiria trys lygumos: pajūrio, v.b 
dūrio ir pietryčių ir dvi aukštumos; žemaičių ir 
aukštaičių.

Aukštaičių kalnai yra šiek dek aukštesni už 
Žemaičių Kainus, bet jie visi paniekia tik keletą 
šimtų metrų aukštumo nuo jūros lygio. Žymesnie 
ji Žemaičių kalnai yra; Medvėgalio kalnas su 
234 m. aukščio, Šatrijos kalnas 227 m., Birutės 
kalnas Palangoje ir ambynas kiek mažesni. Vi
si kalnai yra garsūs savo legendomis ir pasako 
mis. Ypatingai gražus ir garsus yra Birutės kai 
nas, kur yra užsilikusi legenda apie vaidilutės 
Birutės susitikimą su kunigaikščiu Kęstučiu.

-iukštąičių žymesnieji kalnai randasi į piet
ryčius nuo ilniaus; Kruvo kalnas su 320 m,, 
Ciupiškic- kalnas su 311 m. ir ebesiųlįkalnas 307 
m., pačiame Vilniuje yra Gedimino piliakalnis.

Lien oje yra daug piliakalnių Jie tarnavo 
ginantis nuo priešų. Žymesnieji piliakalni! šie; 
Apuolė prie Skuodo, Džiugas prie Telšių Kryžių 
kalnas prie Šiaulių. Prie Nemuno; Birštono, Pu- 
iries, Merkinės Ir Liškiavos, prie Neries Kerna
vė ir Vii iiuje Gedimino piliakalis.

IŠILGAI: I. Geltonas iret&las, 3. 2. 6. Ne 
kvai’as bet 8. Mergaitės vardas. 9 Kas žy
di darželiuose.

STATMENA): 1 (kairiajame pakrašty je)'Kur 
vaidilutės" kūreno utinį senovėje, 2. Lietuvos 
uostas, 4. Kas dengia namą?, 5. Būtybės, gyve
nančios danguje, su sparnais

4
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Žodžio Vakare
karpą apie, dvi jaunutes vasą 
rotojas, kurių viena randa 
penkias žaliukų dešimkes ir 
pergyvena vidinę kovą — pa
silaikyti ar atiduoti. Ryžtasi 
gėriui.

Živilė Keliuotyfâé paskaitė 
eilę kylančios mūsų poetės 
Danguolės Šadūnaitės eilėraš 
čių, apdainuojančių upę, kai
mynus, vasarą, kai «angelas 
supasi kiekvienam medy». 

i

DU DIDIEJI

Publiką giliai sudomino Ka
zys Bradūnas, paskaitęs pluoš 
tą eilėraščių iš savo spausdi
namos knygos «Donelaičio ka 
pas».

Bradūno eilėraščių kas'žo
dis, tai vaizdas, kas posmas, 
tai gili mintis ir todėl jis klau 
sytojuoee laimėjo daug prie
lankumo.

Gausiais plojimais scenon 
palydėtas Bern, Brazdžionis 
dejavo, kad kartais mes su an 
tikristu eidami ranką rankon, 
praeiname Kristų. Jo stiprus 
pranašiškas baisas, taiklus žo 
die aižė klausytojų širdis. Kai 
bėjo apie eglės, einančias 
miškais sidabro togomãs ap
sikaišiusias.

Kalbėjo apie astronautą, sū 
stojusį ties didžiu visatos am 
fiteatru. Skaitė apie Nemuną 
senesnį už Nilą, brangesnį už 
Gangą, nešantį kraują už lais 
vę žuvusių žmonių, kuriuo 
raudonai nusidažo vandenynai-

Brazdžionis pagavo gausią 
klausytojų minią ir vedė ją 
ryškiu, vaizdžių poezijos žo
džiu į lakios patriotinės vaiz
duotės tolius.

ILGESINGA LYRIKA IR 
BELETRISTIKA

Antrąją programos dalį pra

Spūstis Dailioje
Šatrijos meno draugijos su- 

rengtas'poezijos vakaras peuk 
tadienio vakarą jaunimo cen
tre sausakimšai pripildė di
džiąją salę, ir tiek gausiai 
čia buvo jaunų veidų!

SKONINGAS SIMBOLIZMAS
SCENOJE

Scena buvo pavyzdys, kaip 
nesudėtingomis priemonėmis 
galima išgauti gilų įspūdi. Ce i 
tie — stilizuotas kryžius, o 
tarpais tai atrodė lyg gėrio 
saulė, o žerianti šviesos ir 
meilės spindulius vertikaliai 
ir horizontaliai.

Dešinėje — vitražas^ nuke
liantis mintį toli metafizinį 
pasauli. Tamsi scena lyg pri
minė niūrų šių dienų pasauli, 
o užsiebta žvakė simbolizavo 
poezijos skleidžiamą viltingą 
švytėjimą.

NAUJI ŠATRIJOS PLANI
1

Šatrijos pirmininkas J, Šo- 
liūnas, žydinčia raudona kor 
poracijos kepuraite pasipuo 
šęs, pradėjo dailiojo žodžio 
vakarą, pranešdamas, jog gruo 
džio mėnesį ruošiamas Braz
džionio poezijos vakaras, o* 
kitą metą — poezijos festiva
lis. Atsistojimu pagerbtas mi
ręs poetas Radauskas.

TALENTINGOS MOTERYS

Programą vesti pakvietė Ka 
rilę Valaitienę, ryškaus lietu
viško žodžio, sklaodaus pra- 
vedimo meisterę. Dailioji ly
tis pradėjo poezijos pynę Mir 
ga Girniuvienė vis moderni, 
naujų formų ieškantį egzotiš 
ka perteikė eiię savo kūrinių.

Danutė Brazytė Bindokie- 
nė, stebinanti vis naujais ba- 
letristikos kūriniais, davė iš

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

dėjo poetė Julija Švabaitė. 
Jautri, trapi poetė kalbėjo a- 
pie atsisveikinimą, pasakų lai 
krodį, rožių augintoją. Poezi 
jos posmais vaikščiodama po 
namus, prabilo ilgesinga ly-' 
rika.

Česlovas Grincevičius pra
bilo ištrauka iš naujos savo 
knygos Klausytojus nukėlė į 
Lietuvos provinciją. Toks gy
vas pasakojimas vertė skaity 
tojus sekti, Grincevičius greit 
užmezgė kontaktą su publika 
ir jos dėmesį visą skaitymo 
metą išlaikė.

NUOŠIRDI IR DRAMATIŠKA

Laima Švagždaitė skaitė a- 
pie kryžius, atsisveikinimą, 
vaidinimą, pabrėždama, kad 
gyvenimą suvaidinti reikia ge 
nijaus. Poetė kalbėjo apie gy 
venimo maldą. Skaitė apie 
artojaus žemę Savo kramati 
niais perteikimo bruožais ji 
ji pagyvino ryšį su publika.

GYVENIMAS ŽAIŽARUOS

Nuo tolimo Pacifiko atskri
dęs Brazdžionis buvo bran
gus svečias. Jie pakartotinai 
išvestas į sceną skaitė apie 
Perpetuum mobile ir viltį, kad 
akyse ne mirtis, o gyveni
mas žaižaruos.

Brazdžionis stebino savo 
poetinių vaizdų staigmenomis 
atspi dinčiomis dabarties mo
dernų gyvenimą, Gilų įspūdį 
padarė religiniu eilėraščiu 
«Kr ataus ieškojimas».

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

PATRAUKLUS HUMORAS

Poezijos vakarą savo sąmo 
ningu humoru užbaigė Aloy
zas Baronas savo parodijo
mis, pavaizduodamas, kaip 
banketą aptartų Brazdžionis. 
Radauskas, Bradūnas.

Publika godžiai gaudė jo 
žodžius ir nuoširdžiai kva- 

ojo.

NUOSTABUS PASISEKIMAS

Visas šis dailiojo žodžio va 
karas buvo nuostabus pasise
kimas. Poetų, beletristų ka
leidoskopiškas įvairumas bu
vo patrauklus. Publikos buvo 
ne tik vietinės, bet iš įvairių 
kolonijų nno Atlanto iki Paci
fiko. Dalyvavo vysk. V. Briz- 
gys, prel. Juras, prel. Balčiū 
nas ir kt.

Publika vos tilpo salėj, spau 
dėsi fojė ir smagiai klegėjo 
kieme. Girdėjosi balsai: «Dar 
niekad tiek daug žmonių čia 
nesimatė», Jau būtinai reikia 
didinti Jaunimo centro patal
pas».

Po programos dalis vaišino 
si specialiai įruoštoj kavinėj. 
Gausus jaunimas džiugiai pa 
sišoko-.

J. Daugi.

ĮSIDĖMĖTINt "ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 30-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL* 
ZELINA.- Rua Inacio ir A' 
Zelina, Mons. Pio Ragažin 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybi 
pirminink. p. Juozas Tijūnėli» 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooíé 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S; PAULY:

MOOCAj Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
muose, šeštadieniais 15 vai.

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 šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

špažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

-irmą mėnesio sekmadienį 
arque das Nações 19 vai

V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vali
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai. 
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,30 valą 
Moinho Velho 11,30 vai,, 
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00vai.j 
Vila Bonilha 10 30 vai.
V, Prudente 18 vai.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SĄNDRON vyriškų rūbų

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

São Paule
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

tteikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

9 «V f «■

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKims į žmogaus «veikalą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

,4

S À O P A U L OCaixa Postal 3967
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

______ 4”?VZelina
«Ž L V TIS».

Praėjusi sekmadienį tėvų 
susirinkime apsvarstyta eilė 
reikalų susijusių su Žilvičio 
sambūrio veikla.

Globėja M. Vin^naitienė 
pranešė apie žilvitiečių daly
vavimą įvai'iose šventėse 
šų metų pabaigoje ir kitų 
metų pradžioje.

Susitarta, kad ateinančiais 
metais «Žilvitis» rengs vaka
rą-vaidinimą. Vaidins žymaus 
dramaturgo Anatolijaus Ka 
rio p kutinę dramą P i ki 

Gydyt dr. Astolfo Araujo su busimu guberuatoriu Laudo Natel 
DR. ASTOLFO ARAUJO É CANDIDATO

O Dr. Astolfo Araujo, Diretor do Instituto de Cardiolo- 
gia, e grande amigo dos lituanos de 8. 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 j 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 
skeloimas, 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 de Senhoras 

Partos — Operações
Eorario; 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
Conaaltorio: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206 

Vila Prudente, Tel. 63 5332

mas» caęradioes roles vai
dins «Žilvičio» jaunimas, li
kęs ištikimas savo samhū i ii

Tėvų komitetas globoja juos 
tų audimo ir tautinių rūtų siu 
vinėjimo kursus. Jietebevyks 
ta darbingoje nuotaikoje.* i a 
proga kursante v. Vosylienė 
įteikė iždininkui 65 kruzei- 
rus surinkto registracijos mo 
kesčio.

Toliau svarstytas salės klau 
simas. įsikūrus «Lapei-Sna- 
pei» jau susidurta su kaiku- 
riais nesklandumais. Todėl tė 
vų komite as įsipareigojo 
kreiptis į parapijos kleboną 
prel. P. Ragažineką, į «Con
selho paroqira » pirmininką 
P. Šimonį ir tą reikalą grei-
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SATKŪNŲ ŠEIMA ir PRANAS ŠUKYS nuoširdžiai || 

dėkoja L. K. Bendruomenės chorui už užprašytas šv.
|[| Mišias užauto nelaimėje žuvusiųjų giminių vėles. || 

Taip pat dėkoja ir visiems į tas pamaldas ats lan-
|| k usiems. j j
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Labai nuoširdžiai dėkojame visiems a a, 
JURGO SLIESORAIČO

šermenyse, laidotuvėse ir septintos dienos mišiose da
lyvavusiems draugams, pažįstamiemr, pareiškus eros 
mums savo užuojautą, į kapines iš namų palypėjusiems 
kunigams Jonui Bružikui, Jonui Kidykui, o gerb. prel 
P Ragažinskui laikiusiam mišias septintąją mirties dieną.

Ypatingai norim padėkoti Pranui Mikuckiui su du
krele Regina ir p. Mečiui Paleckiui visą naktį budėjū- 
siems prie Velionio grabo. Tai mums buvo didelė pa
guoda.

Padėka ir Liet. Kat. Bendruomenės choro vyrams 
su maestrui V. Tatarūnui gražiai giedojusiems per pa 
maldas, o Lietuvių Bendruomenės Tarybos Pirmininkui 
kap. J. Čiuvinskui bei Bendruomenės Valdybos pirm. J. 
Tijūnėliui už pasakytą šiltą žodį kapinėse.

Faustina Sliesoraitienė ir 
sūnus Algirdas Sliesoraitis

I Lietuvių jaunimo stovyklai lėšoms sutelkti 
VAKARIENĖ

1970 gruodžio 5, šeštadienį, 20 vai. 
Vila Zelinos Jaunimo Namuose.

Pakvietimai klebonijose ir pas organizacijų valdybas.

čiau išsiaiškinti.
Susirinkimas priėmė vice

pirmininko Vyt. Vosyliaus pa
siūlymą kad «Žilvitis» pasiųs
tų padėkos laišką Turkijos am 
basadoriui už jo vyriausybės 
neseniai suteiktą politinę gio 
bą iš Rusijos pabėgusiems 
Bražinskams.

Komiteto sekretorius J. Si- 
lickas įgaliotas atstovauti «Žil 
vitj» pasitarimuose jaunimo 
stovyklos reikalais.

Baigiant posėdį Žilvičio glo 
bėja padėkojo visiems tė
vams už darnų bendradarbia
vimą ir už atsiuntimą (nepai 
šaut lietaus) žilvitiečių tauti
niuose drabužiuose į šv. Mi
šias S. Paulo katedroje, už 
nuo komunistų nukentėjusias 
aukas, Žiltiečiai čia gražiai 
atstovavo jaunąją kolonijos 
kartą.

Po susirinkimo tėvų komi
teto iždininkas V. Banys pa
rodė savo paties pada ytas 
spalvotas skaidres iš Lietu
vių Dienos,

V. M.

PARDUODAMA GERA KRAUTUVĖ

VILA BELA, Rua das Giestas Nr. 1057, p. Jonas 
Tyla parduoda savo rūbų ir kitų smulkmenų krautuvę.

Krautuvė turi daug nuolatinių pirkėjų. Yra geroje 
vietoje. Kaina prieinama. Parduodama dėl savininko pa 
šlijusios sveikatos. Gera proga įsigyti gerą biznį.

Kreiptis j patį savininką krautuvėje.

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ

praneša tautiečiams, kâd daro Inventaras, 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.

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- 
Gasa. 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
HEaigean 
iinastžsSfi

8. LIET. BENDRUOMENĖ.

NAUJI TARYBOS NARIAI. 
Pagal B nės Tarybos posėdy
je spalio mėn. 3 d. padarytą 
nutarimą (remiantis B. L. B. 
įstatų II skyr. 9 str. paragra
fu «a») dėt nesilankymo į po
sėdžius ir nepaaiškinant prie
žasties, automatiškai pašiurau 
kusiais iš Tarybos narių tar 

po laikomi šie asmenys: Jo
nas Bagdžius, Jonas Bajori- 
nas ir Albertas Magila. Jų 
vieton į Tarybą įeina šie se
kantys kandidatai: Angelika 
Trubienė, Stasys Jurevičius 
ir Milda Černiauską tė.
B. L. B. Tarybos sekretorė 

M. Vinkšnaitienė

Trisdešimtos dienos mišios 
už a a. JURGIO SLIESORAI- 
ÕIO vėlę bus ateinantį ket
virtadienį, lapkričio 19 dieną 
20 vai. Tėvų Jėzuitų koply
čioje, Rua Juatindiba, 20, Par
que da Moóca. Draugai ir pa 
žįstami kviečiami dalyvauti.
HEasaassiĮ 
iiragraaiii

ŠIOS VASAROS STOVYKLOS

Lietuvių jaunimo stovykla 
bus sausio 5—12, ACM Bil
lings stovyklavietėje, jauni
mui nuo 14 metų, įskaitant 
studentus ir dalyvavusius 1968 
studijų savaitėje.

Lietuvių vaikų stovykla (nuo 
8 iki 14 metų) vasario antro 
je pusėje, pagal užsiregistra 
vusių skaičių stovykla bus ar 
ba ACM Billings stovyklavie 
tėję arba ACM stovyklavie
tėje Peruibe.

REGISTRACIJA: registraci
jos lapai ir visos žinios gau
namos klebonijose. Zelinoje, 
pas Tėvus Jėzuitus ir per or
ganizacijų valdybas. Regis
truotis pradedama nuo lapkri 
čio 12 d.f

MOKESTIS; Registracijos 
mokestis, 25 kruzeirai, įskai- 
mas į patį stovyklos mokestį. 
Pilnas stovyklos mokestis vie 
nam vaikui ar jaunuoliui (yra 
90 kruzeirų už visą savaitę. 
Tikimasi mokestį tėvams pa
lengvinti per vakarienę, ruo 
šiamą gruodžio 5, ir asmenų 
hei organizacijų paramą. Jei 
gu iš tos pačios šeimos daly
vaus, tai už antrąjį mokestis 
bus 70 kr., už trečiąjį 40 kr.

VIETA: ACM Billings stovy 
kla yra prie ežero, su medi
niais namukais, maudykle, žai 
dimų aikštėmis, valgykla ir 
didele sale.

APRŪPINIMAS; Stovyklos 
mokestis apmoka viską. ACM 
stovyklavietė tari savo virė
jus, kurie parūpins visą mais 
tą. Stovyklautojams tenka tik 
pasiimti drabužius, paklodes 
ir antklodes ir kitus asmeni
nius daiktus.

PROGRAMA dainos, tauti
niai šokiai, žaidimai, diskusi 
jos, darbeliai, maudymasis, ta 
lentų vakaras, laužai. Progra 
mą praves suaugę ir iš tėvų 
tarpo. Ypatingas dėmesys tam 
kas yra lietuviška.

STOVYKLAI RUOŠA. Suau
gę ir studijuojantis jaunimas, 
kuris vadovaus vaikų ir jau
nimo stovykloms, ^kviečiamas 
į pasitarimą lapkričio 20 die
ną, penktadienį, 20,30 vai. 
Vila Zelinos klebonijoje. Posė 
dis fskiriamas stovyklų pro
gramai aptarti. 
iiaaaaBKMn tirwwTHiii
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