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PLAČIAJAME PASAULYJE
PAKISTANAS

Šio krašto pajūrį ir salynus 
nusiaubė gal pati smarkiau
sioji šio šimtmečio audra. Su
kėlė ją jūrėse kilęs uraga 
nas, kūrs virto tikru jūrų dre 
bėjimu. Bangos Vandenyno 
bangos iškilo iki 10 metrų 
aukštumo ir 120 mylių per 
valau ą greitumo vėjo varo
mos užpylė salas, dirvas, mies 
lėlius, kaimus. Sunaikino pa
sėlius, išskandino šimtus tūks 
tančių gyvulių, sunaikino tūks 
tančius hektarų derlingos že
mės, užpildamos ją sūriu jū
ros vandeniu Šias eilutes ra
šant jau buvo surasta ir pa
laidota virš 50 tūkstančių ia 
vonų. Valdžios apskaičiavi
mais žuvusių dus virš 3<0 
tūkstančių.

jos laikraščiai pagaliau idėjo, 
neva, patieš Kruščiovo pa
reiškimą, kad jis niekuomet 
tokių dalykų nerašęs, niekam 
į Vakarus nesiuntęs, kad vi
sos tos žinios esančios šlykš
tus melas.
ĮĮMmsegg» 
üflBãsõâii

VATIKANAS
Šv Tėvas Paulius VI buvo" 

pakviestas dalyvauti Jungti
nių Tautų Žemės ūkio ir mi
tybos sekeijos 25 metų su
kaktuvėse Ta proga jis dar 
kartą pabrėžė jog .Kata! kų 
Bažnyčia jokiu būdu negali 
pripažinti ir užginti visokias 
žmogaus orumą pažeidžian
čias priemones gimimams su
mažinti Nei organizacijos nei 
valdžios tuose reikaluose ne

kė: «kad Viešpats nepasmerk 
tų teismo dieną, jog buvau 
kalėjime ir jūs manęs neap
lankėte*. Toliau lankėsi esta
do seimelyje didžiųjų laikraš 
čių redakcijose, radijo ir TV 
stotyse. Jis susitarė su radijo 
stotim <9 de julho», kad kiek 
vieną šeštadienį 17,30 vai. 
jis kalbės programoje <Encrn 
tro com o pastor» arba "Su
sitikimas su ganytoju». Nepa
mirškim paklausyto', ką mūsų 
naujasis ganytojas turi mums 
pasakyt:.»

s

Jo Em. Kard. Agnolo Rossi 
lapkričio 16 dieną Romoje pe 
rėmė Tikėjimui Platinti Kon 
gregącijos vadovybę Italijos 
spaudai paaiškino, jog Brazi
lijoje religija nėra persekioja 
ma, kaip kaikurie užsienio lai 
kraščiai rašo ir net kaikurie 
karštuoliai dvasiškiai skelbia.

Pranas Bražinskas ir sūnūs Algirdas.

Bražinsku Laisvės Byla Gali
Testis

Per Laisvės Žiburio radiją 
New Yorko, kuriai vadovauja 
V iko valdybos narys Romas 
Kezys, pereitą sekmadienį,

Metais
vergtasis lietuvis, kad mes, 
laisvieji lietuviai, kai iškyla 
rimtas reikalas, esame vienio 
gi, esame neatlai ūs savo

/

Nusiaubtam kraštui Raudo tum moralinės teisės primes-
nasiš Kryžius ir viso pasau
lio kraštai organizuoja greitą 
pagalbą pini^a’s, vaistais, dra 
bužiais ir maistu. Kas nori

ti žmonėms ne eistinas prie
mones. Tuo pasirūpinti gali 
tik patys tėvai, pagal savo do 
rą sąžinę. Mokslininkai orga

Krašte yra nesklandumų ir lapkričio 8 d. Bražinskų by- priešui ir esame kupini me>

gali avo pagalbą įteikti Bra
zilijos Raudonajam Kryžiui S. 
Pauly j e.

trūkumu, bet vyriausybė «kiek 
begalėdama stengiasi trūku
mus šalinti ir kelti krašto ge
rovę.

los reikalu buvo perduotos to 
kios informacijos; \

KREML US LAB I PU LA

lės į vargą patekusiam lietu
viui, Kiekvienas lie uvis mums 
brangus. Jam gelbėti jokia 
auka aeperdtdelė.

íltWSMIlI
íiKssaaÜ

Atrodo labai karakteringa, 
kokiais kebais suka naujoji 
prezidento Allende Čilėje su 
darytoji valdžia. Gi jau pas
kelbė išleisianti naują įstaty
mą, kurs palengvins vedusių
jų persiskyrimus ir naujas ve 
dybas ir leis žudyti dar negi
musius savo kūdikius! Tar
tum t e dalykai būt buvę Či
lėje patys svarbiausi, nuo ku 
rių pereitų valstybės žmonių 
gerovė! Kad tie įstatymai lu- 
bai pakenks šeimų gyveni
mui, kad padarys šimtus tūks 
tančių vaikų našlaičiais, kad 
nekaltų kūdikių^žudymas šauk 
sis dangaus keršto — tai 
marksistiniams ponams nei 
šilta nei šalta! Reikia juk pa
taikauti minios ir žemiausiem 
{geidžiams, kad būtų galima 
paimti valdžią į savo rankas 
ir joje laikytis.

SHHil

nizacijos ir valdžios turi rū
pintis kaip pagaminti daugiau 
maisto, o ne kaip sumažinti 
maisto reikalingų burnų skai
čių r ta proga jis labai pa
gyrė Š. Amerikos mokslinin
ką Norman Borlaugh, nese
niai gavusį Nobelio taikos 
premiją, nes jis per eilę me
tų išvystė naujas ryzjų ir 
kviečiųpsėklas, kurios duoda 
tokį gausų derlių, kad Meksi 
ka, Iranas ir kiti kraštai jau 
pradeda tuos grūdus net eks-\ 
portuoti, kai dar prieš keletą 
metų patiems jų neužteko. 
Maisto yra ir galima jo pa
gaminti daug daugiau, tik rei
kia jį teisingai padalyti žmo
nijai.

J-A.v.-
Amerikos TIME — LIFE žmr 

palai paskelbė gavę slaptais

Visi rinkimai, tiek federa- 
liniai, tiek paskirų valstijų, 
praėjo ramiai, tvarkingai ik 
vienoje vietoje ARENA par
tijos pirmininką nušovė rin 
kimų komisijos .pirmininką.

Galutiniai rinkimų laimėto
jai dar ne visi žinomi.

S. PAULO. lapkričio 1 d 
naujasis S. Paulo arkivysku
pas perėmė valdyti arkivys-

OlĄNDIJOS KARD NOLAS 
Bernardas ). Aitrink viešėjo 
savaitę Braziliją. Aplankė Rio 
de Janeiro, Braziliją S. Paulį 
ir Lins. Prieš grįždamas na
mo pasakė susirinkusiems žur 
nalistams, kad Europoj daug 
kas turi neteisingą nuomonę 
apie Braziliją Jis čia radęs 
Katalikų Bažnyčią labai gyvą, 
jautrią socialinėms proble
moms, besistengiančią supras 
ti ir perduoti žmonėms gyvą 
tiKėjimą.

Paklaustas apie Olandijos 
katalikus, kard Aitrink pasa
kė; «Ne Olandijos gyvento
jams yra sunku suprasti mū
sų bažnyčios padėtį, nes ži
nias gauna tik iš spaudos, ku 
ri vis ieško paskelbti nepa
prastas sensacijas, ir tas, lie
čiančias tik tikėjimo paviršių, 
ne jo gelmes. Vieni Olandijos 
katalikus be galo giria ir aukš 
tina, kaip pavyzdingiausius 
pasaulyje, kiti mano, kad jie 
kasa duobę Katalikų Bažny
čiai Ir vieni ir kiti klys'ta. 
Prieš paskutinį karą bent 80 
proc. katalikų atlikdavo savo 
religines pareigas, abar dar 
65 proc. tai atlieka Bet yra 
skirtumas; šių dienų olandai 
katalikai yra daug sąmonin
gesni. Kiekvienas jaučia savo 
pareigą rūpintis visos Bažny
čios reikalais, dalyvauti jos 
gyvenime. Kadangi didžioji 
dalis olandų moka prancūzų,

Per praėjusią savaitę Vy. 
riausias Lietuvos Iš aisvinimo 
Komitetas turėjo kelis posė
džius ir su įvairiais asmeni- 
mrg~Ankaroje palaikė ryšį te
lefoniniais pokalbiais ir tele
gramomis. Galime painformuo 
ti, kad Brazinskų bylai ginti 
advokatai yra jau pasamdyti 
ir nuo vakar pradėjo savo 
darbą. Vakar advokatams bu
vo išsiųsta atitinkama medžią 
ga. išryšk.nanti tikruosius Bra 
zinskų žygio į laisvę moty 
vus Sovietai, kaip praneša 
mūsų advokatai iš Turkijos, 
šiai byiai laimėti yra sutelkę 
nepaprastas pajėgas ir didelį 
dėmesį. Sovietai yra pristatę 
naujus «dokumentus» įrodau, 
čius Bražinskus esant «krimi
nalistais», o ne politiniais pa
bėgėliais Me3 gi puikiai ži
nome, kad taip nėra. Mes 
puikiai žinome, kad B azins 
kai bėgo iš Sovietijos išveng
ti dvasinio ir fizinio teroro. 
Tai paties Bražinsko žodžiai 
Mūsų, laisvųjų lie uvių parei
ga yra nepasiduoti Kremliaus 
spaudimui. Mes visi privalo 
me besąlyginiai įsijungti į Bra 
zinskų gelbėjimo darbą. Teži 
no Kremlius, težino ir pa-

IŠKELKIME MASKVOS 
TERORĄ

Byla bus vieša. Tad šalia 
Brazinskų gelbėjimo akcijos 
ši byla suteiks ir nepaprastą 
progą iškelti pasaulyje Lietu
vos laisvės klausimą, Krem
liaus imperializmą ir jo vyk
domą terorą. Šiuos uždavi
nius galėsime tinkamai atlik
ti tik vieningu darbu ir su- 
telktinomis jėgomi . Nepagai
lėkime aukų Brazinskų gel 
bėjimui aukas telkia Tautos 
Fondas. Sukaupkime bent 100 
lūkst. dol. Tai bus, žinoma,, 
tik dalelė to , ką Kremlius ski 
ria šios bylos laimėjimui*, Ta
čiau, jei šalia aukų mes su
teiksime v’ikui ir tvirtą mo
ralinę paradą vedant šią by
lą, tai Kremlius turės pasi
duoti, ypatingai kai paaiškės, 
kad tiesa yra mūsų pusėje, ir 
kai Kremliaus me.as bus ats
kleistas visam pasauliui.

TAI P J LITINIAI BĖGLIAI

Vliko advokatai išvyko į 
Trabsoną, kur vyks; ja u antro 
ji sesija Brazinskų nusikalti
mo pobūdžiui nustatyti. < vo 
katu {nuomone, tokių sės Jų 
gali būti Jki 20 ir byla gali 
tęstis vienus ar net dvejus 
metus. Panašus atvejis buvo

Bul
garijos lėktuvu, kai pilotas bu 
vo nušautas. Tuomet Istambu

dėl yra gerai informuoti ir pa
tys nesibijo viešai savo nuo- Turkijoj 19 <8 metais su 
menę p sakyti ir parašyti.
Kadangi Olandijoje yia visiš

keliais iš Sovietų Rusijos bu
vusio diktatoriaus užrašus-die

kupiją Sveikintojų tarpe bu
vo ir mūsų Sv Kazimiero pa

anglų ir vokiečių kaltes ša
lia savo gimtosios, tai sūpran

ka spaudos laisvė, tai laikraš 
čia! yra piini visokių nuomo-

lo teismas nusprendė, kad nu 
sikaltimas buvo politinis, ir

noraštį ir juos išleisiu stora 
*.nyga, o vienas jų jau 23 die 
ą šio mėnesio pradės spau- 

sinti ištraukas.
Keletą dienų patylėję Rusi-

rapijos klebonas Tėvas Jonas 
Bružikas, S. J.

Perėmęs valdyti arkivysku
piją visų pirmiausiai jis ap
lankė kalinius, kaip pats sa-

tama, kad Jems yra prieina
mi tų kalbų laikraščiai, kny
gos, radijų programos J e gy 
vai seka kas dedasi ki ų kraš 
tų bažnytiniame gyvenime, to

nių, idėjų pažiūrų, sumanymų 
Todėl nelengva atrinkti kas 
gera, nepatogu atmesti kas 
mažiau gera, nes tada kyla 
neramumai.

pagrobę lėktuvą buvo ištei
sinti ir paleisti. Šiuo metu es 
minis reiaalas yra teismui įro 
dyti, kad Brazinskų šuolis į 
laisvę yra grynai politinis,

1
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Lietuviai Mokslininkai -
POKAi BIS SU L'ETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMI

JOS P RM NINKU PROF. ANTANU L1UIMA Po 
AŠTUNTOJO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO

Grįždamas iš Lies. Katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi 
rno oronte. Chicagoje buvo 
su-tojięs pof. Aat. Liuima, S- 
J., L< ' kadenvjos pirminin 
kas, šiai mokslo institucijai 
vadovaująs apie 15 metų. Bu 
vo įdomu iš jo daugiau patir 
ti ap e šią gražiu kūryb niu 
aktyvumu besireiškiančią ius 
tituciją.

— h. aip esate patenkintas 
LKM akademijos suvažiavimu 
Toronte?

— Labai patenkintas. Jeigu 
lyginčiau su su važiavimu For 
dhamo universi ete 1964 me
tais, tai šis suvažiavimas bus 
sėkmingesnis: daugiau paska 
tininkų ir daugiau dalyvių. 
Jeigu Fordhame buvo daly
vių apie 200, čia — per 300, 
neskaitant dar gausesnio da
lyviais koncerto. Susidomėji 
rnas didelis, Dalyviai aukšto 
kultūrinio lygio. Ir paskaiti
ninkų buvo daugiau. oronte 
jų b .vo 38. Pačiu akademijos 
narių dalyvavo 51, o kiti 
šiaip mokslo žmonės. Džiau
giame-, kad pirmą kartą bu
vo architektūros ir meno sek 
cija, kurią su didelju pasise
kimu suorganizavo arch. dr. 

Kulpa-Kulpavičius. Šioje sek
cijoje dalyvių buvo per 150. 
Organizuojant šj suvažiavimą 
labai daug pasidarbavo dr. 
Juozas Songaila. Daug pr:e 
lankumo parodė tėvai pran
ciškonai, kurių patalpose su 
važiavimas vyko.

— Tur būt ir šio suvažiavi 
mo darbus išleisite. Kana?

— Toks nusistatymas yra. 
Išleidimo metas priklausys 
nuo lėšų ir nuo to, kaip greit 
paskaitininkai pristatys savo 
tekstus. Jiems duotas termi
nas pora mėnesių, vėliausia 
— iki Kalėdų, kadangi sausio 
mėnesio pradžioje jau numa
toma raštus atiduoti j spaus
tuvę.

— Kokius dabar leidinius 
ruošiate spaudai ir spausdi
nate?

— Jau spausdinamas Met
raščio penktasis tomas. Prieš 
išvykdamas į JAV, nusiun
čiau paskutines korektūras. 
Berūks a tik pridurti vardy
ną. Su iliustracijomis, kurių 
bus gau iai, bus per 700 pus
lapių. šiame tome bus dr J. 
Griniaus monografija apie lie
tuviškus kryžius, gausiai ilius

________ MUSU i E TU/’ 
truóta. užimanti per 200 psl.

Toliau — spau«dinama prof. 
Ereto paruošta a.“’, prof. Pakš 
to monografija. Ji jau būtų 
išspausdinta ateitininkų kon
gresui, tačiau spaustuvių strei 
kas sulaikė. Dinamišką Pakš
tą dinamiškas Eretas aprašė 
su dideliu išjautimu.

Trečias leidinys spaudoje 
yra Suvažiavimo darbų septin 
tas tomas. Čia bus medžiaga 
suvažiavimo, įvykusio 1967 m. 
Vokietijoje. Numatoma, kad 
šis leidinys išeis apie Kalė
das.

Ketvirtasis leidinys — Lie
tuvos vyskupų pranešimai 
Šventajam Sostui. Tai bus pir 
mas tomas reliacijų, kurių iš 
viso bus du tomai. Šiuos to
mus ruošia istorikų sekcijos 
nariai. Paskutinę redakciją 
ruošia prof. P. Rabikauskas, 
S. J. Paskiau bus trys tomai 
procesų-apklausinėjimų, prieš 
vyskupą skiriant, apie kandi
datą į vyskupus ir apie vys
kupijos religinį, kultūrinį sto 
vį. Sestas šios istorinių doku 
mentų rinkinys bus Žemaičių 
vyskupijos dokumentai, su
rinkti nuo pat vyskupijos įs
teigimo: redagavimas jau ge 
rokai pavarytas pirmyn Pro
cesų ir Žem, vysk, dokumen
tų leidimu rūpinasi prel. dr, 
P. Jatulis. Tikimasi, kad pir
masis to dokumentų rinkinio 
leiuinys pasirodys apie. Nau
jus Metus

J"ai tie leidiniai yra spau
doje. Šiuo metu yra redaguo
jamas Metraščio šeštas to
mas. šį darbą tenka man at 
likti.

Iš kur Jūs turite laiko ir 
lėšų liek daug leidinių suor
ganizuoti?

-- Kiek galiu siaurinu sa
vo darbą Gregonanumo u ui- 
versitete ir visą laiką taupau 

Liet. Kat. moks o akademijos 
leidiniams Lėšų klausimą iki 
šiol padėdavo išspręsti atran 
darni mecenatai. Visi lig šiol 
išleisti tomai pasirodė mece
natų dėka, kaip prel. Kara
lius, prel Juras prel, Mende 
lis dr. Kazickas ir kiti prisi 
dėję mažesnėmis aukomis. 
Mecenatų dėka jau esame iš 
leidę tris tomus suvažiavimo 
darbų, keturis tomus Metraš
čių, monograją apie kun, Sto- 
niukyną, Skrupskelio «[Lietu
viai XVIII a. vokiečių litera- 
tūrojes ir kuo. Vaišnoros, MIC 
«Marijos garbinimas Lietuvo 
je>. Taigi akademija jau yra 
išleidusi 10 stambių leidinių, 
be minėtų 4 tomų, esančių 
spaustuvėje, kurių trims yra 
mecenatai, o ketvirtam leidi
niui dar labai mecenato trūks 
ta. Vieno leidžiamo tomo (net 
700 psl.) yra dosnus mecena
tas kun. V. Puidokas, Tomo 
išleidimas pereina nuo apim 
ties. Paskutiniu metu dėl po 
pieriaus kainų, dėl darbinin
kų streikų spausdinimas 30 
procentų pabrango ir vieno 
tomo iš eidimas kainuoja apie 
3.500 dolerių. Mecenatų suras 
ti nėra lengva. Tenka ieško
ti aukų, bet atrodo, kad teks 
pasitenkinti išmaldomis.

— Kokie LKM akademijos 
planai šalia leidinių?

— Pasirūpinti naujų akade
mijos židinių ir sekcijų stei
gimu, sueiti j kontaktą su jau 
naisiais mokslininkais. Džiu
gu kad visa eilė jaunųjų la 
bai konstruktyviai pasireiškė 
Toronto suvažiavime.

— Ar akademijos leidiniam 
nebū ų įmanoma gauti lėšų iš 
kokių tarptautinių fondų?

- Tą mintį turiu jau seniai 
tačiau norėjosi į juos eiti ne 
su tuščiomis rankomis, o su 
pluoštu išleistų mokslinių vei 
kalų, kurie būtų įrodymas,

1970 n. lapkričio zb
kad akademijos moksliniais 
užmojais galimaįpasitikėti. Da 
bar jau bus pribrendęs laikas 
ir Šj šaltinį išbandyti. Reikia 
pasidžiaugti, kad mūsų akade 
mijos leidiniais rodo nemažą 
susidomėjimą mokslo pasau
lis — susilaukiame prielankių 
recenzijų įvairiuose moks!* 
žurnaluose.

— Ar stengiamasi akademi 
jos leidinius įvesti į didesnes 
pasaulio bibliotekas?

— Apie 35 egzemplioriai 
jų yra išsiuntinėjami pirmau 
jančioms pasaulio bibliote
koms, kaip pvz. Kongreso bi 
blioteka, British Museum, Bi 
blioteque National Paryžiuje, 
Vatikano biblioteka ir dauge
lis kitų. Keletas egzempliorių 
pasiunčiama į Lenkijos ir Vo 
kietijos bibliotekas.

— Ar šiuos leidinius prenu
meruoja tik akademijos na
riai, ar ir kiti?

— Prenumeruoja ir ne na
riai. Tokių yra arti 200, ir 
mes jiems esame labai dėkin 
gi už dėmesį.

— Ar gali akademijai pri
klausyti pavieniai nariai; iš 
ten, kur nėra akademijos ži
dinio. Kur jie. o taip pat ir 
leidinių pienumeratoriai turi 
kreiptis?

— Šiais reikalais reikėtų 
kreiptis į centro valdybą, ad
resu: A. Liuima, S. J., 4, Piaz 
za della Pilotta, 100187, Ro
ma, Italy,

— Kokie LKM akademijos 
santykiai su mokslininkais ne 
nariais?

— Mūsų akademijai pirmoj 
eilėj rūpi mokslas. Taigi kiek 
vieną mokslininką, ar jis bū
tų mūsų akademijos narys, ar 
ne, kokios politinės ar religi 
nės pasaulėžiūros jis bebūtų, 

(pabaiga 5 pusi).

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
iURGIS GLIAUDĄ s

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Mūzos žvilgsny, jos artybėje, jos balse, ne
realiame j s veide, kurio kosmetiką sukūrė Vii- 
niaus santėmis, buvo tokia Švitra, tokia antikinė 
rimtis ir Kartu artėjimas, kad drastiškas Monpa- 
sano nusakymas iš jo Mont Orio, esą tas jaus
mas yra antgamtinė jėga, — tai yra meilė.

— Tai meilė, - aš pasakiau Mūzai.
Ji akimojį galvojo.

— Tai vulgaru, — ji pasakė,-
— Gal būt. aš sutikau. — Bet tai prancūzų 

aksioma
Dar valandėlę mudu klausėmės srovės 

šniokštimo.
— Žinai, kodėl aš sugavau išgyvenime tą 

banalų žodį «laimę»? — paklausė Mūza, — To
dėl, kad laimė yra kažkas niekada nerealizuoja
ma, visur ieškoma ir visur esanti. Lygiai, kaip 
tas vandens dūkimas tamsoje, Nematome, o ži
nome, kad vanduo gyvas. Kad vanduo maištau
ja, kovoja su tilto atrama, su kranto akmenimis.

Vėliau mudu ėjom toliau ir kalbėjomės apie 
mitus. Tam tiko aplinka ir nuotaika. Mudu kal- 
bėjeme apie mūsų poetes, taip urmu ir taip gaiš 
vališkai griebusias antikinius mitus gaivinti mu
sų poezijoje.

— Kaip beminėtumėm antikinius herojus, 
— aš šyptelėjau, - mes niekada teisingai neiš
tarsime jų vardų.

— Kida jos išsieikvos su svetimais mitais, 
ateis laikas prisiminti savus mitus, — pasakė Mū 
za, — lietuvių mitus ir sakmes. Greta dievukų 
rūpintojėlių daug sakmių apie šventuosius, ku- 
čia t^ėrė stebuklingus šuimėlius arba skambino 
bažnyčiose naktimis.

— Tai kultšvietimo medžiaga, — aš pa
sakiau.

— Prakalbėjai lenioistinio jaunuolio forma, 
= šyotelėjo Mūza — Kur kultšvietimas mato 
medžiagą ateistiniam muziejui, jis nemato arba 
naikina grožį. Krikščionių mitai sultingesui už 
antiką Paskutinės Sinkevičiaus Quo v adis sce
nos akordas. Juk tai naujas mitas, jis perveria 
kaip kalavijas, Penelopė Circėja, Nausikaja! 
Vargšė Vaičiūnaitė, kiek vargo ji turėjo su to
mis moterėlėmis, kol jas surūšiavo. Visa tai jau 
seniai kartojo prancūzai. O mes, kaip visada, 
randame lyg naują plėšiuinę žemę.

Man atrodė pikantiškai gražu, kad pana, 
Vaičiūnaitė, o rašo tokiomis antikinių mitų temo 
mis, Tada pati poetė ypač po jos spalvotos nuo 
traukos ant Švyturio viršelio, atrodė man antiki
nė paukštelė kokia Periklio draugė, po dviejų 
po dviejų tūkstančių metų apipinta rusų poeto 
Feto ditirambais.

— Mitas? — pakartojo Mūza. — Tu pasakei 
mitas? Laimė — mitas. Džiaugsmas — mitas. Iki 
kur gi eis dialektika? Paimk Renaną, ir įsimy
lėsi į mitą.

Visa ta tolima laiko scena švystelėjo mano 
galvoje, sėdint greta Meno, sukumpusio Šapiros 
ant ievyno skardžio!

Rausvas saulės diskas tragiškos žūties vai
dinime slydo už akiračio. Diena nueis nebutin 

Gal but. mes (tylame kartu su saule ir palengva 
tampame mitu?

Kada aš ir šapira nusileidome nuo kalvos 
ir perbridome pelkelę buožgalvių peryklą, se
nis pasakė:

— Kalbant apie šventraštį, kuris tau būtų 
mitų leidykla, jis nepasibaigė su Izraelio pra
našais.

Aš sustojau ir stebėjau jo veidą. Jis kalbė
jo rimtai. Ne, jis kalbėjo ta tema net pakiliai.

— Sename įstatyme yra keturiasdešimt kny 
gų. Bet šuoliai tarp knygų buvo ir po keletos 
šimtų metų. Šventraštis niekad nepasibaigs. Jis 
nuolat atsiskleidžia. Tai man atsiskleidė forto 
nelaisvėje. Gal būt, aš netrukus mirsiu. Survila 
Kam aš tarsiu tai, kas sudaro man gyvenimą ir 
pasaulį?

Jau sutemo, ir negalėjau matyti gerai senie 
veido. Girdėjau tik dushj kadaise naikinimo la
geryje kankinamo imtinio balsą. Atrodė, tuoj 
tuoj jis sukosės, užsprings, neištars, gal numirs.

— Aš atidengiau, — Šapira pasakė, — kad 
poetas Chaimas Bialikas dar parašė Šventraščio 
knygą..

—- Bialikas? — aš išvapėjau.
— Chaimas Nachmanas Bialikas. Jis regėjo 

caristinius pogromus. Jis pramatė hitlerines die 
nas, Jis tarė: visame pasaulyje aš vienas guliu 
ant giljotinos denio. Jis pasakė: mes esame pas
kutinė karta vergystei ir pirmoji laisvėse džiu
gesiui, O, mielasis Survila, susirask jo raštus. 
Jurgis Baltrušaitis kai ką vertė į rusų kalbą.

(Bus daugiau)
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Taigi — Jie buvo Lietuvoje
NE VISKAS PATIKO

Labai retas atsitikimas. Tik dienai praėjus po paskuti 
nio ML pasirodymo — dzrrrr telefonas «Ar galėčiau pasi
kalbėti su tais komunizmo priešais kurie buvo Lietuvoje? Aš 
irgi esu komunizmo priešas, nes iš Lietuvos nuo jo pasitrau 
kiau. Ir man labai nepatiko jūsų straipsnis Atrodo, kad ten 
jau tikrai viskas gera, tik imk ir grįžk tenai gyventi. O aš 
turiu šviežią laišką iš Lietuvos, kur skundžiasi, kad negali 
gauti juodos medžiagos įkapėms pasisiūti ir prašo atsiųsti 
iš Brazilijos»,

Pora dienų vėliau ir kitas bičiulis telefonu vanoja kailį 
redaktoriui, kam tą straipsnį dėjęs, graso net daugiau laikraš 
čio nebepirkti. Pagal jį negalima laikraščiams rašyti nieko 
gera apie komunistų valdomą Lietuvą ir jos laimėjimus.

Kuo tie telefoniniai pasikalbėjimai baigėsi, tepasilieka 
redaktoriaus paslaptis. Visgi malonu yra tai, kad atsirado 
skaitytojų, atsiliepusių nors į vieną mūsų laikraštyje tilpusį 
straipsnį.

Pirmajame straipsnyje apie įspūdžius iš Lietuvos buvo 
duota suprasti, kad bus ir daugiau straipsnių. Kad pirmaja
me yra rašoma tik apie tai, kokie buvo bendri Įspūdžiai tiek 
komunistų gerbėjų, tiek jų priešų, tiek komunizmu nesido
minčių lankytojų. Kodėl reiktų būti nepatenkintiems, jei eilė 
žmonių turi tokius pat įspūdžius? Kodėl apie tai neturėtų 
būti galima viešai laikraštyje parašyti? Kodėl reiktų tokius 
tikrus faktus nutylėti, nuslėpti? Ar tai būtų teisinga? Ar tai 
būtų garbinga? Juk taip daro komunistinė propaganda, o ne 
krikščioniškoji pasaulio spauda.

ŠEŠĖLIAI

Juo skaidriau šviečia saulė, juo ryškesni yra šešėliai. 
Žymiai pagerėjęs Lietuvos žmonių materialinis gyvenimas, 
— labai pabrėžiame: MATERIALINIS gyvenimas svilinte 
svilina akis dvasiniu, politiniu, kultūriniu bei religiniu tautos 
pavergimu, prievartavimu, bei jos karakterio gadinimu. Ta 
yra antroji medalio pusė, Dėl to suminėtos trys rūšys Lietu
vos lankytojų jau nebesutinka. Nuvykusieji džiaugtis komu
nistų laimėjimais Lietuvos pavergimo, prievartavimo ir lais
vės stokos nepripažįsta. Jei kuris jų ką nors ir pastebėjo, 
tai neturi drąsos vyriškai atvirai tai viešai pasakyti. Lietu
vos pavergimą jie paprasčiausiai, nors ir vaikiškai, nuneigia. 
Girdi, Lietuva dabar yra tikrai laisva Tūkstančiai išžudytų 
Rusijos gelmėsna ištremtųjų buvę kraugeriai brolžudžiai, 
liaudies išdavikai, jąis tauta turėjusi nusikratyti dėl savo la
bo. Tai buvusi kaip neišvengiama skaudi operacija. Su ši 
taip galvojančiais mes niekad nesusikalbėaim. Tolimesniuose 
rašiniuose į jų liudijimus nebekreipiame jokio dėmesio, o 
perduodame ką pastebėjo ir aštriai kritiškos komunistinio re 
žimo pfriešų akys, ir tai ką patyrė nei komun zmo priešai, 
nei draugai, o tik savo giminių ir krašto meilės traukiami 
nuvykę Lietuvon, tartum neutralūs stebėtojai, jei tokių galė
tų atsirasti lietuvių tarpe. Abiejų liudijimas vėl sutinka:

LIETUVOJE TEBEPERSEKIOJAMAS TIKĖJIMAS

Tai daroma daug gudriau, paslapčiau, negu Stalino lai
kais. Apie tai byloja Lietuvoje labai apšepusios, apgriuvu
sios bažnyčios, kurioms remontuoti negalima gauti medžia
gos. O jei kur kas tos medžiagos kaip nors-išsirūpina ir baž 
nyčią pataiso, tai susiląukia bausmių. Gaila, kad čia nega 
Mm duoti nubaustųjų asmenų pavardžių, kad nebūtų vėl nu. 
Mausti, kam užsieniečiams išplepėjo ir komunistinę Lietuvą

MŪSŲ LIETUVA______________________
✓

Šakotas Ateitininkijos Medis
Ateitininkų kongreso darbo 

posėdis įvyko šeštadienį po
piet, Jaunimo centre. Jam pir 
mininkavo iš Vokietijos atvy 
kęs dr. J, Norkaitis.

1600 MOKSLEIVIŲ AT-KŲ
Apie moksleivių ateitininkų 

veiklą pranešė Alg. Puteris iš 
Toronto. Pasidžiaugė sėkmin
ga stovykla Dainavoje, <kur 
Kristus buvo su mūmis>. Dė
kojam, per ištisus metus dir
bantiem su ateitininkais, ypač 
dvasios vadui kun. G. Kijaus- 
kui, S.J., sendraugiam, pagrin
diniam patarėjui Kolyčiui, siu 
dentams. Įvertino kun. St. Y- 
los suorganizuotos žiemos kur 
sus. Linkėjo sėkmės naujam 
pirm kui Eug. Girdauskui.

Moksleivių s gos yra arti 
) 600 narių, 25 kuopos.

STUDENTiŲ ENTUZIAZMAS

Stud. A. Kazgaitis pranešė 
apie stud, ateit, s-gą. Ji turi 

12 draugovių Toronto drau
govė yra pakeliui j dinamiš
kiausią. Iš viso narių yra 
apie 300. Buvo leidžiamas žur 
nalas «Gaudeamus». Per dve
jus metus suruošti dveji kur
sai ir dvi stovyklos, kurios 
pasižymėjo nuotaikinga dva
sia. Pirmoje stovykloje daly 
vavo 40, o pneškongresinėj 
— pe»r 100. Planuojama pagy 
vinti ryšius su užsienio kuo
pomis. Trūksta dvasios vadų. 
Yra vilčių, kad ateinančių 
penkerių metų bėgyje ateiti- 
ninkija gyviau užsikrės Kris
taus idealais,

ATEITININKAI SDNDRAUGIAI

Apie sendraugių veiklą pra 
nešė dr. Ant. Sužiedėlis, Su
darytas sendraugių sąrašas 
siekia 1397, bet tai dar nepd 
nas, Apskaičiuojama, kad iš 
viso yra apie 1800. Bent ket
virtadalis nepriklauso jokiam 
skyriui. Planuojama sudaryti

apšmeižė
Valdžia taiso tik tokias bažnyčias, kurias nori parodyti 

užsieniečiams turistams, kaip žymius meno kūrinius ar ku
rtas paverčia muziejais. Pavyzdžiui Vilniuje Šv. Pet o ir Po. 
vilo, šv. Kazimiero bažnyčios, Katedra. Juk pats religijos 
reikalų komisaras Rugienius pripažįsta, kad ietuvoje da
bar yra 200 bažnyčių mažiau, negu jų buvo prieš karą.

Nei tėvams, nei kunigams nevalia mokyti vaikus religi
jos, nevalia vesti juos bažnyčion ir sakramentu iki 21 metų 
amžiaus. To draudimo nepaisančius, ypač kunigus, baudžia 
didėlėmis piniginėmis bausmėmis ir atima leidimą atlikinėti 
kunigo pareigas, net mišias priva iai laikyti,

Porai pripažinti vyskupų neleidžia laisvai valdyti savo 
vyskupijas, negali lanky i parapijų ir ten duoti sutvirtinimo 
sakramentą. Negali savo nuožiūra laisvai skirti kunigus, kle 
bonūs. Turi atsiklausti bedievio Rugieniaus!

Iš buvusių trijų seminarijų palikta tik viena, bet ir jai 
atimti namai. Jai leidžiama priimti tik 30 klierikų. Norintieji 
seminarijon įstoti jaunuoliai turi gauti komunistų partijos ir 
kokių ten komisarų leidimą, kurį e ą labai sunku gauti,

Visiems mokyklų mokytojams, profesoriams, valdžios 
valdininkams, mokiniams ir studentams draudžiama eiti baž
nyčion, priimti sakramentus. Tai darantieji turi slapstytis, 
jei nenori nustoti savo vietų, tarnyboje, ar mokykloje.

Lietuvon įvažiuojant eįi rūpestingiausiai iškratomi, ar 
neatsiveža religinių knygų rožančių kryželių, paveikslėliu. 
Kas vežas tik vieną — neatima, jei tai jo paties naudojama. 
Bet nevalia vežti tokių dovanų saviesiems

Visa tai yra faktai, kurių neneigia nė Lietuvos komunis 
tų spauda. O ar tai nėra religijos persekiojimas, sąžinės lais 
vės varžymas? Vienas iš buvusių Lietuvoje rašo, kad jį labai 
sujaudino, ir šiandien dar negalįs pamiršti, kaip vienas la
bai nuo komunistų nukentėjęs, bet žmonių labai mylimas ku 
nigas jam labai gailiai verkdamas pasakojo, apie begėdiš
kai persekiojamus tikinčiuosius, .kunigus. Tos subrendusio 
vyro-kunigo ašaros padariusios jam didžiausio nebeišdildo
mo įspūdžio

Situs Lietuvos lankytojų religijos persekiojimo įspūdžius 
patvirtina pati komunistų partijos ir komsomolų spauda Jie 
kartkartėmis puola tikinčiuosius, iš jų tyčiojasi, savo partie 
čius ragina žiūrėti ko daugiau jaunimo atitraukti nuo religin 
gų tėvų, budėti, kad jaunioias, draugai nevaikščiotų bažny
čion Tam yra tp giami bedievybės kursai, šaukiami privers 
tiniai mokytojų suvažiavimai kur jiems duodama pipirų už 
per menką rūpinimąsi skleisti bedievybę, kur mokinami 
kaip varyti priešreliginę propagandą. Tuo tarpu religijos ats 
tovams, vyskupams, kunigams ir žmonėms neleidžiama turė
ti nė vieno savo reikalams laikraščio, nė aispaudinti kate
kizmą ar Šventąjį Kaštą. -

Prievart vimas žmonių sąžinės yra pati žiauriausia, oe- 
žm'miškiausia ir nekultūringiau8;a vergijos forma, ir ji te
beviešpatauja Lietuvoje Jokie dešromis, kumpiais, pyragais 
ir degtine bei vynais apkrauti stalai to neatsvers, nepatei
sins ir nenustelbs.

Yra Lietuvoje ir daugiau juodų šešėlių. Apie juos kitą 
kartą.

________1970 m. lapkričio 26 d 
centro skyrių. Norima pagy
vinti ryšius su moksleiviais 
ir studentais bei su visuome
ne. Jaunimo stovyklose pla
nuojama turėti sendraugių 
atstovus, o sendraugių stovy 
klose — jaunimo.

Numatyta periodiškai kreip 
tis į ateitininkus įvairių ak
tualijų klausimais ir jų nuo
mones skelbti viešumon. Pra
nešimą, kaip ir studentų ats 
tovas, baigė «Garbė Kristui».

IŽDAS

Apie Ateitininkų federaciją 
pranešė reikalų vedėjas dr. 
L. Bajoriūnas. Ateities litera
tūros fondas, Ateities leidy
kla, šalpos fondas naudojasi 
atleidimu nuo mokesčių. Nuo 
1968 m. kovo 11 d federaci
jos valdyba turėjo 3305 dol- 
pajamų ir 2728 dol išlaidų. 
Kasoj 577 dol. ir 1600 Lito 
akcijų.

FEDERACIJOS VADO 
PRANEŠIMAS

Dr. J Pikūnas pranešė apie 
Ateitininkų federacijos veiklą 
nuo 1967 m., kada buvo su
daryta nauja valdybą. Gyvy
biniu uždaviniu laikytas moks 
leivių ir studentų sąjungų sti
prinimas. tiekiama sudaryti 
pilnutinę vertybių ir ideologi
nio auklėjimo programą. Šioj 
srity di ug pasidarbavo kun. 
8 . Yla ir kdn. G. Kijauskas. 
Išleistas «Jaunučių vadovas», 
Pabrėžiamas ugdomasis ir kū 
rybinis ateitininkijos pobūdis 
Tai ypač svarbu, kai aplinko
je jaučiamas krikščionybės 
vertybių atnetimas. Federaci 
jos rengiamas kongresas pa. 
žadino lietuvišką misionieriš
kumą

R, Laniausko ir A. Puterio 
vadovaujamos moksleivių vai 
dybos dirbo labai sėkmingai. 
Studentai šio krašto nuotaikų 
poveiky pergyveno krizę, bet 
dabar A. Razgaičio vadovybė 
je jaučiamas naujas tempas 
Send-augių valdyba, vadovau 
jama prof. A. Sužiedėlio, ypač 
stipri ir daug vilčių teikianti, 
Gerai pavyko \Aokietijos atei
tininkų suvažiavimas.

J. Faškaus ir A. Žukausko 
vadovavimo darbai šį kongre
są rengiant — dideli. Ta pa 
ti padėka priklauso P. Žum- 
bakiui ir kun. G. Kijauskui 
už studentų stovyklos organi
zavimą.

Ateitininkai leidžia apie 15- 
ka laikraštėlių. Įsteigtas spa-i 
dos referento postas. Dėkojo 
«Draugui už dėmesį ateitinin 
kams ir kongresui. Ypatinga 
dėkojo kun. K. Barauskui, Ki 
Bradūnui, kun. J Prunskiui.

Tebesame gyvi <ir grumia- 
mės su šio laiko Kliūtimis. Vi 
si nariai parodė daug susirū
pinimo ate tininkijos ateitimi, 
Dėkojo ateitininkų leidyklos 
direktoriui kun. V Dabvšiui.

Federacijos posėdžiai užsi
tęsdavo iki 10 valandų, Vie 
nerių metų laikotarpy suruoš, 
ta 8 vasaros stovyklos, po 2 
ir 3 moksleivių ir studentų 
suvažiavimus, 3 4jideolog. kur 
sai, Daug švenčių Ir kitų pa 
rengimų.
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Músu JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

IS namu, iŠ miesto i gamta
Mokslo metų pabaigoje tėvų, vaikų ir mo

kytojų akys krypsta j vasarą, į tą laikotarpį, ku 
rį Donelaitis kitais laikais ir kitose sąlygose pa
vadino «Vasaros darbai».

Daugumas galvoja: <Ką vaikai vasarą veiks 
kad nereikėtų gatvėje dykinėti?» Mitins lietu
viams kyla dar rimtesnis klausimas: «Kaip gali
me vasaros progomis pasinaudoti, kad mūsų vai
kai ir jaunimas ®eitų j gyvenimą su prasmingu 
turtu kuprinėse?»

Lituanistinės mokyklos ir mokyklėlės veikia 
visuose kraštuose, kur yra didesnis lietuvių bū
rys. Išeivijoje nepakako mokyti tik mokyklinius 
dalykus; istoriją, geografiją, gramatikos taisyk
le» Mokyklų programą visur papildo tautiniai šo 
kiai, dainos, lietu’dika muzika, darbeliai ir uždą 
viniai, paiodėiės. kalėdinės Eglutės, mokyklos 
šventės, žaidimai. Visa ai duodama, kad vaikai 
savo >g mtą ir iš tėvų paveldėtą tautyoę galėtų 
neštis per gyvenimą.

Dar svarbiau, per lietuvišką mokyklėlę tė
vai ir mokytojai stengiasi vaikams įteikti nuo
taiką, palankią tėvynei, tautos problemoms ir vi 
su lietuvių ateičiai. Jeigu geografija dėstoma 
tiksliai, bet kartu ir su užsidegimu ir nuoširdžia 
meile Lietuvai, vaikai atsimena mokytojos nuo
taiką ir pažiūras daug ilgiau, negu ežerų skaičių 
ar kalnų bruožus.

Du budai atsiliepti į musų jaunimo proble
mą: Kišti galvą j smėlį arba registruoti vaikus ir 
jaunimą stovyklai ir dalyvauti stovyklų naudai 
vakarienėje grupdžio 5 d.

perkelti į gamtą, į stovyklą. Visuose kraštuose, 
kuriuose veikia mokyklėlės, lietuviai tėvai savo 
vaikus siunčia į vasaros stovyklą kurioje litua 
nistinės žinios ir nuotaikos išgyvenamos labai 
ypatingoje vaikų ir suaugusiųjų draugystėje O 
kas vasarą susidomi stovykla, žiema nori eiti į 
mokyklą.

Mūsų vasaros stovyklos, viena jaunimui, ki
ta vaikams, yra proga įtraukti jaunimą iš visų 
miesto sričių, kad susipažintų, susidraugautų, 
kad pabūtų nors kiek lietuviškoje aplinkoje už 
šeimos ir mokyklos ribų Po šios vasaras stovy
klų ga; pasiseks daugiau vaikų įtraukti į litua
nistines mokyklėles. Gal net išdygs kokie studen 
tų amžiaus jaunimo kursai, seminarai ar disku
sijos.

Vienas brazilas man sakė: mokėti tik vie
ną kalbą tai likti nekultūringu Lietuvių jauni
mas gabus ir gali daig kur daug kur dalyvauti, 
daug ką išmokti ir daug veikti.

Vasaros stovykla yra proga visiems lietu
viams, net ir tiems, kurie vaikų neturi ar kurių 
vaikai jau sukūrė savas šeimas* padėti vaikams 
ir jaunimui pasisemti lietuviškos kultūros Šalia 
tėvų gali prisidėti seneliai, giminės, krikšto tė
vai, padėdami šeimai su reikalingomis išlaido
mis ir ragindami savuosius vaikus bei jaunimą 
užsirašyti stovyklai.

LAIKAS; jaunimui nuo 14 metų ir studen
tams — sausio 5 12. Vaikams (nuo 8 iki 14 me
tų) — vasario gale.

VIETA; ACM Billings stovykla, São Bernar
do do Campo.

MOKESTIS: Pirmas 90 kr., antras 70 kr.’ 
trečias iš tos pačios šeimos 40 kr.

TEG STRACIJA: 25 kr. įskaitomi į stovyklos 
mokestį, sumokami užpildant registracijos lapelį. 
Visos žinios ir registracijos lapai klebonijose ir 
pas organizaci ų vadovus.

TALKA; Stovyklos mokesčiui sumažinti gruo 
džio 5 d., 20 vai. Vila Zelinos jaunimo namuose 
vakarienė. Pakvietimai klebonijose ir organiza
cijų valdybose

KLAUSIMAI APIE STOVYKLAS

1. Ar būtina, kad vaikai mokėtų lietuviškai 
kalbėti?

— Į stovyklas priimami lietuvių vaikai ar 
anūkai. Stengsimės kad mokantieji lietuviškai» 
galėtu daugiau išmokti, o nemokantieji, kad iš 
moktų lietuviškų dainų, tautinių šokių ir lietuviš 
kų darbelių.

2. Kaip su tomis šeimomis, kurioms gali bū 
ti sunku sumokėti visą stovyklos mokestį?

— Ruošiama stovyklos naudai vakarienė 
gruodžio 5 d, 20 vai. Vila Zelinos jaunimo na
muose. Jeigu dalyvaus kiekvienas l etuvis, ku
riam rūpi mūsų jaunimas, stovyklos mokestis ga 
Ii sumažėti net pusiau. Tikimasi paramos ir iš 
lietuvių organizacijų.

3. Ką jaunimas ir vaikai veiks stovyklose?
— Stovyklos programa labai įvairi. Sudary
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sime grupes pagal amžių. Nu 
matyt-a Lietuviškos dainos, tau 
tiniai šokiai, rankdarbiai ir 
darbeliai, pamaldos, stovyklos 
laikraštėlis. įvairūs žaidimai 
ir sportas, maudymasis, vaka
rinės programos. Vyresnieji 
suruoš diskusijų ir pasitarimų 
klausimais, kurie jiems rūpi.

4 Kas bus už stovyklauto
jus atsakomingas?

— Stovyklos ruošoje daly
vauja abiejų parapijų kunigai 
ir o«ganlzacijų atstovai. Pačio 
je stovykloje bus bent po vie 
ną suaugusį aštuoniems vai 
kame ar jaunimui. Bus ir mu 
zikos mokytojas, sporto ve
dėjas ir kiti.

5 Kiek vaikų galės dalyvauti stovyklose?
— Jaunimo stovykloje vietos yra 72 daly

viams. Vaikų stovykloje maždaug tiek pat. Dėl 
vietos nereikia rūpintis. ' •*

6 Ar bus gera priežiūra prie ežero, kad bū 
tų saugu vaikus leisti į stovyklą?

— Priežiūra prie vandens bus griežta, kad 
tėvai neturėtų rūpintis. Naudosime vadinamą 
«porų» sistemą ir vaikų vardų lentelę, kad visa 
da žinotumėme, kas vandenyje maudosi, Nemo
kantieji plaukti turės progos šmokti.

7. Ką vaikai turės pasiimti į stovyklą?
— i stovyklos mokestį įskaitytas maistas ir 

visa kita Reikės pasiimti tik paklodes ir antklo
des, rankšluostį, asmeninius dalykus ir muzikos 
instrumentus.

Organizacinis komitetas.

PIRMOJI PARAMA STOVYKLAI
Malonu pranešti, kad atėjo 50 dolerių čeki* 

stovyalai paremti. Jį atsiuntė šeši jėzuitai klie
rikai iš Bostono. Per keletą mėnesių jie taupė 
savo asmeninius ir namų pinigus, atsisakydami 
geresnio maisto, eiti į kiną, kitų pramogų ir as
meninių pirkinių, kad sutaupytais pinigais galėtų 
tų paremti kokį nors vertingą. Žinodami, kad čia 
Brazilijoje tie pinigai galėtų būti naudingi, jie 
atsiuntė savo santaupas mums padėti.

Mūsų nuoširdi padėka geraširdžiams klie-. 
pikams.

Antanas Saulaitis, S. J.

S i ATMENA ; 1. Brazilijos kaimynas į pietus 
2 Jis, moteriška giminė, 3. Mūsų tėvų kraštas,
4. Brazilijos didžiausias miestas, 5. garsus baitas 
S Paulyje yra Vila.., 6. kad (lotyniškai), 7. siun
čiu laišką... (moters vardas), 8. laukinis žmogus 
nešasi tai (ginklas', 9. Los Angeles visuomenė 
(sutrumpintai), 10. pirmosios raidės žodžio «sus
pausti", 11. tas (moteriška giminė). 12. pirmoji 
abėcėlės raidė.

IŠILGAI: 1. Pietų Amerikos didžiausia vals
tybė, 2. «Žygiuojame — daina", 3. Kas svarbiau 
šia šeimoje, 4. «...šarka ant tvoros, nesuvaldo uo
degos. arba Brazilijos indėnų giminė, 5. lietuvai
tės gėlė, 6. ką sako žydas, 9. tūkstantis kilogra 
mų, 10. mergaitės varčias, 11. kas dieną šviečia, 
12. nustebusio išsireiškimas, 13. anas (moteriška 
giminė), 14. ne aš, bet. .į 15. ką tėvai augina, 16. 
pirmoji raida žodžio «Amerika>, 17, aš (angliškai)
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Redaktoriau,
Duodi man vėjų, Gerb. M L 

Redaktoriau, kad aš nebera
šau Jūsų laikraščiui. Bet koks 
išrokavimas rašyti, kai mano 
rašinius taip retai teatspaudi? 
Arba juos taip ištaisai, taip 
nudailini, nūšvelnini, kad aš 
jų nė atpažinti nebegaliu! At
rodo, kad Sveikas, ar Jūsų 
skaitytojai baisiausiai baido
tės kiekvieno stipresnio, spal 
vingesnio, įdomesnio žodelio 
ar sakinio. Būk gerutis, ir pa 
siskaityk kaip gražiai, kaip 
sultingai rašo net kiti mūsų 
didieji žurnalistai, su kuriais 
aš nė iš tolo negaliu lygin
tis! Ir jų raštus spaudina ro
dos kultūringi ir net pažan
gūs lietuvių laikraščiai! Štai 
tik pora pavyzdžių:

JUOZAS BALTUŠIS

Lietuvoje rašytojas Juozas 
Baltušis, vienas iš pačių žy
miausių dabartinės literatūros 
puoselėtojų, vartoja tokius 
žodžius savo raštuose, kriti
kose ir pokalbiuose su kitais 
rašytojais ir kritikai*:

«Skystakiyni tu, kiauračvi- 
ki, nupeipėli tu nelaimingas! 
Kačiažindi šunalupi, mėšla- 
rausi tu, apdergtkuluiį kad tu 
surugtum, kad tu sukeptum, 
skradžiai žemę, kad prasmeg 
turn, visus takus sau dergtum! 
Kad tau bamba išsiverstų, de 
vynios čemeryčios kad tave 
griebtų, kulnai tau kad atsi
suktų, pakinkliai susivytų, vir 
tos bulvės kad neprarytym, 
kad sužvairėtum ir sušleivė- 
tum, kad po mirties tau ož- 
V js kapą nutryptų».

Na, ar tai ne vyriškas žo
dynas? Ar ne aukšta kultūra? 
Manytum, kad tokia kultūra 
klestėti gali tik bolševikina- 
moje tėvynėje. Kur tauu! Kuo

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

Pasimokyk!
mes pasaulyje besiblaškantie
ji kultūrininkai menkesni už 
Lietuvoje rašalą liejančius? 
Netikit? Na, tik pasiskaitykit 
šių literatūros perliukų, su
rankiotų iš jei ne paties libe
raliausio ir pažangiausio trem 
tinių rašytojų, tai bent iš la
bai pažangaus —

BRONIAUS RAILOS

Savo knygoje «Dialogas su 
lietuviais» jis duoda tokių pa 
vyzdžių; «Dvokalas, paplavos 
pašlemėkai, snargliavimas, lie 
žuvienes jovalas, vulgarus 
pliurpalas, bliūdlaižiai, absur
dų jovalas, spiaudalas, cha
mizmas iš vidurio miško, nea 
pykantos kliedėjimai, pieme
niškas liežuvio kaišiojimas, 
socialistinio režimo antsnukis 
prakalbų putos, suseilintos teo 
rijos, pašvinkusių kepenų 
bliurbtelėjimas, maištaujan
čios tulžies visiškai idiotiškas 
sugurgimas, pliurpalų taškyto 
jai. Jie gali dvigubi, netepti 
lįsti okupantui į užpakalį. Pro 
pagandinis plepalas, degene
rato tyčiojimasis, idėjos eunu 
chas, baliucinuojantis krikds- 
mas, nuseiliati mislijimai, dva 
ainis išsikastravimas, grandio 
zinė kvailybė, degeneracijos 
pasikapstymai, maskolicių kvi 
slingų enkavedistinis žmog
palaikis.»

VYT. ALANTO PAVYZDŽIAI

O štai lietuvių žurnalistų 
pirmininkas, rašytojas, drama 
turgas Vytautas Alantas savo 
knygoje «Nemunas plaukia 
per Atlantą», kad lygybės lai 
kais moterys nesijaustų nūs 
kriaustos, vartoja tokius ma
lonius žodelius, apie jas ra’ 
šydamas;

«Šunbajorė, niekprotė, tul- 

žienė, kreivaklišė. pikteiva, 
vištaprotė, kvakna, skretena, 
traila, kleketa, nevala, rėkia, 
suoslė, krioga, netikša, skėt- 
ra, švankšlė».

Belyginant tų žodynų karak 
terius, reikia pripažinti, jog 
J. Baltušio ir V. A anto per
ai yra klasiškesni, remiasi 
abiau tautiniais motyvais, o 

Br. Railos jau kiek moderniš- 
kesni, pažangesni laimėjimai.

Po visų tų pavyzdžių, Mie 
lasis Redaktoriau, ar nėra aiš 
ku, kaip vidudienį, kad rei
kia vartoti kuo daugiau pana 
šių žodžių, sakinių? Juk pa
minėti rašytojai yra laikomi 
vieni iš įdomiausių? O kas be 
liktų įdomaus, jei išmestom 
iš jų rašr.ų visas tas gražy
bes? Ir kai pats išmeti iš ma 
no rašinių kiekvieną sultin- 
gesnį ir lietuviškam kaimuį 
artimesnį žodį, kaip aš į aliu 
rašyti «Mūsų Lietuvai» ir lik 
ti Ponas Kitoks?

'’alauk, palauki Nukniaukęs 
šiek tiek laiko nuo kitų dar 
bų, aš pačiam sustatysiu vi
sus gražiausius, jd> miausius 
ir stipriausius žodelius ku
riuos vartoja gerieji S. Paulo 
rašytojai «Naujienoms «Ar
gentinos Lietuvių Balsui» ir 
dar kaikam? Bet ar tai Įdėsi?

Baigdamas noriu dar kartą 
pasibelsti į Ta i stos širdį ir 
vaizduotę. Niekas nemėgsta 
sausų, išdvokusių, be sulčių, 
be kvapo vaisių, gėrimų ir 
raštų. Todėl nenori skaityti 

x (pabaiga iš 2 pusi.)

šiltai sutinkame. Jie gali būti 
ne tik suvažiavimų dalyviai, 
bet ir paskaitininkai. Džiau
giuosi, kad Toronto suvažia
vime šiltai buvo sutikti ir ne 
mūsų nariai paskaitininkai.

— Kokie jūsų santykiai su 
kitokiais lietuvių moksliniais 
sambūriais?

— Labai geri. Su Lituanis
tikos instituto pirmininku dr. 
V. Maciūnu ir susirašinėju, ir 
asmeniškai prie progos susi
tinkame; su ALIAS (Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek 
tų sąjunga) palaikome šiltus 
kontaktus. Žinoma, laiko sto
ka neleidžia plačiai išplėsti 
ryšių, bet, kiek sąlygos lei
džia ir reikalas skatina, ry
šius palaikome.

J. Pr.

«Mūsų Lietuvos», kad čia vi
sas stilius perdaug «kultūrin 
gas», kunigiškas, atsilikęs nuo 
moderniųjų rašytojų stiliaus! 
Pradėkit rašyti, kaip čia ro
do didieji mūsų rašybos pa
vyzdžiai. kad jūsų kalba bū
tų įdomi ne tik plakelius 
mėgstančioms mūsų poniu
tėms bet ir patiems kud- 
liams-hipiams — pamatysit, 
kaip greit pakils Jūsų iaikraš 
čio prenumerata!

Jums drąsos 1 nkįs
Ponas Kitoks

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišoaas, 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: RuaJua 
tindiba, 20 Parque da Mookt 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 2(i 
šeštadieniais 14 vai

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
muose, šeštadieniais 15 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadit 
niais 8,10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 t 
mišios;

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 val.;
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 vai.,
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 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

x São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

f teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina 
__—.____________

«MŪSŲ LIETUVOS» RE 
□AKCIJAI IR ADMINISTRA 
CUM, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAlS 
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.

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARBIOJO VANDENS LINDOYA

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

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

Caixa Postal 3967 — S A <» P A U I o

S ■“<

I

5



UA JUATINDIBÂ. 20 — P. DA MOÓCA — SÃO ‘PAULO, 13

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Lapkričio 28 d. 16 vai. šau
kiamas Bendruomenės Tary
bos posėdis svarbiems reika 
lama aptarti. Visi nariai pra
šomi būtinai dalyvauti.

Posėdis bus Tėvų Jėzuitų 
patalpose, Rua Juatindiba, 20 
Parque da Moóca.

Juozas Čiu instas
B. L. B. Tarybos pirmininkas 
na—n iinOMMli

PADĖKA
\

«Aušros» chorui už įspūdin
gą giedojimą šv. Mišių Kate
droje lapkrįčio 8 dieną, p. 
Magdalenai Vinkšnaitienei ir 
jos vadovaujamiems žilvitie- 
čiams bei kitam jaunimui da
lyvavusiam iškilmėse tauti
niuose rūbuose nuošircžiau- 
siai dėkojame.

Jums ir visiems mišiose da 
lyvavusiems Aukščiausias te
atlygina už pasišventimą bei 
maldas prisimenant komuniz
mo kankinius
Br. L. Bendruomenė ir Pabal

tijo Tautų Komitetas

VZefina
Lapkričio 19 Zelinos bažny 

čioje sužituokė Zita Kontau- 
taitė, Vaclovo Kontauto duk
tė su Cezariu Bonesi Sutuok
tuves laimino prei. Pijus Ha- 
gažinskas. Po sutuoktuvių bu 
vo šaunus ^priėmimas Jauni
mo Namuose.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ
i ROLiJOS PIKNIKAS

bus lapkričio 22 dieną Praia 
Grande. Autobusai išvažiuos 
iš Zelinos ir iš Gasa Verde, 
Išvažiavimo valandos įrašytos 
bilietuose. Juos galitpa įsigy- 

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

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

Atende-se coro hora marcada
' DR. JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Conaultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63 5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINĄ

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

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Casa Verde pas p p. Matelio 
ni m 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
n—n 
ii—MMIlii

Šv. Kazimiero parapijos li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas pramanomas 
sekmadienį, gruodžio 13 die
ną po 17 vai. mišių Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Programoje 
bus mokinių deklamuojami ei 
lėraščiai, muzika.

Pamokos pasibaigs lapkri 
čio 28 d. Kitais šeštadieniais 
mokiniai ruošis šiai progra
mai ir mokysis gaminti įlietu 
viškus, kalėdinės eglutės pa 
puošalus šiaudinukus 
n—b ÜDBãflWI

«Aušros* choras kalėdinei 
programai mokinasi keletą iš 
Lietuvos gautų kalėdinių gies

ių ir naujų dainų. Todėl vi 
si choristai prašomi neapleis 
u repeticijų, Chorui labai rei 
kalinga daugiau tenorų. Bal
singi vyrukai ir vyrai kvie
čiami prisidėti.
11—11 
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T. J Giedrys paskutiniame 
Šiomis dienomis gautame laiš
ke praneša, kad jų tautinių 
šokių šokėjai «Ąžuolynas» ti
krai bu- S. Paulyje sausio 
viduryje. Šiuo metu vedami 
pasitarimai, kad «Ąžuolynas» 
pasirodytų ne tik lietuviams, 
bet ir brazilams. Šokių an 
samb is savo programoje tu
ri 15 šokių.

Su šokėjais atvyks ir daini 
ninku aštuoniukė-oktet-s.

Jaunimo ir palydovų bus

■Lietuvių jaunimo stovyklai lėšoms sutelkti 
VAKARIENĖ

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

Pakvietimai klebonijose ir pas organizacijų valdybas.

apie 40 žmonių. Kadangi uru
gvajiečiai atvyksta savo hėšo 
mts ir nereikalauja iš mūsų 
jokio atlyginimo, tai būtų vi
sai teisinga, kad mes j ems 
parūpintumem hent nemoka 
mas nakvynes. Todėl šv. Ka 
zimiero parapijos kunigai la
bai prašo visus, kas galite 
priimti ir pernakvinti po vie 
ną ar po du jaunuolius.

KNYGOS

Gauti nauji leidiniai. VERS
MĖS ir VERPETAI. Bronys 
Raila. Akimirksnių kronikos 
3, Broniaus Ir Antaninos Bud 
ginų leidinys. 351 pusi, Kaina 
5 dol. Autoriaūs stilius labai 
gyvas, sklandus, įoomus. Ap
rašo tautos rezistenciją, rėžis 
tencijos organizacijas, paski
rus asmenis, ir kitas mūsų 
tautos problemas.

GEROJI'VASaRA. Česlovas 
Grincevičius. Mozaikinis ro
manas lšle>do Lietuviškos kny 
gos klubas. 263 pusi. Kaina 
5 doleriai.

Autorius nepaprastai vaiz
dingai ir linksmu stilium^apra 
šo Nepriklausomos Lietuvos 
mažo miestelio aplinką ir jo
je atostogaujantį studentą. Kas 
yra gyvenęs Lietuvoje, tam 
knyga bus tikras malonumas 
pasiskaityti, alės gardžiai ir 
daug prisijuokti.

Abi knygas galima gauti pa 
siskolinti šv. Kazimiero para
pijos knygyne

' GIMTADIENIAI

•Juozas Skurkevičius (lapkr. 
21), Stefanija Saldienė (22), 
Inž. Mitrulis (22), Elvira Gu- 
deliauskas (23), Longinas Gai 
galas (23), Pranas Braslaus- 
kas (24), José Celso Galvãc 

ŽOLINOJE 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!

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 į patį savininką krautuvėje.

(24), Vanda Meškauskienė (25) 
inž. Pranas Šukys (26), M. 
Bultvidienė (27).

Visims laimingų ilgų metui

PALAIDOT';

Besidarbuodama aplink na
mus ir sodindama daržoves 
pasijuto negerai ir tuojau pat 
mirė bebaigianti 80 metųj 

MAR JA STANKEV'ČIENĖ- 
GRUŽAUSKAJTĖ.

Kilusi nuo Kėdainių, ilgo
kai gyveno Vila Paccini. Pa
laidota Santo Amaro kapinė
se lapkričio 8 d, Liko trys 
dukterys, vienas sūnus ir pen 
ki anūkai.

Lapkričia is palaidotas For 
mozos kapinėse 86 metų su
laukęs

JUOZAS AŽUSlEkNIS
Kilęs iš Vaizdelių kaimo, 

Panevėžio apskrities, Brazili
jon atvyko 1929 metais- Gy
veno Vila Paulina. Liko duk
terys Jadzė. Elena, sūnūs Via 
das, Leonas Stasys, Petras ir 
keletas anūkų. Žmona mirė 
prieš 8 mėnesius.

UŽSIMOKĖJO UŽ M, L.

Po 20 cr.: Antanas Kuzma, 
Aleksandrui-° Mikalauskas, Ona 
Pieškaitytė, VI. Viiutis, Jonas 
Tyla, Joana Mereckaitė Nas
cimento 10 cr. už pusę metų, 
naawaagii 
ÜKEacscii

KUR KLAJOS VAIKAI?

Jau nebetoli vasara. Kur 
dėsi t savo vaikus? Ar jie visą 
laika bastysis po gatves? Ko
kia bus iš to nauda?

Leiskit savo vaikus į jiems 
rengiamą stovyklą, kaip apra 
šyta šio numerio 4 puslapyje.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

Stovykloje jie ir smagiai pa 
ilsės, ir susipažins su kitais 
lietuvių tėvų vaikais ir be- 
žaizdami, besportuodami iš 
moks lietuviškų dainų, šokių 
ir kitokių kultūringų dalykų.

Kad galėtų ko daugiau vai
kų dalyvauti stovykloje, reika 
linga padėti vargingesniems. 
Todėl yra rengiamas balius. 
Ar jūs į tą balių fnueisit, ar 
nenueisit, vistiek paimkite pa 
kvietimą ir paaukoki!. Jei jūs 
neturit savo vaikų nusiųsti į 
stovyklą tai padėkit kitiems 
neišgalintiems juos siųsti. Iš 
anksto ačiū!
nassMMn 
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PIRMI AUKOTOJAI.

Bražinskų bylai ginti reika
lingi pinigai advokatams ap
mokėti. Todėl visame pasau
lyje lietuviai sukruto aukoti. 
Ir S. ’’nulyje jautrios širdys 
jau atsiliepė Domininkas Lau 
cius paaukojo 25, Jonas Dim 
ša 30 Pavardės prašo neskelb 
ti p. Z. 50 kr. Aukoti galima 
ar per Lietuvių Bendruome
nės iždininką p. Joną Jodelį, 
ar per ML redakciją, ar tie
siai nusiųsti šiuo adresu; pri
dedant, kat tai Brazinąkų rei
kalams.
nnwr—ij 
UHUEKfiaii

(LIETUVIŲ JAUNIMAS 
PASAULYJE)

Lietuvių Dienose Australi
joje, šiemet vykstančiose.-Mel- 
bourne, skiriama išskirtinė ir 
pirmaujanti Oeta jaunimui. 
Kiekvienas miestas pristatys 
savo dūlį: Adelaidė šokių ir 
dainų pynę, Canberra chorą, 
Geelong instrumentalistus Ho 
bart pianistę, Melbournas jau 
nimo grupę ir išraiškos šokį 
Perthe pynę «Sekminių vaka
ras», Sydnėjus veikalą «Ilge
sys Tėvynei».

Melbourne, Australijos aka
deminė korpn acija Romuva 
rengia studentams ir jaunimui 
paskaitų cikią. Numatytos šios 
paskaitos, kurias seka disku
sijos ir kavutė; Lietuvių ir lat 
vių kalbotyra, Lietuvių išeivi
jos prasmė, Dabartiniai arche 
ologiniai jkasinėjimai Lietu
voje.

Lietuvių Katalikių Moterų 
draugija Melbourne įsteigė 
vaikų darželį, kuris veikia 
tris valandas šeštadienio ry
tą. Dalyvauja 22 vaikučiai tarp 
trijų ir penkerių metų, moky
tojauja trys mokytojos.

Regina Prūsaitė, gyvenanti 
Illinois valstijoje, baigė ispa
nų kalbos mokytojos mokslą 
garbės sąraše. Mėgsta kny
gą, meną, muziką. Yra kelia
vusi Europoje ir Pietų Ame
rikoje. Puikiausiai kalba lie
tuviškai, angliškai, išpanii- 
kai ir vokiškai.
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