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“Gražinkite Lietuvai Nepriklausomybe”
Pasakė Simas Kudirka

PLAČIAJAME PASAULYJE
B A R E i N

Ši maža arabų valstybėlė 
paskelbė savo nepriklausomy 
bę. Joje vieni didžiausių naf 
tos šaltinių.

JORDANAS.

Sirijos kariuomenė susikir
to su jordaniečiais. Jos padė
tį parėmė Izraelis, nes Biru 
įsikišimą laiko įmaišimąsi jos 
reikaluose.

ISLANDIJA.

Naujoji kairesnė valdžia 
įsakė atitraukti JAV karinę 
stotį, iš kurios sekami sovie 
tų laivyno veiksmai šiauės 
Atlante.

BERLYNĄ-

Pereitą savaitę Berlyno sie
ną nukako 10 metų per ku- 
riuos žuvo 65 asmens, bandę 
pabėgti. Drieš jos pasta-ymą 
apie 200 OOOJrytų vokiečių pa
sprukdavo į vakarus.

SUDANAS.

Valdžia medžioja ir šaudo 
komunistus, kad išvengti kitų 
kraštų įtakos vidaus politiko
je. Net Lietuvoje sovietai šau 
kė protesto mitingus.

SOVIETŲ SĄJUNGA

Mokslininkai sprogdino ato
minę bombą, kuri gali būti 
iš satelito paleista žemėn, 
Joks kitas kraštas tokių gin
klų neturi.

Mirė Žymus lietuviai
Venecuelos Lietuvių Ben

druomenės vienas iš steigė
jų, Jurgis Bieliūnas, mirė li
goninėje Salzburge. Austrijo. 
je, rugpjūčio 5 po operacijos 
ir ilgesnės ligos. Palaidotas 
greta savo sūnaus Salzburge- 
Venecuelos lietuviai susirin
ko gedulingoms pamaldoms 
Maracay mieste rugpjūčio 8.

Bieliūnas virš 20 metų ėjo 
įvairias pareigas Bendruome
nėje, savo ištekliais rėmė vie 
tinę ir platesnę lietuvių vei
klą. Būdamas japoniškos lai
krodžių bendrovės atstovas 
turėjo daug progos keliauti, 
o kelionių metu tardavosi su 
lietuvių veikėjais įvairiuose 
kraštuose.

Šalia Bendruomenės darbų, 
buvo ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atstovu 
krašte, dažnai turėjo pro
gos kelti Lietuvos vardą Ve 
necuelos dvasiškuos, valdžios 
ir karininkijos tarpe; daug

INDIJA.

Valdžia pasirašė saugumo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

KOLUMBIJA

Vl-ieji tarpamerikiniai žai
dimai pasibaigė. Brazilija par 
eivežė 9 aukso ir 21 kitą me
dalių. Kuba, laimėjusi antrą 
vietą, pialaimėjo 8 žaidėjus, 
paprašiusius Kolumbijoje pa
silikti politiniais pabėgėliais.

PARANA Paranos upė, saus 
ros užpulta,- tebegali pakelti 
30% prekybos laivais.

RiO. Tarpamerikims teisi
nis komitetas ateinančiuose 
posėdžiuose svarsiys ir., ma
noma, priims 200 pajūrio my
lių tezę.

Brazilijos vyskupų konfe
rencija (CNBB) pirmą kartą 
renkasi su kitais atstovais ir 
aptars esminius socialinius ir 
bažnyt alus klausimus.

BE O HORIZONTE Ūkio 
ministras pranešė, kad že
mės ūkis šiais metais krašte 
paaugs 15% dėl geresnės 
technikos

BRAZILIJA. Mano įsteigti 
Branduolinės energijos ben
drovę, kuri tyrinės atominės 
energijos šaltinius ir vartoji
mą krašte.

prisidėjo, kad Clevelando 
«Grandinėlės» šokėjai ir gar
susis «Čiurlionio» ansamblis 
1970 ir 1971 metais sekmin 
gai gastroliavo Venecueloje.

Los Angeles, JAV, rugpjū
čio 2 automobilio nelaimėje 
žuvo rašytojas Juozas Tini- 
nis Prieš mirtį porą dienų da 
Jyvavo literatūros vakare i* 
Meno klubo susirinkime, skai 
tydamas naują novelę.

Parašė tris novelių rinki
nius, kurių du jau atspautti; 
Sužadėtinė (1957j ir Nuskan
dintas žiedas (1971) bei romą 
ną Dailininko žmona (1970).

Gimė 1911 meta.s Rokiškio 
apskrityje, baigė gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo aniversitete 
studijavo klasines kalbas, Nan 
cy (Prancūzijoje) prancūzų 
literatūrą, Tuebingene graikų 
kalbą, Vienoje lyginamąją kai 
botyrą. Penkeris metus gyve 
no Australijoje, o nuo 1954 
Los Angeles. Visą laiką pri 
klausė ateitininkams.

LIETUVIS ĮVEIKIA GUBERNATORIŲ
Liepos mėnesį JAV prezi

dentas ir įvairūs pareigūnai 
paskelbia Pavergtųjų Tautų 
Savaitę, bet Pennsilvanijos gu 
bernatorius Milton Shapp at
sisakė proklamaciją pasirašy
ti. Porą mėnesių iš anksto 
Pavergtų Tautų Komitetui pra 
nešta, kad šiais metais savai
tė nebus skelbiama, kadangi 
gubernatorius nenorįs «veltis 
, tarptautinę politiką.»

Prieš pat nustatytą laiką 
proklamacijų sekretorius pa
aiškino kad tiek yra prašy
mų, kad gubernatorius nespė 
ja jų pildyti ir jos nepa
skelbs.

Lietuviai nenusileido. Phi- 
ladelphijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkė kreipėsi ir į 
J iV LB centro vaidybą. Ad 
vokata* dr. Antanas W. Nova 
sitis. JA'*-' LB CV vicepirmi
ninkas, ilgame is Lietuvos Vy 
čių ir respublikonu partijos 
narys, stojo viešai prieš gu
bernatorių.

Liepom 1 vyko eisena su 
plakatais ir uždegtomis žva
kėmis miesto centre iki Lais 
vės Varpo, vietoje, kurioje 
1776 metais paskelbia JAV 
nepriklausomybė. Adv Nova 
sitis kalbėjo;

«.Man, kaip lietuviui ameri 
kiečiui šis vakaras yra daug 
reikš s ingesnis, negu suteik 
ta proga kalbėti publikai Ma 
no tėvų žemė buvo komuniz 
tuo praryta, r jai nebuvo su
teikta garbė net savo vardo 
pasilaikyti Daugeliui žmonių 
mažų kraštų kitoje pasaulio 
pusėje likimas nė a labai svar 
bus. Daugeliui mūsų apsi
sprendimo teisė rodosi vos 
daugiau, kaip keista išraiška 
idealistų ir svajotojų.

Gaila, kad kai kurie išrink 
ti va džios žmonės nejaučia 
svarbos išlaisvinti pavergtą
sias tautas. Tada priminė, kad 
pirmą kartą per 12 metų 
valstijos gubernatorius atsisa 
kė paskelbti Pavergtųjų Tau
tų savaite . Minėjo, kad ra- 
šęs laiškus pareigūnams,, «ka
da nors žmonės žiūrės ; Šiuos 
Baltijos kraštus ne kaip į pa
vergimo ar nusižeminimo sim 
bolius, bet kaip į didžius sim
bolius nepalaužiamos* dvasios 
ir valios ištverti ir būti lais
viems .

Sekantį rytą milijoninio tirą 
žo dienraštis pirmame 'pus! • 
pyje atspausdino įvykio san
trauką. Tik pasirodžius lai
kraščiui, gubernatoriaus rašti 
nė susisiekė su lietuviais, ap 
gailestaudama «kad prokla 
macijos—ne. pas-ce’bimas tėra

PARYŽIUS. — Chicago Sun 
Times įdėjo Simo Kudirkos 
nuotrauką ir uždėjo antraštę: 
«Tell defector's stirring plea 
for free Lithuania». Laikraš
tis persispausdino iš Pary
žiaus Anatole Shub korespon 
deaciją, atsiųstą Washington 
Post dienraščiui apie Simo 
teismą Vilniuje. Teismo apra 
šymo santrauką padarė Ku
dirkos draugai Lietuvoje ir 
pàsi tengė, kad ji pasiektų 
vakaru .

ATSISAKĖ ADVOKATO

Trumpai paminėjęs visą Ku 
dirkos tragediją, Shub rašo, 
kad teismas vyko nuo gegu
žės 17 iki 29 dienos aukš
čiausiam ok. Lietuvos teisme. 
Teismui pirmininkavęs Nisiū- 
nas, prokuroru buvęs Petraus 
kas. Kudirkai buvo priskirtas 
advokatas kažkoks Gavrons- 
kis, bet Simas jo atsisakė.

Kai teismas užklausė, ko 
dėl jis atsisako advokato, Ku 
dirka atsakė < Jei Gavronskis 
yra garbingas žmogus ir gins 
mane pagal savo sąžinę, tai 
jis sau pakenks, o jei nebus 
garbingas ir vaidins antro 
prokuroro vaidmenį kaip daz 
nai esti politinėse bylose Lie- 
tuv je, tad t man užtenka ir 
vieno prokuroro»

Teismo pirmininkas paklau 
sė, ar jis prisipažįstas kaltu 
Kudirka atsakė; «Aš nesijau 
čiu esąs kaltas, nes savo tė 
vynės, Lietuvos, neišdaviau, 
Rusijos, kuri vadinama So
vietų Sąjunga, aš nelaikau 
savo tėvyne».

Aiškindamas motyvus, ko
dėl jis norėjęs pabėgti į va. 
karus, kalbėjo daugiau negu 
keturias valandas Išpasako
jo, kad jis augęs varge, ken
tėjęs socialines neteisybes, 
bet kai atėjo rusai, neteisybė 
dar labiau padidėjusi, nes 
prie socialinės neteisybės pri 
sidėjusi dar tautinė netei
sybė.

1944 BUVO DAR BLOGIAU

Jis priminė 1941 metų trė 
mimus į Sibirą, kai buvo ve 
žami patys garbingiausi pilie
čiai, pirmoj eilėj mokytojai, 
kuriuos sovietų propaganda 
vadino «buržujais». Vokiečių 
atėjimas 1941 tik pakeitė oku 
pantus. 1944, prieš grįžtant 
rusams, sklido gandai, kad 
jie pasikeitė į gerąją pusę 
Teisybė, jie buvo pasikeitę, 
tik ne j tą pusę, buvo dar 
blogesni. Jis vėl matęs ne
kaltus žmones vežamus į Si
birą, masines žudynes.

Daugelis jo draugų išėjo į 
miškus partizanauti. Veik vi
si jie žuvo. Jis neturėjęs tiek 
drąsos ir su jais neišėjęs. 
Jis Vilniuje baigė aštuonme
tę mokyklą ir apsisprendė 

pasidaryti jūrininku.

«Aš maniau, kad jūroje ga 
lesiu užmiršti savo tautos tra 
gėdiją, pabėgti nuo nuolati 
nio baisaus vaizdo; nebuvo 
savaitės, kad kur nors mies 
telio aikštėj nebūtų pamesti 
išniekinti partizanų kūnai No 
įėjau pabėgti nuo bado, ku 
ris siautė kolchozuose, išbėg 
ti nuo neteisybės ir baudžia 
ws, kokią man pasakojo bu 
vusi prieš 100 metų.»

D SKRIMINACIJA LAIVYNE

«Gėda pasakyti, kad tą pa 
čią neteisybę bei diskrimina 
ciją radau ir laivyne Sovie 
tų spaudoj dažnai randam gi 
riantis apie didelį Lietuvos 
laivyną. Lietuviškas jis yra 
tik tiek, kad juose yra ir ei 
linių papra tų jūrininkų lie 
tuvių »

Teismo pirmininkas: ‘«Norė 
jai pabėgti Į Ameriką, tikėda 
masis rasti daugiau teisingu 
mo negu Sovietų Sąjungoj, 
tai kaip gali įpaaiškimi, kad 
jie tave grąžino augai?»

Kudirka atsa ęs, kad kiek 
vienas sut ktas amerikietis ji 
traktavęs labai gerai «Kai 
jie pamatė, kad aš šąlu, da 
ve šiitus drabužius, gi rusai 
mane sumušė, kad uet sąmo 
nės netekau ir kalėjime su 
traiškė man Kelį, km ten gu 
įėjau kelis mėnesius. Dėl to, 
kad amerikiečiai mane grąžj 
no, nedarau didelės tragedi 
jos. leherano, Jaltos ir Pots 
damo konferencijose vergijon 
buvo išduotos ištisos tautos. 
Amerikos karinės administra 
cijos akimis aš, lietuvis, esu 
teisinėj nuosavubėjjbrežnevo, 
Stalino įpėdinio, ir tokius rei 
kia atgal grąžinti».

KO VERTA PARTIJOS 

KORTELĖ?

Gegužės 18 posėdy, ^klausi 
nėjant liudininkus, jūrininkai 
patvirtino faktą, kad Simas 
buvo smarkiai sumuštas. Dar 
vieną liudininką teismas per 
traukė, kad jis norėjo paša 
kyti, kad Kudirka visą laiką 
siekė savo tikslo.

; ovietskaja Litva laivo po 
1 trukas paklausė Simo, ar jis 
būtų bėgęs, jei būtų iš anks 
to žinojęs, kad Amerikoj dar 
bo negaus, o jei gaus, tai tik 
išvietes valyti. Kudirka atsa 
kęs, kad oarbas nesvarbu 
joks darbas žmogaus nežemj 
na, svarbu turėti švarią &ąži 
nę. «Jūsų partijos kortelė tė 
ra tik liudijimas geresniam 
daviniui gauti*.

Gegužės 19 prokuroras pa 
reikalavo Simui 15 metų sun 
kiųjų darbų kalėjimo — kon 
centracijos stovyklos ir pa 
siūlė konfiskuoti visą jo 
tureą.

(Bus daugiau)
kad gubernatorius jau ekspre 
su išsiun ė pareiškimą, skei 
biantį Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę Pennsii vanijos valsti
joje.
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JAUNYSTĖS AIDAS
SVENTÊS PIrt.V IEJI 

ŽINGSNIAI, iŠ DIRVOS, 

LIEPOS 30

V. Jonyno gražiuose sodno 
sei Ghestertou, Ind sunkiai 
10 dienų prakaitavo graž1 iš 
J A-V, Kanados ir Brazilijos 
jaunimo šeima. 37 tarpe ran
dame ir vieną «jaunuolį» jė
zuitą kun. J. Kidyką iš Brazi 
Išjos. O ko gi jie čia susirin 
ko? Čia juos suvedė lietuvių 
tautinių šokių meilė. Čia jie 
s u važiav< į lietuvių tautinių 
šokių instituto suruoš us JAV 
Lietu vau Bendruomenės glo
botus šokių mokytojų kursus.

Liepos 16 čia vyravo labai 
įdomios nuotaikos. Kursų už- 
baigtuvės. O jaunimas iš įvai 
rių vietovių taip susigyveno, 
kad kai išsiskirdami spaudė 
vieni kitiems ra kas, bučia
vosi — jų akyse spindėjo 
ašaros.

Po diplomų išdalinimo iškil 
mės pokalbio susimetame su 
tolimosios Brazilijos aisto- 
^ais Pirmiausia griebiu ju
drų, žva ų «jauniausią, kur
santą tėvą Joną Kidyką, SJ.

— Tėve, kaip įveikėte to
kioje kaitroje darbų gausą?

— Pradžioje net negalvo- 
au, kad galėsiu būti geru šo 
kėju. Sakau, pabandysiu tik 
dėl visa ko. Būsiu atsarginiu 
ketvirtu ratu jeigu kada pri
reiktų O Brazilijoje turime 
gražaus jaunimo norinčių tau 
tinius šokius šokti.

1 pokalbį įsijungia jaunas, 
gražiai nuaugęs brazilietis Jo 
nas Lukoševičius:

— Šiue metu turime 12 po
rų šokėjų. Bet kai grįšime iš 
šios mokyklos, suorganizuosi 
me dar kitą tiek. Tos kelius 
dienos mūsų gyvenimą mūsų 
gyvenimą žymiai praturiino. 
Išmokome gražių tautinių šo
kių. Buvo puiki lietuviška ap
linka, ko mes labai ilgimės. 
Čia sutiktas jaunimas buvo 
nepaprastai nuoširdus, malo
nus ir tikrai mes nuoširdžiai 
susigyvenome. Amerikos ir 
Kanados jaunimas, atrodo 
kiek skirstosi pažiūromis, įsi
tikinimais. Bet bendruose rei 
kaluose, matoma, sutaria.

IV-tajai tautinių šokių šveu 
tei ruošimės ir stengsimės da 
lyvauti. Ruošime parengimus 
ir kitais būdais lėšas telksi
me Brazilijos lietuvių tarpe, 
tęsė Jonas Lukoševičius.

Po gražių iškilmių, ėmė 
tuštėta gražieji sodai, nutilo 
jaunimo klegesys, visi išsku
bėjo dirbti naudingų lietuvių 
kultūrinio gyvenimo darbų.
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MUSŲ ŽYMESNIEJI

Marija Gailiušytė, dėstanti 
Cleveland State universitete 
prancūzų literatūrą, vadova
vo studentų grupei, kuri vyko 
į Quebec, Kanada, gnbinti kal
bos studijas

Prof Dr. E. Paršelis eina 
Argentinos Švietimo Ministe
rijos aukštesniųjų pedagogi
nių institutų inspektoriaus pa 
raigas, kartu ir profesoriau
damas Buenos Aires univer 
sitete Tai yra labai žymus iie 
tuvis Argentinoje.

vrci urrr;»

NUOMONĖS

Česlovas Grincevičius, ku
rio mozaikinio romano «Ge
roji vasara» ištraukos spaus
dintos Mūsų Lietuvoje, deuge 
lį metų mokytojauja Cicero, 
JAV, lituanistinėje mokyklo
je. Apie jaunimą jaunimą jis 
sako; "Gražiausi prisimini
mai, tai artimas ryšys su jau 
oimu. Sakiau ne~ sykį ir dar 
kartą kartoju, kad nežino tie, 
kurie sako, kad mūsų jauni
mas šioks, ar dar kitoks, kad 
jis blogesnis negu «anais se
nais laikais.» Užginčiju ir ga 
liu paliudyti, kad lietuviška
sis jaunimas yra labai geras, 
gražus, idealus Mes tik už
mirštam, kad irgi tokie bu
vom, ilgi neklausom tėvų ir 
mokytojų ir darėm «šunybes.»

Lietuvių Skautų Sąjunga, 
gausiausia lietuvių jaunimo 
organizacija išeivijoje, išspren 
dė nesantaiką prasidėjusią 
prieš dešimt ruejų ir atskyru 
šią dalį narių, susibūrusių i 
atskirą Lietuvių Jūrų Skauti- 
jos organizaciją. Abi skautų 
grupės vėl susijungė. Pastan
gas dėjo ne tik skautų vado
vai, bet ir visuomenės vei
kėjai.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Bostono lituanistinę moky
klą baigė dešimt mokinių, de 
šimtj metų šeštadieniais lan 
kė lietuviškas pamokas.

Maironio lituanistinė moky 
kla Brooklyne išleido savo 
17-tą mokinių laiuą — 12 mo 
kinių.

Dr A. Klimas biigia reda
guoti lietuvių kalbos žodyną 

mokykloms, iliustruotą Zitos 
So eikienės ir taisytą Stasio 
Barzduko.

Toronto lietuviai šventė Li
tuanistikos mokslo metų pa
baigą, suruošė mokytojams 
priėmimą. Mokinių esama apie 
500, mokslas tęsiasi 10 metų-

Čikagos LB apygardos li
tuanistinių mokyklų pavasa
rio šventėje dalyvavo dešim
ties mokyklų mokiniai, prista 
tę visą eilę šokių, dainų ir 
vaidinimų, paruoštų su tauti
nių šokių ir dainų mokytojų 
talka. Vaikų buvo virš 300

«Argentinos Balsas, per
spausdino žinią iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės leidi
nio Pasaulio Lietuvis, kad 
Pietų Amerikai skiriama 100 
dolerių skaidrėms gaminti. 
Skaidrės taikomos lituanisti
nėms mokykloms, kuriose yra 
uaug vaikų, dar nemokančių 
lietuviškai, Laikraštis nema
no, kad pinigai gerai panau
dosimi, nes «Vengiama rašyti 
aiškiai • Hnigai yra São Pau- 
lyje ir vienas skaidrių kom 
plektas neužilgo siusimas į 
Buenos Aires.

Clevelando Pedagoginių Ii 
tuanistikos kursų iškilmėse 
įteikti pažymėjimai aštuo- 
niome naujoms lituanistinių 
mokyklų mokytojoms.

SPORTAS

Raudonojoje Kinijoje stalo 
teniso žaidėjų tarpe dalyva
vo Kanados rinktinėje Viole
ta Nešukaityiė ir Alena Saba 
liauskaitė

Dvidešimt pirmosiose spor
to žaidynėse Toronte dalyva

_____  1,71 m. rugpjūčio 20 d

vo yirš 400 žiūrovtjir S00 lie 
tuvių žaidėjų.

HKMEBaam 
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SUVAŽIAV MA! • KELI' NES

Venecuelos jaunimas nori 
dalyvauti 'I-jame Jaunimo 
Kongrese. Rašydami apie pro 
grama, prašo, kad būtų ven
giama srovinių susiskirsty
mų, o siekiama vienybės ku
ri taip reikalinga.

Australijos lietuviai jau su
darė Jaunimo Kongreso fi 
nansų komitetą, susidedantį 
iš įvairių organizacijų atsto
vų trijuose pagrindiniuose 
miestuose, kuriuose lietu via 
gyvena.

Toronte įvyko Kauno «Auš
ros» gimnazijos buvusių mo
kinių ir mokytojų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
400 asmenų.

Pax Romana suvažiavime 
studentam ateitin akam atsto 
vauti j Šveicariją išvyko dr. 
V. Vygantas, Studentų Atei
tininkų sąjungos centro val
dybos pirmininkas J. Oniū- 
nas ir L. Nainytė.

Šarūnas Žiedas iš Melbour 
ne, Australijos, keliauja po 
visą pasaulį, devynis mėne
sius praleido Šiaurės Ameri
koje. Dabar vyksta į Anglija. 
Vokietiją ir kitus kraštus, Stu 
dijuoja zoologiją Australijoje

Šiuo metu lietuvių jaunimo 
būrys automobiliais keliauja 
per JAV-bes ir Kanadą, lan
kydamas jaunimo stovyklas 
ir lietuvių kolonijas. Kelionė 
bus apie 12,000 km ilgio.

Anapilio Papėdėje
KAROLE PAŽiilAI -Ė

(Spausiinsime ištraukų iš São Paulyje gyve 
nusios rašytojos romano. Autorė pasakos taip pat 
keletą epizodų iš tauraus jaunuolio Jurgio Krus- 
mcko gyvenimo, tragiškai žuvusio nuo piktadario 
rankos. Jis čia vaizduojamas romano veikėjo 
Jugio Tauro asmenyje. - Red.)

NEVEKKiTE PAS KAPA

— Panele Vingėlaitė, prašau į priekį’ — su 
griaudė bosu chorvedys Antanas Vaičiūnas. — 
Pasitempkit visi, nes koncertas e už kalno, — 
kreipėsi į choristus.

Gimnazistai tvarkingi pagal balsus, sustojo 
scenoje, laukdami dirigento ženklo.

Jonė, nerami, susijaudinusi, stovėję prieša
kyje. Teks jai viešai pasirodyti i eks. J.i taip ne 
norėjo sutikti dainuoti solo. Visaip atsisakinėjo. 
Bet chorvedys nenusileido. «Ir jūs turite prisidė 
ti prie Lietuvos atkūrimo Bent savo balsu», — 
pareiškė jis jai andai griežtai. I tuos žodžius ji 
nebeturėjo ką besakyti Negi ginčysies? O taip 
ją gąsdina viešuma... Rodos, palįstų kur po sta
lu ar sufleriaus būdelėn, ir tupėtų susigūžusi, 
kaip vištelė, kol pavojus praeis.

Vaičiūnas iškėlė ranka ir linktelėjo Jonei 
šviesiaplauke galva.

Užklupta mergaitė pamiršo visas baimes ir 
pradėjo sodriu liūdnu balsu:

Neverk pas kapą narsiųjų draugų, 
«Kur krito kovoj tie didvyriai...»

O choras aidu pritarė:

«Tie didvyriai»...

Tada Jonė pakėlė ba'są ligi tragiško cres
cendo:

Kiekviena kova reikalinga aukų.
Laimingi už laisvę numirę-.

Dėkui Dievui, mano vaidmuo baigtas, — pra 
linksmėjo mergaitė. Dabar jau ji ramiai su choru 
traukė tolimesni dainos posmą,-

'Minėkit ne praeitį, mirtį kapus,
O kovą, tik kovą lig galo,
Ge esnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.»

Choristai irgi dainavo įsijautę į Šios kovin
gos dainos prasmę. Paskutiniai įsakmūs poeto 
Janonio žodžiai nuskambėjo, kaip koks' cestamen 
tas iš bendro žuvusiųjų kapo.

Ūmai Jonė žvilgterėjo žemyn, salėm Krūp
telėjo. i ją žiūrėjo Tauras, kariška uniforma ap
sitaisęs.

Kariškai apsirengęs... Ką tai reiškia? — nu* 
sigando mergaitė.

— Gerai, panele Vingelaite! — pareiškė 
chorvedys. — Kad šitaip padainuotumėt koncer
te, tai būčiau patenkintas... O dabar seka «Jau 
slavai sukilo nuo Juodmarių krašto». Bet prie
dainį «Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali» pakel
sim šiuo priedainiu; «Ei, vyrai, prie ginklo, kas 
gyvas, kas gaii, sustoję į kovą už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų!*

Ką tai reiškia? — tebesijaudino Jonė, dai
nuodama chore, tačiau nenuleisdama nuo Tauro 
uniformos akių. Ir pastebėjo dar kelis gimnazis 
tus kariškais rūbais. Kas įvyko? Kažkas negero

ji ir nepastebėjo, kai avanscenon išėjo An 
tanas Endziulaitis, dailus vyras, patriotas veikė
jas, atvykęs Marijampolėn iš Kauno. Jis atrodė 
susirūpinęs, nusiminęs». .

«Karvelė i mėlynasis, karvelėli tu pilkasis» 
švelniu tenoru užtraukė jis solo partija, Ypatin
gai liūdnai iš jo lūpų nuskambėjo priedainis; 
«vai ilgu, man ilgu, nerimsta mano širdelė.»

Ir Jonė drauge su solistu ir choru nerimo 
Mergaitei rodės, jog ši nerimo gaida skamba vi
sų, salėje esančių, sielose, net persisunkė ja gira 
nazijos rūmų sienos, ir ji nuaidėjo plačiai pla
čiai po visą kraštą.

Ne, darosi nebepakenčiama,.. Kad galima 
būtų tuo nerimu nusikratyti... Greičiau, greičiau 
— nekantravo mergaitė, laukdama repeticijos 
pabaigos.

Pagaliau! Tuoj prisėlino prie Jadzės, daina
vusios altų tarpe:

— Sakyk kodėl kai kurie aštuntokai kariš 
kom uniformom?

— Argi tu nežinai, kas įvyko? — stebėjosi 
draugė.

— Nieko nežinau, — susigėdo.
— Nagi lenkai klastingai sulaužė Suvalkų 

sutartį, užėmė Vilnių, ir vėl mūsų kraštą terioja- 
Tai manai, mūsų vyrai žiūrės, rank .s sudėję? 
Jau vėl į?uriasi savanoriai, kaip 1919 metais. Re 
guliarios kariuomenės neužtenka. Keikia ir sa
vanorių karių. Reikia ir propagandistų. Pernai 
visi aštuntokai buvo išėję kariuomenėn.

— Lenkai nuo amžių klastingi mūsų atžvil 
giu, — pridūrė, priėjusi, Albina, — Ir dabar, po 
šimto su viršum metų prisiminė jie, malonią 
jiems, unija. Bet dabar jau nebe unijos nori, o 
mūsų kraštą užgrobti. Net iš vidaus sprogdina. 
Juk dar nepasibaigė peoviakų byla

Jonė klausėsi mergaičių kalbų, ir nepajė
gė visko suprasti. Jos akyse raibuliavo viena 
kariška uniforma.

(Bus daugiau)
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IŠSAUGOTI ATEIČIAI
Žiniose apie lietuvius laisvajame pasaulyje dažnai už

tinkame pranešimus apie steigiamus lietuvių kultūros kny
gynus, centrus ir archyvus įvairiuose pasaulio kraštuose ar
ba apie šių įstaigų 20 ar 25 erių metų sukaktis.

Antroji lietuvių skaičiumi kolonija, plačiojo São Paulo, 
dar neturi taip sutvarkyto archyvo, nors atskiri asmens ar 
organizacijos turi įvairios medžiagos. Neturime nė pakanka 
mo lietuviškų ir apie Lietuvą knygų universitetuose, kurių 
mieste nemaža.

Dalis istorinės medžiagos žūsta, kai miršta senieji lie
tuviai. o jos čia yra brangios, nes daugelis archyvinės me
džiagos — iš Nepriklausomybės laikų ar seniau Europoje 
žuvo karo metu: čia Brazilijoje išliko karo audrų nepaliesta.

Šalia šių vertingų dalykų, yra leidiniai, knygos, progra 
mos (koncertų, vaidinimų, švenčių), fotografijos, įvairūs dar
bai ir kita medžiaga, kuri gražiai nušviestų SP lietuvių is
toriją mums patiems dabar, kai auga naujos kartos, ar atei
tyje kitiems laisvojo pasaulio lietuviams ir prisikelsiančiai 
Lietuvai.

Joks archyvas ar knygynas neveikia stebūkl ngai: rei
kia žmogaus ar žmonių, kurie savo rūpestį ir laiką skirtų 
šiam svarbiam darbui' rinkti medžiagą iš šeimų, ją tvarky
ti, saugioje vietoje suskirstyti, rinkti lėšas viršeliams, dė
žėms, apsaugos ir surišimo priemonėms. Daug kur tokius ar 
chyvus tvarko asmens, išėję pensijon ir turį da giau laiko, 
norį savo sugebėjimus skirti kuriam nors svarbiam iietuviš 
kam darbui.

Bet mūsų istorinės medžiagos centrui ar stambiai lietu
viškai lentynai universitete reikia ir visuomenės rūpesčio 
bei paramos.

A. S.

Sugrįžome Šokti ir ruoštis
REGINA BAGDŽEŪTĖ

Kelionė į JAV-bes buvo la 
bai maloni Mes visur, kur 
tik važiavome, buvome labai 
maloniai priimti, ypatingai 
Chestertone, Indianoje, kuria
me praleidome dvi savaites, 
mokydamiesi tautinių šokių.

Išmokomo apie 20 tautinių 
šokių, nebūtinai visą šokį, 
bet žingsnius, ritmą ir svar
besnes figūras. Nebuvo labai 
sunku, nes jau mokėjome 
daugumą. Gavau knygą «Mū
sų šokiai», knygučių apie šo
kius, mūsų mokytojai buvo 
puikūs (jie buvo iš (Čikagos), 
ir šokome dešimtį valandų 
Per dieną.

Kursai buvo labai gerai su 
rūošti. Mes gyvenome lietu
vių klube, vadiname «Jonyno 
sale». Valgiai buvo Ubai 
skanūs.

Buvo 40 dalyvių kurių tik 

šeši vyrai. Kai kurie buvo iš 
Kanados, bet dauguma buvo 
iš Čikagos. Braziliją atstovą 
vau aš, Aleksandras Valavi
čius, Jonas Lukoševičius ir 
Tėvas Kidykas.

Asmens, kurie kursuose da
lyvavo, buvo labai simpatiški. 
Buvome susidraugavę, jiems 
patiko mūsų karnavalo dai
nos, ir net Išmoko jas dai
nuoti.

Kada kursai pasibaigė, nu
vykome į Čikagą. Priglaudė 
mane Eivų šeima Marquette 
Parke miesto dalyje, kurioje 
dauguma yra lietuviai. Mūsų 
viešnagėje buvo ir netikėtu
mų. Aš, Jonas, T. Kidykas ir 
p. Petras Šimonis, brazilie- 
čiai, kurie tuo metu buvome 
Čikagoje, buvome pakviesti 
lietuvių radijo programoje 
kalbėti. Sekmadienį buvau pa

MŪSŲ LIETUVA

kviesta ateitininkų kartu su 
jais dalyvauti eisenoje mies
to centre (Pavergtų tautų sa
vaitės o pirmadienį su Jonu bu 
vome pakviesti aplankyti lai
kraštį Draugą ir pasikalbėti 
(atspausdinta su fotografija 
Drauge liepos 22 d. iaidojeįl.

Clevelaude per Tėvą Kidy
ką susipažinome su p. ML 
kulskiu, kuris yra Čiurlionio 
ansamblio dirigentas. Aplan
kėme Kanadą. Toronte daly
vavome vaikų stovykloje ne
toli Wasagos. Buvome tik 
tris dienas, bet gražiai su 
jais sutapome, dainavome, 
žaidėme su vaikais ir taip to 
liau. Toronte buvome priimti 
Lukošių šeimos namuose, la
bai ypatingoje šeimoje,

Nukeliavome į Montrealį, 
kuriame mus priėmė klebono 
Tėvo Zarembos parapija. Ap
lankėme lietuvių klubą, labai 
didelį, dviejų aukštų su sale 
ir baru, bet matėme, kad ma 
žai lietuvių klubą lankė Po 
kelionės Kanadoje vėi kelia
vome New Yorkan, kuriame 
pabuvome iki kelionės namo.

Mus daug klausinėjo apie 
mūsų organizacijas, apie mū 
sų jaunimu ir viską apie mū 
su bendruomenę. Jie džiaugė 
si sužinoję, kad mūsų grupė 
Nemunas mano keliauti č«ka 
gon tautinių šokių šventei se
kančiais meiais.

Mūsų kelionė buvo labai 
naudinga, galėjome stebėti jų 
metodus ir išmokti naujų da 
lykų. Amerikietiškas ir kana- 
dietiškas lietuvių jaunimas y- 
ra daug veiklesnis ir pasi 
šventęs. Tai vienas iš dines- 
nių skirtumų, kuriuos pasteoė 
jome. Ten yra daug tautinių 
š. kių grupių, chorai ir dau
gybė kitos veiklos su užside 
gimu, didesniu negu čia Bra
zi ijoje.

Dabar mes stengsimės mo 
kyti mūsų g upę Nemunas, pa 
kviesti daugiau žmonių daly
vauti, berniukus ir mergai
tes, ruošti pasirodymus, rink
ti lėšas per šventes, koncer. 
tus, šokius, kad galėtumėme 
pirkti tautinius rūbus ir kelio 
nėms, kurias numatome, ypa 
langai kelionei Čikagon se
kančiais metais

Jaunimas, kuris domisi šo
kiais gali atsirasti sekmadie 
niais antrą valandą Jaunimo 
Namuose, Vila Zeiinoje.

No.iu ir padėkoti visoms 
lietuvių organizacijoms, parė- 
musioms mūsų kelionę ir mū- 
sų grupės pastangas. Labai 
ačiū.
IIBEEBSEgll 
iilKBBHBii

Lietuvių Jaunimo nforma- 
cijos Centras nori apjungti vi 
so pasaulio lietuvių jaunimą, 
rinkda aas žinias ir siųsda
mas biuletenį. Registruotis 
kviečiami visi tarp 16 ir 35 
metų šiuo antrašu: P. O Box 
8992, Boston, Mass. 02114, 
E. U. (A. Jau užsiregistravo 
virš 3.000.

________1971 m. rugpjūčio 20 d

Mokslininkas Albertas EinSteinas 
ir Dievo Problema

PREL. Z. IGNATAVIČIUS

(pabaiga)

tštikrųjų atome tėra vos 
pastebimi dėsningumo šešė
liai, formuluoti pasiremiant 
statistika. Taigi ši indetermi- 
nacija arba aiškesnio dėsnin
gumo materijoje (atome) būvi 
mo trūkumas, duoda vietos 
išorinės priežasties interven
cijai (įsikišimui). Ši išorinė 
priežastis, aišku, turi būti 
skirtinga nuo pačios materi
jos. Ši priežastis yra jėga,ku 
ri įneša lygsvaros ir harmo
nizuoja skirtingas ir vieną ki 
tai priešingas reakcijas ato
me Einšteinas buvo įsitiki
nęs, kad tie dėsningumo ply 
šiai (trūkumai) atome yra 
kaip tik tasai taškas, kur ui- 
botumas susitinka su begaly
be, sutvėrimai su savo šutvė 
rėjų, kuris yra esmingai skir 
tingas nuo materijos.

Antra, Atominė bomba taip 
pat daug prisidėjo Einšteinu 
minties rai lai'pasikeisti. Vi
siems yra žinoma, kiek daug 
Einšteinas prisidėjo prie ato
minės bombos atradimo ir 
kaip giliai buvo sukrėstas dėl 
jos pasėkų. Jame labai paaš
trėjo atsakingumo jausmas.

Jo posakiuose užtinkame 
užuomenų apie nuodėmę, apie 
maldą. Taigi ir Dievo idėja, 
kuri prieš tai Einšteine buvo 
blanki ir neaiški, Jau tapo la
bai gyva. Šalia paša lio pas
lapties, Einšteinas sako, kad 
dar yra Dievo paslaptis. Ši 
paslaptis iš žmogaus reika
lauja tikėjimo. Laiške savo 
seseriai jis sako: «visų žmo 
gaus vertybių pagrindas yra 
dorovė». Laiške Maksui Born’ 
ui, Nobelio premininkui Einš 
teinąs rašė «Vieną, ką kiek
vienas žmogus gali pajėgti 
padaryti, yra; teisingai elg
tis, drąsiai ir irimtai ginti sa
vo dorovines pažiūras, cinikų 
visuomenėje, kurioje kartais 
tenka gyventi Jau nuo dau
gelių metų aš stengiausi taip 
gyventi, kad ir nevienodu pa 
sėkmingumu».

Aišku, kad dorovės pagrin
das, kurią taip gyvai skelbė 
Einšteinas, yra Dievas, Die
vas, «kirtingas nuo žmogaus. 
Dievas, kuris rūpinasi savo 
kūriniais.

EINŠTEINAS IR JĖZUS

KRISTUS.

Kartą paklausė Einšteiną, 
ar Jis tiki, kad Kristus tikrai 
yra buvęs. Einšteinas tuoj at
sakė: «taip nei kiek neabe
joju. Jėzus tikrai yra gyve
nęs ir jo mokymas yra nuos
tabus!»

Vienas kitas senovės filoso
fas yra šiek tiek panašus į 
Jį, bet nei vienas tų senovės 
filosofų nesugebėjo išreikšti 
savo minčių tokiu dievišku 
būdu, kaip Jėzus».

«Niekas paskaitęs Evange 
liją tęsė Ein’šiein.s, negulės 
paneigti Jėzaus buvimo. Jo 
asmenybė \irpa kiekviename 

Jo pasakytame žodyje. Nėra 
pasakoje tiek pulsuojančio gy 
venimo, kaip Jėzaus Evange
lijoje. Todėl Ji nėra pasaka- 
Paskaitykite seniausių laikų 
pasakojimų apie legendari- 
nius didvyrius, pavyzdžiui Tė 
zėjų. Jiems visiems trūksta 
to autentiško dinamizmo, ku
ris yra Jėzuje. Esu žydas, ’sa 
ko Einšteinas, bet nepaisant 
to, didinga Nazareno asmeny
bė mane nepaprastai pa
veikė».

Čia reikia pastebėti, kad 
savo jaunatvės laikais, Einš
teinas paprastai Jėzų statyda 
vo toje pačioje eilėje kaip, 
pavyzdžiui, Kantą, Goete. Kas 
liečia mokslininko Einšteino 
pažiūras apie katalikų Bažny 
čią, verta paminėtj tokius jo 
žodžius atalikų Bažnyčia 
buvo pirmoji ir v enintėlė. ku 
ri pakėlė balsą prieš Hitlerio 
priespaudą, ir stojo už sąži
nės laisvę. Iki to laiko aš į 
Katalikų Bažnyčią nekrei
piau jokio dėmesio. Bet šian
dien. tęsia mokslininkas Einš
teinas, aš reiškiu savo dide
lę pagarbą ir turiu didelių 
simpatijų tai Bažnyčiai, kuri 
viena turėjo nepaprastos drą
sos stoti ginti dvasinę ir mo
ralinę laisvę».

Tokiu būdu, didysis moksli
ninkas išskyrė katalikų Baž
nyčią iš kitų, priskirdamas 
jai, sakytume, antgamtinį cha 
rakterį. Malonūs skaitytojai, 
štai ką galvojo Albertas Einš
teinas apie tikėjimą, Dievą 
Jėzų Kristų ir Katalikų Baž
nyčią.

Mes tikime, kad Viešpats 
savo teisme nepaniekiao to, 
ką Jis pats, Dievas, buvo gra 
žaus ir kilnaus įdėjęs į moks \ 
liniuko Einšteino sielą, Einš
teino, kuris taip vykusiai mo 
kėjo pasikeiti iš šios regimo 
sios medžiagos i neregimąją 
realybę.
nacMgEgan 
ÜBKSHKÜKULTŪRA IR VEIKLA

/

Dienraštyje Drauge skyrius 
«Tėvynės Žvaigždutė», užpil 
dyta vaikų piešiniais ir raši
niais, jau išėjo 500 kartų — 
kas trečiadieni nuo 1961 m.

Vytauto Bielajaus vadovau
jama grupė «Viltis Denvery 
je, Jav, dalyvavo tautų šven 
tėję, lietuviškai dainuodama 
ir šokdama. Kadangi lietuvių 
nedaug, didesnę grupės dali 
sudaro kitataučiai Jau 30 me 
tų Bielajus leidžia žurnalą 
apie tautinius šokius.

Bostono jaunesnieji skautai 
ir skautės pastatė vaidinimą 
Meškiukas rudnosiukas.

Montrealio sambūris Ginta 
ras viešėjo Bostone, atlikda 
mas liaudies muzikos, dainų 
ir šokių pynę

Hamiltono Gintaro tautinių 
okių grupė suruošė koncer( 
tą jų gyvenamojo miesto 125 
metų sukakčnai
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JUOZUI GUDEl UI ir visai jo šeimai nuoèiidzia 

užuojautą, jo mielai motinai
E M I L i J A I GUDELIENE!

mirus, reiškia ir kviečia gimines ir pažįstamus daly
vauti šv Mišiose rugsėjo-setembro 5 d., sekmadienį, 

17 v. 15 min. Nossa Senhora das Dores baž
nyčioje/ Casa verde,

Jurgis Matelionis su šeima

MlSlOS UŽ KUNIGUS

Pirmadienį, rugpjūčio 23, 
Vila Zelinoje šv. Mišios už 
kunigus, dirbusius Brazilijo 
je. Mišių rinkliava bus skiria 
m a Rio lietuvių klebonui kun. 
J. Janilioniui paremti. Minimi 
septyni lietuviai kunigai.-

Jonas Kivylius, 1895 me
tais gimęs Mažeikiuose, São 
Paulo interiors dirbęs nuo 
) 927 metų iki mirties 1955 
metais, kurio vardu pavadin 
ta aikštė Anhumas mieste.

Jeronimas Valaitis, 1928 me 
tais vos atvykęs įsteigė Lie
tuvių Bendruomenę, redaga
vo Lietuvis Brazilijoje, 1931 
metais sugrįžęs Lietuvon ir 
miręs ten 1970 metais, turė
damas 86 metus

Vladas Mikalauskas, ->J gi
męs Plungėje 1918 metais, S. 
Paulyje dirbęs vienens me
tus prieš mirtį pajūryje 1956 
metiis.

Stanislovas Ausenka, OSB? 
13 metų amžiaus su tėvais at 
vykęs į Braziliją, 1941 m. įš
ventintas kunigu. Kilimo iš 
Ukmergės. Mirė 1958 metais, 
44 metų amžiaus.

Prei Kazys Miliauskas, gi 
męs Alytuje 1>913 metais, bu
vo šv. Juozapo parapijos vi
karu nuo 19-17 iki 1954, vė
liau dirbo Santo Andrė Milė 
1968 m.

Vincas Valevičius, gimęs 
1907 metais, mirė peniai JAV 
bėse. Buvo Vila Zelinos vika 
ru maždaug 1950 1953 metais

Bronius dumšas, dirbęs Bra 
zilijuje, apie 1930 metus gi
mė Rietave 18'8 metais mi
rė u.ecuvoje 1944.
«■eaBSĮi

Visų žiiviliečių tėvų, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

DR. ANTONIO S I A U LYS
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 — Moluccas de Senhoras 

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 15?9 
Moocaj Fone 92-3991

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

rengi
mo yra kvie&iamas POSĖDIS 
šventės apyskaitai suvesti rug 
piūčio mėn. 22 d , sekmadie
nį, 16 vai. Jaunimo Namuose.

• Žilvičio» Tėvų
• Komitetas.

nimnii 
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BROLIJA R OŠIA SVEN'Ę

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
posėdyje nutarta ruošti susi
pažinimo pietus naujiems vila. 
Zelinos kunigams pagerbti ir 
pasveikinti įvyks Jaunimo Na 
muose rugsėjo 19, sekmadie
nį, 12:30 vai. Prieš pietus 
bus iškilmingos Mišios, 
nn—mn 
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SPARDOS B4LIUS nukel 
tas į lapkričio mėnesį 
iiBawwtsw 
iišsasfiffaii

CHOHAS IEŠKO NARIŲ

Lietuvių Katalikų Bendruo 
menės choras, jau veikiąs 35 
metus, kviečia savo narius 
būti atsakingais už choro įdo 
mumą ir gyvavimą. Chorui 
nepriklausančius ragina nes
lėpti ir neleisti rudyti bal
sams, o jungtis į chorą, kad 
jis toliau puoštų parapiją ir 
lietuvių koloniją.
H—III 
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Šio mėn. 11 d. buvo nu
vežta į S. Caetano «Beneti- 
ciência Portuguesa» ligoninę 
Vila Ze.mos Parapijos Tary
bos Eirminink*» žmona Mari 
ja Magilienė. Taip pat į Ma- 
ternidaoe S. Paulo nuvežta 
Rožė Černiauskienė.

Maldos Apaštalavimo Drau
gijos irmininkė Monika Klei 
zienė pabuvo kelias dienas 
ligoninėje ir dabar sveiksta 
namuose. 
UMKSBacn

APTARĖ JAUNIMĄ
Antrame orginizacijų ats

tovų pasitarime Vila Zelinos 
klebonijoje didesnė dalis lai
ko skirta jaunuomenės pro
blemai nagrinėti. Posėdyje 
rugpjūčio 10 dalyvavo 17 as 
menų, priklausą Žilvičiui, Ne 
míinui, Vyrų Brolijai, Aušros 
chorai, LKB chorui, Katalikių 
Joterų Draugijai, Lietuvių Są 
jungai Brazilijoje, Lietuvių 
Beudrusmenei, s be joms para 
pijoms.

Tėvų saleziečių iniciatyva 
suburtas ratelis bičiuliškai pa 
sitaria apie visai lietuvių ko
lonijai “įdo i lūs ir rūpimus 
klausimus.

Po kun. Pr Gavėno įžangi
nių pastabų Jonas Lukoševi
čius pasakojo įspūdžius iš Š. 
Amerikos, liečiančius jauni
mą, pavadindamas JAV ir Ka 
nada «antrąja Lietuva», ku
rioje ir “maži vaikai laisvai 
kalba lietuviškai (sutikti Wa- 
sagos MAS stovykloje).

Kun. St Šileika, pristatyd-a 
mas saleziečių «oratorijos" 
mintį paaiškino, kad pasauly
je yra 24 000 vyrų ir 20.0 0 
moterų saleziečių, kurių už 
davinys yra išimtinai dirbti 
su jaunimu, su šv. Don Bos
co principais ir šimto metų 
patyrimu jaunuomenės auklė
jimo srityje.

S. Paulyje veikia 7 salezie
čių oratorijos — jaunimo ži
diniai su spurtu užsiėmimais» 
jaunimo pamaldomis, rengi
nio, tautinio ir kui Orinio uU 
klėjimo pašnekesiu^-, jau Lie 
ievoje saleziečiai turėjo pen
kias mokyklas.Sėkmingas ura 
torijos metodas, pritraukiąs 
ir išlaikąs jaunimą draugys 
tės ir užsiėmimų pigrind , ga 
lėtų būti ir labai na u nugas 
Vila Zelinos bei visam jauni 
mui pritraukti ir užimti.

Prie oratorijų, kuriose sale 
žiemiai laisvai ir ištisai su 
jaunimu praleidžia laiką, bū 
na ir tėvų rateliai, buriami 
jaunuoliai ir merginos, kurie 
turi gabumų vadovauti ir di-rb 
ti su jaunesniais. Bet oratori 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fòna 63-5294

São Pau io
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

jai steigti reikalinga žaidimo 
aikščių, nors yra jau Jauni
mo namai pašnekesiams. Rei
kalinga ir žaidimams prie
monių.

Diskusijų metu po praneši
mo iškeltas lėšų klausimas, 
kad reikalinga mecenatų ir 
svarbu įtraukti kitus žmones 
negu tik tuos, kurie visur da 
lyvauja ir visur prisideda.

Keli susirinkimo dalyviai 
buvo nuvykę į Santa Terezi 
nha pamatyti brazilų salezie 
čių jaunimo židinio- oratori
jos, kun sklandžiai veikia, 
apjungia ir jaunimą, jų mo
kyklos nelankančiu.

Daug kas pasisakė, kad to
kiam darbai atlikti reikalin
ga visų lietuvių vienybės ir 
sutelktinės garamos.

Atskirame posėdyje rugpiū 
čio 15 didesnės grupės suda
rytas komitetas smulkiau ap
tarė galimybes tokį centrą 
steigti.

Sekantis organizacijos ats 
lovų pasitarimas įvyks rugpiū 
čio 26, 8 vai. vakaro

A. S.
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Rugsėjo 12 šv. Kazimiero 
pacapijus salėje bus Tautos 
šventės (rugsėjo 0) ir Brazili 
jos nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Sekmadienio 
Mišios bus 4 valanda popiet, 
programa prasidės 5 vai.
iia£ggisaiiĮ 
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Kun. J. Kidykas, JAV-se 
išbuvęs keletą mėnesių, šio 
mėnesio pabaigoje atplaukia 
atgal Brazilijon.
II—BBB—n 
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Rugsėjo mėnesį prasidės 
šv. Kazimiero parapijos šei
mų lankymas.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

A T S K I R CHT
__

MALONU BRAZILIJOJE

Kai Lietuva buvo laisva, ji 
buvo žemė, sapnai, vaikystė, 
miškai, miestai ir ateitis.

Dabar Lietuva yra mumy
se, Mes ją saugome, ugdome, 
įgyvendiname: mes jai t uodą 
me veidą. Mūsų sutarimas 
yra jos laukai ir mūsų pas 
tangos — jos pilys. Kartu 
mes ją statome žodžiais, dai
nomis, šokiais, darbu, giliai 
įleisdami pamatus.

Lietuva yra ten, kur mes 
esame: mes nenustojame jos 
ilgėtis. Ji yra didesnė, negu 
žemės plotas: ji yra lietuvių 
dvasia ir jų broliškumas.

Todėl yra labai džiugu ke
liauti ir susipažinti su įvai
rių kraštų lietuviais. Kiekvie
na pažintim Lietuva artimes
nė.

Pasisvečiavimas Brazilijoj 
man daug ką atvėrė. Linkė
čiau, kad daugiau kas iš šiau 
rėš čia galėtų pabūti, nes 
šiais gerais žmonėmis ir šio 
krašto grožiu akiratis pra
platėja.

Buvo smagios, įdomios ir 
turiningos šešios savaitės. La 
bai dėkoju visiems, kurių ge
rumas mane apsupo.

Mes visi, bet ypač čia kada 
buvę, kviečiam 1972 metais 
(mūsų) vasarą atvykti į Jau
nimo Metų stovyklą ir kon
gresą. Mūsų jįnamai ir mūsų 
širdys bus jums atvertos, kaip 
ir Jūsų mums buvo.

Tegul dar būna daug sve
čių, daug draugysčių ir daug 
laimės mūsų tarpe.

Marija Saulaitytė
IIEUCTBSHII 
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RIO DE JANEIRO
Rugpiūčio 8 Rio de Janei

ro lietuviai minėjo Tėvo die
nų. 16 vai. Jardim Primavera 
vietovėje, pp. Simkevičių na
muose buvo atlaikytos šv. Mi 
šios, pasakytas atitinkamas 
dvasinis žodis. Po to buvo pa 
rouytos skaidrės iš šv. Že
mės ir iš Lietuvos, P.p. Sim- 
kevičiai, Oto ir Aušra, labai 
gražiai pavaišino visus daly
vius. L e tuviai, įsilinksminęj 
traukė tautines dainas.
iiTiwniwn 
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URUGVAJUS
Ąžuolynas, lankęsis Brazili 

joje; rugpiūčio 8 šoko 12-ta- 
me televizijos kanale Cerro 
priemiesčio programoje «Fo
mento Social del Cerro».

Rugpiūčio 8-per Mišias gie
dojo vaikai ir jaunesnysis 
jaunimas. *

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija iš savo kasos pa
siuntė misijonieriui kun. Do
natui Šlapšiui Inai oje 30 do
lerių auka. Jo aptarnaujamo
je srityje prasideda badmetis.

Rugpiūčio 22 yra lietuvių 
parapijos šventė.
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