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PLAČIAJAME PASAULYJE
BOLIVIJ \

Presidentas pulk. Hugo Ban 
zer Suarez naujosios pervers 
mu iškilusios dešiniųjų val
džios vardu pareiškė, kad nu 
savintos užsieniečių įmonės 
liks Bolivijos rankose, nors 
ieškoma užsienio lėšų kasy
kloms įrengti.

URUGVAJUS.

Nustatyti nauji įstatymai, 
leidžią užsieniečiams už nu
kęsti žuvauti 200 myliu pa 
kraščiu, kuris buvo nustaty
tas prieš dvejis metus.

BERLYNAS.

Po 17 mėnesių diskusijų, 
keturios galybės priėjo prie 
naujos sutarties, kuri .leistų 
vakariečiams laisviau į Ber
lyną įvažiuoti, suartintų Vaka 
rų Vokietiją su buvusia sos
tine, bet tuo pačiu leistų so
vietams įsteigti savo atstovy
bę Vakarų Berlyne. Abi Vo 
kietijos sutars, kaip giminės 
galėtų engviau pereiti Berly
no sieną, jau 10 metų atski- 
rian&ią artimuosius.

RUMUNIJA,

Sovietų Sąjungos karinome . 
nė ruošėsi pratimams Bulga
rijoje, bet Rumunija, per ku
rią reikėtų pervažiuoti, po Če 
koslovakijos invazijos išleido 
įstatymą, kad užsienio kraš
tai turi prasyti Rumunijos sei 
mo leidimo . Sovietai turi pa
sirinkti, ar prašyti leidimo, 
ar važiuoti per kraštą be lei
dimo, ar keltis per Juodąją 
jūrą.

VIETNAMAS.

Iš buvusių kandidatų prezi
dento rinkimuose teliko da
bartinis prezidentas, kurio ša 
liniukai sudaro ir oaugumą 
naujajame seime. Rinkimai 
įvyks spalio 13.

PRANCŪZIJA.

Peru grąsino nutraukti di
plomatinius ryšius, jeigu pran 
cūzai sprogdintų atominę bom 
bą Ramiojo vandenyno salo
je šiuo metu tik raudonoji 
Kinija ir Prancūzija atlieka 
atmosferinius branduolinės 
bombos bandymus.

fârctzUiJa
AMAZONĖ. Pabuvę vos mė

nesį, atgal į Rio Grande do 
Su{ sugrįžo naujai nuvykę ko 
lonistai, nepatenkinti sąlygo
mis arba išsiilgę namų. Da
bar valdžia reikalaus, kad pa 
žadėtų palikti bent 6 mėne
sius.

S. R AULO. Prancūzijos pra
monės paroda įvyks Parque 
Anhembi rugsėjo 9-20 oie- 
nomis.

RIO. Izraelio švietimo mi 
aistras siūlė pratęsti 1962 me 
tų bendradarbiavimo sutartį 
ir švietimui: raštingumui kel
ti ir mokslo tikslams bei te
levizijai plėsti.

BRASILIA Rugsėjo 2 visa
me krašte prasideda vajus vi
sus vaikus nuo 2 mėnesių 
skiepyti prieš vaikų paraiyžą.

Ruošia stovykla ir kongresą
1972 metais liepos mėnesį 

įvyks antrasis Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, kur 
nuvykti ruošiasi jau kelioli
kos kraštų lietuviai.

Organ zacijų atstovų pasita 
rime Vila Zelinos klebonijoje 
rugpjūčio 26 buvo pranešta 
apie kongresą ir apie šiam 
reikalui Lietuvių Bendruome
nės kviečiamą posėdį rugpjū
čio 31.

Kadangi Kongresas visų rei 
kalas, kiekviena draugija ir 
įstaiga turinti progą ir parei
gą prisidėti kad Brazi ija bū 
tų gerai atstovaujama. Suda
rysimi Kongreso komitetas, 
finansų komitetas ir rėmėjų 
būrelis Komitetai turės telK 
ti lėšas, rinkti ir ruošti kan
didatus į atstovus, kurie Kon 
grėsė balsuotų ir dalyvautų.

Komisija jaunimo reikalams

kurioje, tarp kitų, atstovauja 
mas Žilvitis Nemunas, Sese
lės pranciškietės, abi parapi
jos ir Vila Zelinos parapijos 
taryba, rugpjūčio 29 nuspren
dė ruošti dvi stovyklas šią 
vasarą: vieną vaikams grei
čiausia vėl prie Billings už 
tvankos, kitą jaunimui, gal 
kitoje vietoje. Abi stovyklos 
įvyktų sausio mėnesį, bet 
tikslus laikas nenustatytas. Po 
Bėdžiui pirmininkavo kun. St- 
Šileika.

Žilvičio ir Nemuno jauni
mas (virš IDmetų) ir kiti, ku
rie domėtųsi, kviečiami sek
madienį, rugsėjo 5, rinktis 
Jaunimo namuose 14 vai. ir 
pareikšti savo nuomones bei 
pageidavimus jų stovyklos rei 
kalais. ’I ikimasi, kad vaikų 
stovykloje 7 — 13 metų) daly 
vaus apie 5 , o jaunimo maž 
daug apie 30.

RASTOS VERTINGOS
LIEKANOS

Darbininkai Vilniuje, kasda 
mi griovį, rado metro ir 60 
centimetrų gilumoje plytomis 
ir akmenimis sustiprintą tune 
lį, kuris eina tarp Vilniaus ir 
Medininkų — iš viso apie 23 
kilometrus. Tunelis yra 2 me 
trų aukščio ir 4 metrų plo
čio. Per jį galėjo važiuoti 
net vežimas.

Kas keli kikmetrai rastos 
žmogaus dydžio angos, o už 
jų kambarys, įrengtas senovi
niais žibintais, stalas keli 
gultai, aptukti meškena, len
tynos bu senoviškais ginklais. 
Grindys plaktos ar rastais iš
klotos. Mokslininkai mano, 
kad kambariuose budėjo sar
gybiniai, nes trijuose iš 8 
kambarių rasta maisto lieka
nų, šimtmečius rūsiuose išbu 
vuRio. Viename kambaryje 
yra ventiliatorius — per lu
bas į pievą (ouv. ežerą) iš
keltas tuščiaviduris ąžuolinis 
kamienas.

Dar kitame sargybinių kam
baryje rasta skrynutė, kuri<- 
je buvo 78 visokie pergamen
tai — senovės dokumentai. 
Iš jų raiima spėti, kad tune 
lis dar buvo naudojimas 
X/ÍI amžiuje, nors statytas 
daug seniau.

Ryšium su atradimu, įdo
miai liudija apie Medininkų 
pilies užpuolimą X v šimtme
tyje: «pagonys, po dviejų mė 
n< šių aps austies stoję sienų 
ginti trigunai stipresuėm jė
gom, lyg pats veini 'S su sa
vo pulkais pagalbon būtų po 
žeme atėję»- rašo Livonijos 
kronikininkas. Pilis statyta a- 
pie 1313 metus ir buvo viena 
stipriausių i le uvoje prieš 
(šaunamųjų ginklų atradimą. 
Dar iki šios dienos stovi 2 
hektarų ploto griuvėsiai. Med 
ninkai buvo susisiekimo cen
tras į rytines Lietuvos kuni
gaikštijos žemes. Juose kiek 
laiko gyveno ir šv. Kazimie
ras.

Netoli Mosėdžio prie Žila- 
lės ir Naujokų kaimu rastas 
senovės lietuvių aukuras dar 
iš pagoniškos šventyklos. Ži
dinys tebeturi ąžuolo, beržo, 
pušų, kadugių pelenų ir ginta 
ro bei sakų gabalėlių. Dube- 
nuotas akmuo yra apie me
tro aukščio, jame buvo pats 
aukuras, o;ap.inkui išdėstyti 
akmenys tam tikru būdu, ku
rio dar nebuvo galima austa 
tyti. Senovėje toje vietoje bu 
vo didelės girios.

Per pelkes iki šventyklos 
senovės lietuviai prieidavo 
kūlgrinda — akmenimis išg'ųs 
tu rai ytu taku, 1 kilometro 
ilgio Vėliau apylinkėje ra ii

Genocido
Jau prieš 20 metų Jungtinė 

se Tautose buvo sudaryta 
konvencija apsaugoti nuo ge 
nocido ir nubausti kaltinin
kus. Tą kon^enoiją jau ^pasi
rašė net 75 liautos, bet dar 
nėra pasirašiusios JAV, ku
rios yra viena iš stipriausių 
ve ksnių prieš visokius geno 
cido veiksmus. Kodėl J a V vis 
dar delsia?

Dar tik prieš keturis mėne 
sius senato užsienio reikalų 
komitetas 10 balsų prieš ketu 
ris skatino senatą ratifikuoti 
tą sutartį prieš genocido nu
sikaitimą, ir senatas vis dar 
to nėra padaręs. Šį reikalą 
ypač jautriai išgyvena tos 
tautos, kurias yra genocidas 
palietęs Daugeliui darosi ne 
suprantama, kodėl genocido 
konvencija vis dar nepasiekė 
paties senato svarstymų ir nė 
ra nutarta priimti ir patvir
tinti.

Atsakymas: Jungtinėse Tau 
tose sudarytas genocido su
tarties tekstas yra, šalia ge
rų jo pusių, toks, kad jis ge. 
nocidą aptaria ne taip, kaip 
jį visi supranta, o taip, kaip 
siekė aptarti komunistinės 
valstybės, kurios pateis.na po 
litinį geno idą. Genocido kon 
venciją ratifik vo Sovietų ią 
junga, nes tekstas neapėmė 
naikinimo politinės opozicijos 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
ir Lenkijoje.

Kaip Amerikos teisininkų 
sąjungos a stovas A. Į. Schwe 
pe pabrėžė Sovietai, davė su 
prasti, kad jie nepritars kon
vencijai, jeigu iš pradinio jos 
teksto nebus išbraukta apsau 
ga politinių grupių «Sovistaį 
reikalavo palikti teisę žudyti 
ir naikinti opoziciją, nes tai 
esą būtina valstybės saugu
mui". Lygiai dabartinio teks 
to nebijotų pasirašyti nei ran 
donoji Kinija, priimta į Jung
tines autas, nors ji politi
niuose valymui se yra išžu 
džiusi apie 10 milijonų o kiti 
net apskaičiuoja — iki 30 m1 
lijonų opozicijos žmonių.
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konvencija
Taigi dabartinis Jungt. Tau 

tų genocido konvencijos teks 
tas veidmainiškas. Jis, be to, 
kaip skelbia konstitucijos spe 
cialistas gali turėti tragiškų 
padarinių JAV teisinei siste
mai. Kaip aiškina Morris, pri 
ėmus šią genocido konvenci
ją, JAV bės turėtų išduoti 
savo pilietį, kuris užsieny bū
tų kaltinamas genocido veiks 
mais. Jis būtų teisiamas tarp
tautinio teismo, kur JAV pi
liečio teisių nuostatai neturė
tų vertės ir kur, suprantama, 
tokie Sovietai gtlėtų prista
tyti pakankamai kreivų liudi
ninkų ir padirbtų dokumentų, 
kad tik jiems pavyktų likvi
duoti ar sujuodinti dėl pa
vergto krašto laisvės kovo
jantį vadovą.

Pažymėtina, kad teisinin
kas R. Morris primena geno 
cidą ir Baltijos kraštuose. Jis 
primena, kaip, sudarant geno 
cido konvencijos tekstą, J IV 
teisininkai kėlė reikalą, kad 
būtų įtrauktas nuostatas, jog 
genocido veiksmai yra tie, ku 
riuose dalyvauja vyriausybė, 
tačiau tai ypač buvo baisu 
komunistiniams kraštams ir 
jie darė viską, kad šis nuos
tatas nebūtų įtrauktas. Pagal 
dabartinį genocido sutarties 
tekstą šios konvencijos nuos- 
titų nebūtų galima panaudoti 
prieš Sovietų dabar vykdo
mus žydų persekiojimus už 
geležinės uždangos.

Amerika į tarp autines su
tartis žiūri rimtai Amerikai 
tarptautinės sutartys nėra tik 
ptopagundos priemonė, kaip 
Sovietams, o įstatymas, turįs 
pirmenybę prieš valstybės vj 
daus įstatymus jDėito Ameri 
ka ir nelinksta ratifikuoti to
kios genocido konvencijos, 
kuri palieka nebaustas raudo 
nąsias diktatūros genocidus, 
bet duotų toms kolonialinėms 
imperialistinėms komunisti 
nėms valstybėms teu*ę mukiai 
savo po itinius priešus perse
kioti net jiems susu adus polį 
t uę prieglaudą laisvame Í-V 
ar kitime kraš e.

ti dac 8 kiti dubtnuoti auku
rų akmens. Iš šių radinių Lie 
tuvos archeologai tikisi suži
noti daugiau apie senovės lie
tuvių tikybą.

(LAIKAS)
ÜBmmacü
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Garsusis kryžių kalnas prie 
Šiaulių-Meškuičių plento nuo 
'.961 metų balandžio 5 dienos 
stovi be kryžių. Tą dien^ so
vietai sunaikino 3000 medi
nių, mūrinių ir metalinių kry 
žiu. kuriuos pasta ė lietuviai 
ir net kitataučiai, dėkodami 
Dievui prašydami pagalbos. 
Po karo net iš Estijos, Latvi
jos, Gudijos ir Rusijos atvyk 
davo žmonės kryžių statyti- 
Kai j-.os buvo uždrausta šven 
tinti, pastatydavo nakčia

įvairių kraštų vėliavas, ruoš
damiesi centro atidarymui rug 
sėjo pradžioje. Connecticut 
vals ybės atstovas Kongrese 
J. S. Monagan sužinojo, kad 
kaba Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos sovietų režimo primes
tos vėliavos, vietoj nepriklau
somų respublikų vėliavų. Ta
rybinės vėliavos pasižymėjo 
raudona spalva su kūju ir 
pjūklu.

Meno centro direktorius už 
tikrino, kad ši klaida nebuvo 
pastebėta ir kad per savaitę, 
dar prieš atidarymą, iškels ti
krąsias vėliavas. Vėliavos gau 
tos iš JAV užsienio ministeri
jos, bet kadangi JAV nepripa 
žjs a Baitų tautų inkorporaci 
jos sovietų ^ąjungon, parei
gūnai vėliavas pakeis.

Atstovas Monagan nuolatos 
domisi ir rūpinasi pavergtųjų 
tautų reikalais.

IŠKĖLĖ TIKRAS VÉI JAVAS

Washing cue Kennedy me
no centru pareigūnai iškėlė

1
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Aldona S. Michelevičienė, 
.keliaudama ’rytų Azijoje, pa
stebėjo; «likur tų lietuvių nė 
ra!» Per Hong Konge atosto 
gas praleidžiantį australą ka
riškį sužinojo kad vienas lie 
tuvis eina aisakingas parei
gas inžinerijos bendrovėje 
Naujojoje Gvinėjoje. Sutiko 
ir J ^ponijoje lietuvį salezietį 
kun Albiną 'argevičių, jau 
35 metus ten dirbantį.

Kanadoje tautinės grupės 
taip susiskirščiusios: anglų 
kilmės 40%, prancūzų — 34% 
kitos — 26% Toks tautų lygs 
varas duoda vilčių, kad lietu 
viai ir kiti gali daugiau pasi
reikšti. įsteigta etninių (tautį 
nių) kultūrų draugija.

Bendras Amerikos lietuvių 
fondas (BALFas) pernai surin 
ko 56,535 dolerius šalpai per 
savo 50 veikiančių skylių. 
Per metus Lietuvos ir Sibiro 
lietuviams šelpti buvo išleis 
ta 77,366 dolerius, kadangi 
esama s»nta' pų iš praeities. 
(1971 metais BAL’Fas per pre 
latą Pijų Ragažinską atsiun
tė 250 dolerių jaunimo stovy
klai tão Paule paremti).

LAIMĖJIMAI
Dr. V. Vygantas, ilgametis, 

ateitininkas, paskirta - vienos 
didžiųjų JAV oro bendrovių, 

American Airlines, viceprezi 
dentu Būdamas psichologas 
buvo ir tarnautojų skyriaus 
direktoriumi bei industrijos 
vicepirmininku.

Lietu os pasiuntinybės Uru
gvajuje pareigūnas Kazimie
ras Čibiras sukiko 60 metų 
amžiaus. Jau 23 metus dirba 
pasiuntinybėje. Lietuvoje da 
lyvavo spaudoje, išeivijoje iš
leido visą eilę knygų ispanų 
kalba apie Lietuvos padėtį 
Casimiro Verax slapyvardžiu. 
Apie 500 jo straipsnių pateko 
į ispanišką spaudą Argentino 
je, Čilėje, Urugvajuje ir Ve- 
necueloje.

JAV respublikonų partijos 
tautinių grupių tarybos sekre 
toriumi išrinktas prof. dr. Jo
nas Genys, amerikiečių moks 
linio žurnalo redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys.

Montrealyje gyvenąs archi
tektas V. P. Zubas pasiųstas 
į Fidži salas ilgesniam lai
kui.

Philadelphijos vyskupijos 
kancleriu tapo prel. Pranciš
kus Statkus. Prieš tai buvo 
New Yorke kariuomenės sie
lovados vicekancleriu. Yra 
50 metų amžiaus ir jau šven
tė 25-ris metus kunigystės.

Argentinos lietuvaitė, solis
tė Zuzana Va apkaitė, ištekė
jo už Orlandu Lopez. Ji pa- 
puošusi daugybę parengimų 
savo gražiu balsu.

Prezidentas Niksonas atsiun 
tė savo sveikinimus liepos 4 
įvyku iai lietuvių dainų šven
tei Čikagoje.

Valdas Adamkus paskirtas 
Aplinkos apsaugos agentūros 
regioniniu vceadministratoriu 
mi Čikagoje: jo sritis apima 
šešias valstijas. Iš viso įstai
goje dirba 6 tūkstančiai tar
nautojų su 2 bilijonų dolerių 
sąmata per metus. Prieš tai 
Adamkus dirbo vandens tar
šos tyrimo srityje Ohio vals
tijoje.

REPREZENTACIJA
Adelaidėje apie 1000 žmo

nių ėjo eisenoje, p otestuojan 
čioje besitęsiančią pavergtų 
tautų OKupaciją. Organizavo 
ukrainiečiai, dayvavo įvairių 
tautų žmonės.

Omahoje, nedidelėje ir nuo 
kitų dideliu atstumu atskirto
je kolonijoje JAV se. lietu 
viai sussidrautgavo su vietiniu 
laikraščiu, ku is mielai įdeda 
laiškus ir pranešimus apie lie 
tuviams rūpimuosius klausi
mas. Choras «Rambynas» su
ruošė kelionę j Čikagą.

Netoli Čikagos tautų drau
giškumo sode auga didelė 
eglė, prieš daugelį metų pa
sodinta prezidentui Antanui 
Smetonai pagerbti. Lietuvių 
veteranų sąjunga šiais metais 
pasodino dar du — preziden
tų Kazimiero Griniaus ir Alek 
Sandro Stulginskio vardu.

Čikagoje įvykusioje genoci 
do parodoje buvo d ug lan

kytojų, kurie įrašė savo pas
tabas anglų, vokiečių, latvių, 
čekų, ispanų, jugoslavų, slo
vakų, ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis, Viena pastaba bu
vo: «pasaulis turėtų pamaty
ti šią parodą ir žinoti, kas at 
nešė tuos kentėjimus »

Montrealyje Kanados Baltų 
federacija suruošė viešą de
monstraciją, kurioje^ dalyva
vo virš 300 latvių, estų ir lie 
tuvių. Dalindami anglų ir pr-an 
cūzų kalbomis deklaracijas, 
nuėjo iki sovietų konsulato- 
Eisena rodyta televizijoje ir 
spaudoje aprašyta.

Australijoje leidžiamas lai 
kraštis Tfce Southern Cross 
birželio mėn. patalpino ištrau 
kų iš kun. Antano Šeškevi
čiaus gynimosi kalbos. Verti 
mą VLIKas atsiuntė savo ats 
tovui ir LB valdybos pirmi 
ninkui.

Urugvajaus laikraščiai La 
Manana ir EI Dia birželio pro 
ga atspausdino straipsnius: 
•Tragiškos sukaktys» ir «Po 
30 metų lietuvių antikomunis 
tinio sukilimo.»

SUVAŽIAVIMAI
Los Angeles įvyko politinių 

studijų savaitgalis, kuri suruo 
šė Rezoliucijom remti koroite 
tas ir Lietuvių Fronto bičiu
liai Paskaitas skaitė beveik 
20 asmenų. Pabrėžtos dalyvių 
mintys buvo, kad B turi dau 
giau (įkartu su kitais viene
tais) skirti dėmesio laisvini
mo darbui, kad lietuviai turi 
kuo daugiau išeiti i spaudą, 
televiziją ir vietinių organi
zacijas, kad pavieniai lietu
viai palaikytų ryšius su tau
tiečiais.

Šiaurės Italijos lietuviai su 

sibūrė Trecate mieste birže
lio įvykiams minėti.

Belgijoje vyskupo Antano 
Deksnio atvykimo proga bu 
vo suruošta lietuvių diena, 
kurion atsilankė ir tautiečių 
iš Olandijos. Buvo net ten 
vienuolijose esančių 20 lietu
vaičių (iš 30). Lietuvių kraš 
te yra apie 300. K

Lietuvių katalikų susivieni
jimo metinis suvažiavimas 
šventė 85 eris organizacijos 
veiklos metus JAV-se.

Bostono lietuviai inžinieria 
Vasario 16 proga paaukojo 
1500 dolerių tautiniams rei 
kalams.

Didžiosios Britanijos lietu 
vių sąjunga surinko savo 24 
tam metiniam suvažiavimui 
kuris atstovavo 550 narių.

Religiniame Gyvenime
Škotijos lietuvių laikrašti, 

Išeivių draugas praneša, kad 
tame krašte kunigų seminari
joje mokosi keturi jaunuoliai 
kurių ar tėvas ar motina yra 
lietuviai. Dar vienas buvo pa
šventintas.

Šv. Jono Krikštytojo para
pija Toronte gavo leidimą 
keltis-į miesto vakarinę dalį 
kurioje dabar vis daugiau lie 
tuvių. Nemažame plote bus 
įrengti parapijos pastatai, se 
nelių prieglauda, sporto aikš
tės ir maudymosi baseinas. 
Netoli gražios liet, kapinės'.

Kun. B. Sugintas, pastatęs 
Vila Zelinos bažnyčią, JAV- 
se gyvendamas surinko virš 
200 tūkstančių dolerių Vasa
rio 16 ir saleziečių lietuvių 
jaunimo įstaigoms remti.
U—!l
:ÍMUUMMIU

Anapilio Papėdėje
KABULE PAŽĖRAI FÈ

(tęsinys)

Jis tik nusišypsojo į jus atsiprašymą. Juk 
jam skauda. Dar labiau mergaitė sumišo.

Tauras pirmas nutraukė slogią tylą. Apžvel 
gė savo gyvomis akimis jaunimą ir tarė;

— Iš Marijampolės ateitininkų tarpo daug 
žvaigždžių iškils Lietuvai.

— O gal meteorų, — nevykusiai suvebleno 
mergaitė

Jurgis energingai atmetė atgalia ranka sa
vo juosvus plaukus nuo kaktos ir nekantriu bal
su atkirto:

— Svarbu esmė, ne pavadinimas.
Jonė pasijuto sugėdinta, išsišoko. Pasakė 

kažkokią nesąmonę,
«Tu, tu žvaigžde spindėsi», — turėjo norą 

pasakyti, bet kažkas užčiaupė jai burną. Ir ji 
susigūžė savo neaiškiu, besiformuojančių svajo
nių ir intuicijos pasaulyje

Salėje prasidėjo žaidimai Prabėgdamas pro 
šalį jaunimo būrys juodu išskyrė, įsukant Taurą 
ir ją į ratelį.

•Puikios rožės gražiai žydi,
Gražiai žaliuoja.
Mano širdis nerimauja, 
nes esu vienas», —

Traukė viduje ratėlio keli vaikinai, o miš
raus jaunimo ratas pritarė;

«Eikš, mergele, duok rankelę,

Eisim pavaikščioti.
Eisim, eisim pavaikščioti, 
Laimės paieškoti,» —

toliau dainavo vyrai vidury rato, linksmai žvelg 
darni į mergaites, rinkdamies į porą.

Kažin, ar jis pakvies ją pasi vaikščdoti? — 
svajojo ir nuogąstavo Jonė, nedrjsdfema Jurgio, 
takiau jį sekdama akimis. Jis gi 'žvilgterėjo į ją 
šelmiškomis akimis, ir pasikvietė kitą merginą.

Kodėl ne mane, kodėl? — jaudinosi Jonė.
Gi Tauras, atsisveikinęs su mergina, priėjo 

prie Jonės, atsargiai paėmė jos ranką įsijungda 
mas į ratą Ji nurimo. Pasijuto globojami, švel
niai, jausmingai. Buvo laiminga, bet neilgai. Jį 
pagrobė kita mergaitė. Ir jis. žaidžiantiems dai
nuojant «Viens į kitą šnairiai žiūri, tartum supy
kę», kreipėsi prieš kitą mergelę, nudodamas 

? piktą.
Daugiau jis nebepriėjo prie jos. Kelis kar

tus teko Jonei po ranka vaikščioti, «puikioms 
rožėms žydint», vidury patelio su kitais vaiki
nais. Tik ne su juo.

Kodėl jis nenori su manim pasivaikščioti? 
— niekaip negalėjo suprasti mergaitė. Tuo tar
pu jo viliokiškas žvilgsnis ją sekioja.

Paskui jaunimas ėjo «per kalnus ir per slė
nius», bet Jonė nebenorėjo žaisti. Ji sustojo sa
lės tarpduryje, dairydamasi pakeleivės į namus.

Iš žaidžiančiųjų tarpo atsiskyrė Juoze Gir- 
niūtė.

Jonė nudžiugo.
— Kada užeisi pas mane? — paklausė Juo 

zė, žiūrėdama į ją nuoširdžiomis akimis.
Jonė ne tuoj atsakė. Ji žvilgterėjo į Juozės 

skoningai pasiūtą rudo šilko eilutę, į atvirą ka

klą, baltų mezginių rėmuose, ir į skaistų veidą 
kuri ryškino tamsiai rudų kasų vainikas ant ga> 
vos. Tik po šių moteriškų žvalgytnvių, vėl susi
dūrusi su rudomis akimis, nusišypsojo, atsilygin 
dama tokiu pat nuoširdumu

— Kaip tu gražiai atrodai, Juozyte.
— Tikai? Tai dabar ir gana, — vieną aki

mirksnį pasidžiaugė mergina Ir bematant surim 
tėjo. Tarytum’ką prisiminusi. Gal apgailestavo, 
jog jos bernelis dabar toli, ir negali jos tokies 
gražios matyti.

— Tikrai, tikrai, — patvirtino Jonė. — To 
kios puošnios čia nėra kitos Malonu j tave žiū
rėti. Tik tu neprieštarauk. Sakai kad pas tave 
užeičiau? Mielai. Būsiu pas tave pirmadienį, 
gerai?

— Lauksiu. Tik būtinai ateik. O ryt, jei ne
lis, eisiu pėsčia tėviškėn. Žiemą rečiau lanky
siuos. Nebent tik rogėmis...

«Eina žiuže aplinkui, aplinkui, aplinkui.
Neša rankoj bindžiką, bindžiką, bindžiką.
Kas nenori mušti gaut, mušti gaut, mušti gaut 
Turi greitai iškeliaut, iškeliaut, iškeliaut», — 

dainavo žaidžiantieji, sustoję į ratą, rankas sūdė 
ję užpakalyje. O aplink ratą su bindžiku ranko
je suko Tauras.

— Vėl žybtelėjo akimis į mane, tas šelmis 
— ir nudžiugo, ir kažko susierzino Jonė.

— Kodėl nebežaidi? — pasiteiravo Juozės.
Paklaustoji susimąstė. Po valandėlės atsa

kė atsiprašančiu balsu:
— Zinai, aš nepritampu prie jūsų, išėjau iš 

gimnazijos suolo, ir pasibaigė mano ryšys su 
šių rūmų jaunimu.

=» Tiesa, jau c veji meta , kai dirbi įstaigo
je, Tai, žinoma, jauties čia svetima.

* (Bus daugiau)
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Šimtametė valstybė
Teisė savarankiškai ir nepriklausomai gyventi turi įvai

rius pagrindus, bet lietuvių tauta šalia visų kitų priežasčių 
gali remtis senąja Lietuvos valstybe, šsilaikiusia savarankiš 
kai virš 6.0 metų.

Rugsėjo 8 diena, prieš 541 metus, Vy autas Didysis laukė 
karūnos, jau pasiųstos iš šventosios Romos imperijos, kad 
apvainikuotų 40-tj Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio pareigo
se Dėl klastos ir už kelių savaičių Vytautu mirties ši šven
tė neįvyko, bet ji atkuria Nepriklausomoje Lietuvoje kaip 
antroji valstybinė — Tautos — šventė.

Vytautas išaugino stiprius valstyoininkus lietuvius, ku
rie dar 350 metų valdė didžiulę valstybę, lietuvių sukurtą ir 
tvarkomą. Jo minties sekėjai nuolatos stengėsi palaikyti Vy
tauto politiką — išlaikyti tautai savitą kelią, skirtingą nuo 
kaimynų.

Ne veltui okupuotoje Lietuvoje susidomėjimas Lietuvos 
senovine valstybe yra didelis. Visų pirma, uždrausta ką tei
giamo sakyti, mokyti ar rašyti apie moderniąją respubliką, 
kurią sovietai «išlaisvino.» Antra, didinga praeitis aiškiai liu 
dija lietuvių tautos kelią nepriklausomai ir savarankiškai gy 
venti — ypatingai Vytauto ir jo globoje subrendusios valsty
binės minties bendrininkų tarpe. Trečia, pati senovė — per 
amžius laisva ir nuo maždaug 1219 metų apjungtoje valsty
bėje — yra pasigyrimo taškas prieš įvairias Europos (nekal 
bant apie Naujojo Pasaulio — Amerikos kraštų) valstybes: 
Rusija tapo galybė 200 metų po Vytauto, Vokietija ir Italija 
susijungė j vieningas valstybes 400 metų vėliau.

Nežinia, koks bus Lietuvos kelias ateityje. Rugsėjo aš 
tuntoji, Tautos šventė, primena, kad neužtenka kultūrinės 
laisvės, kuri yra nepaprastai svarbi tautos gyvybei, bei rei
kia ir valstybinės nepriklausomybės, išlaikomos senosios Vy 
tauto ir moderniosios Nepriklausomos pavyzdžiu.

A. S.

P. L. Bendruomenė

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turinį redakcija neatsako.

ŠVENTĖMS REIKĖS
220,000 DOLERIŲ

Philade pbijoje posėdžiavo 
gegužės gale PLB, JAV LB 
ir Kanados LB valdybos kar
tu su antrojo Jaunimo Kon
greso ir Tautinių šokių šven 
tės komitetu. Aptartas LB 
vaidmuo • laisvinimo darbe. 
LB finansai, ryšiai su jauni
mo organizacijomis. Jaunimo 
Kongresui bus reikalinga 140 
tūkstančių dolerių (pirmojo 
1966 metais sąmata buvo 
99 000).

JAV L. B.

JAV LB informacijos komi
sija valdžios pareigūnams ir 
spaudai nuolat siunčia me 
džiagos apie Lietuvos padėtį. 
Šios žinios dažnai atsiranda 

amerikiečių prakalbose ir lai 
kraščių vedamuosiuose.

Chics gos miesto mokyklų 
sistema numato įvesti aštun
to skyriaus mokiniams kursą 
apie įvairias JAV tautines gru 
peš. JAV LB švietimo taryba 
sudarė komisija, ku-i ruošia 
priemones: skaidres, plokšte 
les, knygas

Los Angeles Lietuvių Ben
druomenės valdyba pradėjo 
leisti biuletenį, turintį 1000 
egzempliorių tiražą.

JAV LB šeštoji taryba pa
ruošė projektą įstatams pa
keisti ir apklausinėja valdy
bų ir apylinkių pareigūnus- 
Klausimai yra šie:

1) Kas sudaro JAV Lietu
vių Bendruomenę?

2) Ar palikti dabartinę’struk

MŪSŲ LIETUVA

turą ar įvesti JAV LB seimą, 
kuriam priklausytų šalia rink 
tų tarybos narių dar centro 
valdyoos nariai, apygardų ir 
apylinkių pirmininkai, lietu 
vių centrinių organizacijų pir 
mininkai, lietuviai vyskupai, 
vienuolijų viršininkai ir pa
našiai?

3) Kuriam laikui renkama 
taryba, kas jos nariai, kokios 
rinkimo taisyklės?

4) Kūriam laikui renkama 
centro valdyba? ’

5) Kokie apygarbų uždavi
niai? Ar apygardos reikalin
gos?

6) Ar aoylinkės struktūra 
pasilieka, ar ją pakeisti pla
tesne taryba su lietuviškų pa 
rapijų klebonais, lietuviškų 
mokyklų vedėjais, tautinių šo 
kių grupių, chorų, teatro ra
telių bei sporto grupių vado
vais, jaunimo organizacijų va 
dovais (skautų, ateitininkų ir 
t. tj ir vLų vietos organiza
cijų pirmininkais?

7) Apy inkės valdybos ka
dencija?

8) JAV LB atstovavimo bū
das PLB seime (seaantis 1973 
meiais)?

9) Solidarumo įnašo dydis 
ir jo paskirstymas.

10) Ar reikalinga steigti 
bendrą fondą (su Altą ir Mi
ku) Lietuvos laisvinimo rei* 
kalams?

KANADUs LB

Kanados LB Toronto apylin 
kės valdyba aptarė veikios 
planą. Pirmuoju rūpesčiu lai
kė sustabdyti lietuvių nutru- 
pėjimą, ypatingai jaunimo ati
trūkimą nuo lietuviškojo ka
mieno. Žada vis raginti tė
vus, rūpintis, kad vaikai lan
kytų lietuviškas mokyklas šeš 
tadieniais, sudaryti to am 
žiaus vaikų sąrašus.

Valdybai atrono, kad pats > 
veiklusis jaunimas gali ge
riau spręsti, kaip įjungti ne
veikliuosius. Reikia ir veiks
mingesnės globos ir aiškios 
para nos meno, sporto ir ki 
tiems kultūriniams vienetams, 

juos įtraukti jaunimo ir su' 
daryli geras darbo sąlygas.

Bendruomenė irgi rūpinsis, 
kad visi tautinio pobūdžio mi 
nėjimai būtų tinkamai sureng 
ti (Vasario 16, birželio įvy
kiai}. Organizacijos, rengian
čios tokias viešas (ne savo 
reikalams) šventes turėtų su 
valdyba tartis. LB taip p«t 
padeda lietuviams, pakliuvo- 
siems j sunkesnes teisines, 
socialines ar kitas problemas 
padeda su valdžios įstaigomis 
ir studentams vasarą surasti 
darbą.

«Bendruomenė yra viena 
didelė šeima, kuri savo be - 
dro gyvenimo reikalus turėtų 
tvarkyti geros šeimos pavyz 
džiu. Ji turi reikštis ir daly 
vauti kasdieniniame bendruc- 
menės gyvenime, turi b ti 
bendro džiaugsmo, laimėjimo 
rūpesčių, nelaimė» ir liūde
sio dalininke.»

Bendruomenė organizuoju 
ligonių ir globojamųjų lanky
mą, dalyvauja lietuvių laido 
tuvėse, kad oė vienas neturė

Politika ir
Kai prieš keletą metų lie

tuviai sportininkai važiavo į 
pavergtą Lietuvą iškilusiuose 
ginčuose buvo kalbama, kad 
nereikia maišyti sporto su po 
litika. Tačiau daugelio buvo 
teigiama, kad komunistiniuo
se kraštuose viskas tarnauja 
politikai — sportas, mokslas, 
menas ir literatūra.

Amerikos ir Kanados teni
sininkai nuvažiavę Kinijon pa 
rodė, kad tenisas irgi yra po
litinis veiksnys, pasukęs kita 
kryptimi ir komunistų diplo
matinius santykius su Vaka-

tų būti svetimųjų laidojamas. 
Reikalui esant padeda tvar
dyti palikimus. Organizacijos 
atstovaujančios lietuvius ki
tataučių ir tarptautiniuose pa 
sirodymuose; tai daro su LB 
žinia.

Šiems darbams įvvkdyti su
darytos sekcijos; jaunimo, mo 
terų, švietimo, socialinė, vi
suomeninio ūkio, politinė, vi
suomeninių reikalų kultūri
nė, profesinė, sporto.

Visų, ypatingai ekonominiai 
pajėgesnių, prašo remti Lietu 
vių namus ir visą veiklą. Ben 
druomenė imasi vesti paren
gimų kalendorių, kad nesu
taptų įvairių organizacijų pa
rengimai.

«Tik visų suburtomis pas
tangomis gali būti i-vystoma 
plati ir naši lietuvybės išlai
kymo ir stiprėjimo veikla», 
baigia Toronto LB valdyba.

AUSTRALIJA ir NAUJOJI 

ZELANDIJA

Naująją Zelandiją ir Austrą 
liją aplankė PLB vicepirmi
ninkė jaunimo reikalams Mil
da Lenkauskienė, vykusi kar
tu su Ohio lietuvių gydytojų 
ekskursija.

Aucklaade, N. Zelan iijoje, 
posėdžiavo su LB vadovaujan 
čiais asmenimis. Lietuvių ma
žai — j Vasario 16 minėjimą 
atėjo 20 asmenų bet jie siu- 
dėjo 60 dolerių Tautos fon
dui. Bražinskų reikalu krei
pėsi j savo krašto vyriausy
bę Šeimos prenumeruoja spau 
dą, gauna plokštelių. Dalis 
jaunimo išvyksta j Australiją 
ar Šiaurės Ameriką, kiti su
daro mišrias šeimas.

Sydney, jau Australijoje, lie 
tuvių veikla plati, gili, įvairi. 
Universiteto bibliotekos patal
pose įvyko pasitarimas su 
įvairių grupių atstovais. Jau
nimas svarsto galimybes į 
I jį Jaunimo Kongresą 1972 
metais siųsti sportininkų vie. 
netą.

Meltourne pasitarime daly
vavo 18 jaunų atstovų iš jvai 
rių grupių ir organizacijų. 
Australijos jaunimas numato 
rengi prieškongresines stovy 
klas, pokalbi s ir diskusijas. 
Visi siūlė, kad ųyšiai tarp 
įvairių kraštų lietuvių būtų 
kuo stipresni.

Australijos LB valdyba ben 
dradarbiauja artimai su kitais 
baltiečiiis, lenkais, ukrainie
čiais ir vengrais.

1971 m. rugsėjo 3 d

Literatūra
rais. Panašiai yra ir su lite
ratūra, ką ypač išryškino vi
sos Sovietų Rusijos rašytojų 
suvažiavimas

Baigiant rašytojų suvažiavi 
mą buvo priimta rezoliucija: 
«Meno priemonėmis atskleisti 
socialistinio pasaulio jėgą ir 
grožį, jo didingus tikslus ir 
kilnius siekimus, yra pirmuti
nė tarybinių rašytojų par.ei- 
ga. Tarybinė literatūra svar
biausiu uždaviniu laiko paro
dyti svarbiausiu mūsų gyveni 
mo herojų pirmaujantį darbi
ninką, aktyvų kovotoją už ko 
munizmą visų jo inte.-esų pla 
tumu, minčių ir jausmų tur
tingumu Mūsų pašaukimas, 
sako tarybiniai rašytojai, karš 
tai propaguoti pergalingas ko 
munizmo idėjas tarptautinėje 
scenoje*.

Tai yra atkirtis tiems, ku
rie mano, kad literatūra gali 
būti pati sau, nepriklausoma, 
kaip grožis, tik kaip estetinį 
pas tenkinimą keliantis menas.

Rašytojas, kad ir gyvenąs 
tokioje k lėjiminėĮe valstybė
je, kaip Sovietų Rusija, uėra 
vien tik tikslus botago plaki
mo aido vykdytojas Jis sten 
giasi kaip nors bent kiek iš
siveržti iš šių taip ryškių, Ii. 
teratūrinių pančių ir mūza 
bei baimė pakaitomis eina li
teratūrinę sargybą.

Esą, ano poetės Achmato- 
vos, Rusijoj visada taip bu
vo. baimė neleisdavo rašyti, 
o literatūrinė ištikimybė sau 
versdavo neišouoti literatū
ros. Caras ir sovietai, kurie 
pagamino baimę, sudarė vadi 
namą stalčių tradicija, kur 
autorius deda savo raštus, vii 
damasis, kad ka.a nors ateis 
laisvė ir tie jo kūrimai bus 
išleisti.

Tačiau rašytojai yra ir ku
rie savo kūrinius iiveža už
sienin, ir iš kiti s pusės rašy
tojai, kurie s4ttvo kūrinius siun 
čia, kad kūnu taptų valsty
bės nuosavybėmis.

Daugeliui gali kilti klausi
mas, kodėl partij t, kuri taip 
griežtai laiko rašytojus ir nu
stato literatūrines normas, 
leidžia išspausdinti Vakarų 
pasauliu, o juo .abiau ir emi
gracinių sluogsnių rašytojų 
kūrinius.

Žinoma, kūriniai yra dau
giau ar mažiau parinkti, kad 
nekenktų socialistinei siste
mai arba net demaskuoją bur 
žuazinį gyvetimo lygį bet 
kartais išspausjina ir tokių 
kūrinių, kiurių turinys nėra 
perdaug antiburžuaziškas. Ir 
tai padarigtani, kso paspaus, 
tų Vietos rašytojus, kurie kar 
tais vis dar kažko nepaten
kinti.

Išspausdina taos kūrinius 
tam, kad galėtų parodyti, jog 
geroji kompartija leidžia vi
siems, kurie tik trokšta, pri
glusti po jos sparnu. Jeigu 
kas to nenori, tai tas jau yra 
kenkiąs komunizmo statybai.

Politika nuo literatūras ne
skiriama, kaip matyti iš šių 
aiškių partijos ir jai paklus
nių jos tarnų direktyvų. Kas

(pabaiga 4 pusi.)
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Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menė par lietuvių Savitarpio 
Pagalbos Tarnybą birželio-rug 
piūčio mėnesiais sušelpė 423 
kruzeirais 7 šeimas ir rūbais, 
baltiniais, avalyne 5 šeimas; 
gi studentę medikę ILeokadi- 
ją Aleknavičiūtę 900 kruzei- 
rų, kuriuos per 4 mėnesius 
suaukojo jos Rėmėjų Būrelio 
n iriai.

Lietuvių Savitarpio Pagal
bos Tarnybos valdyba naudo
jasi šia proga perduoti vi
siems aukotojams nuoširdžius 
visų šelpiamųjų tautiačių pa
dėkos pareiškimus. *
Kun. Petras Daugintis. S. J.

HLB Savitarpio Pagalbos 
Tarnybos vicepirmininkas

QKSBaaotii

VAIDINA LIETUVIS

Kas negirdėjo apie novelą 
«Minha dôce namorada»; ro
domą per kanalą 5? Darbiniu 
kų vyresnįjį José vaidina Pra 
nas Cepukaitis (teatrinė pa
vardė; Francisco Dantas). Ne 
užilgo bus vienas iš žvaigž
džių Aquarius teatre muzika
liajame veikale <Um violinis
ta no telhado*. Šis veikalas 
pasaulio sostinėse ėjo net po 
trejis, ketveris ar penkeris 
metus.

ÜBDsaaiKii

PAAUKŠTINTAS kunigas

Kun Vincentas Lesčinskas, 
jau 10 metų dirbąs Colonia 
San Bartoiomė, Cordobos pro
vincijoje. Argentinoje, San 
Francisco vyskupo buvo pa
aukštintas Į klebono titulą lie 
pus 4 Sutvariė ir atremonta 
vo baž ycių dažais, akmens 
imitaci,a ir marmuru su pa
rapijos tarybos pagalba.

Po karo Vokietijoje kun. 
Lesčinskas susipažino su Tė 

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

D 8. ANTONIO SI A U L Y S
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 — Mole©"’as de Senhoras 

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

CoDBultoHo e Residência RUA DOS TRILHOS. 1579 
Moocaj Fone 92-3991

vu Jonu Bružiku, kuris tuo 
metu vedė misijas pabėgėlių 
tarpe. Apie milijonierių jis 
prisimena; Tėvas Brvžikas 
savo gražiais pamokslais, su 
humoru atgaivino tų žmonių, 
pabėgėlių iš Lietuvos, prislėg 
tą nuotaiką, juos suramino, 
paguodė, oėl to, kad dange 
lis buvo giliai nuliūdę, palikę 
savo tėvų žemę *

Kuo. Lesčinskas prideda.- 
«Dievas mato mūsų šaliai pa 
darytą baisią skriaudą Tikė 
kime, kad Lietuvoje vėl ple 
vėsuos laisvės trispalvė vė
liava.»
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UŽSIMOKĖJO už ML. Po 
25 kr.: Marija Raugalas, M. 
Kmitulys, .

BROLIJA RUOŠIA ŠVENTĘ

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
posėdyje nutarta ruošti susi
pažinimo pietus naujiems vila. 
Zelinos kunigams pagerbti ir 
pasveikinti įvyks Jaunimo ha 
muose rugsėjo 19, sekmadie
ny 12:30 vai. Prieš pietus 
bus iškilmingos Mišios.

iūaHanaii

choras ieško narių
Lietuvių Katalikų Bendru© 

menės choras, jau veikiąs 35 
metus, šviečia savo narius 
būti atsakingais už choro įdo
mumą ir gyvavimą. Chorui 
ueprislausančius ragina nes
lepi! ir neleisti rudyti bai
sams, o jungtis į chorą, kad 
jis toliau puoštų parapiją ir 
lietuvių koloniją.
IIDW&gffiŽS!l 
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LK Šv. Juozapo Vyrų Brolija maloniai kviečia visus 
tautiečius dalyvauti naujų Vila Zelinos parapijos kunigų 

PAGERBIMO ŠVENTĖJE,
kuri įvyks šių metų rugsėjo 19 dieną su šia programa:
11 vai.; iškilmingos mišios V. Zelinos par. bažnyčioj
12 30 vai., pietūs Jaunimo Namuose.
S vo dalyvavimu turėsime progos asmeniniai susipažin

ti su naujais mūsų parapijos kunigais saleziečiais ir tuo pa
čiu bendrai paremsime jų darbus mūsų parapijos ir koloni
jos naudai.

Pakvietimus pietums prašome pasirūpinti iš anksto, kad 
palengv mum darbą šeimininkėms — ruošėjoms.

Pakvietimus galima gauti: Vila Prudentėje — pas p. Mo 
tiejų Tamaliūną, Casa Verde — pas p. J. Matelionį, Vila 
cibanesa — pas p, J. Bagužių (tel. 273-1865). Vila Zelinoj 
pas kitus Brolijos narius.

Vaišes paįvairins salezietiška muzika iš Lapos ir Vila 
Zelinos.

Rengimo Komisija
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

Rugsėjo 12 šv. Kazimiero parapijos salėje bus 
Tautos šventės (rugsėjo «) ir Brazilijos nepriklausomy
bės šventės minėjimas. Sekmadienio Mišios bus 4 valau 
da popiet, programa prasidės 5 vai.

Religiniame gyvenime
Cleveland© šiais metais pir 

mą kartą pirmoji Komunija ir 
Sutvirtinimo sakramentas su 
teikti lietuvių kalba. Vadova 
vo vysk V Brizgys. vaikus 
paruošė seselė Konradą ir A. 
Muliolienė bti Pit. Joga Vai
kai gavo tautiniais motyvais 
papuoštus pažymėjimus, pa
ruoštus Jaunimo žygio komi 
te.o.

Lietuvių bažnyčių, kleboni 
jų ir įstaigų fotografijų rinki 
nj paruošti JAV kunigų vie
nybė pavedė kuo. A. Keziui, 
S J. Tuo tarpu rasta vertinga 
medžiaga: 193a metais uuo 
S. Draugelio, jau mirusio, 75 
tokios nuotraukos iš rinkinio 
turėjusio apie 390. Draugelio 
fotografijų du komplektai žu
vo Lietuvoje, o šia trečias 
rastas marijonų archyve Ro
moje. '

Sęrantono šv. Juozapo lie
tuvių parapija švenčia savo 
deimantinį jubiliejų, rer tuos 
metus klebonavo šeši lietu
viai kunigai išjjparapijus išau 
go šeši kunigai, 31 sesuo vie 
nuolė ir 3 broliai vienuoliai. 
Bažnyčia, mokykla ir kleboni 
ja neseniai atnaujinti.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

< teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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.

Gegužės 22 mirė pirmasis 
išeivijoje evangelikų kunigas 
a. a Jonas Pauperas, gimęs 
1905 metais. Laidotuvėse da
lyvavo minios, lydėjo septyni 
lietuviai ir vienas latvis kuni 
gas. Kilęs iš Klaipėdos, dės 
tė Vytauto Didžiojo universi- 
tei’e, bendradarbiavo spaudo
je, klebonavo, sielojosi Lietu 
vos reikalais.

Italų religinių žinių įstaiga 
Ansa paskelbė ElTA davi
nius ape lietuvius kunigus va 
karuose. Iš 559 lietuvių kuni
gų, 449 gyvena JAV-se, r-a 
nadoje — 23, Vakarų Europo
je — 45, Pietų Amerikoje — 
25, Australijoje — 7. iš lais
vame pasaulyje veikiančių 
139 lietuvių parapijų daugu
ma yra JAV-se.
ns®™» 
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Gyvoji Ka t
JA v ^LB švietimo tarybos 

pirmininko Juno Kavaliūno 
iniciatyva buvo sudaryta kai 
bininkų komisija, kuri pasisa 
kė dėl tikrinių pavadinimų ra 
šybos suvienodinimo. Valsty
bių, kraštų bei sričių pavadi
nimų žodžiai visi rašomi di
džiosiomis raidėmis: Jungti

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

ATSKIRO NUMERIC

KAINA 0,40

(pabaiga iš 3 pusi.)

manytų kitaip, tas apgaudinė 
tų save ir kitus. Be partijos 
žinios plaukas nuo galvos ne 
nukrinta. Ir jei kas manytų, 
kad yra kitaip, tas visada pra 
laimės. Be abejo yra atvejų, 
kad galima ir partiją apgau
ti. Ji daro eiles klaidų ir» 
kaip matome, pralaimi įvai 
riais atvejais, bet tiesioginiu 
keliu jos neapgausi.

Derybose visas sutartis ko
munistą’ sulaužo, jeigu tik 
jiems reikia. Tai rodo patir
tis. ’raip yra ir mene, ir, tik 
naudojantis plyšiais, tegalima 
pasiekti tuos pavergtus žmo
nes, kaip įvairiais keliais iš 
ten į laisvąjį pasaulį patenka 
stalčinė literatūra.

Kol partija deklaruos, kad 
menas jai priklauso, tol lais
vam kūrėjui1 bus su ja nepa
keliui, o bandymas su ja eiti 
bus tik jos stiprinimas, kad 
už geležinės uždangos esan
tį Kūrėją partija galėtų la
biau paplakti.

DRAUGAS)

nės Amerikos Valstybės, Ry
tų Prūsija, Mažoji Lietuva; 
taip pat ir daugiažodžius vie
tovardžius: Kudirkos Nau
miestis, Žaliasis Kalnas. Kiti 
žodžiai rašomi pagal šius pa 
vyzdž'us: Marijampolės gim
nazija, Kauno kunigų semina
rija, Žemė-a ūkio akademija, 
Lietuvių katalikų mokslo aka 
demija Lietuvių namai (čia 
didžiąja rašomas tik pirma
sis žodis). Knygų ir kitų raš
tų pavadinimai rašomi pana
šiai; Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai, A, Strazdo 
Pulkim ant kelių. Tėviškės Ži 
būriai, Gimtasis Žodis ir 1.1.

New Yorke įvyko lietuvių 
tarmių popietė. Po Leonardo. 
Dambriūno paskaitos apie tar 
mes dzūkų, žemaičių, suval
kiečių ir aukštaičių tarmes 
pristatė įva rus rašytojai. 

/ 
II—M 
iinaaaii

Mokslas
Bostono kultūros klube dr 

Edvardas Kaminskas skaitė 
paskaita «Modernios biologi
jos raida raudonos kraujo las 
teles tyrime,» Jis dėsto Har
vardo me jiuinos fakultete ir 
yra vėžio ligų tyrimo labora
torijos narys. Paskaitą vaiz
džiai pristatė skaidrėmis.

Švedijos Mokslo Akademi
jos nariai girdėjo Kauno me 
dicinos instituto nario prof. 
J. Bredikio paskaitą, Prancū
zijoje fizikų konferencijoje 
paskaitą skaitė prof. J. Vis- 
cakas, o Bulgarijos moksli
ninkų suvažiavime keturis pra 
nešimus pristatė J. Vaitkus.

Eugenija Šimkūnaitė apgy
nė biologijos daktaro laips 
nio dizertaciją apie Lietuvoje 
augančius vaisinguosius au
galus
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