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PLAČIAME
PASAULYJE
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lio mėnesio manifestacijas. Už
draudė visiems civiliniams lėk
tuvams skristi krašto teritorijo
je kaip tik tuo metu, kai buvo
numuštas Lin lėktuvas. Ir nuo
to laiko Lin niekur nebemato
mas.
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Pirmą kartą aplink ’planetą
MARSĄ pradėjojsklandyti Ame
rikos erdvėlaivis ir ją fotogra
fuoti iš visų pusių. Deja, kai
pats erdvėlaivio nuskridimas ir
įsileidimas į Marso orbitą ge
riausiai pasisekė, tai nutraukti
aiškias fotografijas trukdo dide
lė smėlio audra po visą jo pa
viršių. Tačiau mokslininkai tiki
si, jog ta audra gali šiomis
dienomis taip staiga pasibaig
ti, kaip ji staiga prasidėjo rug
sėjo mėnesį, ir tada bus gali
ma pamatyti Marsą iš visų
pusių.
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JUNGTINĖS TAUTOS

Praėjusį pirmadienį komunis
tinės Kinijos atstovai pirmą kar
tą pasirodė Jungtinių Tautų po
sėdžiuose, ir užėmė savo vie
tas. Virš 50 tautų atstovai svei
kino naujuosius narius. Bet ki
niečių delegacijos šefas, vietoj
padėkojęs uš įsileidimą ir man
dagiai pasveikinęs, pirmais sa
vo žodžiais ėmė pulti, kaltinti
Ameriką ir Sovietų Rusiją, ža
dėti palaikyti arabus prieš žy
dus ir panašiai. Tokia pradžia
nežada nieko gero Jungtinėms
Tautoms nei pasaulio taikai.
iibcectii
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Jei tai būtų tikroji Lin dingi
mo tiesa, tai ir kinų komunisti
nė revoliucija būtų taip pat su
rijusi dalį savo vadų, kaip ir
rusų bolševikų revoliucija.
iiEaraaMBii

Yra daug amerikiečių nepa
tenkintų Niksono pastangomis
susitaikyti su kom. Kinija. Pas
kutiniu metu jvyko demonstra
cijos Naujorke, prie viešbučio,
kuriame apsigyveno Kinijos de
legatai J. Tautoms. NiKsono ir
Mao-tse-tungo kaukes užsidėję
demonstrantai, tarp kitko, ne
šė plakatus su įrašais: EKSPORTUOKIT N1KSONĄ- RAUDONOJON KINIJON!
ÜBswmapii

TAI BENT RINKIMAI!

Čekoslovakijoje turi būti rin
kimai j parlamentą šio mėne
sio 26 ir 27 dienomis. Aišku,
jog bus vienas kandidatų sąra
šas, kaip visuose komunistų
kraštuose. Bet čia yra kas tai
naujo! Nors eina didelė pro
paganda, kad visi piliečiai ei
tų balsuoti, bet iki šiol dar ne
paskelbė nė vieno kandidato
vardo pavardės!
Suprantama, kad prieš to
kius rinkimus žmonės, kiek ga
li protestuoja. Pasipylė krašte
raginimai boikotuoti rinkimus
— nebalsuoti.
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DUKTĖ IŠDAVĖ SAVO
TĖVĄ.
Komunistinės Kinijos diktato
riaus geriausias draugas buvo
karo ministeris Lin Piao. Jis bu
vo viešai paskelbtas, kaip bu
simasis diktatoriaus Mao įpėdi
nis. Bet štai Time žurnalas pra
neša, jog patyręs iš labai pa
tikimų šaltinių, kad Lin ir devy
ni jo artimi bendradarbiai bu
vo
numušti su visu lėktuvu
virš Mongolijos, kai bandė pas,1
prukti Sovietų Rusijon. Kodėl?
Lin duktė, išduodama savo tė
vą, pranešusi, kad tas mažiau
siai tris kartus per paskutinius
pusantrų metų bandęs nužudy
ti tą savo geriausia draugą
Mao. Ir kai Lin patyręs apie tą
šdavystę, tuojau sėdęs lėktuvan su žmona, kitais vaikais ir

IZRAELIS
Izraelio ambasadorius JAV
patvirtino, kad esą gerokai įsi
tempę žydų ir Amerikos santy
kiai. Žydai atsisakė net derė
tis dėl Suezo kanalo atidary
mo, iki amerikiečiai neatsiųs

jiems da j ou karinių lėktuvų
Phantoms. Amerikiečiai, matyt,
norėdami laimėti arabų palan
kumą, atsisako tuos lėktuvus
siųsti. Girdi Rusija tiek mažai
ginklų ir lėktuvų Egiptui pa
siuntusi, kad Izraeliui nesą pa
vojaus. Jėgos esančios lygios..
pt—n
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Čia savo draugo prezidento
Allendes pakviestas lankosi Ku
bos kom. diktatorius Fidel Cas
tro. Savo kalbose-visgi prisipa
žino, kad Kuba ekonomiškai
visiškai priklauso nuo Sovietų
Rusijos. Kad be jos pagalbos
negalėtų išsilaikyti. Pagal se'
na lietuvių patarlę, «kieno pu
trą laki, tam ir loji». Todėl Ku
ba turi pataikauti Rusijai ir
leisti jai Įsigalėti savo krašte.
Ilg-SfinECf!
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Nuolat
priešini
mas diktatorium ’ pasiversti no_
rinčiam prezidentui Alendei.
Paskutiniu metu metu jis užsi
mojo paimti j valdžios ranka$
visą spaudą. Suvalstybino po
pieriaus gamybą. Laikraščiai,
kurie drįs kritikuo i jo valdžios
darbus nebegaus popieriaus!
Jis užsimojo panaikinti parla
mentą ir senatą, o turėti tik
«tautos atstovybę», kurią jis ga
|ėtų tvarkyti, kaip tinkamas.
ÜtMSHSGÜ

VATIKANAS
Sekmadienio kalboje Sv. Tė
vas kreipėsi j pasaulio, o ypač
j katalikų leidžiamą spaudą,
prašydamas skelbti tiktai tiesą.
Pasakė: «žmonės turi teisę ži
noti tikrą ir visą tiesą» ir todėl
nevalia tiesos ir faktų iškraipy
ti ar juos nuslėpti ir taip ap
gaudinėti žmones. Prašė kata
likus redaktorius skleisti Kris
taus mintis, dorinti krikščionių
papročius,
uruju—n
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Savaitraštis «Mūsų Lietuva» taip pat jį prisimena, kaip
savo nuolatinį Garbės Leidėją. Velionies sūnus Algirdas su
savo mamyte Fausta, įteikdami laikraščio administratoriui T.
Jonui Bružikui stambią auką, vėl pratęsia a.a. Jurgio bendra
darbiavimą su «Mūsų Lietuva». Dėl to šis numeris it išeina a.
a. Jurgio Sliesoraičio vardu. Tuo būdu irįspaudoje pagerbia
me jo metinę mirties sukaktį. Jo vardas tegul būna minimas
ne tik lūpomis per maldą ne tik širdyse per meilę, bet ir šio
laikraščio eilutėmis per spaudą.

ML Redakcija ir Administracija

Kariuomenės Šventės Minėjimas
Nepriklausoma valstybe pasiskelbusios Lietuvos vyriau
sybė 1918 metais lapkričio 23 išleido pirmąjį kariuomenės
įsakymą. Tuo įsakymu sukūrė pirmąjį pėstininkų pulką. Nors
jis buvo jtik užuomazga visos busimosios kar Romėnės, bet
drauge tai buvo ir didelis mūsų tautái istorirtis^f/ykís. Po 123
metų nusikračius vergijos jungo, savam krašte tauta pasiryžo
atgaivinti savą kariuomenę paskelbtai nepriklausomybe: gin
ti. O puolančiųjų tiek iš lauko, tiek iš vidaus netrūko. Jaunu
tė mūsų kariuomenė narsiai ir visus priešus atmušė Paskui
per 22 metus kariuomenė budėjo savo krašto laisvės sargy
boję. Todėl ne veltui Pirmojo kariuomenės kūrimo įsakymo
diena buvo paskelbta Lietuvoje privaloma švente. Tėvynėje
ją minėjo visi kariuomenės daliniai, organizacijos ir visuome
nė. Tai buvo tautos su kariuomene bendravimo šventė.

Šiandien, nors netekusiems nepriklausomybės bei savo
sios kariuomenės, dera mums visame pasaulyje išsiblaškiu
siems tą savą kariuomenę prisiminti. Ne mūsų kariuomenė
kalta, kad taip susiklostė pasaulio didžiūnų grobuoniška po
litika, kad jie vėl pavergė mūsų kraštą ir mūsų kariuomenę
likvidavo. Toks tragiškas likimas ištiko ne vien mūsų, o dar
visą dešimtį kitų tautų, kurių tarpe yra dešimteriopai dides
nių už mūsų tautą, ir jos nė viena savosios kariuomenės už
rai nekaltina. Laisvei atgauti visos laukia palankių sąlygų. Ži
no, kad laisvę vėl teks atkovoti, o ją atgavus vėl budėti jos
sargyboje. Todėl savosios kariuomenės idėja neturi užgesti
nė mūsų išeivijoje. Ji turi būti brandinama. Nėra nepriklau
somų valstybių, kurios neturėtų savos kariuomenės bei kariš
kai paruoštų piliečių, vienokia ar kitokia forma. Yra pavyz
džių, kaip nemaža tokių laisvės kovotojų būrių buvo paruoš
ti svetur, kai tautos kamienas buvo pavergtas.
Tais žodžiais nesiūlau Brazilijos lietuviams paruošti tokį
kareivių būrį. Jam panaudoti nėra jokių sąlygų. Bet kariuo
menės šventė ragina mus aukoti ir aukotis tėvynės lab u f
kaip mūsų sūnūs ir broliai savo metu aukojosi, kad kova už
tautos laisvę yra visų tautiečių šventa pareiga.

Kad mūsų buvusios kariuomenės vadovybė nesiryžo sto
ti į savižudišką kovą prieš rusų bolševikų milžinišką pajėgą,
tai nenustelbia mūsų kariuomenės nuopelnų 'tautai. Kariuo
menės dėka tauta džiaugėsi ir naudojosi šviesiu ir pažangiu
savistovaus valstybinio gyvenimo laikotarpiu. Kariuomenės
šventė yra proga pareikšti jai savo padėką, pagerbti sava
norius kūrėjus ir visus vėlyvasnius partizanus kritusius kovoje
už tėvynės laisvę. Ko vertas žmogus, kuris negerbtų savo gy
vybės ir laisvės gynėjo?

Šiemet mūsų kariuomenės
mėnesio 28 dieną, 15 valandą
je, Rua Juatindiba, 20, Parque
bus viena kita kalba, o paskui

draugais. Tačiau kiniečių oro
artilerija jį numušusi ir visi žu
vę.
Tai, atrodo, ėatvirtina tokie
faktai: Kinijos vyriausybė už
draudė didžiąsias metines spa

Jau praėjo metai, kai S. Paulo lietuvių kolonijos didis
veikėjas a.o. JURGIS SLIESORAITIS ilsisi po visų gyvenimo jr
tremties vargų ramybės miegu. Lietuviai labai jį brangina ir
nepamiršta. Kai buvo metinis jo mirties atminimas, prisirinko
pilnutėlė Zelinos bažnyčia jo gerbėjų.

paminėjimas įvyks lapkričio
Šv. Kazimiero parapijos sapj
da Mooca. Įžanginėje dalyje
meninė dalis.

B. L. Bendruomenė

Musų žilvitietės šoka Rio de Janeiro
Lietuvos n;>iion;>liuė
M.M.i-zvv.I,, kik!:...
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senų formų ir žodžių.
DAINA
Kadangi lietuvių kalba yra
Vroclavo, Lenkijos buvusio
išlaikiusi senų formų ir žo
Breslau) lietuvių draugijos
džių, todėl galima rasti pana
dainininkai ir šokėjai gastro
Šurnų tarp dabartinės lietuvių
liavo Seinų krašte: Punske,
kalbos ir tokių senųjų kalbų
Vidugriuose, Juoneliškėse, Akaip indo-ranėnų (sanskirto),
radninkuose.
graikų, lotynų, tocharų kalbų.
kunigaikštija.
Šios kalbos yra senosios .bal klausomybę
Švyturys, Lietuvoje einąs
tų (ir lietuvių) kalbų seserys- Prieš 150 metų išėjo pirmoji iliustruotas žurnalas, paskel
laida Lietuvos istoriko Simo bė davinius apie liaudies dai
Br. Antanas Klimas
no Daukanto knygos Darbai nas: 80% jaunimo pasisakė
(Draugas}
senovės lietuvių ir žemaičių. jaučią jų grožį, turinį ir me
1922 metais A'eksandras Stul niškumą — tik 1% pasisakė
iw—
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giuskis buvo išrinktas antruo priešingai. 20% moka 1 — 5
ju
Nepriklausomos Lietuvos dainas, 30% moka 5-10 liau
SUKAKTYS
prezidentu, tais pačiais me
1971 metais suėjo šios pra tais išėjo ir Žemės reformos dies dainų, 23% tarp 10 ir
eities įvykių sukaktys: Prieš įstatymas, ir įvestas Lietuvo 15, o 25% daugiau kaip 15.
Septynios dainos yra bevelk
550 metų galutinai buvo jkur je litas.
visų mokamos ir mėgstamos:
Lie uvių parodos, rengiamos įvairiuose kraštuose, supa
ta Žemaitijos vyskupija,- prieš
Pasvarstyk antele, Tykiai, ;ty
žindina Kitataučius su Lietuva ir lietuviais. 1972 metu bal- 50 netų (gegužės 31) JAV lie
kiai Nemunė.is teka, Šėriau,
tiečių paroda įvykus birželio 16 - liepos 2 Praça Roosevelt
tuviai įteikė milijoną parašų
šėriau
sau žirgelį ir kt.
PARODOS
JAV valdžiai, kad pripažintų
Lietuvos Respubliką (tai pa
Anglijoje, Bradforde, mu
Tautosakos institute Vilniu
darė už dviejų mėnesių po ziejuje du mėnesiu vyko Va je sukaupta 770.000 liaudies
prašymo).
karų Europos egzilų liaudies kurinių : 350 tūkstančių dainų
ką REIKĖTŲ ŽINOTI APIE LIETUVIŲ KALBĄ
1972 metais bus šios sukak tautinio meno paroda.
ir 50 tūkstančių melodijų, 60
Dažnai esame klausiami, kalbomis
tys: prieš 40 metų (birželio
tūkstančių pasakų. 7 tūkstan
Detroite
šaulių
Kuopa
su

klausinėjam’apie lietuvių kai
čiai žaidimų ir 200 tūkstančių
LietuAių ir baltų kalbos yra 78) mirė poetas Maironis,
bą: kas tai per? su kuo ji gi atskirai ir sava.mingai išsivys prieš 70 metų (spalio 3) mirė ruošė Antaninos Jonynienės smulkiosios tautosakos. Jeigu
mininga? ir 11 Trumpai per čiusios iš indoeuropiečių pro rašytojas Vincas Pietaris. 1422 keramikos dirbinių parodą. dainos šimtą ar daugiau užra
žvelgsime šią j papunkčiui*:
kalbės. Tik, gyvenant kaimi- metais įvyko Melno ežero tai Jos vazos, lėkštės ir kiti in šomos variantu, skaitoma ti
Lietuvih kalba priklanso bal nystėje, baltų kalbos (taigi, ka su kryžiuočiais; 1972 me dai pagražinti lietuviškais krai liaudies daina, o dainos
«Dėkui, tau, močiute* yra
tų kalbų grupei. Baltų kalbų ir lietuvių kalba) prisiskolino tais mirė Lietuvos didysis ku raštais.
nigaikštis
Zigmantas
Augus

1152
užrašymai, «O aš viena
grupė priklauso indoeuropie gana daug skolinių iš slavų
Kaune,
Perkūno
namuose,
čių kalbu šeimai.
(rusų, lenkų, gudų...) ir ger tas, šimtą metų vėliau did. atidaryta Aleksandro Maci dukrelė* — 14>4 užrašymai.
kunig. Jonas Kazimieras, vai
Baltų kalbų grupę sudaro manų (vokiečių) kalbų.
Paryžiuje gastroliavo «Lie
dęs Lietuvą 20 metų, dar šim jausko fotografijos paroda.
(gyvosios) lietuvių ir latvių
Lietuvių kalba yra labai tu metų vėliau (1772) įvyko Perkūno namai — vienas liš tuvos* ansamblis, parodęs dvi
kalbos ir (mirusios) prūsų svarbi lyginamajai indoeuro
programas su 30 numerių, jų
kuršių, žemgalių ir sėlių kal piečių kalbotyrai, nes ji ligi pirmasis se osios Lietuvos seniausių miesto pastatų.
valstybės padalinimas, kuriuo
tarpe prancūzų liaudies dai
bos
M—MII
šiol yra išlaikiusi labai daug pradėjo prarasta savo nepri- Hiiwwmii
nas ir šokiai.
Indoeuropiečių kalbų seimą
sudaro 15 kalbų grupių (Įčia
kalbininkai į\ iruoja)" Taena
PAINOS
PAPROČIAI
KALBA
rai. Indo Iranėnai, Armėnai
Hititai, Anatolija, Frigai, Tra
kai, Graikai, Albanai, llyrai.
■; skrjmta.
Keltai, Germanai, Slavai, Ita
LIAUDE S
likai ('Romanai).
MENAS
PRAEITIS
Taigi, lietuvių kalba yrą gi
LITERATŪRA
TAUTOSAKA
mininga • daugiau ar mažiau
• su visomis indoeuropiečių
Fai yra musų tautos Kuiturimai turtai, ku juos s engiamės perduoti ateities kartoms.

Kultūriniame Gyvenime

Masą
lietuviškoj

Anapilio Papėdėje
KAROLÈ PAŽĖRAITĖ
(tęsinys).

Kad tu žinotum, kaip dabar įdomu Kaune,
— pr-šneko ji džiaugsmingai. — Teatre veikia
opera, rodomos dramos ir baletas pakaitomis.
Mačiau Sevilijos Kirpėją. Gaila, kad tavęs nebu
vo. Būtum išmokusi naujų arijų dainuoti... Žinai»
Kaune, nebemada kalbėti lenkiškai, kaip prieš
karą. Visur lietuvių kalba skamba. Tik žydai,
kažkodėl, mėgsta kalbėtis rusiškai. Tegu juos
bala. Bet, žinai, kas labiausiai man ten prie šir
dies?
- Kas?
— Nagi Karo Muziejus ir apeigos prie jo.
Tu negali įsivaizdinti, kaip įspūdingai atlieka ka
ro invalidai žuvusiųjų už laisvę pagerbimo apei
gas! Kai jie užgrojo savo maršą ir nušlubavo,
traukdami prie Žuvusioms už laisvę paminklo,
aš apsiverkiau. Taip graudu, Jonele, taip graudu.
Juozė, pasakodama, vėl pravirko. Bet jos
ašaros lyg pavasario lietus, kaip staiga prapliu.
po, tai ūmai nudžiūvo.
*— Žinai, - jau šypsodama kalbėjo. — koks
didingas ir paprastas Zikaro darbo paminklas žu
vusiems už nepriklausomybę. Jis iš lauko akme
nų, iš ten, kur vyko kovos už laisvę, Gal jau
atrodys juokinga, bet man, invalidams grojant
giesmę «Marija, Marija, skaisčiausia lelija», kilo
mintis, kad gal kurį akmenį tame paminkle bu
vo užmynusi Kasto koja.

— Na. kodėl? Visai nejuokinga. Ir man bu
tų ta pati mintis atėjusi.
Juoze dėkingai priglaudė savo veidą prie
draugės veido.
— Taip, Jone, aš pajutau jo žingsnius, jo
alsavimą. Man taip tada atrodė. Pagaliau, ką
mes žinom, gal jo dvasia ir kitų žuvusiųjų daly
vaują jų pagerbime. Ir jie laimingi, matydami
jų garbei rusenančią ugnį aukure. Ir jis laimin
gos, nes ir jam ugnis amžinai rusena, suliepsno
dama per apeigas Jis mėgo rožes. Ir jos ten
jam žydi. Užrašas ant paminklo irgi jį liečia.
«Per amžius budėję, laisvę laimėjom per aukas
ir pasišventimą».
Taip, per jo kraujo auką mes esame laisvi.
— Taip, Juozyte, taip tikrai. Bet labai
liūdna...
— Žinoma, ilgėjimas lydės mane iki grabo,
— ir Juozės akys vėl aprasojo...
— Bet tu neklausi, ką aš tau atvežiau lauk
tuvių? — nusijuokė, pagaliau, Juozė.
— Man? Lauktuvių? — nustebo Jonė. —
Man neįprasta laukti lauktuvių.
Audra nurimo. Lietūs nebebakšnojo Į langą"
Juozė jjungė elektros šviesą. Ir iš savo nue
gamojo atnešė Jonei sagę.
— Vytis, — pasidžiaugė Jonė. — Dabar ją
segsiu sekmadieniais.
%
— Tau patinka? — Tai miegok ramiai. Au
dros nė šnypšt. Aš užgesinsiu šviesą.
Juzė motiniškai apklostė draugę, ją pabu
čiuodama.

— Kokia tu gera, Juozyte. Ačiū tau už ta
vo seserišką^široį ir tokią gražią dovaną, — su
šnibždėjo mergaitė.
Kokia ji skaisti šventa, — švystelėjo Jonei
mintis, pažvelgus j tolstančią Juozę, ilgais bal
tais lininiais marškiniais ir palaidom kasom. —
Ji niekad nieko neįžeis ir nepažemins. Ne.
— Aš duris į savo kambarį paliksiu pravi
ras, gerai? — dar pridūrė Juozė, gesindama
šviesą.
TAIP DIEVAS NORĖJO

Jonė registravo gautus raštus Vienas raš
tas ją labai sudomino. Tai cukrainės savininko
prašymas sumažinti jam mokesčius.
— Juozyte, eikš, ką aš tau parodysiu, —
pasišaukė ji bendradarbę, grįžtančią iš buhaltė
rijos.
Juoze prisiartino prie jos stalo mįslinga iš
raiška veide.
— Nagi, p.aęodyk.
’
— Matai, Koks originalus parašas.
— Iš tikro . Nagi, parašas «Gordon» sidabru
blizga, — stebėjosi Juozė. — Cukrus. Jo para
šas apibarstytas-cukrum. Gi cukrainė..
‘ IBus daugiau)
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Bendruomenės tikslai,
prasmė ir mitai
LIETUVIŠKA ŠEIMA IR TAUTINIS GYVENIMAS

VYTAUTAS KAMANTAS
Lietuvių Bendruomenės tikslai ir prasmė daugeliui lie
tuvių yra aiškūs ir suprantami, trumpai JAV LB Įstatuose
šitaip pasakyti: «Remiant JAV konstituciją ir vykdant Lietu
vių Chartą, telkti lietuvių tautos išeiviją tautinei prigimčiai
išlaikyti, lietuvių kultūrai ugdyti bei reprezentuoti, kovoti
dėl Lietuvos nepriklausomybės.
•
i
Tačiau kai kuriems žmonėms LB tikslai nobuvo ir ne
bus suprantami, nes tie žmonės nenori jų ir suprasti. Gal
tie tikslai dar yra neaiškūs *ir mūsų jaunesniems vaikams
bet jie augdami iš mūsų kalbų ir svarbiausia iš darbų be]
lituanistinių mokyklų vėliau tą prasmę supras, savo gyveni
mu ir darbais įprasmins
BENDRUOMENĖ — TAI ŠEIMA

Lietuvių Bendruomenė yra lyg didelė šeima arba gimi
nė, jungianti visus mus bendrais draugystės, giminystės, kai
bos, tradicijų ir bendrų tautinių tikslų ryšiais. Mus jungia
meilė kiekvienam lietuviui, nes visi esame lygūs tos pačios
tautos vaikai, tarp savęs broliai ir seserys.

Kaip kiekvienoje šeimoje arba giminėje, taip ir Liet.
Bendruomenėje yra skirtingų nuomonių, skirtingų tempera
mentų, skirtingo išsilavinimo ir įvairaus amžiaus bei patir
ties žmonių. Kad taip yra, tai natūralu. Būna tik tada jau ne
gerai, kai pradedama bartis ir nenorima kalbėtis, skirtingo
mis nuomonėmis kultūringai pasidalinti, diskutuoti. Arba ksi
vienas kuris žmogus pradeda sakyti, kad jo nuomonė esan
ti vienintelė teisinga ir jie kalbąs milijonų lietuvių vardu,
nors ir neturi nei tų lietuvių įgaliojimų, nei tie lietuviai jo
nuomonei pritaria.
Šeima yra stipri ir laiminga tada, kai visi jos nariai
vienas kitam padeda, skirtingomis nuomonėmis pasidalina,
susitaria, kur reikia vienas kitam nusileidžia, vienas kitą
kaip žmogų gerbia, bendrų tikslų siekia.

Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio vaizdai.

KELI ŽMONĖS - TAI DAR
NE BENDRU MENĖ
Vienas iš tokių mitų, pasi
daręs savotiška problema,
yra nesugebėjimas ar neno
ras skirti Lietuvių Bendruo
menę nuo LB pareigūnų ar
darbininkų.
Teoretiškai JAV LB sudaro
visi JAV lietuviai Praktiškai
to dar nėra, nors pamažu
prie to artėjame. Didelė dau
guma sąmoningų ir gyvų lie
tuvių yra Lietuvių Bendruo
menėje, jie dalyvauja susirin
kimuose, parengimuose, kon
gresuose, dainų ir tautinių šo
kių šventėse, dirba ir auklė
ja vaikus lituanistinėse moky
klose ir apskritai dalyvauja
įvairiame organizuotame ar
privačiame lietuviškame gy
venime. LB idėja nepasiekia
tik nuo visokio lietuviško gy
venimo atsiskyrusių lietuvių,
kurie jau baigia išnykti tarp
kitataučių.
Tačiau kai kurie pesimistai
ir prieš LB idėją kažkodėl
stipriai nusiteikę žmonės vi
są laiką bando identifikuoti
JAV Lietuvių Bendruomenę
su keliais žmonėmis, vėliau
tuos žmones apšaukti blo
gaiš, netinkamais, o po to
daryti klaidingas Išvadas a
pie visą LB.

Skirkime Lietuvių Bendruo
menę
— visus lietuvius, nuo
Lietuvių Bendruomenės kaip lietuviškos šeimos ar gi
minės minties skleidimas ir svarbiausia — jos kasdieninis LB organų ir pareigūnų —
praktikavimas bei įgyvendinimas, siekiant bendrų tikslų, ir apylinkių, valdybų, apygardų
valdybų, centro valdybos ar
yra mums lietuvių išeivijos gyvenimo prasmė.
LB tarybos. Kaip Nixonas,
BENDRUOMENĖS PROBLEMOS
Agnew, Bercy, Derwinski,
Ogilvi» ar Daley, Ciuvinskas,
Gyvenime kokių nors tikslų siekiant ar darbus dirbant, Šimonis, nėra „visa Amerika,
dažnai susiduriame su kliūtimis, problemomis. Ir Lietuvių bet tam tikram laikui išrinkti
Bendruomenė turi įvairių problemų.
JAV valdžios pareigūnai, taip
Vienes tų problemų yra natūralios mūsų gyvenime, ir Volertas, Gečys, Kleiza,
kaip pavyzdžiui mus stipriai veikianti gyvenamojo krašto Nainy», Jasaitis ar Būga nė
aplinka, anglų kalbos įtaka mūsų jauniesiems, šeimų išsis ra visa JAV Lietuvių Ben
klaidymas ir tarp jų ryšio silpnėjimas ir daugelis kitų. Bet druomenė, bet tik tam tikram
kitos problemos yra dirbtinės, pačių mūsų sukurtos, ati laikui išrinkti JAV LB įvairių
ma laiką, iššaukia tarp draugų savotišką reakciją, sunkina institucijų darbininkai Jei ku
dirbančiųjų darbą, kelia kituose nepasitikėjimo št-šėlį. Tai rie iš jų neatlieka tinkamai
keliuose laikraščiuose skelbiami sugalvoti mitai apie LB, pareigų — nerinkime jų kitą
kurie įvairiai su ‘pagražinimais* ir tam tikrais epitetais sa kartą mums atstovauti. Ir
vaip komentuoja, lyg tai būtų faktai, arba įvairūs tariamo dar geriau, tegul patys kriti
antibendruomeniškumo apraiškų ieškojimai Gaila, kad taip kai kandidatuoja, o išrinkti į
yra, bet, tokia jau gyvenimo tikrovė.
institucijas tegui dirba, ma

metyje. Pati didžioji emigra
cija vyko apie 3927 33 me
BENDRUOMENĖ NĖRA
tus, Lietuviai čia atvynę oradėjo kurti įvairias organiza
PARTIJŲ RANKOSE
cijas 1942 m. buvo pastatyti
Aušros vartų bažnyčia ir
JAV ir Brazilijos LB pasi
žymi dideliusdemokratiškumu. įkurta lietuviška parapija, ve
Į visus JAV LB organus gali dama tėvų marijonų, Lietuvos
rinkti ir būti renkamas kiek vyriausybė įsteigė konsulatą,
vienas lietuvis nuo 18 metų atsirado keletas lietuviškų lai
amžiaus. Tad galime išrinkti, kraščių. kurtų vieni ilgiau, ki
ką tik norime, ir kandidatuo ti trumpiau tegyveno.
ti gali kas ik nori. Taip jau
Apie 1948 19 9 metus atvy
ir buvo per visus lB tarybų ku s į- Argentiną did.esjrwa m 1 i e
rinkimus.
tuvių skaičiui, čia. rastas tik
Net ir gyvenamasis mūsų «Arg. Liet. Balsas», bet jokio
kraštas — tokiu demokratiš katalikiško lietuviško ilaikraš
kumu nepasižymi. Amerikoje čio.
kandidatus daugiausia nomi
Tai spragai užkišti 1948 m.
nuoja politinės partijos. Į JAV lietuvių būrelis, tuometinio ku
LB tarybą ar apylinkių valdy nigo, vėliau vyskupo a. a. P.
bas nominavimo teisę turi Brazio, K. Čibiro ir kun. K.
kiekvienas, kuris ja naudoja Vengro iniciatyva nutarė leis
si Tad politinės partijos čia ti žurnalą «Laiką», kurio atneturi jokio monopolio.
sak. redaktorium pasirašė a.
Tačiau kai kurių užsispyru a. kun. K. Vengras bet jo vi
siu asmenų, ypač kai kurių sa varomoji siela buvo a. a.
laikraščių nuolat skelbiamas vysk. Brazys, suspietęs ap
kitas susigalvotas mitas. Tai link save redakcinį viene ą.
teigimas, kad JAV LB pateko
Po pusantrų metų iš mene
į vienos partijos rankas, kad sinio žurnalas «Laikas» tapo
tai esanti tam tikra klika, už dvisavaitin u laikraščiu, ap
grobusi LB.
jungęs aplink save didesnį
Tai dvigubai klaidingas tei skaičių bendradarbių ir nutieg mas arba skleidžiamas mi sęs platų skaitytojų tinklą vi
tas. Pirmiausia, kad JAV LB soje Argentinoje. ’ įgijus sa
vo nuosavą spaustuvę, «Lai
pateko į vienos partijos ran
kas, o antra, kad «frontinin kas» jau stipr ai žengė į vie
kai* LB organuose — tai jau šumą, nešdamas skaitytojams
katalikišką ir lietuvišką pa
kažkokie blogi žmonės.
triotinę mintį.

žiau kalbėdami.
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LAIKRAŠTIS «LAIKAS»
ARGENTINOJE IŠLEIDŽIA

500-TĄJĮ NUMERĮ

Katalikiškos ir lietuviškos
patriotinės minties laikraštis
"LAIKAS» Argentinoje š. m.
lapkričio mėn, viduryje išlei
džia eavo, 500-tąjį numerį.
Tuo skaičiumi džiaugiasi jo
bendradarbiai ir skaitytojai.
«Laiką* leidžia lietuviai tėvai
marijonai Argentinoje (Mendo
za 2280, Avėllaneda, Buenos
Aires, Argentina).
Ta proga truputis istorijos.
Argentina pirmieji lietuviai
pasiekė dar piaeitame šimt

Po a.a, vysk. Brazio «Lai
ką» sėkmingai redagavo kun.
P. Garšva, dr. A. Kleiva, A.
Petraitis, J. Vedegys, A. San
taras, J. Gliosas, kun. A Steig
vilas, St. Babronis, J, Mikal
ojus ir O. Kairelienė. Dabar
redakcinį vienetą sudaro kun.
Augustinas Steigvilas ir mo
kyt. O. Kairelie. ė, adminis
tratorius nuo 1951 metų bro
lis Pijus Gudelevičius.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTEK,
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EIKIM SPAUDOS BALIUM!
ATSKIRO

Buvusį savo pirmininką ir ilgametį narį

NUMERIC

KAINA 0,40

JUOZĄ BAUŽĮ ir ANELĘ BAUŽ1ENĘ
jų 50-ties metų vedybų sukakties proga

nuoširdžiai sveikina
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
íUA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃQ

PAULO, 13

Šį sekmadienį, lapkr. 21, tuojau po 11 vai. mišių Zelinoje, Jaunimo namuose, bus spaudos balius. Visus, kam
dar brangus lietuviškas spaudimas žodis, kas nenori likti
be lietuviško laikraščio Brazilijoje, kam dar rūpi sužinoti,
kas dedasi lietuviškame pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje
ir nori patirti kas gimė, mirė, susituokė, ar kas daugiau
atsitiko mūsų kolonijoje - ateikit į tą spaudos balių. Ir
sma iai praleisit laiką prie gausiai gardžiais valgiais aekrautų stalų, ir savo kruzeirais podėsit išlaikyti «Mūsų
Lietuvą. Kas tikai jokiu būdu negali dalyvauti, tas gali pri
sidėti pasiųsdamas ta proga savo dosnią auką. Laukiam
Jūsų. Iki pasimatant Spaudos BaKuje!
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

ZELINA
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Retos vestuvės sutrauk'a
tiek žmonių, kies jų buvo pra
ėjusį šeštadienį JUOZO IR
ANELĖS BAUŽIŲ auksinės ve
dybų sukakties paminėjimePilnutėlė bažnyčia jų gerbė
jų. Du sūnūs su savo žmono
mis ir vaikais, susėdę ratu
aplinkui altorių. T ys kunigai
išėjo aukoti padėkos Mišių
aukos: prel. P. Ragažinskas
iškilmių vedėjas; iš šonų Zelinos klebonas Martynas Gai
dys ir Šv Kazimiero parapi
jos klebonas T. Jonas Bruži
kas, S.J. Jautrų pamokslą pa
sakė prel. Ragažinskas, ir,
tartum pirmą kartą susituo
Aš negalėsiu dalyvauti Spau kiantiems, surišo rankas stu
dos baliuje. Bet kviečiu Jus la, plašventino žiedus. Šv. Ko
mano vietoj dalyvauti ir pa munija sujungė su savo Vieš
remti mano labai mylėtą «Mū pačiu, visais vaikais, anūkais
sų Lietuvą! Ačiū!
bei gražiu būriu svečių.
Vaišės Jaunimo namuose*
ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ *M. LIETUVĄ»
p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

JONAS JAKUTIS

Žmonės vos tilpo salėse. Sta
lai linko nuo visokių gery
bių. Šeimininkės ir patarnau
tojų pulkas lakstė aplinkui
stalus, žiūrėdami, kadĮniekam
nieko netrūktų. Visų dalyvių
veidai linksmai nušvitę,, jau
kiausia nuotaiką. O jas dova
nų dovanų! Tiek daug ir to
kių vertingų daiktų sunešta,
kad T. Bružik&s pajuokavo,
jog jubiliatams reiks atidary
ti krautuvę, nes patys, knr
visa tai sudės ir kaip sunau
dos. Kita vertus, kas tokius
brangius daiktus pirktų, ir do
vanas pardavinėti negražu.
Gėlių tiek daug prinešta,kad
Jubiliatai savo kambariuose
sėdi tartum sode paskendę.
Toks didingas, gausus ir tiek
daug gerbėjų sutraukęs auk
ainis mote ystės jubiliejus var
giai yra kada nors buvęs Zelinoje.

LIETUVIS UŽĖMĖ

PREZIDENTO APARTA
MENTUS!

Kas? Kame? Kada?
Praėjusį šeštadienį iš Naujorko atskrido dr. Vytautas Vy
gantas. Naujasis (tik preš 6
savaites atidarytas) moder
niausias mieste Hiltono vieš
butis jam užleido prezidentui
skirtus apartamentus 31 aukš
te! Kodėl jį su tokia didele
pagarba priėmė viešbučio va
dovybė, kokiais reikalais jis
čia buvo atvykęs, gaila, ne
galim išpasakoti. Bet galim
pasidžiaugti ir pasididžiuoti,
kad «dipukų» sūnus, išėjęs
skaudų karo ir tremties ke
lią Europoje, Amerikoje tiek
išsilavino, ir tokius gabumus
parodė, kad viena iš didžiau
šių amerikiečių firmų jį tiek
aukštai iškėlė ir taip labai
Visa tai liudija, kad pp. verti na.
Baužiai yra judrūs, veiklūs,
Dr. Vygantas sueikvietė tosmalonūs gžmonės, ir kad to
nusipelnė savo darbais ir vei na prezidento patai posna Jau
kla. Be jų neapsiėjo nė vie nimo Metų ir kongreso komi
na organizacija, nei brolija, tetą, atėjo ir Br. L. Bendruo
nei laikraštis «Mūsų Lietuva>. menės pirmininkas kap. J.
Ypač p. Juozas per visą sa Čiuvinskas, Nemuno, Žilvičio
vo gražų amželį, ik šios die šokėjų atstovai, kunigai St.
nos darbavosi parapijai, su Gavėnas, A. Saulaitis ir M. Lpirkdamas brangių reikmenų redaktorius bei eilė kito mū
bažnyčiai, tai p rmininkauda- sų jaunimo. Svečias išsamiai
mas, tai sekretoriaudamas, papasakojo, kaip Amerika ir
tai organizacijų iždus valdy Kanada rengia kitų metų Pa
damas. Visuomenė pasitikėjo šaulio lietuvių jaunimo kon
jo teisingumu ir jis to pasiti gresą Čikagoje, kokia įvairi
kėjimo niekada
neapvylė. ir gausi bus jo programa, sto
Žmona gi Anelė buvo visada vykia Kanadoje, tautinių šo
kių šventė ir tt. Jis nurodė,
jo ištikima bendradarbė ir kokiu būdu galima pigiau
šaunios šeimos auklėtoja.
kongresan nuvykti, kaip turė
Tiems mieliems Jubiliatams tų būti išrenkami kongresan
dar kartą linkime ilgų, laimiu atstovai, ir kaip bei kiek Ame
gų metų.
rika su Kanada prisidės prie
Korespondentas.
mūsų jaunimo kelionės Išlai
dų padengimo.
cp’v a***
r**-*»
Dr. Vygantas kvietė ko dau
giau jaunimo iš Brazilijos kon
gresan atvykti, nurodė gali

RUA COSTA BARROS, 352

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

TEL, 63-3285 - VILA ALPINA

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

ANT ONIO 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 •— Molestas de Senhoras
Partos — Operações
Horário.* Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
úonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1676
Mooca( Fone 92-3991

V

DR;

Aleksas
Kalinauskas
j. •’
Advokatas

į

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

-

.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548
s,

» ‘

Raštinė:
. 15 d'e Novembro, 244
4.0-Bala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 Tai.

mybių kaip ir čia vietoje
daugiau lėšų kelionei sukelti
Dabar mūsų komitetui bus
lengviau darbuotis.
Zelinoje dr. Vygantas atsi
lankė sekmadienio rytą ir
nuo 10 iki 11 valandos pasi
kalbėjo su ateitininkais klebo
nijoje, dalyvavo šv, Mišiose,
vakaro užsuko pas Tėvus Jė
zuitus, apžiūrėjo šv. Kazimie
ro patalpas, teiravosi apie tos
parapijos veiklą, apie laikraš
čio padėtį.
Sekmadienio vakare 9 va
landą dr. Vygantas sėdo lėktuvan Viracopos erodrome ir
išskrido Naujorkan. Savaitės
viduryje jau turėjo būti Cincinatti mieste, o jos gale Ha
vajų salose. Iš ten per Hong
Kongą grįš savo šeimon. To
kias keliones jam tenka daž
nai atlikti. Jis visada išnaudo
ja tas progas su lietuviais su
sitikti ir jiems pasitarnauti.
ii—nu
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Klaidingai buvo paskelbtas
Ignas Rinkevičius. Turi būti
Ignas Juknevičius 25 kr. Po
25 kr. užsimokėjo Ona Pleč
kaity tė, VI. Velutis, Juozas
Stanžėnas, Stasys Gervetauskas, Filomena Černiauskienė
40 kr., Jonas Pranaitis už du
metus 45 kr. Visiems dėkoja
me.
Rio de Janeiro: J. Lapins
kas, K. Audenis, V. Barusevičius, Dr. S. Saunoris, R Bro
nius,^. Loureireiro, po 25
kr. VI Vyčas 30 kr,-, K. Pe
traitis 40 kr. Visiems ačiū!

ML Administracija
n———n
ÜHHHMI1Í

KERMOŠIAUS UŽBAIGTUVĖS
Užpraeitą sekmadienį virš
70 V. Zelinos kermošiuje pa
sidarbavusių parapiečių už
baigė savo mėnesinę veiklą
dalyvaudami ekskursije į «La
go Azul» klubą, anapus Fran
co da Rocha priemiesčio.
Dviem autobusais išvažia
vo 7,30 vai. ryto ir pasiekė
tikslą 9 vai. Dalyvavo šv. Mi
šiose po atviru dangum, pasi
vaišino, padainavo, jaunimas
net pasimaudė, nepabėgda
mas šaltokos dienos ir, apyvakarėj, visi laimingai pargrį
žo namo. Klubo šeimininkui
Kazimierui Naruševičiui pa
dėka už gražų priėmimą!
n—n
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Rio de Janeiro lankėsi p.
Pranas Šūkis. Jis aplankė sa
vo senus prietelius ir savo
apsilankymu padarė didelio
džiaugsmo.
ij
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IMPRENSA; RADIO E
No mundo livre sao publicados pelo rrrenos 18
jornais, mais de 29 revistas, 20 programas de

tados já no sec, XIX. Os jornais brevemente in
formam noticias mundiais, dando mais atençao
as notícias lituãnas e da comunidade onde o jornal
circula.
Os livros tratam nao somente temas históricos
ou de memórias, mas também de prob
lemas atuais, familiares, vida social
e em igraçao»
Nao somente os.lituanos ouvem os
programas radiais. Também outros
gostam de ouvir musica lituana.
Para enviar as notícias através da
'’cortina de ferro’’, existem emissões
especiais, transmitidas desde Roma,
Madrid, Manila eEJA.
.
Skersai:
Pagina 2" Títulos de jornais d revistas
lituanas, publicados no mundo livre.

Atsakymas: Sk.: 1. Stalas
2 .Jonas 3.Namas 4.Koja
: 1.Sijonas 2.Asares 3.Tau
Neišleido iš galvos
— Kaip tai, Kaziuk, tu pats vie
nás suvalgei visą šoholodą. Ar
nepagalvojai apie savo sesutę V
— Ir dar kaip galvojau, tetu
le. Visą laiką bijojau, kad ji ne
pasirodytą, kol aš neužbaigsiu
valgyti.

1. Kiek turi spalvų Lietuvos
vėliava ?
2. Supinti plaukai.
3. Bėgantis vanduo.

Beždžionės, kaip žmorei...
Sakoma, tyrinėtojai Puerto Ri
ke uždarė miške j narvą penkis
vyrus, norėdami path ii, ką su
jais darys beždžionės. Pasirodo
beždžionės su uždaryta.>*ais žino-

iologijos soduose su Nerytais
Tėtis ... Mama (j ungtukas). gyvuliais: jos apsupa i v:?u puKa dare Irute su žirklėm ? siu narvąjr bando m jurui r
e
esąnčius žmones. 1
>

AR TAU PATINKA
GlOClRAÍTJÀ? zį

AR patinka

KAÍ ÍU TAVIM

\MATE matika

TU Tl K

Um

MAN PATINKA NA
H AM patinka so
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