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PABĖGIS iŠ LiiTyVOS PASAKOJA
Skaitykit 4 puslapį,

Nubausti ligi 3 metų kalėjimo

MASKVA. — Sov. Rusijos agentūra Tassas skelbia, kad
Vilniaus aukščiausias teismas
nuteisė 7 lietuvius už demonTęsinys 9 psl.

Amerikos prez. R. Niksonas

SVARBOS RINKIMAI
Tiek Š. Amerikoje, tiek Vakarų Vo
kietijoje įsisiūbuoja svarbių rinkimų
kampanija.

Š. Amerikoje renkami: prezidentas,
viceprezidentas, dalis senato ir kongre so. Apie tuos rinkimus rasit straipsnį
trečiame puslapylę^^iksono .nolitinis.
kelias“. Viskas iki šiol rodo, kad da
bartinis prezidentas Niksonas turėtų
laimėti rinkimus žjamfa balsu persvara.
Jis tikisi laimėti daugumas ir senate
ir kongrese, bet tai yra abejotina.

VAKARU VOKIETIJA
Kancleris (ministras pirmininkas) W.
Brandtas neturėjo parlamente daugu
mos savo partijos narių. Todėl nebega
lėjo pravesti norimų įstatymų. Opozivol
*
cija, jis sako, tormozavo .jo politiką,
kenkė kraštui. Todėl jis iššaukė parla-_
mente sau nepasitikėjimą tada palei
do parlamentą ir paskelbė naujus rinki
niįss lapkričio 19 dienai. Kadangi Vo
kietija, jam valdant, ištiko inflacija, ku
rios vokiečiai labai bijo, kancleris Bran
dtas gali pralaimėti rinkimus,nors žmo
nėms patinka jo „rytų politika“,susita-

Oiieaga. — Iš Lietuvos pabėgusio advokato Ant. Butkaus
šeima trečiadienį Pick-Congress
viešbuty turėjo susitikimą su
didžiosios JAV spaudos, televi
zijos, radijo atstovais. Spaudos |
konferenciją suorganizavo Al
tas. Spaudai išdalintame infor
macijų lape buvo pažymėtas kad
adv. A. Butkus, jo žmona Danu
tė, daktarė, ir jų dukterys Lore- •
ta, 11 m., Raimonda, 10 m., ir
sūnus Rimvydas, 3 m., turėjo
šiurpius pergyvenimus, kol jie
pasiekė laisvąjį pasaulį. Jie ke
liavo įvairiomis priemonėmis,
kol pasiekė amerikiečius ir pasi
prašė politinių pabėgėlių azylio
teisių. Amerika jiems ’tas teises
pripažino ir dabar jie gyvena su
giminėmis Chicagoje.
Toliau savo pareiškime Altas
priminė S. Kudirką, R. Kalantą,
17,000 lietuvių protestą, Į5.000
Amerikos lietuvių peticiją Nixo~
nui, kad atkreiptų dėmesį į prie
spaudą okupuotoj Lietuvoj.

V.Vokietijos kancleris Willy
Brandtas
rimas su komunistiniais kraštais.

OPOZICIJOS PARTIJOS, vadovau
jamos krikšč. demokratų, kurių galva
yra labai gabus politikas Barzelis, iš
naudoja inflacijos bėdas ir tikisi sugrįž
ti valdžion, žadėdamos sustabdyti inHa
Raciją, išnaikinti nedarbą ir pakelti kraš
to gerovę.
Tat lapkričio 7 ir 19 dienos bus la
bai svarbių rinkimų dienos ne tik Ame
rikai su Vokietija, bet ir pasaulinei poli
tikai.
í Opozicijos vadas Barzel,noris
paveržti Brandto vietą

Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo bi bl ioteka
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Olimpiniuose žaidimuose dalyvavo
šie Lietuvos sportininkai: Modestas
Paulauskas, Jurgis Kolyčenas, Romual
das Bitė, Kęstutis Šapka, Rimantas
Plungė, Vladas Česiūnas, Marytė Matu
tytė.
\

Lietuviai A. Nov asai tis ir Aušra Zerr
JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai,
dalyvavo Respublikonų partijos kon
vencijoje JAV-se ,pateikė informacijų
dviem partijos politikos komisijoms:
užsienio politikos ir tautinio vystimoRytų Vokietijos valstybinė biblioteka si. Pareiškimą padavė ir dr. K.Bobelis,
Vilniuje išstatė parodą apie brolius Amerikos Lietuvių tarybos pirminin
Grimus, kurių pasakas pažįsta visas kas.
pasaulis (pirmieji leidiniai lietuvių kal
ba pasirodė 1909 m.)
Lietuvių Opera Čikagoje įdainavo
šiais metais K.Banaičio operą„Jūratė ir
Liepos 1 d., vieną dieną prieš IV Tau Kastytis* Trys plokštelės pasirodys dar
tinių šokių šventę Čikagoje, Vilniuje šiais metais.
įvyko Liaudies ansamblių šventė, ku
rioje buvo 230C atlikėjų iš 17 ansam
Rugsėjo mėnesį netoli Čikagos Lie
blių. Šalia lietuvių, dalyvavo grupės tuvių žurnalistų sąjunga suruošė spau
užsgniečių - latvių, estų r.vokiečių,- dos ir radijo dienas.
lenkų, ukrainiečių.
Montrealyje, Kanadoje veikia 47
Kauno politechnikos institutą šiais me lietuviškos organizacijos ir įstaigos.
tais baigė 1846 specialistai.
Aštuonioliktoji Kanados lietuvių die*
Dailininkui Kaziui Šimoniui sukako na įvyksta Montrealyje spalio 7-8.
85 metai amžiaus. Ligi 72 metų am Dalyvauja ansambliai: „G in ta r as* JPalanžiaus dėstė piešimą, braižybą meną. ga°, Aušros Vartų Choras, ^Aido“ choras
Jo parodų rengta ne tik Lietuvoje, ir mergaičių kvartetas „Rasa.
bet ir kituose kraštuose.
Hamiltono ,,Aukuro” teatro mėgė
Lietuvoje dabar yra apie 114.000 jai ruošiasi minėti 25-rių metų sukaktį.
arklių, kurių keli tūkstančiai yra spor
tiniai. Veikia penki žirgynai - Šilutėje,
bostono universitete p. Kurkonis
Riešėje, Marijampolėje (dabar vad.Kap suorganizavo rądįjo programą apie Lie
sukę), Žagarėje ir Dusetose. Garsieji tuvą, jos kultūrą ir žmones.
žemaitukai auginami Riešės žirgyne.

Lietuvoje leidžiamas žurnalas Moks
las ir Gyvenimas šiais metais atspausdi
no statistiką, rodančią, kiek lietuviu,
gyvena įvairiose šalyse: Rusijoje 43.300
Prūsuose (Vadinamoje Kaliningrado sri±
tyje) 23.400, Latvijoje 40.600, Kaza
chijoje 14.200, Ukrainoje 10.700, Bal
tarusijoje 8.400, Estijoje 2.600, įvai
riose kitose Sov.Sąjungos srityse 5.100
Maskvoje ir Leningrade gyvena apie
3.000 kiekviename mieste,- prie Gardi
no apie 4.000 ,prie Vitebsko 1.500.
Lietuvoje 1971 metais ėjo 88 žur
nalai ir 123 laikraščiai, kurių bendras
tiražas siekė 337 milijonus egzemplio
rių, kurių 218,4 milijonai buvo vie
nuolikos oficialių laikraščių, jų tarpe
,,Tiesa”, kurios kasdien išleidžiama
ketvirtis milijono .„Tarybinė moteris”
išeina 400.000 egz. kas mėnesį.

Virginija Marcinkevičiūtė, vilnietė,
laimėjo pirmą vietą moterų šaudymo
varžybose Ispanijoje. Septyniolikmetė
lapo nauja Europos čempionė.
Po konkurso Vilniuje ją sutiko orkes
tras ir minia sveikintojų Žalgirio stadijone.

nės apygardą Bogotoje, įjungdamas ir
tėvus bei vyresniuosius. Ruošiama jau
nimo stovykla krašto lygumose sausio
mėnesį. Pirmininku išrinktas Vacys
Slotkus.

Šiais metais išėjo -antrasis Lietuvių
kalbos gramatikos tomas, redaguotas
Kazio Ulvydo Lietuvoje. Pirmasis pa
sirodė 1965 m., bus dar ir trečias, iš
viso virš tūkstančio puslapių.

Solistas Eduardas Kaniava iš Lietu
vos koncertavo Australijoje ir Naujo
joje Zelandijoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
Dr. Danguolė Variakojytė, dėstanti
Lietuvoje yra apie 600 specialistų, so proga pradėta rinkti Jaunimo peti antropologiją Čikagoje, išvyko į Kana
kurie dirba pušų nusakinimo srityje. cija Jungtinėms Tautoms dar tebevyko dą indėnų kaimuose rinkti mec^žiagos
Kasmet apie pora tūkstančių tonų pu ta. Norima surinkti 500.000 parašų. apie senuosius papročius dainas ir mu
šų sakų iš Lietuvos ir 400 tonų iš Esti
ziką.
Mindaugo
draugija
Berisse,
Argenti

jos apdirbama Alytaus chemijos ga
Prof. Romas VaŠtokas gavo Kana
mykla. Iš sakų gaminamas terpentinas noje, suruošė naujam medicinos gydy
ir kanifolija (trapi derva,tinkanti lakui) tojui Henrikui Žagrakaliui pagerbimo dos valdžios 6250 dolerių stipendija
rašyti veikalui apie Kanados lietuvius.
ir 1.1. Prienuose kaitinami spygliuočių pietus.
kelmai, iš kurių taip pat ištraukiama
Teniso žaidėjas Vitas Gerulaitis, 18
Buenos Aires lietuvių jaunimas su
sakų produktai.
rinko Lietuvių Centro, Susivienijimo metų, su amerikiečių tenisininkų eks
kursija buvo Australijoje. Liepos mė
Viln iu je leidž iam as ,f G im ta sis kraš ir „Ateities” atstovus pasitarimui apie nesį laimėjo vienas JA V pirmenybes iš
tas? taikomas užsienio lietuviams, at būsimą veiklą. Nuo rugsėjo 2 d. pra jaunių grupės. Gyvena ir studijuoja
spausdino tūlo A. Vaineikio korespon dėjo lietuvių kalbos kursą studentams. New Yorke. Jo tėvas Vytautas Geru
denciją iš Australijos, kurioje Jaunimo Karolis Blumbergas ir Juozas Deveikis laitis buvo Lietuvos teniso meisteris.
Kongreso, įvykusio JAV-se liepos mė išrinkti jaunimo atstovai į V Pietų
nesį, šūkis (Jaunimo darbas ir širdis Amer.Liet. Kongreso komitetą.
Šiaurinės Vestfalijos (Vokietijos)pen.
"lietuvių tautos ateitis)yra iškreipia
Adriana Monika Jocytė Buenos Ai kiasdešimt lietuvių vaikų grupė lankėsi
mas į „Mūsų darbai ir širdys - besibai
res garsėja kaip dainininkė ir gitariste, Anglijoje ir stovyklavo pas tėvus sale
giantiems tėveliams.
pasirodo Berisso Mindaugo draugijos ziečius Italijoje. Stovyklai vadovavo
kun. Burba.
Japonijoje leidžiamo esperantų žur parengimuose, bet ir La Platos radijo
nalo dviejuose numeriuose buvo kau programose. Ji yra dešimties metų.
niečio K f Naudžiaus lietuviškų pasakų
Kolumbijos jaunimo atstovai, sugrį
AR UŽSIMOKĖJOT??
vertimai - „Dvylika brolių juodvarniais žę iš antrojo Pasaulio lie tuvių jaunimo
lakstančių” ir „Eglė žalčių karalienė.”
kongreso, įsteigė Lietuvių Bendruome.
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SAUSA ŽEMĖ

Musu parodoje budi tautiniais rūbais pasi
puošusi mergaitė. Prie jos prieina brazile ir
klausia: „Kokios tautybės esi? ’’„Lietuvaitėatsako. ,0 kur yra Lietuva? “pasipiktinusi
mūsų mergaitė sako, jog viešnia neturėjo nei
mažiausios nuovokos apie Europos geografi
ja
Ateina žydas. Jau ir perpai aplankęs mūsų
parodę. Jis aiškina, kad lietuviai, latviai ir es
tai galėtų drauge atidaryti krautuvėlę, joje
pardavinėti įvairius savo liaudies išdirbinius kad ir margučius prieš Velykas, toje pačioje
Praça Roosevelt, kada sekmadieniais ten
pardavinėjami rankdarbiai. “Būtų labai dide
lė apyvarta, nes jūsų labai gražūs darbai” ir
pridėjo: „Ar reikia manjcurs esu žydas,tai
jums, lietuviams pasakyti? ”
Apsikabinusi savo vaikiną šviesių plaukų
mergina. Prisipažįsta esanti iš Minas Gersis,
kad jos namuose dar tebekalbama lietuviš
kai, bet ji pati nebemokanti. JI NEŽINOJO
KAD BRAZILIJOJE ESANTI LIETUVIŲ
KOLONIJA.
Parodos lankytojai labai atidžiai apžiūri
šimtus Lietuvos vaizdų atvirukų, tautinių šo
kių ir jaunimo kongreso fotografijų rinkinį
skaito net ir smulkiausius rankdarbių parašus
smulkiai teiraujasi apie juostas, margučius,
medžio drožinius. Bando perskaityti spalvo
tus istorinius žemėlapius, angliškai ar lietu
viškai parašytus (portugališkai dar neturim).
Tik pradėk pasakoti aiškinti, tuojau susiren
ka visas būrys lankytojų.
Žinios apie Estija Latviją ir Lietuvą kaip
vandens lašai krenta į tą sausą žemę, kuri ma
žai ką girdėjo apie mūsų kraštus. Mažai žino
gryni vietiniai, mažai žino ir lietuviai, gyve
nantieji toli nuo kitų, neturi ryšio su savo
tautiečiais. Kaip gražu, kai kokia senelė lietu
ve, netyčia aptikusi parodą ar apie ją sužino
jusi iš televizijos ar spaudos, atsiveda vaikai
čius ir jiems aiškina apie Lietuvą.
Visokių žmonių ateina: ir tvarkingai apsi
rengusių ir „hipių’, vaikėzų, vyresnio am
žiaus, miesto gyventojų, įvairiakalbių turistų
miesto tarnautojų, mokinių grupės. Kiekvie
nam jų lieka atmintyje o gal ir širdyje koks
čia tartas žodis, mintis ar vaizdas apie Balti
jos tautas.
Nemaža dalis parodoje išdėtų tekstų,apra
šymų yra paruošta mūsų jaunimo, apie meną
-jstonia^ UeJMxasjdeioye^^
kad vėliau, su vyresniųjų pagalba, tai išaugs į
platesnius veikalus portugalų kalba vietiniam
ir lietuviškai nekalbantiems tautiečiams.
Jeigu sakoma, kad „Brazilijoje net ant
sienos pupos auga”, tai ir ši sausa žemė, ma
žai žinanti apie mus ir mūsų kraštus, gali
suželti ir pražydėti maloniomis ir palankio
mis nuotaikomis, gali atsirasti ir daugiau ge
rų Lietuvos draugų. Pasitikėdami savimi, sa
vomis jėgomis ir kultūriniais tautos lobiais,
lietuviai Brazilijoje dar gali labai daug pasi
tarnauti lietuvių tautos reikalams.
A.Š.

Petras Pakalnis
POLITINIS NIKSONO KELIAS

Teisingai sakoma, kad Jungtinės Amerikos Valstybės yra „neribotų gali
mybių kraštas”. Žiūrėk koks nors gabus ir darbštus neturtingų tėvų vaikas var
gingose aplinkybėse baigia mokslus ir pasiekia pramonės, prekybos, mokslo
ar valdžios viršūnes, nes čia galioja ne luomo sąlygos, ne protekcijos ar konferinės pažiūros, bet paties žmogaus asmenybės ypatybės. Taip, pavyzdžiui,
Abraomas Linkolnas, Henrikas Fordas ir Tomas Edisonas pagarsėjo ne savo
tėvų socialine padėtimi, bet savo dorovinėmis, protinėmis ir organizacinėmis
savybėmis, kurios švietė buvusioms ir švies būsimoms kartoms.

i^as per žmogus?
Vienas būdingų amerikiečių yra
ir prezidentas Ričardas Niksonas. Gi
męs 1913 m. neturtingoje kvakerių
sektos šeimoje, jis ėjo ilgu ir vingiuotu
politikos keliu, kol galų gale, pasiekė
Baltuosius Rūmus ir tapo galingiausios
ir turtingiausios valstybės jgalva. Jis ne^
pasižymi nei genialiu politiniu žvilgs
niu,nei ekonomine išmintimi, nei asme
nišku patrauklumu, bet yra morališkai
sveikas žmogus, darbštus, sistemingas
ir atviras visoms idėjoms. Pabaigęs tei
sės mokslą 1937 metais, jis tapo advo
katu. Per antrąjį pasaulinį karą jis tar
navo laivyne. Turėdamas laiko ir gerai
lošdamas kortomis, pasibaigus karui
jis parsinešė namo 10.000 dolerių.
1946 m.jis buvo išrinktas į kongresą ir
pagarsėjo rusų šnipo Alger His byloje.
1950 m. Niksonas buvo išrinktas sena
torium. Po poros metų, pageidaujant
prezidentui Eisenhoweriui,Niksonas ta
po JAV vice-prezidentu.

Politikas.
Kadangi paskutiniaisiais metais Ei
senhoweris buvo silpnos sveikatos, dau
gelį valstybės- reikalų jis pavesdavo sa
vo viceprezidentui. Tokiu būdu Nikso
nas susipažino su painiais užsienio ir
vidaus politikos klausimais ir per 1969
m. rinkimus panoro tapti JAV prezi
dentu. Bet jį nugalėjo J.F. Kennedy,
iškalbingas oratorius ir tikrai gabus
politikas. Pralaimėjęs rinkimus, Nikso
nas vėl vertėsi advokatu, o 1962 m.
norėjo tapti Kalifornijos gubernato
rium. Deja, ir šį kartą jis pralaimėjo
rinkimus ir, persikėlęs į New Yorką,
įstojo į žymią advokatų bendrovę. Ta
čiau politikos jis neišsižadėjo ir atydžiai sekė, kas vyko užsienyje ir JAVse. įgijęs daugiau patyrimo ir pasimo
kęs iš praeities klaidų, 1968 m. Ričar
das Niksonas vėl panoro taptį JAV pre
zidentu. Šį kartą Niksonas nugalėjo sa
vo oponentą ir buvo išrinktas JAV pre
zidentu.
Koks jis Prezidentas?
Pirmaisiais ir antraisiais preziden
tavimo metais Ričardas Niksonas buvo
gana populiarus, nes amerikiečiams pa
sisekė išlaipdinti du astronautu ant mė
nulio ir prezidentas paskelbė savo pla
ną, kad jis atitrauks JAV kariuomenę
iš Vietnamo. Paskui, didėjant bedar
bių skaičiui ir kylant produktų kai-

aums, jo autoritetas sumažėjo. Tik užšaldęs kainas ir algas trims mėnesiams
ir nuvertinęs dolerį, jis atgavo tautos pa
sitikėjimą, nes ekonominė JAV padėtis
žymiai pagerėjo. Didžiausias jo laimė
jimas užsienio politikoje buvo kelio-'
nės į Kiniją ir Rusiją, kur jis stengėsi
užmegsti glaudesnius politinius, ekono
minius ir mokslinius ryšius. Grįždamas
iš Maskvos, propagandos sumetimais,
jis buvo sustojęs Persijoje ir Lenkijoje,
o jo žmona Patricija aplankė Lietuvos
jaunimo kongresą Chicagoje.
Ar beišrinks Niksoną?
Žiūrint į Niksono pasiektus vi
daus ir užsienio politikos rezultatus,
reikia pripažinti, kad jie yra gana geri
ir JAV piliečių teigiamai vertinami. Jei
šiandien įvyktų JAV prezidento rinki
mai, Ričardas Niksonas tikrai juos lai
mėtų. Visų pirma amerikiečiams pa
tinka faktas, kad tarp Rusijos ir JAV
negręsia karo pavojus. Galimas daiktas
kad netolimoje ateityje JAV ir Kinija
užmegs nuolatinius diplomatinius san
tykius ir pasikeis atstovybėmis. Antra,
amerikiečiai yra labai patenkinti ir tuo
kad jų prezidentas sumažino JAV ka
rių skaičių Azijoje. Kai prezidento
Jonhsono laikais Pietų Azijoje bu
vo 632.000JAV karių,Niksono laikais
jų beliko tik ketvirtadalis. Be to, Nik
sonas uždarė užsienyje daug JAV ka
rinių bazių, ateinančiais metais nori įvesti tik savanorių kariuomenę. Ta
čiau mažindamas kariuomenę ir kari
nes išlaidas, jis nenori mažinti karinį
JAV pajėgumą. Niksono nuomone, ga
lingas karo laivynas, stipri aviacija ir
atominis JAV pajėgumas bus Azijoje
ir Europoje taikos laidas. Nemažą pi
nigų sumą Niksonas nori skirti švieti
mui, aplinkos švarinimui ir karui prieš
neturtą. Žinoma, tie ir kiti Niksono
planai priklausys nuo JAV kongreso,
kuris visuomet taria paskutinį žodį.
Šių metų lapkričio 7 dieną JAV
piliečiai vėl rinks savo prezidentą. Jei
Ričardas Niksonas bus išrinktas antra
jam terminui, jis turės laiko rišti daug
vidaus ir užsienio problemų, kurias
dėl įvairių priežasčių turėjo atidėti
vėlesniam laikui. Apskritai, amerikie
čiai juo yra patenkinti, nes jo ilgas politinis kelias įrodė, kad jis nuoširdžiai
lokšta pasaulio taikos ir darnaus tau
tų sugyvenimo.

,

4

Kalantos susideginimas, de
monstracija buvo noras atkreip- i
Butkų susitikime su spaudos
ti Amerikos prezidento ir gyven-,
atstovais dalyvavo Vilko pirm,
tojų dėmesį į Lietuvos okupaci- Į
dr. K. Valiūnas, gen. konsule J.
Daužvardienė, Alto pirm., dr. K. ją. Lietuvos gyventojai su vilti
mi žiūri, kad Amerika padės lie
Bobelis ir daug kitų.
c
Inž. A. Rudis pradžioje pažy- ’ tuviams išsilaisvinti.
mėjo, kad Butkus yra vienas žy
Bušų divizijos Kaune
miausių komunistų režimo Lie
Adv. Butkus iš Lietuvos išvy
tuvoje pareigūnų, pabėgęs į
Ameriką. Jis buvo prokuroras, ko po Nixo.no vizito Maskvoje.
teisėjas. Jo žmona —• dermata- Trečiadienį buvo jų pirma spau
logė, dirbusi Kaune. Adv. Zig. dos konferencija. Chicagoje gy
Butkus stebėjo S. Kudirkos teis- vena dr. Butkienės dėdė Vaitke
mą. Jis matė, kaip susidegino R. vičius ir pora pusbrolių.
Adv. Butkus reiškė dėkingu
Kalanta. Butkus turėjo aukštą
vietą, bet pabėgo į vakarus, kas mą už tą dėmesį, kurį jiems sky
rodo, kad Sovietų sistema toli rė Amerikos valdžia. Lietuvoje i
yra daug rusų karių, vien Kau- 1
neprilygsta demokratijų laisvei.
ne yra dvi divizijos. Rusai yra ;
Įeinančią Butkų šeimą laikraš
pravedę pasiruošimus karui. Net
tininkai 'sutiko plojimu. Dr.,
civiliniai gyventojai turi pasky
Butkienės akyse matėsi susi jau-1
rimus, kokias pareigas turėtų
dinimo ašaros. Gen. konsule jai t
eiti karo atveju.
įteikė rožių puokštę.
Apie Kudirkos teismą, visa Lie
Laikraštiniu kų klausi nėjamas
adv. Butkus, paklaustas, kodėl tuva gerai žinojo. Jo padėtis la
pabėgo, pareiškė, kad okupacijos bai sunki. Pagal tvarką jis turė
priespauda, ūkinis atsilikimas jo bausmę atlikti Lietuvoje, bet
Lietuvoje, jį palenkė imtis rizi~1 jis buvo išvežtas į Rusijos gilu
kos pabėgti.
I mą. Reikia labai abejoti, kad jis
išliktų gyvas.
Baisi rusifikacija
,
Baudž. kodekso 64 str . numa
Pasisakė, kad jų karta jau toma, kad dėl atsisakymų grįž
buvo išauklėta Sovietų santvar- ti į tėvynę, toksai kaltinamas iš
koje ir juose palaipsniui brendo davimu ir gali būti baudžiamas
supratimas trauktis į laisvę. O net mirtimi. Taigi ir Butkų šei
Kalantos susideginimas išryški mai grėstų mirtis. Kudirkai ne
no, kad. jų apsisprendimas bėgti buvo pritaikyta mirties bausmė, |
į laisvę buvo tikslus.
nes aplinkybės rodė, kad jo kai-1
. Suplanavus pabėgimą, pagal tė nebuvo didelė, be to, turėjo
savo planą turėjo labai brangiai
reikšmės viešoji pasaulio opini
nusipirkti automobilį. Daugelis; ja.
lietuvių nori pasiekti laisvę ir
Priklausė nuo Maskvos
kiekvienas kuria savo planus.
Būdamas teisėju, Butkuš bu
Adv. Butkus pažymėjo, kad |
,. okupuotoj Lietuvoj vykdoma vo priklausomas ne tik nuo
baisi rusifikacija. Lietuva neturi Maskvos, bet net vietiniai komu
jokių savarankiškų teisių. Joks nistų partijos pareigūnai duoda
klausimas negali būti sprendžia vo telefonu įsakymus, kaip ke
ikią bylą spręsti.
mas be Maskvos.
Butkaus ir Butkienės tėvai
Lietuva savo teisyno neturi.
Yra teisinė sistema, sudaryta iš Lietuvoje, ir jiems gali būti sun
einant iš rusų interesų, primesta ! kumų. Nei vienas jų giminių ne
sovietinė teisės sistema.
1 žinojo apie bėgimą.
Matė kaip susidegino Kalanta

Dr. Butkienė aiškino, kad ligo
ninėse trūksta vietų, vaistų. Rei
kia prašinėt. Partiečiai turi pir
menybę, o eiliniam gyventojui tu
ri ilgai laukti. Ligoninės gydyto-,
jai turi pildyti nustatytą pianą.
Yra brukami vaistai, kurie užsigu
Įėję mėnesiais ir metais.
Kinijos ir Rusijos įtampa

Už geležinės uždangos jaučia
ma didelė įtampa tarp Rusijos ir
Kinijos. Tame pasienyje daug
rusų karių, brangiai išlaikymas
kainuoja užtat dar didesnis skur
das Sovietijoje. Lietuvos žmonės
palankiai žiūri i JAV santykių pa
gerėjimą su Kinija.

Adv. Butkus priminė, kad Uk
raina viena galėtų maitinti visą
Europą, bet dabar ūkis taip blo-!
gai vedamas, kad reikėjo pirkti'
grūdų. Butkus apie laisves vaka
ruose sužinojo per radiją. Už gele
žinės uždangos klausomos vaka
rų stotys.

Tikinčiųjų bylos
Butkui teko susipažinti su ti
kinčiųjų bylomis. Yra kunigų,
kurie sėdi kalėjime už mokymą ti"kybos bažnyčioje.
Žydų padėtis nuolat sunkėja.
Dabar ypač sunki. Adv. Butkus
pasakė, kad jų vaikai krikštyti,
buvo pakrikštyta slaptai su dide
le rizika.
Jei turistai vyksta į vakarus,!
grįžę turi duoti saugumui paaiš
kinimus ką matė, ką kalbėjo. Iš
mūši;
vykstant jiems į užsienį kelionei,
PAKELIU
Lietuvoj lieka užstatai jų šeimos:
KRISTAU
nariai.
Butkus turi 35 m. amžiaus, Ru RŪPINTOJĖLI
sai meluoja, kad Lietuva laisva va
TA VIM
lia įsijungė į Sovietiją. Juk pir-l
ma įžygiavo rusų įgulos, o pas PASITIKÉSIM ‘
kiau buvo balsavimai. Jokių lais
IR TWA
vų rinkimų Sovietuose nėra. Par
KAI
tija parenka kandidatus ir niekas
NEBEBUS "
kitas negali kitaip tvarkyti.
Butkus buvo Lietuvos advoka-!
JOKIU
! tų tarybos narys. Tarp teisininVILČIL

Tęsinys 9 psl.
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DAUGIAU SPALIO GIMTADIENIŲ
2 - Carios Juodzevičius,
3 - Marija Klimavičius
8 - David Spuras Soares de Souza
12 - Elisabeth ir Victoria Kobylko
16 - Miriam Sitnikas
17 - Marcus Paunksnis ir Leo»
nora Sitnikas
19 - Ana Regina Sidaravičius
23 - Lino Jakutis
24 - Miriam Navickas
26 - Marcia Petkevičius ir Miriam P.
30 - Regina Braslauskaité ir José
’
Matuzonis
ILGIAUSIU METU LINKIME...............

PASAULIO LIETUVIS
KANADOS STOVYKLA
„Stovykla”, quer dizer acampamento, é uma palavra comum entre a juventude lituana
mesmo aqueles que ainda não aprenderam o
idioma de seus pais ou avós e falam o portu
guês (ou uma outra lingua) sempre dizem a
palavra „stovykla” em lituano. Dos doze acampamentos pertencentes aos lituanòs no
mundo livre (Inglaterra - 1, Austrália - 1
Uruguay - 1, Canadá - 4, Estados Unidos - 5)
conhecemos no Canadá: Romuva, Baltija
Wasaga, Gerojo Ganytojo (Bom Pastor).
Já vimos a Baltija, da Comunidade Litu
ana de Montreal. Para chegar lá durante o in
verno, precisa-se de esquis, pois fica nas mon
tanhas Laurentinas; durante o verão- estra
das modernas, com os últimos kilometros de
terra.
O Lago Sylvére não é pequeno nem é gran
de, mas a água é pura, cheia de peixe, espe
rando a ser pescado, com florestas de pinhos
ao redor, algumas cabanas particulares (tam
bém de famílias lituanas). De noite assisti
mos uma fogueira, sentados na areia perto do
. lago, de tarde podemos passear com um pou
co de esforço e subir numa colina (mas tem
-se que subir numa árvore enorme para se ver
alguma coisa). Algumas cabanas,mais tendas,
enfeites nas praças feitas de areia, pedras,
conchas- desenhos lituanòs, é certo.
Os outros três pertencem aos lituanòs
de Toronto. O mais próximo é Wasaga, uns
cinco minutos da praia do Lago Huron, que
produz ondas que nem do mar (só que a água
é dôce). Aqui há muitas cabanas numa área
com alguns pinheiros, muitas bétulas (beržai)
um refeitório que serve como capela, salão
.de baile, cinema, centro de artes manuais •
e- refeitório também.
Hà um mapa grande ua juiuania, teitu de
cimento, com cidades, rios etc. marcados,
há uma cruz lituana (é uma das tradições dos
nossos acampamentos). Aqui acampam os
ateitininkai, o clube de esporte „Aušra”, de
vez enquando os escoteiros.

MENTIRAS
um dentista: não vai doer.
um cambista: é o último bilhete.
um estudante: esquecí o caderno em casa.
pasteleiro: está quentinho.
cobrador: Não tenho trôco.
empregado: o ônibus atrasou.
funcionário público: trabalhei como animal.
barbeiro: demora só um minutinho.
engraxate: seu sapato brilha mais que o sol.
gerente: não temos dinheiro em caixa.
professor: Estou rouco, portanto vamos fazer
uma prova.
De orador: vou dizer apenas duas palavras.
De escritor: aceito a critica sem me ofender.
De vendeiro: para a senhora é mais barato.
De político: eu só quero o bem público.
De certos alunos: agora eu resolví estudar...

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

TERESA JOČYS
HELENA BAREIŠIS’

O menor acampamento e o do Bom Pas
tor, não tão lotyge de Wasaga (os três no esta
do de Ontario). O número menor de partici
pantes ajuda a formação de uma comunidade
mais rapidamente. A Romuva- qualquer da
queles que foram para lá podem contar vá
rias estórias. Pertence aos escoteiros e bandei
rantės, tem uma área grande ao redor do La
go da Raposa, com áreas de esporte, foguei
ra, um salão grande (a maioria moram em
tendas, é certo), e fica perto de Huntsville
(250 km. ao norte de Toronto). Aqui „Tem”
ursos, esquilos, etc., uma natureza bonita.
Dos enfeites um portão grande, um mapa da
Lituânia, um monumento com cruz. etc.
E o único acampamento que tem um „ban
ho tew®”5 funcionando dia e noite (porque
o chamam de „tyrco”? - é lituano.
Nêste ano acamparam 500 no acampa
mento do Congresso, 250 escoteiros, mais
outros grupos. Deixamos na Romuva um ,.au
kuras” (um altar de pedra,onde antigamente
eram queimadas as ofertas dedicadas aos deu
ses). construído por representantes de 14
países, numa cerimônia que incluiu os hinos
nacionais daqueles países e, no final ,o hino
da Lituânia independente.

O2&

EXPOSIÇAOdos
VAKARE

PAÍSES BÁLTICOS TZ.

Monotoniška
svirplių melodija.

Vėsus vėjas,
Automobilių dulkės,
Pilkos plytos
mane kalbina

nakties ramumoj
tarp dangoraižių šviesų.
Ką jie man sako?
Kaip juos, suprasti?

Gal ir ne sunku,
su širdim - tikriausiai...

ŽIVILĖ
72. X.2

PRACA
ROOSEVELT . SÃO PAULO
J
SPALIO
13 * 22 OUTUBRO

ANO

DO

SESQUICENTENÂRIO
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r
kanklės
Mokinuosi kanklėmis groti; man patinka. Jau moku lėlytės
šokį ir dar dvi Kalėdų giesmės. Nelabai lengva, bet irgi nelabai
sunku • reikia tik norėti.
Estou aprendendo a tocar “kankles”, eu gosto. Já aprendí
a música “Dança da boneca” e mais duas músicas de Natal.
Nąo é muito fácil nem nuito difícil também, apenas é pre
ciso ter vontade.
Sofija Zütautaité, Parque da Moóca.SP

Šiuos nuo õ iki 12 raidžių Lietuvos
miestų vardus reikia surašyti į miestų
kryžiažodį:

r*

5
Utena
Kelmė
Vilnius
Telšiai
Ukmergė
Tauragė
Palanga
Juodupė
Zarasai
8
Klaipėda
Šiauliai
Rokiškis
Joniškis

9
Raseiniai
Kėdainiai
Mažeikiai
Jurbarkas
Tytuvėnai
Panevėžys
Birštonas
Pakruojis
Skapiškis

10
Elektrėnai

Marijampolė
Radviliškis

Alytus
Kaunas
Šilutė
Trakai
Šakiai
Biržai

LIETUVOS MIESTU
□
KRYŽIAŽODIS
Druskininkai L

7
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Rolauienr'i- Indu-rriaiMantai- • Mat hv

Correia-

Ferramentas

de Precisão

Cossincu— - Serra

Bso^a

Mandris

Parafu-o- Allen

Graxas - Rebolo—

Tratorc*1

AuMtnotts■■>-

Poha-

Ferramcnta-

Os Melhores Pietos da Praça
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PALK Finansų komisija prašo visus geros valios tautiečius prisidėti
IŠPLATINTI PAL KONGRESO TALKININKŲ BILIETUS, keikia 30
talkininkų, kurie parduotų tik po vieną PALK TALKININKŲ KNYGE
LĘ. Savanoriai, pasirodykite!
P A 1

lí UH O 1111

•'.*.'' v,

FONES - Vendas: 279-0948 - 279 3207 - 278-2247

RIJA ANA NERY, 43

D

-

SÃO PAln

IŠEIS PER PIRMĄJĄ 1973 METŲ VALSTYBINĘ LOTERIJĄ.

PRAMATYTI TOKIE FANTAI:
i - ma premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZOR1US-TV PORTÁTIL
“
BATEDEIRA
u
“
STALO SERVIZAS - FAQUEIRA
III

IV

“

ARBATOS SERVIZAS - JOGO DE CHX

“

JOGO DE CANETAS

REIKIA TIK PARDUOTI VISUS „TALKOS BILIETUS“. TODĖL
VISI EINAM TALKON!

TEBELIEKA NÉ VIENO LIETUVIO ®E PALK-o „TALKOS BILIETO
.dssss,
'SSS&

tuvaités rinkimus.
Ta pačia proga bus ir iš Š. Amerikos grį
žusio kun. H.Šulco sutiktuvės.

Salėje bus išstatytos jau paskelbtos Talki
ninkų loterijos premijos, kurios išeis vėliau,
per valstybine loteriją.
Vakaro metu bus traukiamos kitos trys
premijos.
Visi tie malonumai prasidės 16 valandą.

Ta pačia proga bus ir iš Š.Amerikos grį
žusio kun. H. Šulco sutiktuvės.

Salėje bus išstatytos jau paskelbtos Talki
ninkų loterijos premijos, kurios išeis vėliau,
per valstybinę loterijų.
Vakaro metu bus traukiamos kitos trys
premijos.
Visi tie malonumai prasidės 16 valandą.

ANGELA MARIJA HADAS

Irgi kandidatė į Kongreso lietuvaitės titula.
Vai, kaip bus sunku pasirinkti viena iš to
kių žavių jaunuolių. Ir tik palaukit - bus
jų daugiau?
Kas yra įsimylėjęs save. t.:r he^r \i pumumą. kad jam neteks susidar s:
.1.*varžovų.

Lichtenbergas

Neliesa, kad negalima kurt, be nam

Marins Katiliškis

CÉLIA JAMBAS
Šauni kandidatė i Kongreso lietuvaitės titulą.
Tik balsuokit už ją? Gyvena R. Caiapós 39-A
VILA ANASTÁCIO, CAPITAL

LOJA D E FERRAGENS EM GERAL E
DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

PAL KONGRESO LIETUVAITĖS

VAKARAS
LAPKRIČIO 5 DIENĄ ĮVYKS PAL
KONGRESO LIETUVAITĖS VAKA
RAS.
Jis bus Seserų Pranciškiečiu salėje, Zelinoje. Rua Campos Novos. Programoje pasiro
dys NEMUNO IR ŽILVIČIO Šokių grupės
ir bus pristatytos kandidatės j Kongreso Lie-

LOJA: Av. Zelina, 691

DEPÓSITO: Av. Zelina, 729

-

Vila Zelina

-

São Paulo
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Z. BUTKAUS LIUDIJIMAS. Iš 4 n.
jo padėta buvo viena aukš
čiausių. Tiesa, kad intelektualai
uždaromi j beprotnamius. Kalan
tos susideginimas buvo politinis,
jis paliko atitinkamą raštą, ku
ris yra policijos rankose, bet jie
v ištiek skelbė, kad Kalanta psichi■ niai nesveikas.
Butkaus butas netoli aikštės,
kur įvyko Kalantos susidegini
mas. Įspūdis buvo milžiniškas.
Visas Kaunas išsipylė į gatves.
Jaunimo tautiniai,
religiniai
jausmai labai stiprūš. Demonstra
vo su vėliavomis ir šūkiais: Lais
vės Lietuvai. *ima daugiau baž
nyčią lankyli.
Po demonstracijos daug
ką
baudė administracijos keliu.
kų

MIRUSIU PAMINĖJIMAI
30-os dienos mišios už a.a. Ro
! P'-.
zalija NAŠLĖNIENE bus Zelinoje.lap
kričio 30 diena 7.30 vai. ryto. Prašo
mi visi giminės ir pažįstami dalyvauti
IEŠKOMI ŠIE ASMENYS:
Šeim a
VABALAS, Josė-Juozas. Jo ieško Ameri
Už a.a. MARIJONOS KUZM1CKIENÉS vėle mišios šv Kazimiero pa- koje, Cicero Mieste gyvenas Vabalas.
Čiulada, Albinas. Jo ieško kunigas Valkavi
parapijos koplyčioje bus spalio 29 d.
P valanda. Duktė Aldona ir Vyras čius, Boston, Mass. USA.
URBANAVIČIUS. Juozas, iš Radviliškio.
Stasys Žutautas kviečia dalyvauti pa
žįstamus ir bičiulius.
Ieško žmona, gyvenanti Lietuvoje.
Wrin.ii........... m.iii mwimmui....... » f ir. ......................... n

fi ts i solko
Į< IRK Š\ Juozapo Bendruomenės
atsisuudino sekantys valdybos nariai. įteik
dami šiuo'' pareiškimus.
L.R.Kat. Šv. Juozapo Bendruomenės Valdybos
Pirmininkui.
P A R t I Š K I M A S
Šiuomi pareiškiu, kad atsisakau iš L. R. K. Sv.
Juozapo Bendruomenės Valdybos I (pirmojo) Ka
sininko pareigu dėl sekančiu motyvu:
Naujuose statutuose, kai kalbama apie ekstra
ordinarinius nariu susirinkimus ir Bendruomenės
nuosavybe, nėra padaryta jokiu rezervu nei dėl
bažnyčios, nei dėl klebonijos nei dėl Jaunimo Na
mu. Taigi, sudaroma galimybė ateity ta nuosavy
be ar praskolinti ar bet kam perleisti arba ir viską
parduoti, niešskiriant nė bažnyčios.
Susirinkime surinktus pinigus.su m oje CrS59O.OC
kuriuos perėmiau iš senosios valdybos kasininko,
Casimiro Ausenka. įdėjau i ..União de Bancos Bra
sileiros". Agência Vila Zelina. Conta No.306.795-2
Pinigus ir šešias kvitu knygutes perduosiu naujam
visuotinio susirinkimo išrinktam ir valdžios įstai
gose patvirtintam kasininkui.
Aleksas Vinkšnaitis.
Benagrinėjant atkuriamos L. R. K. Šv. Juo
zapo Bendruomenės įstatus, man paaiškėjo, kad
buvo sudaryti VISAI NAUJI STATUTAI, kurie
nutolo nuo tų kilniu, katalikiškais principais pa
gristu tikslų kurių siekė seniau ši Bendruomenė.
Todėl atsisakau iš Revizijos Komisijos,
Magdalena Vinkšnaitienė.

Šiuom pareiškiu, kad aš. žemiau pasirašęs kun.
Stasys Šileika, atsisakau nuo tos pareigos Bendruo
menės Valdyboje, kurion buvau išrinktas, dėl se
kančių sumetimų;
1. Pagal naujuosius statutus, Šv. J. Bendruome
nė, iš religinės organizacijos, patapo grynai civilinė,
kuriai man, kaip vienuoliui, nėra prasmės priklau
syti.

UŽSIMOKĖJO UŽ M.LIETUVA:
Garbės leidėjai po šimtine: Stepo
nas ir Salomėja Narušiai. Balys Vasi
liauskas. Antanas ir Elena Kučinskai
Faustina ir Algirdas Sliesoraičiai. Ie
va ir Vincas Kutkai
Po 25 kr.: Henr. Klimas. Valerija
del Debbio. Celso Navickas.
Po 30 kr.Viktoras Jovaišas.
Elena Ąžuolas (Ipiranga) 25.
Albertas Varkala - 25.
Ačiū.

São Paulo, 1972m.Spalio men.9 d.

im

PETKEVIČIUS. Antanas. Ieško Kaliforni
joje gyvenas Antanas Pinkus.

RADIONOFF. Ieško Radionovas. Vokieti
joje.
NAVICKAS. Antanas. Ieško Sandanavičius. Brooklyn, N.Y. USA.
Ieškomieji patys, arba ju gyvenama vieta
žinantieji malonėkit pranešti kunigui H. Šul

cui, kuris dar Ši menesi sugrįš iš Amerikos

Galima patelefonuoti Zelinos Klebonijai,tek:
63-59-75.

Gamta atlygino.
Karta per pamoka mokytojas aiški
na:
- Jeigu žmogus turi viena akį, tai
gamta taip atlygina, kad ta vienintelė
akis yra dvigubai stipresnė.
- Jeigu žmogus kurčias viena ausi
mi, tai su kita dvigubai daugiau girdi.
Vienas berniukas pakėlė ranka.
- Nu, sakyk Petriuk.
- Čia tai teisybė Ponas mokytojau.
Mano dėdės viena koja trumpesnė,
bet užtai kita ilgesnė.

2. Naujuose statutuose neužtikrinama V. Zeli
nos Parapijoje besidarbuojantiems kunigams rei
kiama veikimo laisvė.

Su Pagarba.
Kun. Stasys Šileika.

■

Buvo vienas žmogus taip kūdas,
taip kūdas, kad kai lydavo tai perei
davo tarp lietaus lašu, nesušlapdamas: c

VILNIUJE NUTEISTI Iš l psl.

stracijas Kaune nuo pusantrų
ligi trijų metų kalėjimo. Tei
siamieji buvo suimti Kaune gegūžės mėnesį, įvykusių demon
stracijų metu po Romo Kalan
tos susideginimo.
Tassas skelbia, kad kaltina
mieji buvo 17 - 25 metų am
žiaus ir kaltinami kaip dalyva
vę riaušėse ir jas padėję orgalizųoti. Visi kaltinami, kad truk
lė judėjimą, kėlė netvarką.
Tassas taip pat teisiamuosius
įiekina. teigdamas, kad jų dau
guma buvo g rti ir yra anksčiau
bausti už vagystes ir chuliga
nizmą.
Kadangi riaušių metu buvo
mimta daugiau 200 asmenų,
Tassas neskelbia, kas įvykę su
kitais.
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Jūratė Statkutė - De Rosales
DIRVA.Nr 71.

PETRAS KRIŠČIŪNAS
19 metų. Augęs provinci
joje, prieš 3 metus Pet
ras atvažiavo su tėvais
gyventi į Caracas ir įsi
jungė į lietuvišką veiki
mą. Petras neseniai iš
laikė brandos atestato eg
zaminus ir šiuo metu ruo
šiasi konkursiniams eg
zaminams įstojimui į
Venezuelos prekybos lai
vyno karininkų mokyklą.

Korespondentė:
Prieš metus, tu. Pet
rai, nė žodžio nekalbėjai
lietuviškai. Dabar gi visą
šį pasikalbėjimą galėsi
me pravesti palyginti
laisva lietuvių kalba. Pa• sakyk, kokiu būdu tu tokį
stebuklą įvykdei?
Petras: Kai man pa
sakė, kad bus jaunimo
kongresas, aš pasiryžau
ten važiuoti. Aš žinojau,
kad mane išrinks atstovu
tiktai tuomet, jei mokė-siu lietuviškai. Pradėjau
eiti kas dieną nuo 6 iki 8
v.v. pas kunigą Perkumą
ir jis man davė privačias
/pamokas. Namuose daug
s skaičiau. Rašyti mokiau
si irgi namie, su tėvelio
pagalba.
Daug padėjo
pats buvimas kongrese,
nes ten turėjau išvien kal
bėti lietuviškai. Faktinai
lietuvių kalbą aš girdėjau
nuo mažens, bet pats nie-

kad nekalbėjau, o kai mokyti vaikus lietuvių
pradėjau, viskas pasi kalbos. Aš irgi manau,
kaip ir p. Jomantienė,
darė gana lengva.
Chicagoje mus puikiai kad lietuvių kalbos reika
priėmė Venezuelos Lie lauti iš vaikų reikia pro
tuvių Draugija ir mane ap tingai, bet ir griežtai.
Chicagoje aš nesupra
gyvendino pas mano tė
velių kūmą, Marquette tau, kodėl paskaitose bu
Parko rajone. Kai kūmos vo tiek mažai žmonių?
mažoji anūkė mane pin Juk visi suvažiavo tam
amą kartą išvedė į gatvę, paskaitų išgirsti, moky
viena nepažįstama pra tis, tai kodėl visur kur
eivė mus prakalbino lie ėjome buvo tiek daug lie
tuviškai, Aš buvau paten tuvių, o paskaitose jų bu
kintas, kad galiu jai irgi vo tiek maža? Šokiuose
lietuviškai atsakyti. Vi man irgi buvo sunku žiū
sur matėsi daug mašinų rėti į geriančius žmones.
Viena mergaitė
iš JAV
G?
su Vyties ženklu.
Kai nuėjome į pirmą padarė pastabą pavadin
paskaitą Chicagoje, man dama Jaunimo Kongresą
buvo nesmagu išgirsti pa ’’išgertuvių kongresu”.
išgėrimuose
čioje pirmoje ' kalboje Tokiuose
reikalavimą, kad būsima mums buvo nesmagu, ir
jaunimo sąjunga priklau iš balių stengdavomės
išvažiuoti.
sytų nuo L, Bendruome anksčiau
w
nės, Mes buvome tik ką
Šokių šventės aš neuž
atvažiavę, nieko apie jo miršiu niekados. Per vi
kias organizacijas neži są šventę aš labai gailė
nojome, viskas buvo nau jausi, kad mūsų, Cara
jiena; mes jautėmės,kad cas šokių grupė, ten ne
atvažiavome tam, kad sa galėjo dalyvauti dėl įvai
vas mintis ir programas rių neįveikiamų kliūčių.
nustatyti, o toks iš p at pir Man dar labiau padidėjo
mo susitikimo daromas noras atsiduoti tauti
staigus reikalavimas nuo niams šokiams. Vėliau,
ko nors priklausyti mus būnant stovykloje, daly
pastatė į defenzyvą.
vavau tautinių šokių pa
Tačiau kitos paskaitos mokose. Dabar norėčiau
Chicagoje man labai pa palaikyti korespondencitiko, Ypač vienos ponios nį ryšį su mokytojais,
ir vieno daktaro paskai tam, kad gauti daugiau
tos apie vaikų mokymą medžiagos apie šokius.
lietuviškai. Pasiryžau,
Atmintinas man liko
jei tik pavyks, vesti ge
rai lietuviškai kalbančią vienas vakaras Kent Uni
lietuvaitę. Savo vaikus versitete. Buvome sumokysiu namuose nuo ma . sirinkę vienoje salėje,
žens tiktai lietuviškai kal. dainavome, kiti šoko, bu
vo ir akordeonų muzika.
bėti.
Tokį mano pasiryžimą Tuomet įėjo kum Saulaivėliau dar labiau sutvirti tis su Universiteto va
no studijų dienų metu gir dovu ir mums pranešė
dėta p. E. Jomantienės apie naujus susidegini
(Australija)
paskaita mus Lietuvoje. Aš pradė
’’Lietuvybė jaunoje šei jau galvoti, kad mes čia
moje”. Ten buvo svarsto smagiai susirinkome, o
mi būdai kaip praktikoje ten, Lietuvoje, vyksta to-

7

kie dalykai. Galvojau,
kad mes turime kitaip
veikti, elgtis energin
giau, agresyviau. Jeigu
jie be jokios laisvės gy
vendami sukilo Kaune net
tris dienas, tai mes čia,
laisvi būdami„ turėtume
tii, sukrauti daiktus ir va
žiuoti į stovyklą. Rezoliu
cijų balsavimai praėjo
ant greitųjų. Kái kurias
rezoliucijas p. S. Barzdūkas pasiūlė nesvarsty
ti, nes tai buvo dalykai,
kurie JAV jaunimo tarpe
jau gyvavo ir buvo įvyk
dyti s eni au. O mums, P.
Amerikoje, tos rezoliuci
jos buvo svarbiausios,
nes jos mums būtų buvu
sios pagrindu tam orga
nizaciniam darbui kuris
mums dar yra labai rei
kalingas , nes daug kur
mes dar turime pradėti
nuo pradžios.
Korespondentė:
Petrai, ar tu nemanai,
kad tokios rezoliucijos
galės būti pravestos bū
simo Pietų Amerikos Jau
nimo Kongreso metu?

Petras: Taip. Gal
būt. Tačiau mes būtume
norėję, kad viskas būtų
pravesta pasaulinio kon
greso rėmuose, o ne P.
Amerikoje atskirai.
Balsavimo metu pra
dėjome protestuoti ir rei
kalauti, kad į balsavimą
būtų žiūrima rimčiau. Ta
da prasidėjo gintas, bet
jau buvo laikas važiuoti
į stovyklą ir tuo viskas
pasibaigė. Kokios rezo
liucijos skaitosi priimws, mės dar nežinome
laukiame kol mums pra/neš.
Stovykla man labai pa
tiko. Pirmą kartą gyveni
me buvau tokioj stovykloj
ir viskas man buvo nau
ja, įdomu. Patiko man sto
vyklos programos, pokal
biai, paskaitos. Vakari
nės programos irgi buvo
geros. Labai man patiko
paskaita su diapozityvais
apie tautinius rūbus.
Dabar jau pradėjau lie
tuviškai susirašinėti su
naujais draugais JAV ir
Kanadoje.
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MIRUSIEJI

ŠIO M.L. NUMERIO
GARBĖS LEIDĖJAS

ZELINOS KERMOŠIUS PRATĘSIAMAS
IKI LAPKRIČIO 4 ir 5 DIENOS.

BALYS VASILIAUSKAS

VISI j SESERŲ GIMNAZIJOS SALĘ
lapkričio 5 diehąjygiai 16,valandai
Čia bus pristatytos KONGRESO LIETU
VAITĖS KANDIDATĖS.
Šoks NEMUNAS ir ŽILVITIS
Priimsim kun. H. Šulcą su naujienom*
a.a. STEFANIJA PAUNKSNIS
NEPAMIRŠKITE: LAPKRIČIO 5 VISI
sulaukusi 63 m. amžiaus. Gyveno Ag
SKUBAM I LINKSMĄ4 MALONŲ VAKA
ua Rasa. Kilus nuo ŠIAULIŲ. Giminių
RĄ ZELINOJE !.'
«
neturėjo. Palaidota 4 Parada kapuose.
Liko Pranas Paunksnis, marti Birutė
ATEIKITE PADAINUOTI '
ir anūkai.
Septintos dienos mišios buvo spalio
Šį šeštadienį 20 valandą .parodų
16 d. N.Sra. de Lourdes, 19 vai.Agua
salėje. Praça Roosevelt, bus lietuviš
Rasa.
ku liaudies dainų vakaras. „Aušros“
chorui vadovaujant, bus kviečiama ir
a.a. JONAS AUDICKAS
publika prisidėti prie visiems žinomų
mirė rugsėjo 30 d. 65 m. amžiaus, gyve
dainų su savo balsais. Todėl būtų la
nęs Casa Verde Alta.
bai malonu, kad susirinktų visi,ir esantiejįjr kada nors buvusieji, choris
a.a. NAPOLEONAS PUODŽIUS
tai iš visų S.Paulyje buvusių chorų.
apie 65 m. amžiaus; gyvenęs Parque
Juo didesnis būrys dainuos juo diMandaqui (Tucuruvi)
dėsnis bus ispūdys. Pramatomos dai
nuoti šios dainos.
Mirė š.m. rugsėjo 2 diena.
Ant kalno karklai siūbavo
""""TèT^Eus Tailcoįw'bus gaHmã íafŠėriau žirgelį
nuot ir daugiau visiems žinomų dai
Subatos vakarėlį balnojau.
nų. Mums tos dainos,bent kaikurios
Kas subatos vakarėlį oi,oi, oi...
jų,yra ,,nudėvėtos“, bet brazilų pub
Atskrend sakalėlis per žalią girelę
likai negirdėtos ir galės būti įdomios.
Mylėjau mergelę pustrečių met...
Apie Baltų parodą redakcijoje jau
Žvenk, žirgeli, lankoj
yra gana daug medžiagos. Bus at
Augo girioj ąžuolėlis
spausta kitame M’L’ numeryje.Jos
Pas motinėlę pas širdužėlę...
vietą šį kartą paveržėiš Lietuvos pa
Linelius roviau, rankas mazgojau
bėgusio advokato Butkaus dramatiš
Tykus vakars be vėjo...
ki liudijimai.
Pasėjau linelį ant pylimo...

*

'JAM* UŽ NUOŠIRDŽIĄ'
PARAMÂ LAIKRAŠČIUI
LABAI DĖKOJA
M.L. ADMINISTRACIJA
Mielasis Leidėjas yra išsilavinęs
praturtės tautietis. Gyvena pui
kiuose savo namuose Jardim S.
Paulo (Santana). Anksčiau ii gus metus darbavosi prie mėsos
apdirbimo. Palengvėle pats tapo
pramonininku, įsitaisydamas
FRIGORÍFICO PAULISTA
LTD.(R.Capitão Alberto Men
des Jr 253, Bairro Agua Fria,
telefonai: 298-2642 ir 298-2621.
Čia jis pats su sūnum ir 10 dar
bininkų gamina dešras, dešre
lės, mortadėlę ir kitus mėsos
gaminius. Geriausios sėkmės ir
toliau!

KITAME M.L. NUMERYJE BUS
Kermošius ūžia, Lietuviai meninin
kai parodoje, įdomus pasikalbėjimas
su p. Marija Remenčiene apie juos
tas, jų audimą ir tt.
Visa tai ir kitos medžiagos dali ne
bebuvo galima surinkti i šitą numeri,,
nes spaudinamą mašiną valdantis vai
kinas negalėjo laukti naujesnės me džiagos, ir teko duot spaustuvei anks
čiau surinktąją.
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COMUNICADO QUE A B S T A M E L MUDOU PARA A L1NHA
C H g V A O L f T* COM AMPLAS OFICINAS, FUNILARIA E P.INTURA

MAN ŽMONA NEPASAKĖ !1

TAI DUOSIU

| KAILĮ ••••

-Nėr dėl ko muštis, ponuli*.
Eik šj šeštadieni ir sekmadienį
dar rasi visokių gėrybių.

VENDAS I® VEÍCULOS OPALA CAMINHÕES' PICK-UP COM FINANCIAMEMO ATÊ 3 ANOS.
TEMOS UM SERVIÇO „EXECUTIVE SERVICE“ QUE VAI BUSCAR E ENTRE' CAR O O P A L A EĮI SUA RESIDÊNCIA OUR ÈSCRITÓR10.
DESCONTO ESPECIAL PARA OS UTUAN0S.

