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vinimas trijų arabų partizanų, dalyvavusių žy
dų sportininkų skerdynėse Vokietijoje šią vasa
rą. Arabai teroristai, pasivadiną „Juoduoju
Rugsėju“ užėmė Vokietijos oro linijos lėkiui
vą su keleiviais ir pasakė, jog tik tada paleis
juos gyvus, kai Vokietijos valdžia išleis iš ka
lėjimo minėtus tris partizanus ir juos nuskrai
dins Libijon. Jei to nepadarytų, tai teroristai
grasino susprogdinti lėktuvą su visais keleiviais.
Vokietijos vhldžia nusileido ir padarė tai, ko
reikalavo teroristai. Teisinosi negalinti imtis
atsakomybės už daugelio nekaltų žmonių gy
vybių.
ĮNIRŠO

Žydai ne tik (niršo ant Vokietijos valdžios
nuolaidu teroristams, bet tučtuojau griebėsi
keršyti. Izraelio lėktuvai puolė keturias pales
tiniečių stovyklas Syrijoje. Sakoma, kad nu
kovė apie 70 partizanų ir sužeidė daug kitų.
Ir tai tuo žydai dar nepasitenkinsią.

JAV
Cf ITÍ

-RČ JUSTIÇA DOS POVOS BÃLTJCCS

Atrodo, jog pirmą kartą S.Paulo lietuvių
istorijoje mūsų valstybės gubernatorius para
šė pasveikinimą ir linkėjimus Pabalčio tautų
parodos proga. Čia dedame jo laiško foto-kôPij4-

TURINTIEJI TEISĘ - BALSUOKITE

Prez. Niksonas nesutiko pasirašyti paliau
bų akto su Š. Vietnamo komunistais lapkričio
30 dieną, kaip jie to reikalavo.
Šitai sutarčiai labai priešinasi Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu. Tai butų visiškas pa
sidavimas komunistams, anot jo. Kadangi
jau čia pat Amerikos prezidento rinkimai,tai
MIKSONUi būt buvę malonu tuoj pasirašyt
paliaubas. Tai būt jam laimėje daugiau balsų.
Jei nepasirašė, matyt yra dar labai svarbių
priežasčių.

Balsavimų diena bus š. m. lapkričio S Ô v. R U si j A
15 dieną. Visi pilnamečiai piliêêJai bal
Kokioje netvarkoje turi būt Rusijosgele;..
suoti privalo. Negalintieji balsuoti turi
žinkeliai rodo ir tai,RLd jie negali nugabeni
pasiteisinti tam skirtose vietose.

iš uostų Maskvon ir kitur iš Amerikos nupirk
tus grūdus. Daugybė jų tebegulinti uostų san
dėliuose. Trūksta vagonų.

BRAZILIJA PASISIŪLĖ TARP1NINKAUT

CiLÉ

Kancleris Mário Gibson Barboza pasisiūlė
tarpininkauti Afrikos respublikai Costa do
Marfim ir Portugalijai, tikėdamasis, jog tas
Brazilijos tarpininkavimas gali privesti Afri
kos Portugalijai tebepriklausančias tautas
prie pilnos nepriklausomybės.

Prezidentui Allendei niekaip nesiseka susi
tarti su sunkvežimių vairuotojais ir su visais
kitais juos remiančiais darbininkais. Padėtis
krašte labai įtempta, ypač kad vis labiau pritrukstama maisto miestuose.
Allendės opozicija rengiasi šiomis dieno
mis pareikšti neoasiti kėlimą net keturiems jo
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ministrams ir tada jie*turėtų atsistatyti. Vie
nas jų,nelaukdamas to negarbingo galo, pats
jau atsisakė; tai vidaus reikelę ministras Sua
rez.
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MM UÊW0J
Sovietiniai rinkimai

Trakų ežeruose (Bernardinų, Galvės
ir Skaičio) vasaros pabaigoje vyko bu
riavimo varžybos, kuriose dalyvavo 30
laivų, visi jūreiviai iš Vilniaus.
Apsvaigę nuo kruvino tvaiko

žmogžvėriai mus laiko — klaiko
vergus varo už vergiją balsuot,
“laisvai” savo balsus atiduot,
už įbruktą, vienintelį sąrašą komunistų
(kas kitokį duot išdrįstų?)
kad atrodytų,
kad parodytų,
jog tironija yra pagrįsta
demokratiškiausiais,
liberališkiausiais,
pažangiausiais pasaulyje rinkimais,
“liaudies” demokratų pasiekimais.

Geriausi Lietuvos teniso žaidėjai rug
sėjo pradžioje dalyvavo pirmenybėse,
kuriose pirmavo Vytautas Mažeika, 18
m. krašto čempionas.

Mažeikiuose įtaisyta nauja pieninė,
kuri per dieną perdirba 140 tonų pie
no. Per pamainą pagamina 4 tonos
pieno miltelių (tai vienintelis toks fa
brikas Lietuvoje, mašinos atvežtos is’
Čekoslovakijos), per valanda 800 kg.
sviesto, per pamaina pripila 3.000 bu N, K. V. D. stropiai žiūri,
telių pieno. Gaminami ir sūriai Mari kaip vergai balsuoti turi,
nurodinėja, įsakinėja
jampolėje darytomis mas’inomis.

tyrinėja, šnipinėja,
kas balsuoti neatėjo,
kas balsavimui įduotą
sąrašą kom*kandidatų
slaptai drasko ar gadina,
pakeičia, sunaikina,
Kad pabėgt nebūt kam ūpo,

1972-1973 metais po įvairius So
vietų Sąjungos valdomus kraštus Kon
certuos nemažas skaičius Lietuvos me
nininkų: Lietuvos kvartetas, kameri
nis orkestras, filharmonijos pučiamų
jų instrumentų kvartetas ir simfoninis
orkestras, Kauno valstybinis choras; einančius raudoną virvę supa,
stropiai seka,
pianistai E. Elinaité, A. Juozapėnaitė, kas ką sako,
H. ir A. Radvilaitės, L ir K. Grybaus kas ką eidamas kalbėjo,
kai, D. Trinkūnas, smuikininkai E.Pau kas nuotaikos nesugebėjo
lauskas, A. Livontas, A. Vainiūnaitė, parodyt kaip privalėjo.
vargonininkai B. Vasiliauskas, G. Luk O gal kas eidamas tylėjo r—
šaitė. N. Trinkūnaitė, solistai V. Dau M. V. D. viską tyrinėja:
noras, E. Kaniava, V. Noreika ir G. kontrovoliucijas išsnislineja?
didžiausių pastangų reikėjo,
Kaukaitė,

kad šimtas nuošimčių balsuotų,
už komunistus balsus atiduotų,
kaip užplanuotą
pagal gražų
socialistišką miražą.

Neries vandenį norima veiksmingiau
panaudoti Vilniui geriamu vandenimi
aprūpinti- vanduo bus suleistas į basei
nus. iš kuriu, sunksis i šaltinius ir šuli Panašiai laisvai, vieningai,
pažangiai, gausingai,
nius.

Šią vasarą 10.000 lietuvių studentų
ir specialių vidurinių mokyklų mokslei
vių dirbo ,,Darbo ir poilsio stovyklose.
600 jų buvo išsiųsti į Tomską naftos
vamždžių statybai kartu su estais, lat
viais, rusais, baltarusiais ir kazachais.
127 tokios ,,stovyklos” veikė Lietuvos
ūkiuose. Lietuviai dar buvo išsiųsti į
Čekoslovakiją, Vengriją, Lenkiją, Rytų Vokietiją ir Jugoslaviją, o iš tų kraš
tų jaunimas atvežtas į.Lietuvą.

.

komunistiškai, drausmingai,
balsuotų entuziastingai,
ir arkliai, ir karves, ir vištos, •
jei po kaklais būt parištas
vienintelis sąrašas už partiją
komunisti^
kuris bandą pravarant būt nuristas
ir | balsavimo dėžę įkištas.
Garantuotai
šimtas nuošimčių už komunistus būt
balsuota!
(tik, tur būt, gerai botaguota).
Taip atrodo paprasta problema
ta vienos partijos sistema.

Lietuvoje vaikų stovyklose šią vasa
K. M.
rą dalyvavo keturiolika vaikų iš Š.Ame
rikos, lydimų savo tėvų.
PUMOS ŠILE šiuo metu yra 50 tau
riųjų elnių. Prieš 16 metų buvo užveis
Pirmą kartą Sovietų Sąjungos plauki tos ir Altajaus voveraitės. Šile auga dvi
mo pirmenybėse buvo laimėta plauki aukščiausios Lietuvos egfės- 42 metrų
mo srityje- • Kauno studentė Birutė ir 46 metrų. Prienų šile yra aukščiausia
Užkaraitytė laimėjo 400 metrų varžy pušis - 41,5 metrų. Degsnės miške prie
bas. Lietuviai panašiose visų sovietų Prienų yra 2,7 hektarų maumedynas;
valdomų kraštų rungtynėse yra surinkę kai kurie medžiai jau yra 45 metrų
aukščio.
350 čempionatų laimėtojų.

ŽUVINTU REZERVATAS turi 5421
hektarų ploto, kurių beveik du trečda
liai yra pelkės. Čia gyvena ar veisiasi
217 paukščių rūšių. Garsiausi paukš
čiai Žuviniuose yra gulbės, kurių esa
ma apie šimtas lizdų (Lietuvoje iš viso
yra apie 550 gulbių). Yra ir bebrų, ku
rie buvo išnykę, nors nuo 1 588 metų
Lietuvos Statuto jie buvo saugojami.
1938 metais jau nebebuvo Lietuvoje
bebrų. Dabar jų esama apie 5000, gyve
na beveik 200-tuose upelių, ežerų ir
tvenkinių.

VIENO DIDŽIAUSIU LIETUVOS AK
MENIĮ, Vištyčio, turinčio 6 metrų il
gio, po 4 metrus aukščio ir pločio, vir
šuje yra daubutė kuri, manoma, buvo
vartojama senovės religinėse apeigose.
KAUNO ĄŽUOLYNAS, kadaise bu
vęs didelis miškas, dabar beturi 60
hektarų ploto. Netoli yra Vilniaus uni
versitetą baigusio rašytojo A.Mickevi
čiaus akmuo - 5 metrų ant 3 metrų
ant 1,6 metrų dydžio riedulys. Kauno
miesto pakraštyje auga seniausia Lietu
vos obelis, metro skersmens. 19 m.
aukščio, dar ir dabar vešli, nors turi
virš 300 metų.

LAMPĖDŽIUOSE auga 23 metrų liepa
kurios kamienas 2 metrų aukštyje iš
siskiria į penkis kamienus. Seniausia
liepa yra Braziūkų kaime, irgi netoli
Kauno. Manoma, kad ji jau turi 400
-500 metų. Apimtis 7 metrai, skers
muo 2,3 metrai, o kiaurymėje kamie
ne gali tilpti septyni žmonės.
Vilniaus ,,Kultūros barai" duoda
kultūrinių sričių apžvalgą: Lietuvoje
veikia 11 teatrų iš 1.000 gyventoju
teatruose lankėsi 2.6 (Estijoje 4.4 ir
Latvijoje 2,6). Vilniaus operos-baleto
salė buvo pripilduta 74 procentų, Kau
no muzikinio teatro -66 proc. dramosteatrų 74 proc.. Panevėžio dramos te
atro net 98,5 proc. Pernai Lietuvoje
buvo 3.105 simfoniniai koncertai, i ku
riuos iš 1000 žmonių ateina 250 (Lat
vijoje ir Estijoje daugiau).

Lietuvoje viešose bibliotekose kny
gas skaito 41 procentas visų gyvento
jų. Tik Ukrainoje iš visų sovietų valdo
mų kraštų yra daugiau skaitytojų.
Lietuvoje yra 72 bibliotekos, turinčios
virš 25.000 knygų (Latvijoje 95).
Rytu Vokietijos leidyklos vis dau
giau leidžia lietuviu kalbos vertimu.
Išėjo V. Sirijos Giros ,,Voratinkliai
draikės be vėjo.

Lietuviai foto menininkai buvo at
žymėti tarptautinėje parodoje Skoplje
Jugoslavijoje, laimėdami taure už ge
riausią darbų kolekciją; Maglaje. in
Jugoslavijoje, aukso medalį paskyrė A.
Sutkui. Lietuvių fotografų parodos vy
ko Leningrade, Novosibirske. Vorone
že, Odesoje ir kitur.
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LIET U V A

PARODAI

MOKINIAI IR MOKYTOJAI

;

■

JUOZAS VAlSNYS. S. J.

Dažnai yra kalbama apie "gyvenimo
mokyklą", apie mokymąsi .iš gyvenimo.
Tad kas yra tie gyvenimo mokytojai ir mo
kiniai? Galima sakyti, kad kiekvienas žmo
gus yra ir mokinys, ir mokytojas. Kol mes
gyvename šioje žemėje, mokomės iš kitų,
o kiti iš mūsų. Kūdikis mokosi iš tėvų, o tė
vai iš jo. Mokydami ir auklėdami savo vai
kus, jie vis daugiau ir patys išmoksta, vis
daugiau praktikos įgyja. Studentas mokosi
iš profesoriaus, bet ir profesorius gali daug
ko išmokti iš savo studentų. Jis vis tobulina
mokymo metodus, matydamas, kas studen
tus labiausiai domina, kas jų išsilavinimui
labiausiai reikalinga, kokiu būdu jiems ga
lima lengviausiai perduoti žinias. Kunigas
moko žmones, skelbdamas Dievo žodį, kal
bėdamas apie amžinąsias tiesas, rodyda
mas kelią į galutinį tikslą. Bekalbant apie
Dievą, ir jam pačiam Dievas tampa arti
mesnis, suprantamesnis. Suprasdamas žmo
nių galvoseną, matydamas jų abejones ir
tikėjimo sunkenybes, jis yra priverstas dau
giau apie tai pagalvoti, pastudijuoti, kad
galėtų vis aiškiau ir suprantamiau kalbėti
apie tikėjimo tiesas.
Tad kiekvienas žmogus, nori ar nenori,
sąmoningai ar nesąmoningai, iš kitų moko
si, o drauge ir kitus moko savo žodžiu, el
gesiu, pavyzdžiu. Būtų didelė klaida many
ti, kad tik didžiųjų, labai įtakingų žmonių
pavyzdžiai kitus patraukia, o į paprastus,
mažai mokytus žmogelius niekas nekreipia
dėmesio. Atsimenu, jau prieš daugelį melų
Romoje nuėjau prieš pirmąjį mėnesio penk
tadienį į ligoninę klausyti išpažinčių. įėjęs
į vieną palatą, radau gulinčius keturis ligo
nius: buvo trys suaugę vyrai ir vienas ko
kios penkiolikos metų berniukas. Užsiminęs
apie išpažintį ir komuniją, iš tų trijų vyrų
susilaukiau tik paniekos ir neapykantos.
Jie sakėsi esą komunistai ir nenorį nieko
bendro turėti nei su kunigais, nei su religi
ja. Tas berniukas turėjo moralinės jėgos ir

drąsos iš jų išsiskirti. Jis pareiškė norą at
likti išpažintį. Po išpažinties dar keletą mi
nučių su juo pasikalbėjau. Jis jautėsi lai
mingas, kad atliko išpažintį, kad rytoj ga
lės priimti komuniją. Sakė, kad jam nė mir
ti nebus baisu, jeigu reikės. Kalbėjomės
pusbalsiai, tad ir tie vyrai mūsų pasikalbė
jimą girdėjo. Kai ruošiausi išeiti, vienas tų
vyrų davė ženklą, kad norįs pasikalbėti.
Priėjau. Susijaudinęs pasakė, kad ir jis nu
tarė atlikti išpažintį. Buvo tikrai nuoširdi iš
pažintis, pirmą kartą po 30 metų! Jo pavyz
džiu tuoj pasekė ir kiti du. Kas juos taip
staiga pakeitė? Gi to 15 m. amžiaus berniu
ko gražus pavyzdys!
Dabar daugelis jaunuolių labai smarkiai
kovoja prieš "establišmentą", prieš senas
tradicijas, prieš vyresniųjų elgesį ir papro
čius. Atrodo, kad jie neseka kitų pavyzdžiu,
kad jie yra išimtis iš tos bendros taisyklės,
apie kurią kalbėjome. Bet kaip vergiškai
jie seka kitų savo amžiaus draugų susikur
tu kitokiu "establišmentu"! Kai jie mato
juos vaikščiojančius gatvėmis, susivėlusius,
apiplyšusius, netvarkingai apsirengusius,
tai, pažvelgę į savo naujus ir švarius dra
bužius, tyčia juos suvelia, suplėšo, užsiuva
lopus, kur jų visai nereikia, suvelia plaukus
ir taip išeina į gatvę, kad nesiskirtų nuo ki
tų, nuo to naujo hipiško "establišmento".
Tad kiekvienas žmogus, nors jis būtų ir
mokyčiausias, nuolat seka kitus, nuolat
mokosi iš kitų, bet taip pat ir savo pavyz
džiu traukia kitus. Teisingas yra pasaky
mas, kad niekas vienas neina nei į dangų,
nei į pragarą. Jį vienu ar kitu keliu seka
būriai žmonių, kuriuos jis savo geru ar blo
gu pavyzdžiu patraukė paskui save. Tad
nuolat prisimintina, kad mes negyvename
tik sau, bet ir kitiems. I mus visi žiūri ir iš
mūsų mokosi. Žmogus, nors ir mažiausiu
žiburėliu būdamas, vis tiek turi šviesti ki
tiems ir padidinti tą šviesą, kuri apšviečia
visą Dievo sutvertą pasaulį.

PASIBAIGUS

Kai praėjusio sekmadienio
vakarg po desimtos valandos pra
sidėjo Baltijos Parodos daiktu nu
ėmimas, liko širdyje lyg koks tai
liūdnumas. Per parodos savaite
visi susigyvenome, suartėjome, vi
si dalinamės bendru džiaugsmu.
Dabar pasibaigė tas bendrumo pa
jutimas ir tik po metu vėl susitik
sime.
Likome visi patenkinti tuo,
kas atlikta. Visur būna neto bulumu. Net ir specialistams pa
rodas rengiant ne viskas išeina
kaip reikiant. Tačiau nežiūrint
nemažu ir nelengvu sunkumu ir
kliūčių,viskas baigėsi kô gra ■
ziausiai ir galima sakyti, jog pa
roda visiškai pasisekė.
Galima pasididžiuoti, kad per
labai trumpa laika pasisekė viską
tinkamai sutvarkyti. Pasirodo,bu
vo labai pravartu is anksto pra •
matytos darbo gairės. Ši karta
pabrėžtinas visu bendradarbiavi
mas. Vos tik pasirodė laikraštyje
žinutė, žmones patys skambino
telefonais, patys gabeno ekspona
tus, o jaunimas tuojau ėmėsi ver
timu portugalu kalbon. Niekur
nesijautė tas nelemtas „čia mano,
čia tavo". Visur buvome tik* lie
tuviai, be grupiniu pasidalinimu.
Kiekvienas prisidė damas davė
tai ir tiek, kiek galėjo. Meninm kai parodė savo kūryba tapyba ir
kitais darbais. Kiti talkino kuo
tik galėjo. Neišvardindami* ne
vieno atskirai, visi matėme dir
bančiųjų veidus. Esame dėkingi
ir tiems, kuriu pavardės niekur
nepasirodė, bet kuriu darbas
prisidėjo prie bendro parodos pa
sisekimo.
Netrukus pasiskâitysime sve
ciu braziliečiu ir kitu tautybių
atsiliepimus apie parod?. Jie su
rašyti parodos lankytoju kny ■
goję. Tai liudys, kok*įspūdį pa
darė mūsų menas kitataučiams
Kartu tai bus ir paskatinimas at
eičiai.

tęsinys 9 psl.

Kunigų Vienybės seime. Iš k. paskaitininkas inž. V. Kutkus, prel. P. Juras, kun. J Ru k‘
vysk. V. Brizgys. prel. K. Dobrovolskis, kun. J. Bružikas, S.J., kun. A. Janiūnas.
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LIETUVA

ZIGMAS IR DANUTE BUIKAI
jų liudijimai apie padėtį ir nuotaikas
okupuotoje Lietuvoje
. "
i
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Tai yra pirmas toks atsitikimas, kad iš su komunistintos ir budriausiai saugo
mos Lietuvos paspruktų j laisvąjį pasauli tokia stambi žuvis kaip Zigmas Butkus.
Tiesa jis nėra pati stambiausioji žuvis, bet yra viena iš stambiųjų. Jis žino beveik
viską apie komunistinio pasaulio ir Lietuvos tvarką. Jis nori ir gali daug ką papa
sakoti, ko negali sužinoti ir atskleisti ne vienas Lietuvą aplankąs užsienio svečias.
Visiems lietuviams, net užsieniuose, net ir komunistu b ič iu I ia m s "b u s (domu pa
tirti, ką tas p a b égé I isvp a p asa kojo.

- Ar okup. Lietuvos lietuviai do
mėjosi užsienio Lietuviu veikla?
- Taip, labai domėjomės. Džiaugė
mės, gavą žinių apie ją. Žinių gaudavo
me per radiją, klausydami Amerikos,
Kanados, Vatikano, Ispanijos stočių
lietuviškus pranešimus, kurie girdimi
Lietuvoje neblogai. Kitų stočių prane
šimai dėl trukdymų silpnai girdimi.
Klausėme ir užsienio rusų pranešimo

- Ar sovietiniai įstatymai ne
draudžia klausytis užsienio radijo sto
čių?
- Formalaus, įstatyminio draudimo
nėra, bet už klausimas», galima turėti
nemalonumų tarnyboje, darbe ir pan

Nėr vietos M. L i etuvp je visus jo pasakojimus sudėti i vieną numerį. Dėsim i ke
- Ar lengvai gaunami leidimai iš
letą numeriu iš eilės. M.Lietuvai tas žinias atsiuntė iškirpę iš Čikagos lietJaikrašvykti i užsienius pabuvoti, pasisvečiuo
čių, kurių atstovams Zigmas Butkus atskleidė daugelį dalykų. Ypač daug tu ži
ti?
nių paėmėme iš Čikagos ,,Nepriklausomos Lietuvos" kuri atrodo plačiai viską
- Nelengvai daug formalumų, dide
aprašė
lė procedūra. Išvykstantiems reikia pa
likti ,,užstatais", pvz. žmoną ar vai
kus, kad išvykąs i užsienius grįžtų. Be
to, išvykstantieji į užsienius pamokina
mi kaip užsieniuos turi elgtis, su kuo
neturi susitikti ir pan. Kartais tokios
instrukcijos (išvykstančiam) trunka ko
kias 2 1/2 vai.

- Ar išvykstantieji i užsienius
gali iš savo uždarbio (turimu pajamų)
apsimokėti kelionę?
- Apsimoka, bet turi iš anksto ge
rai pasitaupyti. Vienų metų darbo tam
pasitaupymui neužtenka

- Ar pateisinamas lietuviu vaiku
iš Amerikos siuntimas į okup. Lietuvoj
esančias komunistinio jaunimo (kom
jaunuolių ar pionierių) stovyklas pava
saroti?

Laimingai laisvąjį pasaulį pasiekę Z, ir D. BUTKŲ
(iš kairės) Raimunda, Rimvydas ir Loreta.
KAS YRA TAS PABĖGĖLIS ZIGMAS BUTKUS?

vaikai :

- Tokių faktų girdėjau. Lietuvos
lietuviai labai nepalankiai žiūęi i tai.’
Tose stovyklose jaunimo auklėjimas
yra kryptinis, t.y. nukreiptas komu
nistine dvasia. Man nesuprantama,kaip
tėvai iš Amerikos gali siusti savo vai
kus i tokias stovyklas. Iš tokio stovy
klavimo vaikams nebus jokios naudosten vaikai gali būti tik sugadinti.
Čia į pas-ikalbėjimą įsijungė ir Z.
Butkaus žmona Dr Danutė Butkienė
kuri pareiškė tiesiog savo pasipiktini
mą tais, kurie leidžia iš Amerikos savo
vaikus j komunistinio jaunimo stovy klas okup. Lietuvoj. Savo jautrų žodi ji
baigė: ,,Žinant tose stovyklose auklėji
mą ir kitką, tiesiog trūksta žodžių iš
sireikšti dėl to labai blogo gesto (veiks
mo)". •

Jis yra 35 metu vyras. Taigi gimąs, augąs, mokslus išėjąs jau su k omunistintoje Lietuvoje, kaip ir jo žmona gydytoja Danutė Butkienė. Baigės teisių fakul
tetą greit iškilo j sovietinius teisėjus kuriais ten skiriami tik komunistų partijos
patikimi asmenys. Buvo jis ir prokuratūros darbuotojas (Prokuratūra vadinama
valstybės ištaiga, kuri turi prižiūrėti, kad būtų vykdomi įstatymai, o jų laužyto
jus įtraukti teisman, apkaltinti ir išreikalauti iš teisėjų, kad būtų nubausti."
Prokuroras tai advokatas kurs teisme atstovauja valdžią ir jos vardu kaltina,
nusižengusi žmogų bei stengias įrodyti jog tikrai yra kaltas).
Paskutiniais metais prieš apleisdamas Lietuvą Butkus buvo advokatas Kaune,
- Ar jūsų gimines nenukentės dėl
teisinių reikalų patarimo įstaigos vedėjas ir visos Lietuvos advokatų kolegijos
(organizacijos )prez id iu m o narys. Todėl jis gerai žino visus sovietinio ,, teisi n gu jūsų pabėgimo?
- Nors niekas, net musų tėvai neži
rno" užkulisius ir visas jo slaptybes. Be to jis buvo komunistu,partijos narys.
Todėl ką jis pasakoja apie komunistų tvarką ir veiklą jis gerai žino ką sako. Na, nojo apie mūsų pabėgimą, bet jie gali
turėti dėl to visokių ,,tampymų".
ir Kg jis psakoja? .
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HOROSKOPAS šiai savaitei
Pataria Mme. Helena ir Mme, Teresa.
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CARNEIRO
Muita tendência ao sonho, procure agir mais e son
har menos. Evite despesas inúteis.
TOURO
Não adie tarefas que tem a cumprir ainda esta se
mana, isto podería comprometê-la.
GÊMEOS
Durante esta semana você vai precisar de muita pa
ciência para conseguir o que deseja, portanto mui
ta paciência.
CARANGUEIJO
Os astros aconselham a usar um objeto prateado,
nas quartas e sextas feiras. Sua sorte vai mudar.
LEÃO
Quem tudo quer, tudo perde, porisso toma muito
cuidado durante esta semana.
VIRGEM
Se você está com dôr de dente, vá ao dentista, se
está doente procure um médico, e se está com pro
blemas sentimentais procure as Madames Teresa e
Helena.

olhos do funcionário cia altandega quase
que cai ram no chão (assim como nos qua
drinhos), mas êle conseguiu revisar os passa
portes logo, e saimos do país da bandeira
vermelha-branca, com uma fôlha de trevo
no centro, para o país da bandeira vermelha
branca e azul.
Nós não fomos os primeiros lituanos a
entrar nos Estados Unidos, pois o primeiro
(conhecido) conduziu uma escola na colonia
Holandesa, numa cidadezinha pequeninha,
chamada Novo Amsterdam em 1640. Talvez
por isso a cidade cresceu, foi uma das capi
tais históricas do país, e hoje é chamada de

5giões de minas de carvão de Pennsylvania (a
capital do estado é Philadelphia, a cidade do
amor fraternal), mais tarde aos outros cent
ros industriais no leste, os matadouros de
Chicago, as fazendas do centro-norte. Antes
da Primeira guerra mundial já havia milhares
de lituanos no país; depois da guerra da imi
gração aos EUA era fechada pelo governo
(uma circunstância da imigração lituana ao
Brasil, Argentina e Uruguay neste periodo).
Depois da segunda guerra cerca de 40.000
refugiados lituanos aumentaram a colônia.
Ninguém sabe o número exato de lituanos
Em 1960 o recenseamento deu esta estatís
tica: pessoas nascidas na Lituânia - 150.000
seus filhos (e filhas é certo) - 250.000- o re
censeamento marca apenas a primeira gera
ção (a imigração própria) e a segunda (filhos
nascidos nos EUA). Já que sabemos que mui
tos entraram bem antes e já tinham netos e
bisnetos, muitas autoridades dão o número
de lituanos (porque assim se chama nos EU

BALANÇA
Ri melhor quem ri por último,portanto não ria nun?
ca, espere alguém rir primeiro.
(
ESCORPIÃO
(
Se você nasceu neste signo, parabéns, tudo indica
que você ficará mais velho, a, nêste período.
SAGITÁRIO
Antes de tomar qualquer decisão pense com muita
calma, para não se arrepender mais tarde.
CAPRICÓRNIO
Vai se sentir muito cansada esta semana, mas dei
xe um tem pinho para fazer suat ginástica e ir até a
sauna.
AQUARIO
Lembre-se: é mais fácil conhecer os defeitos de uma
pessoa do que as qualidades.
PEIXES
Se você se sente solitário ,procure companhia.

PASAULIO LIETUVIS - J A-V.

I.A.V.? Sim, em lituano nós escrevemos
Estados Unidos da América - Jungtines Ame
rikos Valstybes. O guarda da fronteira ficou
assustado ao ver os nossos ônibus, pois per
guntou ao motorista: „O que tem lá dentro”.
E o motorista disse, simplesmente, „Brasil,
Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, Aleman
ha, Inglaterra, Bélgica, Suécia.e França”. Os

VINCAS PIETAUIS

KELIONES PLANAS

Nova Yorque. Durante a Guerra da Indepè^
dência, logo depois da proclamação da inde
pendência no dia 4 de julho de 1776 (o bi
centenário já vem),- um dos generais era o
Tadas Kosciuška, que construiu as fortifica
ções de Saratoga e ensinou a artilharia numa
das batalhas decisivas, e mais tarde voltou
para a Lituânia, que junto com o vizinho Po
lônia, resistiram às forças armadas do czarrusso.
Em 1968 comemorou-se o centenário da
imigração massiva de lituanos, primeiro às re-

JAU 3UVO

ae todas as gerações) ae mais de um milhão,
um numero já importante -uma das 13 na
cionalidades com mais de 500.000 membros
no país. Da população de mais de 200 mil
hões, 40 milhões são a primeira ou a segunda
geração de imigrantes, de dezenas de naciona
lidades.
Já há vários livros sòbre a história dos li
tuanos no país, mas os estudos continuam.
Vamos apenas visitar uns lugares mais impor
tantes - um total de 16 cidades e 7 regiões.

V&UWA POPIE^B

— KíAUSYK ! T&M UNC HUSAI/

£JO T&S77 M£TAf PQ M/A/ÉTU,

ATSfTIK/MU. &UVQ

PAVASARIS.

VIENAS OU * AUKÍT£SN£í XtLW&S,
-KUNlQA^-TAlP TAÒA bAZNU VA

NUO NA&.U UP£S LINK DAlLlbU
JOJO bU
VYRU.

SAUL& JAU LUbM/
MW'
JUObU l&é/AbO A RJ/
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Nr 44 ( 1266 ) XXIV. 1972.XI.2
LAPKRIČIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

1 - Sonia (Patinskas) Katko
4 - Regina Kutka
5 - Roberto Magila
10- Sandra Saldyte
4 - Vera ir Vito Balčiūnas
12- Vanda Pilipavičių té
13- Paulo Dovydausk* as
13- Vera Lúcia Karasauskas

1313151617171£-

ILGIAUSIU METU LINKIME

19- Luis Antonio Ramoška
25- Sonia Andruškevičius
Eduardas Meksėnas
25Celso (Joteikâ) GaMo
Jonas Lukôãevicius
26- Francisco Šuky?'
Roberto Godliauskas
28- Monica Maria Šaulys
Wagner Spuras Peixoto
28- Neidi Navick* as
Arūnas Steponaitis
Jonas Rikardas Bagdžius 28- Monica Klimavičius
29- Rosalie Maria Karasauskas
Regina Remenciüté

VERTIKALIAI: 1 Vaisius. 2. Įžymus anglų gamtininkas i Se
novės
skandinavų ir airių pasakojimas su eilėraščių intarpais. -I.
Tiesa, kuri priimama be įrodymų. 6. Kambarinė gėlė. 8. Vienos Azi
jos valstybės senovinis pavadinimas. 17. Spinta veitvbėms laikyti.
21. Tarptautinis radijo signalas. 23.
Vietovė Prancūzijoje tr lo pat
vardo upė. 24. Senovės graikų epas. 25. Prietaisas vėjo stiprumui ir
greičiui užrašyti 27. Atogrąžų augalas. 28. Inertinės dujos. 29. Iš
miręs vėžiagy v is-moliuskas. 30.
įsivaizduojamas apatinis dangaus
skliauto taškas, esantis prieš zenitą. 31. Krūmas. 32. Laivas. 33. Uos
tas Adrijos juroje. 35. Atogrąžų gyvulys. 36. Valstybė Afrikoje. 37.
Dangaus kūnas. 40. Sutartinių ženklų rinkinys. 41. Nemuno intakas.
42. Technikinis augalas. 43. Žemės ploto vienetas Anglijoje bei kito
se valstybėse. 44. Atskira veiksmo dalis pjesėje. 45. Ūkinės organi
zacijos dab. Lietuvos
sutrumpintas pavadinimas.
HORIZONTALIAI: 1. Įžymus anglų astronomas, 1845 m. suradęs
Neptūno planetą. 5. S. Amerikos Indėnų ginklas. 7. Prancūzų rašy
tojas. 9. Atlanto vandenyno srovė. 10. Žemynas. II. Magnetola. 12
Rusas Siaurės ašigalio tyinėtojas. 13. Paukštis. 14. Siaues ašigalio tyrinėtojas. 15. Elektros srovės stiprumo vienetas. 16.
Meksikiečių nacionalinis didvyris. 17. Pūvąs dumblas pelkėse. 18
Kvėpavimo takų susirgimas. 19. Visuotinis, organizmo užkrėtrnas.
20. Ežeras Trakų rajone. 22. Sala prie Pietų Amerikos krantų. 26.
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• Geriausia knyga, kuri gali
patarti, kur reikia važiuoti ato
stogų, yra čekių knygutė.
• Vairuotojas yra saugesnis,
kai kelias yra sausas, o kelias
yra saugesnis, kai vairuotojas
yra sausas.
• Gydytojai rašo labai neįskaitomus receptus, tačiau labai
įskaitomas sąskaitas.

Prekių Įpakavimo svoris. 27. Lietuvių poetas. 34. Madagaskaro šalo*
beždžionė. 36. Pietų Amerikos kupranugarių giminės gyvulys. 38. Ku
rorias Viduržemio pajūryje. 39. Organinis junginy s. 10. Juros g\ v ti
nas. 46. Sala Indijos vandenyne. 47. Plėšrus paukštis. 48. Iš anksto
duodamas atlyginimas.
\
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Paskutinis vėliavos nulridimas Kūmoje
plojo ir šaukė valio. Būrys su
moterų batukai ir lietsargiai.
Neramios buvo 1940 metų
stojo
įprastoje
vietoje
veidu
į
Sunkvežimio šoferis pradžioje
dienos Vilniuje. Niekas nežino
Gedimino kalno bokštą. Sugaudė
nesusigaudęs, kas čia dedasi, pa
jo kaip gyventi. Vieną valandą
leido motorą ir nurūko Pilies
galėjai būti laisvas, kitą — kalė trimitai bokšte ir apačioje prie
katedros.
Maldai
kariai
ir
visa
gatvės link. Tuo pat momentu
jime. Daugelis jau buvo suimti
minia
nusiėmė
kepures.
Giesmė
nuo komunistų partijos būstinės,
— statė kalėjimams priestatus.
“Marija, Marija” šį kartą skam
Čia pat Gedimino gatvėje, atžy
Geriausia buvo pasidėti prie lo
bėjo galingai ir kartu labai grau
giavo gerai paruoštų vyrų bū
vos ryšuliuką einant naktį mie
džiai.
rys, išrikiuotas trim eilėm per
got. Keisti gyvenamą vietą. Bu
Įprasta tvarka turėjo sekti
visą gatvės platumą. Jie visi
vo galima miegoti Neries pa
Lietuvos himnas, bet būrį atve
buvo apsivilkę gerais odiniais
krantėse. Maskolius nesnaudė ir
dęs
karininkas
sukomandavo
pa

švarkais. Tvirtai atbėgę į pirmą
tvarkė žiauria ranka.
sisukti
dešinėn.
Tuo
momentu
sias minios eiles, smigo pilni pa
Visa, kas priminė Lietuvos
sitikėjimo. Minia nė nemėgino
laikus, buvo pašalinta. Tik Lie kažkas iš minios pradėjo giedoti
Lietuvos himną. Bematant įsi
trauktis. Įsileido puolėjus ir ėmė
tuvos vėliava dar plevėsavo Ge
jungė
visa
minia.
Kariai
ir
poli

juos “malti”. Nežinia kuo tai bū
dimino kalno bokšte. Bet ir jai
cija
pagarbiai
stovėjo.
Baigus
tų pasibaigę, jei nebūtų pasiro
ši diena turėjo būti paskutinė.
dęs stiprus būrys dar Lietuvos
Mat, Lietuva jau tapo “priimta”
rija, Marija”, po to vėl himną,
laikų policininkų iš čia pat esan
į kitų sovietinių respublikų eilę,
bet
nepabaigė,
nes
pasirodė
ke

čios trečios nuovados. Jie puolė
todėf rytoj jau turėjo pakilti
li sunkvežimiai pilni raudonar
gelbėti įkliuvusių “draugų”,
raudonoji Sov. Sąjungos vėliava.
miečių, kurie skubiai iššokę iš
šiems minia pagaliau leido Iš
•Šiandieną reikėjo pasiryžti atsi
sunkvežimių su durtuvais nusku trūkti iš apsupimo, bet stūmė
sveikinti su lietuviškąja trispal
bėjo į minią ir ėmė ją skirstyti.
juos atgal į Gedimino gatvę be
ve. Pasiryžom ir nuėjom prie ka
tedros dar gerokai prieš saulės
Didžioji minios dalis, kaip pa jokio pasigailėjimo. Vijosi įnir
šusi gatve ir į kiemus, kur poli
nusileidimą.
prastai, pasuko Gedimino gatve,
Žmonės rinkosi iš visų pusių,
bet čia juos sustabdė sunkveži cija juos išgelbėjo. Eo_to_ polici
nors gatvės dar prieš pusvalandį
ja prašė žmones tuo pat išsiskirs
mis agitatorių, paskirtų važinėti
atrodė kaip iššluotos. Apie “di ’po miestą. Jų uždavinys — pa
tyti, jei nenori sulaukti tankų.
delį džiaugsmą” Lietuvoje skel
Paklausė toli gražu nevisi. Dide
mačius būrelį žmonių sustoti ir
bė sovietų garsiakalbiai tuščiose
lis būrys priartėjo prie partijos
pasakyti ugningą kalbą apie šios
K3S
gatvėse. Bet dabar žmonės skurūmų, apkabinėtų dideliais raudienos svarbumą. Sunkvežimyje
stovėjo būrelis nelietuviško vei . donųjų carų atvaizdais. Rūmų
bėjo katedros link, nes jos kai
kieme šaukė ir kumščiais grūmo
rėje pusėje buvo iškilmių cent- ‘ do žmonių, kurių vienas iškėlė
jo juodais marškiniais apsivilkuraudoną vėliavą ir ja mosuoda
ras. čia sustodavo būrys lietuvių
sios komunistės, saugojamos dar
mas pradėjo rėkti savo kalbą.
karių, atžygiavusių iš Antakalnio
didesnio būrio Lietuvos polici
Žmonės reikalavo duoti kelią,
kareivinių. Jie atžygiuodavo la
ninkų. čia vyresnysis vėl prašė
nes iš užpakalio minią spaudė
bai darniai, išsiblizginę,^ švitin
skirstytis. Kaikurie ragino pulti
kareiviai. Kalbėtojas tęsė savo
ėtais šalmais, vedami šaunaus
partijos rūmus. Kažkas numušė
riksmą. Tada kažkas išlupo iš
orkestro.
vieną raudoną vėliavą. Staiga
gatvės grindinio tašytą akmeni
Šiandieną kariai nustebo pa
atsirado tikrai daug policijos.
nę plokštę ir paleido į sunkve
matę laukiančią didelę mi
Tai ir nulėmė įvykius, kurie ga
žimį. - Minia pradėjo mėtyti į
nią, prasidedančią prie Vrub
lėjo baigtis tragiškai. Minia, nu
sunkvežimį, ką tik turėjo ranko
levskio bibliotekos ir nusitiesu
plėšusi visą eilę raudonų vėlia
sią iki Gedimino gatvės. Minia je. Krito ant sunkvežimio net
vų nuo įvairių įstaigų ir išmu
o»UV.'»
šusi langus, kuriuose matėsi rų.*R*ySW”. u
®l JSE
jj.íyy* tj z*
-v.
sų kumunistų paveiksimi, ėmė
^SSgfWW»! TV «M
*t MMMi a
skirstytis, nes pradėjo temti ir
W _ fe ZWBfc :•% ta?
X3&® *
<
gatvėse vis daugiau matėsi ka
rinių autovežimių. Nutarėme ir
mudu su žmona judėti namų
link, kai staiga žiaurus įvykis at
kreipė mūsų dėmesį.
Gedimino* ir Vokiečių gatvių
sankryžos viduryje stovėjo jaujias, tvirtas policininkas dar lie
tuviškoje uniformoje. Jį apspi
to matytos komunistės (labai jau
nelietuviško sudėjimo), pradėjo
plūsti bjauriausiais rusiškais žo
džiais. Jaunas vyras nesuprato
nė žodžio ir stovėjo nesuprasda
mas, kas čia dedasi. Pagaliau po
ra partiečių nusprendė jam iš
aiškinti. Kelios komunistės nu
siavė batukus ir jų kulnim ėmė
kapoti policininko veidą, o ki
tos nudraskė jo antpečius, nu
plėšė sagas. Užpultasis stovėjo
ir nejudėjo. Tik kraujas srove,
no per jo veidą ir lašėjo ant krū' '**
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Sydney lietuvių meno ansamblis, pasižymėjęs Australijos Lietuvių Dienose.
Pirmoji iš dosinės ansamblio vadove M. Umbražiunienė. Nuot. V. Vilkaičio.

tęsinys 9 psl.
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P, AMERIKOS

LIETUVIU

Mancais - Machos

W;

KONGRE&Q

Tolimesnieji, atrodo, net daugiau susirū
pinę 5 PAL kongresu, negu mes. Rašo iš
užsieniu, prašydami tiksliu informacijų ir
pragyvenimo 'sąlygų. Žada atvykti ne tik iš
pačios Brazilijos tolimesniu apylinkių, o ir
iš Argentinos, Urugvajaus, Kolumbijos,Venecuelos, Š. Amerikos ir Europos. Iš Argenti
nos žada atvykti suaugusiu ir jaunimo (ir jau
susidaręs tam tinkamas*komitetas);iš Kolum
bijos rašo, kad ir ju kolonija tikrai bus atsto
vaujama, iš Venecuelos prašo programos, in
formacijų, sąlygų
'Visiems P Amerikos kunigams buvo iš
siuntinėtas asmenims pakvietimas su numa
tytos religiniai tautinės sekcijos programa.
Sanpaulo jaunimas ruošiasi prieš kongresi
nei studijų savaitei-stovyklai, Kuriai laukia
atstovu ir iš užsieniu. Ir veda susirašinėjimą
su jau susipažintu P Amerikos, Kanados bei
JAV-biu lietuviu jaunimu
Numatytas net specialiu instruktorių pri
buvimas
Iš Čikagos praneša, kad ansamblis GRAN
DIS atvyks su programa ir apsistos Sanpaule
2-3 dienas. Solistė Prudencija Bičkienė irgi
dalyvaus ir nori išpildyti kelis numerius su
musu choru
Numatyta ir daugiau artistu dalyvavimas
Tad programos komisija turės praplėsti me
nine dalj
Priėmimo • apgyvendinimo komisija tuoj
pradės registravimą turimu laisvu vietų kon
greso metu (1973 m. vasario 22-25 dienomis)
Manoma, kad kiekvienam lietuviui sanpauliečiui, galinčiam tomis dienomis apgyvendinti
viena ar daugiau kongresistų, bus didelis
malonumas ir tikra garbė pas save juos ap
gyvendinti. Čia pasirodys tas svetimtaučiu
pažįstamas tradicinis lietuviu svetingumas.
Tad apgyvendinimo komisija norės užre
gistruoti kiek kas svečiu-kongresistu gali pri
imti (vyru, moterų jaunimo); kuriam laikui
gali apgyvendinti; ar turi nuosava susisiekimo
priemone; telefonas; kôkios viešos priemo
nės pasiekti miesto centra; kitos informaci
jos.

Brocas

Correias • Mandris

Ž 8 N I O8

Coaainetea • Serras

Parafusos Allen

Ferramentas • Graxas • Rebolo»
de Precisão

Si puilapi tvarko informacinis komisijos pirm. kun. P Gavėnas
JAU KONGRESAS ClA PAT

Automotivos ■ Tratores

Rolamentos Industriais

-

Polias

Ferramenta»

Os Melhores Preços da Praça

MUCH E MIM

5.PAL KONGRESO
lietuvaitės
VAKARAS

k

urnos au imi

Programa:
ŽILVITIS

1.
2.
3.
4.

FONES - Vendas: 279-0948 - 279-3207 - k,0-2247

Mikita
Lenciūgėlis
Kun. H.šulco pasveikinimas
Šustas

RUA ANA NERY, 43

—

SAO PAULO

NEMUNAS

-LĖKIM, RAULAI, | ZELINOS
Kt st ra O 81 l|l

1. Gyvataras
2. Ketvirtainis
3. Čigonėlė
4. Audėjėlė
5. Malūnas

KANDIDAČIŲ PRISTATYMAS
Angela Maria Pladas
Celia Jambas
Claudia Pratali

Loterija
bufetas
šokiai
žaidimai

Visa tai šių metų lapkričio 5 dieną ,pra
dedant 16 valandą V. Zelinos Seselių Pranciškiečių Gimnazijos salėj.

—Juk jau bus paskutinį kartą šį šeštadienį ir sekmadienį!! 1

Pasaulio lietuvių inžinierių ir ar
Pernai Lietuvos mokyklose buvo
pradėtos ypatingos pamokos jaunimą chitektu sąjungos vienuoliktasis suvažia
su menu sudominti - supažindinti su vimas įvyks Washingtone, JA V, spalio
meno pagrindais, raida, estetikos bruo 7-9 dienomis. Bus ir pasitarimas apie
žais, ne tik daile, bet ir muzika archi 1973 metais numatomą mokslo simpo
tektūra. meninė fotografija, teatru, ki ziumą. Numatytos paskaitos. P.Zundės
nu, cirku* kad kuo artimiau išgyventų ,,Kiekybiniai ir kokybiniai informaci
jos matai”, arch. E. Argo ,,Lietuvis ar
meną.
chitektas išeivijoje”, inž V.Šliupo ir inž.
Vilniuje dailininkas Vladas Vildžiū A. Luko ,,Lietuvis inžinierius tarptauti
nas kuria skulptūras iš ąžuolinių rąstų. nėje tarnyboje, dr. A. Kliores ,,Naujau
Jo sukurti ir akmeniniai paminklai- si Marso tyrinėjimai. ”
Petro Vaičiūno antkapis, pagal Čiur
Tarptautinės katalikų medicini
lionio paveikslą to paties vardo mu
nės psichologijos sąjunga savo pirminin
ziejaus lauke ,,Karaliai"

ku išrinko dr. Vytautą Bieliauską. Or
ganizacija veikia 22-juose kraštuose.

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

Anatolijus Kairys JAV-se baigia
ruošti trijų dalių dramą apie Mindaugo
laikotarpį, pavadintą ,,Karūna”. Nese
niai sukūrė tris naujas dramas: „Žmo
gus ir tiltas"" apie 1941 metų sukilimą
ir laisvės kovotojus, „Rūtelė"’ apie Ne
priklausomybės kovas, ir trečią apie
Simoną Kudirką.

UŽSAKYKIT „MŪSŲ LIETUVĄ"
SAVO GIMINEI AR DRAUGUI»
JI KAS SAVAITĘ PRIMINTŲ JAM
LOJA: Av. Zellna, 691

DEPÓSITO: Av. Zellna, 729

-

Vila Zellna

-

$5p Paulo

JUS !

i
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AWWFOHB
VILA ZELINOS KERMOŠIUS pratęs
tas vieną savaitgalį iki lapkričio 4-5 d.
rATAISOME KLAIDA

Trisdešimtos dienos mišios už a.a.
ROZALIJĄ NAŠLĖNIENĘ bus ne
30 d. lapkričio, kaip buvo anksčiau ra
šyta, o bus 4 d. J apkrito,t.y. ateinantį
šeštadienį 7.30 vai. ryto Zelinoje. Gimi
nés ir pažįstamieji kviečiami dalyvauti.
, ..... .......—■ >
'

■

'.:

■■■■■•

•

.

■

•'

'

■'

LAPKRIČIO 5 DIENĄ, 16 VAL. VISI
1 SESELIŲ GIMNAZIJOS SALĘ.
PALKongreso Lietuvaitės kandidačių, pristatymas.
Šoka NEMUNAS ir ŽILVITIS!
t-

Kun.H.Šulco, grįžtančio iš Š.Ameri
kos priėmimas.
-n
IŠKYLA I STA. ISABEL
Lapkričio 19 d. sekmadienį rengiama iš
kyla į St. Isabel, kur apsistosime pp. Valavi
čių ,,sitio^je.
Šeši „Ramovės” nariai turi aplink tą lai
ką gimtadienį, tad bus bendra gimtadienių
Šventė
Pramatomas maudymasis ežere, jaunimo
šv. Mišios, „churrasco” (5 krz. už asmenį) ir
popiet įdomūs žaidimai bei gimtadienių pyra
gų balius.
Kviečiami visi tautiečiai.Kurie gali savo au
tomobiliais prisidėti nuvežti žmonių, yra pra
šomi registruotis, kaip ir visi kiti, Vila Zelinos parapijoje iki lapkr. 12 dienos.
.,Ramovės” Jaunimo Vadovybė.

Lapkričio mėn. 26 dieną ruošiamas
PIKNIKAS
į Praia Grande
Autobusai išeis iš V. Zelinos ir Casa Verdės.
Norintieji važiuoti prašomi kreiptis į Vy
rų Brolijos valdybos narius.
' Išvykimo laikas bus nurodytas bilietuose.
Rengėjai - Šv. Juozapo Vyrų
Brolija

Lapkričio 12, sekmadienį São Paulo ka
tedroje TFP organizacija ruošia Mišias už ko
munizmo aukas ir už komunistų pavergtų
tautų laisvę. Mišios prasideda 10,30 vai.

MŪSŲ
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LIETUVA

NAUJOS KNYGOS
Kas nespėjo per Tautos šventę ar
Spaudos balių įsigyti lietuviškų plokšte
lių ir knygų, visada jų gali gauti ML re
dakcijoje. Atėjo šįą savaitę:

Introduction to Modern Lithuanian anglu, kalba lietuvių kalbos grama
tika ir vadovėlis, kuriuo pačiam
galima lietuviškai išmokti, paruoš
ta Dambriūno, Klimo ir Schmalstiego, 472 psl., 48,00 kr.
Lithuanian Folk Art. J. Baltrušaitis gausiai iliustruotas liaudies meno
rinkinys, 15,00.
Outline of Lithuanian Literature, A.
Vaičiulaitis - anglu, kalba 50 psl.
lietuvių literatūros apžvalga, 3,00
The Seasons, angliška Kristijono Done
laičio Metų laida, V.K. Jonyno
iliustruota, 18,00.
Anykščių Šilelis, Ant. Baranausko kūri
nys, Prano Lapes iliustruotas,30,00
Sonatos ir Fugos, Kazio Bradūno eilė
raščiai, Vytauto Virkaus iliustraci
jos, puikiai atspausta, 30,00.
Algys Trąkys ir Taksiukas Šleivys, iliusiliustruota apysaka vaikams, dail.
Vytautas Stasiūnaitis, 12,00.
Pupučio skėtis, spalvavimo knygutė vai
kams, 4,00.
Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas,
990 psl., 72,00.
Lietuvos Istorija, V. Sruogienėj 10 psl.
iliustruota, 36,00.
Mažųjų Žodynėlis. Iliustruotas vaikams,
12,00.
Art Collection of the Franciscan Fath
ers, virš šimto meno kūrinių re
produkcijų iš lietuvių tėvų pranciš
konų rinkinio, 36,00.
Dagys, žymaus dailininko skulptūros
ir piešiniai, 141 fotografijos, 36,00
Ypatingai gražus medžio darbai.
Ruda ir rauda, Poezijos iš Lietuvos
ir Sibiro, 2,00.
Poezija, Jonas Aistis, 412 psl. šio žy
maus poeto kūrinių., 36,00.
Lietuvių kultūros istorijos bruožai, V.
Sruogienė, 110 psl. paskaitų apie
kultūrą, švietimą amžių bėgyje.
History of the Lithuanian Nation, C.R.
Jurgėla. Anglų kalba Lietuvos isto
rija, 544 psl., iliustruota,60,00
Kas gražiau? spalvavimo knygutė vai
kams, 3,00.

tautiečius, gyvenančius Penha, Granada, St.
Matilde, V. Guilhermina, V. Patriarca apylin
kėse.

Drauge su mumis pasirodė ir
estai su latviais. Ir jų darbas buvo
lankytojų įvertintas. Lygiai, kaip
liūdime su jais bendru mūsų tau tų liūdesiu, šiandien kariu su jais
džiaugiamės bendro darbo gra žiais vaisiais s vaisiais.
A.D.P

VĖLIAVOS NULEIDIMAS
(tęsinys)
Tinęs. Galų", gale jiFsusmtiko ap
alpęs a.M-grindmio. Kažkokia vy
rai ir kiti oolicininkai jį pasta
tė ant kojų & nuvedė turbūt
į Barboros Radvilaitės kliniką.
Taip pasibaigė paskutinė Lie
tuvos vėliavos nuleidimo diena
— kraujo Itóais pačiame VHniaus miesto centre, Vokiečių ir
Gedimino gatvių sankryžoje.
♦ ♦ ♦

IŠKYLA
Praėjusį sekmadienį apie 25
lietuvių, latvių ir estų jaunimo
praleido smagią popietę Binders
Parke, via Anchieta. Tai buvo m
Parke, via Anchieta.Tai buvo me
tinė išvyka po baltų parodos. Per
nai vakarieniauta ir šokta restora
ne prie Ibirapueros. Šiemet pasi
rinkta vieta, kur buvo galima
maudytis, tik oras buvo blogas ir
vos keletas te drįso paplaukioti.
Dauguma išvykos dalyvių padėjo
įrengti parodą ir joje budėti. Su
sirinko vidurdienį prie Ipirangos
paminklo paimti neturihčius au
tomobilių o Binderso parke iš buvo iki 17 vai. bei ilgiau.

SUSIŽIEDAVO
Mėnesinis literatūros ratelio
susirinkimas pereitą šeštadienį
įvyko p. Mikuckių šeimoj. Eman
tė Mikuckytė ir Rimgaudas Juraitis pasidalino savo džiaugsmu
su būrelio nariais. Mat jie tame
literatūros būrelyje dalyvauda
mi susipažino ir neseniai susižie
davo. Ta proga būrelis atleido
laiminguosius nuo savo griežto
nusistatymo per susirinkimus nesivaišinti ir šį kartą pasivaisino
Šampanu bei pyragais.

IEŠKOMI ŠIE ASMENYS.

São Paulo arkivyskupija nori gruodžio 3 d
į Aparecidos šventovę pasiųsti bent po vieną
autobusą iš kiekvienos miesto parapijos - tai
būtų iš viso apie 350 autobusų. Dalyvaus
vyskupai, dvasiškija. Numatytos ir ypatin
gos maldos kelionės metu autobusuose.

T.DAUGINTIS pradeda lankyti (kalėdoti)

PARODAI PASIBAIGUS
(tęsinys)

SAKALAUSKAS Petras ir VAITKE
VIČIUS. Jų ieško Š. Amerikoj gyve
nanti Catherina Maleskas.
JURGUTIS, pulkininkas. Jo ieško
Š. Amerikoj gyvenanti Jolita Birutis.
J.Dociaus pieš.

Komisaras „draugams“

Iš „Šluota“

SCHILLER,Johann, gimęs Lietuvoj,
prieš karą buvęs S. Paule ir vedęs Oną
Menkaitytę. Jo ieško Wilhelm Schiller
(Vokietijoj).

,2bo i XXIV. 1972.XI.2

Gerb.p Marile Remenèiené.
davusi parodai labai turtingą sa
vo tautiniu audiniu duokCe ir jo
je kasdien mokinusi austi įuostas

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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São Gonçalo miesto taryba iš
rinko garbės piliete Tekfc Savic
kienę. Garbės ženklus įteikė spa
lio 30 miesto tarybos rūmuose,
netoli Niteroi. Ta kun. Valiukevi
čiaus sesuo yra. turbūt, pirmoji
lietuvė moteris, gavusi Brazilijos
miesto garbės pilietybę,tsbebū dama Nepriklausomos Lietuvos
pilietė. Ji yra vicedirektorė ir
knygų vedėja N.S. de Fátima ko
legijoje. Kalbėdama apie gautąjį
atžymėjimą p. Savickienė pasakė
„Noriu darbuotis šiam kraštui,
kad Lietuvos krašto laisvės at
gauti iki šiol dar negalėjome;dir bu ir iš meilės Bažnyčiai“.

Šio Mūsų Lietuvos numerio

GARBĖS LEIDĖJAI
FAUSTINA IR ALGIRDAS SLIESORAIČIAI
Brangiam tėvui ir vyrui JURGIUI SLIESORAI

ČIUI prisiminti.

Jiems nuoširdžiausia padėka
iVI.L. Administracija

Spalio 23 d. Campinas mieste
pas savo seserį Petronėlę Vosylienę mirė a.a.

Mirė a.a. PRANAS DUTKUS.

APOLONIJA DRAUGELYJE
Likô žmona Sofija, dukrelė Liu
ČEMARKIENĖ
cė. trys vaikaičiai ir du broliai:
BLB Savitarpio Pagalbos Sek Stasys bei Antanas. Mirė jau
Gimus 1884 m. birželi o 18 d.
cija
prieš pora mėnesių, bet redakci
Bardauskų kaime, Marijampolės
B razili|os lietuviu Be u d jai žinia atėjo tik šią savaite. Ve
parapijoje, vyriausia iš gausaus
ruoniené.x Saviijipu» Pagal lionis buvo nuoširdus M.L skai
tytojas ir rėmėjas.
būrio Petro bei Rozalijos Drau
bos sekcija šiur melais pa
.
*
•
gelių vaikų. Brazilijon atvyko
stoviai šelpe JO lietuviu. L
VELINESE bus laikomos pamal
1927 metais. Likô brolis dr. Emu L davė 0 pagalbus ici dos Catumbi kapinėse 10 v ryto
liziejus Draugelis,seserys Petro kalingoms šeinium x pinigais už visus čia palaidotus ir už visus
nėlė Vosylienė, Amerikoje Mag
75 5 -.i n vidutiniškai pu kolonijoje mirusius lietuvius.
dalena Galdikienė. Laidotuvėse
du i y šu I m i ū bu bt i a v ai v nės
JANE
ŽAIDYTĖ
baigė
mokyto

dalyvavo Kęstutis Draugelis, Ge
gi studentei medinei Leokaju
mokykla
ir
pradėjo
mokytojau
<Ihmi A lekuav lėlutei pasiun
diminas Draugelis su žmona ir keletas kaimynų. Kapą palaimi
ti
pradžios
mokykloje
Santissi
tė 1560 k ruzeirų.u riuos su
no kunigas Stasys Šileika. Kun. J. Kidykas,S J. aukojo užjos
aukojo jus studijas remen mo priemiestyje.^
vėlę šv. Misiąs spalio 27 diena. Lapkričio viduryje bus pradėtos
čin būrelis Šalpai iki siu
KRISTINA GAULIA sausio
taip vadinamos gregorinės Mišios, arba vienerios mišios kasdien
metu išleista 2
ruzeirai. mėnesį išvyks pusei metų t*JAV.
per 30 dienų. Velionė pati jas užsiprašė vieną mėnesį prieš savo
mirti.
Ji dalyvaus studentų pasikeitimo
Užsimokėjo už M L
programoje.
Danys Mekešius (iš JAV)30 kr: V. ir A.Vaitiekaičiai
PAL KONGRESO LIETUVAITĖS VAKARAS
50 kr. (už du metus), ir Fi
L S B PRANEŠIMAS
Lapkričio
5
dieną
lomena Černiauskienė 40 kr.
Pranešame visiems Lietuvių
AČIŪ
ta
Sąjungos Brazilijoje nariams,kad
nario mokesti galima užsimokėti
kiekvieną trečiadieni nuo 20:00
iki 22 vai.; Moócos rūmuose.
Rua Lituânia, 67.
Nariai, atsilikę su nario mo
VKiCULOS LTOA.
kesčiu daugiau kaip 1 metus (yra
net su 4 metų skola), kviečiami
■įįįff
• SERV4ÇO
kuo skubiausiai, laike 30 dienu,
kreiptis i Sąjungos iždininką po
SONETAS ©CAMINHÕES
AUTOMÓVEIS WTILITAR
nią Albiną Ambrozevičienę, Rua
Carné, 1052, Alto da Mooca,tel.
Rua Ibi&am, 12Ô9 - Fonas: 273-1721 » 273-1433 - Ô3-36Ô4 - PBX.
273-5851. arba atvykti i Moó
Cab®a Postal 3O.O72 - São Paulo - End. Telegráfico MELIONAS - 3 P
cos rūmus, kur kiekviena trečia
dieni vyksta Valdybos posėdžiai,
ir tenai sutvarkyti savo skola ar
COMUNICADO QUE A ESTAM EL MUDOU PARA A LiNHA
ba susitarti dėl skolos išmokėji
mo ratomis.
H t V » O t g T" COM AMPLAS OFICINAS, FUNILARIA E ÍINTURA

VENDAS I® VE1CUL0B OPALA CAMINHOES* PICK-UP COM FINANCIA
MENTO Art 3. ÃNOS.
TEMOS UM SERVIÇO „EXECUTIVE SERVICE“ QUE VAI BUSCAR E ENTRE’ GAR O O P A L A ĘM SUA RESIDÊNCIA OUR ESCRITÓKQ.
DESCONTO ESPECIAL PARA OS UTUANOS.
f

LSB Valdyba primena nariams
kad Valdybos posėdžiai yra atvi
ri J kuriuos gali atsilankyti kiek
vienas narys ir dalyvauti savo pa
tarimais, pageidavimais .ar kito
kiais reikalais.

LSB VALDYBA

