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RINKIMUS Į AMERIKOS PREZIDENTŪRĄ LAIMĖJO NIKŠONAS IR AGNEW

Retai kada būva tokia vieninga amerikie
čiu nuomonė,kaip prieš šiuos prezidento rin
kimus. Tiek žmonės, tiek laikraščiai buvo įsi
tikinu jog laimės prez. Richardas Niksonas 
su savo viceprezidentu Agnew (Agniu). Dau
gelis žadėjusiu balsuot ir iš tiesu balsavusiu 
už demokratu kandidatę George McGovern 
buvo jsitikine, jog laimės Niksonas. Šį karta 
tas įsitikinimas pasirodė teisingas. Niksonas 
su Agniu-Agnew laimėjo.
Prezidentas Niksonas nebuvo ir nėra populia
rus krašte. Nemėgsta jo nė laikraščiu leidėjai 
nė televizijos bei radio žmonės. 0 tačiau di
džiausia- ju dalis palaikė Niksono kandidatū
ra. Patiko amerikiečiu daugumai Niksono po* 
íitika, tiek užsienio, tiek vidaus. Ir kai atro
dė jog čia- pat žadėtasis Vietnamo karo ga
las, tik bereikia pasirašyti sutartį su komu
nistais, amerikiečiai nubalsavo palikti Nikso- 
na prezidentūroje tai sutarčiai pasirašyti.

AR GALI DŽIAUGTIS LIETUVIAI 
NTKSONO LAIMĖJ IMU?

Sunku pasakyti. Sov. Rusijos valdovai,be 
abejo,viską daro, kad Niksonas pripažintu, 
galu gale, visus užimtus kraštus rusams,taigi 
ir Lietuva. Be abejo,už tai žada ,,aukso kal
nus", bilijonines prekybos sutartis, ir tt,ir tt. 
Ar Niksonas atsispirs toms pagundoms ilgai
niui - kas gali pasakyti? Tačiau atrodo 

tikras dalykas,kad mums labiau reikėjo bijo
tis M ūG o verno laimėjimo,kurs atvirai atrodė 
labai palankus prokomunistinei politikai.

ÇILÈ

Ilgas darbininkijos bei ja remenčiu kitu 
profesijų streikas privertė prez. Allende per
tvarkyti savo ministru kabinėta ir įsileisti į jį 
net tris generolus. Vidaus reikalu naujasis 
ministras Prata,pagaliau.susitarė su streikuo
tojais ir darbininkai grįžo darban praėjusį 
pirmadienį.

VOKIETIJA
Vakarinė bei rytinė-komunistinė- Vokieti- 

jos jau susitarusios sunormalinti savo santy
kius. Susitarimu tekstas dar nepaskelbtas. Jį 
paskelbs, kai abieju respublikų vyriausybės 
priims.

ANGLIJA
Anglija išgyvena sunkig ekonomine krize. 

Jai nugalėti ministru pirmininkas Heath pa
skelbė Jog įšaldomos ir prekių kainos, ir už- 
darbiai-algos.

Šia savaite iš Maskvos į Izraelį išskrido di
desnis skaičius žydu, vadovaujamas matema
tiko Max RothmeWr-l^-j-H-^^

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka 

mokėti specialaus didelio mokesčio už ju 
išmokslinime Rusijoje, kaip to reikalauja 
naujasis įstatymas. Per paskutinius 3 mėne
sius 500 žydu išleisti- išvykti iš Rusijos Izra
elio.

UŽSIENIO KORESPONDENTAI '
Italijos Žurnalistas David bona- 

via, kuris neseniai buvo ištremtas iš 
Sovietų Rusijos, plačiai aprašė spaudo
je’ apie užsienio laikraščių korespon
dentų padėtį Maskvoje. Žurnalistas Bo- 
navia pažymi kad užsienių laikraščių 
korespondentai niekur taip neperse
kiojami*, kaip Sovietų Rusijoje. Jei ku
ris žurnalistas nori atviriau ir teisin
giau aprašyti įvykius., kurie liečia so
vietinį rėžimą, komunistų partija ir 
aukštuosius valdžios pareigūnus, jis su
silaukia visos eilės persekiojimu ir ne
malonumų. Prieš toki žurnalistą naudo
jamas visokios rūšies šantažas, šmeiš- . 
tas, kaltinimas šnipinėjimu, uždraus
tas santykiavimas su moterimis ir kt. 
Jei to nepakanka, tai ateina ištrėmi
mas. Jau daug žymiu užsienio žurna
listų buvo priversti arba patys apleisti 
Sovietų Rusiją, arba buvo jos valdžios 
ištremti.
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PRASMĖ TURI DAUG PRASMIŲ.

Kiekvienos išeivijos, ne tik lietuviu, sąvo
kos apie ju tauta siaurėja. Viena priežastis 
yra, kad išeiviai įsivaizduoja kraštu taip, kaip 
jis atrodė prieš 40, 50 ar 100 metu,kai jie pa
tys ar ju seneliai iš to krašto išvyko. Todėl 
Rio Grande do Sul vokiečiai namuose kalbasi 
pereito šimtmečio kalba, o rte dabartine. To
dėl kai kurie Brazilijos lietuviai mano, kad 
dar dabar Lietuvoje reikia bristi per purvą ir 
eiti prie svirties vandens, kaip'1925 metais, o 
užmiršta, kad Lietuvoje, (pavyzdžiai, dabar 
pagaminama daugiau televizijos aparatu, ne
gu Brazilijoje su 100 milijonu gyventoju.

Antra priežastis yra, kad norime tautišku
mą suvesti j kelias taisykles, kurios butu pa
prastos. Todėl mes sustojame ties kalba ir pa
verčiame lyg vieninteliu lietuvybės matu: Ki
ti sako, kad tautinius šokius galima šokti tik 
vienokiu būdu, o tautiniai rūbai tegali atro
dyti šiaip, o ne taip

Lietuviškumo ir lietuviu kultūros dalyku 
prasmė yra daug platesnė ir turtingesnė,negu 
mums atrodo. Pavyzdžiui, jeigu kas paklau- 
’šia "kokie yra lietuviški valgiai, atsakome-
- ka9 Kugelis, kopūstai, dešros, barščiai. Ne
žinia, kaip yra su lietuviškais valgiais, bet že
maitišku tai yra labai daug. Čia juos ir surašy
sime kaip pavyzdi, kad prasmė turi daug pras
mių Taigi, žemaitiški patiekalai:

ŠALTI UŽKANDŽIAI IR PATIEKALAI: 
daržovių mišrainė, daržovių makalynė, ropių 
kratinys, silkės aptepas, silkramtis, kumpio 
suktinukai, lašimuotis -

SRIUBOS: ubagynė, mekens, vasarbarščiai, 
česnakynė. rasalynė, šmakalas, cibulynė, že
maitiška veršputrė, srėbalas, bado sriuba, sen- 
sriubė, daržovienė,marmalynė, žuvies trinti- 
nė, žuvienė, silksnubė, kumečiu sriuba, šiu
pinys, plėkynė, biguzynė, duonos sriuba,med
kirčiu sriuba.

$ ANTRIEJI PATIEKALAI: šmontalas,^ pa- 
tarmasas, drebinys, kiaušmkošė, pusmarško- 
nė košė, apkepas, kleckai, bulvainjai, kuku
liai, kakorai, šutynė, didžiu kuliai /cepelinai/V- 
skrebučiai, ,,mizerija' , prakandas, morkynė, 
šmotmėsis, žemaitiškas troškinys.

GĖRIMAI: morkų arbata, giliu kava, ,,Bi
telės ašaros", saldė, gira, midus, gėrimas "Gai
va", spanguolytė,,,žiogo rauda", sidras.

SALDIEJI PATIEKALAI IR KEPINIAI: 
skanukai, brūkis, vaisiu putelė, laužikai, mor
kų ragaišis, prėskučiai /šližikai/, žem, meduo
lis, ,,Žemaitiška trobelė" /meduolis/.

BOBOS: sultinga boba, marga boba.
Dabar, kai kas norės sužinoti apie tipin

gus musu valgius, atsakymas bus platesnis ir 
tuo pačiu tikslesnis. Būtu gerai, kad mokėtu
me pritaikyti plačias sąvokas ir kitur.

AS.

LIETUVIU KILMES JRAŠAl PORTU
GALIŠKAI.

Man padėjo prisiminti pasakas, kurias pa- 
šakojo mano tėvas. J.A. Z.

*

Man patiko pamatyti parodoje mano tėvų 
žeme, nupieštą įvairiais meno būdais. J.S.

KĄ PARAŠĖ PARODOS
LAN KV T OJAI APIE M Ū-
S!.| PARODĄ

Baltu parodoje São Paule 371 lankytojas 
įraše savo įspūdžius svečiu knygoje.Pagal kal
bas, lankytoju buvo: amerikiečiu, švedų, vo
kiečių, rusų, lenkų, boliviečių, nikaragvajie- 
čių, italų, jau neskaitant brazilų, estu, lietu
vių ir latvių. Iš Brazilijos miestų, matosi pa
rašų iš Salvador, Porto Alegre, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Barretos.

KĄ RAŠĖ VAIKAI BRAZILAI

Man labai patiko kraštai Lietuva, Latvija 
ir Estija.

Man labai patiko baltu paroda.

Dabar pamačiau, kad ne tik Brazilijoje esa
ma geros architektūros. -11 metu.

Mačiau labai įdomiu, dalyku ir manau, kad 
yra ir kas nors bendro su Brazilija -13 metu.

Pamačiau, kad ne tik Brazilija het ir kiti 
kraštai yra modernus ir tokie gražūs -13 me 
tų.

BRAZILU STUDENTAI IR MOKY
TOJAU

Džiaugdamasis šia paroda, įsitikinau. kiek 
yra grožio, kiek meno, ypatingai audiniuose 
ir gintaro išdirbiniuose. Sveikinu. - profeso
rius.

Jau būdamas baltų kraštų mėgėjas, per 
Šios parodos grožį tapau dar didesnis tu kul
tūrų draugas. - Universiteto profesorius.

Mums paroda atrodo žavinga, bet jau
čiausi nesmagiai žiūrėdama i tapybos paveiks
lus, nes nieko apie juos nesuprantu; bet ne
paprastai gerbiu tuos, kurie sugeba sukurti 
taip malonius įspūdžius - PUC studentė.

Prie šių pastabų pridėčiau, kad ši paroda 
turėtų būti plačiau išreklamuota, nes ji yra 
labai įdomi, kad visi pažintų tipiškus dalykus 
iš kitų ir taip tolimų kraštų. - PUC studen
tas.

Būtų gaila, jeigu nuvykę į Baltijos kraštus 
nesutiktume žmonių taip malonių.kaip šios 
parodos rengėjai. - Mokytojas.

Sao Paulo prefeitura turėtų duoti visuoti
nę paramą tokiai parodai, kad visada gerai pa
žintume asmenis, kurie čia pasireiškia, ir ju pa
pročius. Inžinerijos studentas.

Man patiko skyrius apie istoriją - man pa
dėjo pažinti naują pasaulį.

Ne tik dėl to, kad lankau turizmo fakul
tetą, bet ypatingai norėdama pažinti kitu 
kraštų turtingumą, norėčiau pasveikinti šios 
taip žavingos parodos organizatorius.

Žavinga pamatyti šioje parodoje aukštą 
kultūrą, išreikštą rodomuose dalykuose, pa
darytuose žmonių, kurie atvyko i Brazilija ir 
ją išrinko savo nauja tėvyne. Aš .kaip brazile, 
išreiškiu savo pagarbą ir padėką už ju vertin
gą įnas’ą mūsų Brazilijai. - Mokytoja.

BRAZILAMS PATIKO
Daug jau skaičiau apie baltu tautas ir ma

čiau ju rankdarbius, bet geriausiai atsiminsiu 
iš šios parodos gintarą-—„saulės akmenėlį" 
(Pedra do Sol).

Nežinau, kaip šios parodos organizatoriai 
galėjo taip rūpestingai suderinti daiktus ir pa
vartoti originalius darbus bei pagaminti eks
ponatus pirmos klasės. Mano įspūdis yra 
kuo geriausias. „Nota dez. "

Nepaprastas menas, darbai gražūs ir kul
tūra bei tobulumas kuo moderniausi. Ponios 
Marijos (Remenčienės) menas yra grožis ku
riam nėra lygaus.

Žmogus vėl jautiesi socialinis gyvūnas, kai 
nuosavos šaknys iškasamos viešumon. Dar 
daugiau už parodą mano patiko jūsų malonus 
nusistatymas mums kalbėti apie savo istorija 
ir papročius. J. C. C. (Brazilijos vergu palikuo
nis.)

Graži paroda, bet mergaitės dar gražesnes.

Man padarė dideli įspūdį šios parodos sa
vitas ir meninis turtas. Mane sužavėjo rank
darbiai.

Labai graži mielos tautos paroda São Pau
lo širdyje.

AUKŠTA KRAŠTU KULTÜÇA.
Šios trys tautos turi daug ką žmonijai duo

ti, ir tikiu,kad šių tautų palikuonys dirbs 
skleisti, rodyti ir mokyti tų tautu autentišku
mą. Mano pagarba Jums. ( Nukelta i 4 ps! J
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ZIGMAS IR BAHUTĖ BUIKAI
Jų liudijimai opi® padėtį ir nuotaikas 

okupuotoje Lietuvoj® "
S

- Ar politikai nusikaltę netalpi
nami i psichiatrines ligonines?

- Gal tik kokie žymesnieji žmonės. 
Šiaip eiliniai - tai ne

Ar advokatas sovietinėje teisin
gumo sistemoje gali kuo padėti savo 
klijentui ar ginamajam?

- Net teisėjas ten nėra laisvas daryti 
savo sprendimą Gauna įsakymą iš kitur, 
0 advokatas absoliučiai bejėgis savo gi
namajam padėti. Sprendimai būna jau 
kitu1 iš anksto numatyti (teisėjui pa
diktuotu

Kokio pobūdžio buvo š.m. vuju terpe. Tik vėliau sužinojome, kad 
gegužės mėn. įvykę Kaune neramumai?buvusi jo byla J

Sakoma, kad tai būvąs jaunimo 
chu'iganizmas, bet tai ne tiesa. Mat, 
pas bolševikus visi, kurie prieš valdžią 

bepročiai' arba , ,c h u I i ga n a i'i, a r 
pan . Kauno įvykiai neturėjo nieko 
bend'a su chuliganizmu. Demonstra
cija su Šukiais "Laisvės Lietuvai' , bu
vo ^politinio pobūdžio, lygiai kaip ir 
Kalantos susideginimas. Kalanta pali
ko savo -aišką, kuris yra Kauno sau- 
gum>. vaidininkų rankose (mes iš da
lies žinome n jo turinį), tik tas laiškas 
nepaskelbiamas. Ekpertizė dėl Kalan
tos psichinio stovio padaryta skubo- 
taijpasiremiant nerimtais duomenimis 
pvz , kad ir tuo, kad jis mokykloje bū
vąs ..lyrinio pobūdžio", kad ,,mėgda- 
vąs pasvajoti' ar pan., Kalanta jokiu 
psichiniu sutrikimu neturėjo-tai tik 
išgalvotas dalykas, norint duoti kitą 
to susideginimo motyvą, pagrindą.

- Kas apsprendė jūsų, pasitrauki
mą iš okup. Lietuvos?

- Laisvės troškimas. Mes turėjome 
padėti pakankamą ir materiališkai ga
lėjome gerai gyventi. Kokio nusikalti
mo, dėl kurio turėjome bėgti, nepada
rėme. Mes tik troškome laisvės. Mano 
karta ir aš su žmona nesame gyveną 
nei laisvoje Lietuvoje; mes to laisvo 
gyvenimo neįsivaizdavome, kaip jisai 
atrodo. Palaipsniui, palaipsniui tas lais 
vės troškimas augo, kad jis pasiekė to

ki laipsni, jog, pagaliau, pasirinkome šj 
sunku emigracijos kelia.

(Čia Z. Butkus, atsakinėdamas toliau 
j klausimus, paliudijo, kad Lietuvoje 
visi žmonės trokšta laisvės, išskiriant 
tik labai maža okupantui pataikaujan
čiųjų saujele)

- Ar Simo Kudirkos byla, jos 
eiga buvo žinoma Lietuvoje?
- Lietuvoje ji nebuvo skelbiama. Vi

sas žinias apie ją gaudavome tik iš Va
karu, iš užsienio Kaip to įvykio pra
nešimo negavome ilgesni laiką iš užsie
nio žinių, tai manėme, kad jau nėra gy-

- Koks tikslas Lietuvos jauni
mui studijuoti teisę, jei teisininkas 
nėra laisvas savo darbe, kaip pvz.. 
advokatas negali padėti savo klijen
tui? Ir išvis, kam sovietijoje reika-s. 
linga ta vad. teisingumo sistema, jei 
ten nėra paties teisingumo?

- Klausimas panašus j ši: Kam Švei
carijai reikalinga juru ministerija »? Ar 
ne? Atsakant iš esmės dėl tu teisės 
studijų, reikia pastebėti, kad jaunimas 
pasirinkdamas teisės studijas, nežino 
teisės darbo sąlygų. Ir aš pats to neži
nojau. Tik vėliau, kai imi savo profesi- 
jos darbą dirbti, pamatai visą to bolše
viku teisinio darbo ,,gražumą", bet jau 
būna pervėlu. Apskritai, dabarttiniu me
tu įsteigtos ,,Teisingumo Ministerijos" 
musu buvo vadinamos tik propagan
dos m in istėri jo m is.

- Ar Lietuvos lietuviai turi ži
nių apie VLIKą, ALTą ir jų veiklą?
- 2m ones žino apie tai ir visą, Ame

rikos lietuviu veiklą. Daugiausia iš už
sienio radijo informacijų, netgi ir iš 
,,Tiesos" ,kuri neigiamai rašo apie už
sienio lietuvius.

«

- Kaip ir iš kokių šaltinių da
bartinis Lietuvos jaunimas sužino a- 
pie buvusį laisvos Lietuvos gyveni
mą? (
- Vaikai tą sužino, daugiausia,- iš tė- 
. Nepriklausomos,,laisvos Lietuvos”

gyvenimas musų jaunimo įsivaizduoja
mas, kaip būvąs labai gražus? kokio 
nėra dabar. J

- Ar okup. Lietuvoje yra da
bar koks pogrindis? Ar toks po
grindžio veikimas yra ir kitose so
vietinėse respublikose, bolševikų už
grobtuose kraštuose? .

- Kad Lietuvoje butu koks pogrin
dis, apie tai nieko nežinojau. Man at
rodo, kad to nežinojo nei sovietu sau
gumo organai. Tiktai paskutiniai jvy-

• kiai ryšium su Kalantos susideginimu 
parodė, kad kažkoks pogrindis yra; 
bet aš apie ji nieko nežinojau Kitose 
sovietinėse respublikose .pogrindis yra, 
jis reiškiasi ir įvairiais spaudos leidi
niais, bet aš ir apie tą pogrindi žinojau 
tik iš užsienio radijo pranešimu

- Ar didelė buvo demonstraci
ja Kaune, kada susidegino Kalanta?
- Demonstracija buvo tikrai didin 

ga, jei taip galima pasakyt Atrodo, 
kad jaunimas tarėsi ją dar ir pakarto- . 
ti, policija buvo besiruošianti ją sutik 
ti, bet ji pakartota nebuvo

- Ar teko Jums matyti pačią 
demonstraciją? Ar ji buvo žiauriai 
policijos sklaidoma? Ar policininkai 
rusai elgėsi žiauriau, negu lietuviai?
- Pirmą dieną, t.y. gegužės 18-ją

buvo atsiųsti malšintojams pastiprini
mai iš kitu Lietuvos miestu, daugiau 
šia, iš Vilniaus, ir tą dieną malšintojai 
buvo daugiaujietu viai milicininkai An
trą dieną atvyko ir demonstraciją galu
tinai numalšino ,,vidaus reikalu minis
terijos kariuomenė", jei taip galima pa 
sakyt. Ten jau buvo rusai, iš Vidurinės 
Azijos, ir kitur. Sužalojimų buvo htbai 
daug kad sužeistųjų buvo pilnos klini
kos, ypač gi su sulaužytais raktikau
liais. Malšintojai buvo labai žiaurūs. 
Musu žmonės kalbėjo, kad ji£ buvo 
daug žiauresni, nei ,,esesininkai" i
„gestapininkai', kurie buvo vokiečiu 
okupacijos metais. Labai žiauriai elgė 
si.

(Čia j pasikalbėjimą vėl įsijungė Dr 
Danutė Butkienė, lietuviško jaunimo 
demonstracijos-maišto metu Kaune pa 
ti apžiūrėjusi- ir gydžiusi sužeistuosius 
Irgi paliudijo, kad milicijos sužalotu, 
daugiausia su sulaužytais raktikauliais 
būvą tiek daug, kad nebuvo vietos kli
nikose jiems patalpinti. Užmuštu nebū
vą).

Tolesni klausimai Z. Butkui:

- Ar lietuviai milicininkai, mal
šindami Kaune maištą ,buvo tiek 
pat žiaurūs, kaip ir rusai?
- Lietuviai milicininkai savo žiau

rumu buvo ne ką geresni, kaip rusai. 
Jie aklai vykdė gautą įsakymą. Apskri-

Nukelta į 7 psl.
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PASAULIO LIETUVIS.

KENNEBUNKPORT

Há 200 anos o porto de Kennebunkport, 
no estado de Maine, no nordeste dos EUA, 
era um verdadeiro mercado, os navios de ve
las brancas entrando e saindo pelo rio Ken- 

z- nebunk; dêste passado interessante restam a 
penas casas antigas e peças de navios - e a pai 
sagėm lindíssima de grandes rochas enfren
tando o mar eterno. E nós também alugamos 
uma canoa, estilo dos indios, remamos ao 
longo do rio, seguros das ondas bravas do 
Oceano Atlântico.

Ao lado esquerdo vemos uma „boathouse” 
uma casa redonda de vidro. Lá dentro já po
demos ouvir canções de vozes jovens - can
ções numa lingua conhecida. São os partici
pantes do acampamento, promovido pelos 
Padres Franciscanos lituanos a mais de 20 a- 
nos. Nada mais gostoso do que andar no rio 
à noite,escutar os sons da floresta,contar es
tórias ao redor da fogueira,dormir tranquila
mente até às seis de manhã, quando saiam os 
barcos barulhentos dos pesqueiros de lagosta.

A colônia lituana mais próxima é em Bos
ton, mais de 120 km.ao sul, mas os meninos 
vem também de Nova York,400 km. de via
gem. São uns cem entre 8 e 16 anos que pas
sam quatro ou seis semanas aqui. Durante 14 
anos (até 1970) funcionava um colégio litu- 
ano com alunos de Chicago, Toronto, Det
roit, Pittsburgh, além de cidades mais próxi
mas. O mosteiro dos franciscanos era e é um 
centro de atividades lituanos.

Caminhamos pela floresta de pinheiros, 
aproveitando a bela natureza. Chegamos a u- 
ma estátua de Nossa Senhora de Fátima,que 
nâo é tão bela como o ambiente de bétulas, 
mas logo all vemos a nova capela do mostei
ro, feita de cimento e vidro por artistas litu
anos, principalmente V.K. Jonynas. O edi
fício é um verdadeiro museu de arte lituana 
com quadros, tapetes e esculturas, mosaicos 
artísticos (existe um livro sôbre esta coleção 
de arte). Os Padres Franciscanos oferecem 
pão preto, queijo lituano, alguma bebida, e 
atravessamos o campo gramado para vermos 
mais trabalho de arte.

Ao lado esquerdo - um mural do pavilhão 
do Vaticano na Ex;posição Mundial de Nova ( 

York (1965),elaborado por V.K.Tonynas. A 
direita, a capelinha de N.S. de Lourdes, do 
estilo lituano, mas feito de pedra, com bam*. 
cos ao ar livre. E mais adiante, a Via Sacra 
num monumento bem artístico, com estátu
as da Aleksandra Kasúbiené, de cerâmica. A- 
qui passam milhares de turistas durante a 
temporada de férias, que podem descansar 
nos prédios do colégio, recém fechado. Aqui 
se reúnem associações lituanas para retiros, 
congressos e seminários, dias de cultura, mú
sica e arte. Uma vez por ano os Padres organi 
zam um pic-nič para (apenas) 5000 almas, 
com programa religioso, danças folclóricas 
e canções.

A cidadezinha de casas de madeira, estilo 
colonial, as árvores grandes, a paisagem de 
um porto de pesca e turismo dão um ambien 
te de tranquilidade e recreio. Numa distância 
de 5 ou 10 minutos podemos tomar banho

Jėzus sutinka Motiną. Kryžiaus kelių 4 
stotis Kennebunkport, Me.

no mar, aproveitando a água limpissima, as 
ondas fortes, a areia branca; ou, se quiser
mos, passear ao longo das rochas, fotografar 
as maravilhas naturais, procurar conchas e os 
„dólares de areia”. Quem toma banho no 
mar tem que saber que às vêzes aparece uma 
cara assustadora - as focas que habitam uma 
ilha vem aliviar a sua curiosidade perto da 
praia. Já que somos acostumados a bigodes 
compridos e densos nesta época de „hippies” 
as focas não parecem tão estranhas.

Živilė jüraityté, viena septyniolikos Brazi
lijos atstovų II Jaunimo Kongrese, aprašo sa
vo įspūdžius ir ateities viltis.

Palyginus su kiti? kraštų jaunimų, kaip pasi
rodė Brazilijos grupė?

Bendrai paėmus ,neblogai. Mūsų atstovai 
buvo gana rūpestingi ir stengėsi rimtai visur 
dalyvauti. Žinoma, kad negalėjom lygintis su 
Š.Amerikos ar Kanados ar Europos atstovais, 
bet tas įvyko vien tik dėl to, kad važiavome 
daug nesubrendusių jaunuolių, arba nemokan 
čių kaip'reikia lietuviškai; tai kaltė ne pačio 
jaunimo, o rinkėjų.

Kokios diskutuotos temos buvo svarbiausios?
Apie politika ir kultūrą ir šeimą Lietuvių 

Bendruomenėje tikrai buvo naudingos, nes 
artimiau susipažinom su šitom temom, bet 
visos kitos irgi buvo svarbios. Mano manymu 
puikiai priruoštos buvo visos paskaitos.

Kurios diskusijos daugiausia patiko?
Man asmeniškai geriausia patiko literatū

ros diskusijos, nes tas yra labai man prie šir
dies, ir buvo labai malonu susipažinti su dau
gybe literatų, poetų ar rašytojų, ir dar įdo 
miau buvo bendrauti su mano amžiaus lietu
višku jaunimu, kuris domisi literatūrine kury 
ba (ir pats kuria).

Kokie svarbiausi J K nutarti dalykai?
Surišti su viso pasaulio jaunimu, kad bū

tume stipresni ir šitą mūsų jėgą panaudotum 
tvynės Lietuvos naudai (ir bendrai yra sma
gu turėti ryšius su įvairių kraštų lietuvių 
jaunimu.)
Ar gerai, kad Kongreso atstovai įsteigė Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungą?

Šita idėja nebuvo nauja, „neiškrito iš dan
gaus”, jau nuo pirmojo kongreso ji buvo vė
dinama. Tik kad nieko konkretaus (beveik?

WMCAS P?Z TA W S

Pikti riksmai ir kardu 
skambėjimas dabar darėsi 
dar aiškesniais.

Ten, ant lygumėlės rė
mėsi keli vyrai „Vienok 
išgirdę atidundant jojan
čius, liovėsi muštis.

/

Vieni iš jų šoko ant žir
gų girion.Kiti likosi. 
Užjojęs už akių bėgantiems 
kunigo tarnas užriko: 
-Ohol Čia ir pažįstamas
Bindokas ...

s
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DVI PADĖKOS

Pasibaigus labai pasisekusiai meno ir kultū
ros parodai „Salão Portinari“ prie Roosevelt 
aikštės, užsitęsusios nuo spalio 13 iki 22 die
nos, tariu nuoširdžiausią padėką:

1. Estu ir latviu'kolonijoms, aktyviai prisi
dėjusioms prie parodos pasisekimo.

2. Pabaltijos Komiteto nariams.
3. Br. L. Bendruomenės Tarybos ir Valdy

bos pirmininkams ir nariams.
4 Tėvams jėzuitams.
5. Kunigams saleziečiams.
6. Musų Lietuvos redakcijai ir administraci

jai. •
7. Tautinių šokių ansambliui „Nemunas“, 

savo originalumu ir puikiu išpildytų stebinu
siam tūkstantinę minią net du kartus.

8. HAušros” ir Bendruomenės chorams, pati
kusiems puikų įspūdį klausytojams.

NETIK 
MERGAITĖS -

Elena Bareišy- 
tė su Terese Jo 
čyte —
BET IR...
Robertas Bile- 
vičius)susižavė
ję, audžia lietu
viškas juostas 
p. Remenėie - 
nés pamokomi.

9. p. Marijai Remenčienei, gyvenančiai 
Gvaružoje, atvykusiai dalyvauti parodoje ne 
tik su dideliu kraičiu savo gražiausių audinių, 
bet ir pati visą laiką demonstravusi parodos 
lankytojams savo audimo meną .atsakinėjusi 
i daugybę klausimu ir supažindinusi kitatau
čius su mūsų kultūra.

10 Visiems tautiečiams, paskolinusiems 
šiai parodai savo brangius eksponatus, kurie 
skoningai sudėstyti,darė didelį'įspūdį lanky
tojams. ka liudija „Aukso knygoje“ įrašyti 
gražiausi atsiliepimai.

PARODOS LANKYTOJAI
Iš 3 psl.

Kaip kiekviena liaudies kultūra, turi daug 
grožio ir skaistumo.

Nepaprastai skoninga.
Menas yra bendras išsireiškimo būdas tarp 

tautų. Sveikinu už šią didingą parodą, kuri 
praturtina ir mūsų jausmus.

Mes kurie gyvename Lotynų Amerikoje vi
sada grožimės Baltų kraštų įdomybėmis.

Būtu buvę įdomu pasiimti medžiagos apie 
šiuos kraštus.

Man paroda patiko, nes buvo daug dalyku, 
kuriu apie Baltijos kraštus nežinojome.

Mažai sužinojau apie tau tu, idealus, teatrą, 
kiną...

Man buvo naudinga. Sužinojau daug daly
ku kuriu nežinojau.

11 Menininkams, savo tapybos talentais 
papuošusiems parodą.

12. Budėtojoms-ir budėtojams, labai stro
piai atlikusiems savo uždavinį.

13. T.J.Kidykui ir Sofijai Žūtautaitei, de
monstravusiems kankles ir jų muziką.

14. p. F. Sliesoraitienei už globojimą gin-' 
taro išdirbinius, kurie dėl savo ypatingos ver
tės turėjo būti specialiai saugomi.

.16, Ponioms Mikuckienei ir Sliesoraitienei 
už pagamintus charakteringus lietuviškus val
gius ir skanumynus, kuriais pasigardžiavo ne
mažas būrys svečių.

16. Kun. Antanui Saulaičiui už surinkimą 
ir po parodos išvežiojimą eksponatų, už paro
dymą skaidrių ir už labai pasišventusiai atlik
tą didžiausią dalį tos parodos surengimo darbų, kad brazilai galėtų geriau pažinti jų įdomy-

17. Menininkams Antanui Navickui, Ramu
čiui Idikai, p. St. Steponaitienei už menišką 
parodos eksponatų sutvarkymą.

Prašau atleisti, jei būčiau ką nors nepami
nėjus šitame sąraše. Dar kartą dėkoju visiems 
ir visoms, kurie kokiu nors būdu prisidėjote 
prie Pabaltijo tautų liaudies meno parodos 
surengimo ir jos gražaus pasisekimo.

Kap. Juozas Čiuvinskas
Pabaltijo Valstybių Komiteto Pirmininkas

- Bolivietis.
Paroda atneša gražią žinią apie meną ir a- 

pie humanistinį baltų tautų lygį.
Viskas parodo šių tautų gerą skonį, tautų, 

kurios žino kaip iš gyvenimo pasinaudoti gro
žiu ir menu.

Kuo daugiau žiūriu, daugiau mėgstu ir dar 
daugiau noriu pažinti.

IR LAISVĖS TROŠKIMAS.
Čia atstovaujamiems kraštams linkiu visa- 

REIKĖTŲ DAŽNIAU IR DAUGIAU, da daug taikos ir laimės, kad galėtų išlaikyti 
savo tradicijas.

Paroda turėtų būti dažniau kartojama, nes 
atneša žinių apie blogį, kurį įveda imperializ
mas ir laisvės atėmimas.

Man patiko ši paroda, gailiuosi, k|d Rusi
ja (kraštus) pavergė.

Labai gerbiu, lietuvių, latvių ir estų tau
tų patriotizmą, papročius, meną ir ypatingai 
rankdarbius.

Žmogiškosios laisvės jėgą, kurią turi šios 
mažos tautos, pasirodo jų kilniame mene ir 
galvojimo būde.

Jaučiama, kad šie kraštai turi tūkstantme
tę tradiciją, aukštą kultūrą ir patriotizmą, ku
ris gali būti pavyzdys viso pasaulio kraštams. 
Jaučiuosi pagerbtas juos pažinti ir žinoti,kad 
yra po pasaulį išsklaidytų tautiečių, kurie ne
ša savo tautų vėliavas.

Turtinga ši paroda visais atžvilgiais, turėtų 

būti dažniau rodoma.
Jūsų kraštai yra puikūs, labai mistiški, 

brazilams visai nepažįstami. Tikiuosi, kad a- 
teityje dar bus tokių parodų.

Turėtų visada skleisti savo kraštų dalykus,

bes.
Ši paroda yra viena iš žavingiausių, kurias 

šioj vietoj esu matęs.
Tikiuosi, kad visada kartosis, kad visi galė

tų ja džiaugtis.

IŠMOKO NAUJU DALYKŲ.
Nieko nežinojau apie Lietuvos, Estijos ir 

Latvijos kultūrą, bet šiandien miegosiu rami 
- išmokau daug svarbiu dalyku.

X X

n

Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautu kornite 
tas ir šiais metais pakartojo, platesniu mastu 
pernai suorganizuotą Pabaltijo tautų parodą 
spalio 13-22 dienomis.

Būtu gera, kad būtu galima rodomus daly
kus nupirkti; gauti iš lietuviu, latviu ir estu 
kolonijų dokumentu, kurie duotu istorinį tu 
kraštu vaizdą.

Šios rūšies parodos padeda mums domėtis 
kitais kraštais, juos geriau pažinti ir taip juos 
mylėti.

Norėčiau sužinoti daugiau apie ju ekono
miją, politiką ir technologiją bei ryšius su ki- 
tais Europos kraštais.

Mintis yra taip laisva, kaip paukščiai.

Visada domėjausi baltų tautomis. Tebūna 
jos laimingos.

Koks didis jūsų tautų šauksmas? Ta tikrai 
jaučiu. Kokia išraiška! Jūs esate galingi!

Labai gražu, bet tuo pačiu labai liūdna. 
Bus diena, kada Jums nebereikės'parodų pa
rodyti savo kraštus. Jie patys, laisvi, bus pa
roda.

5
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xiai yra tarnavęs, altorių garbe 
kuo greičiau būtų vertas apvai
nikuoti. Per Kristų, mūsų Vieš
patį. Amen.

UŽ LIGONIUS

Viešpatie Jėzau, kurs užtikrinai mus, 
kad jei du ar trys bus sutarę ko nors pra
šyti Dangaus Tėvą Tavo vardu, Jis duos 
jiems, nuolankiai maldaujame Tavęs, grą
žink sveikatą ligoniams, jei tai bus nau
dinga jų išganymui, kurie šaukiasi arki
vyskupo Jurgio užtarimo.

Tavyje, Viešpatie, viltį padėjau, nebū
siu sugėdintas per amžius.

MALDA Į ŠVČ. TREJYBĘ

D. T. arkiv. Jurgio Matulaičio 
šventuoju paskelbimui.išmelsti

i /

Švenčiausioji ir nedalomoji 
Trejybe, kuri Tau ištikimai tar
naujančių širdyse buveinę apsi
renki ir po mirties jų nuopelnus 
tinkamai atlygini, suteik, mel
džiame, kad Tavo tarnas arki
vyskupas Jurgis, kurs, Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos 
globos remiamas, apaštališkuoju 
uolumu Tavo Bažnyčiai ištiki-

Tėve mūsų... Sveika Marija... Garbė 
Tėvui...

Dievo tarno arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio palaimintuoju paskelbti byla 
sėkmingai eina pirmyn. M. Lietuvos re
daktorius prisipažįsta kaltas, kad iki da- ■ 
bar bene tik* vieną kartą yra davąs 
trumpą žinutę,prieš keletą metų. Jis ža
da pasitaisyti ir netrukus duoti daugiau 
informacijų apie vieninteli šiuo metu 
mūsų kandi datą, i altorių garbe.

Nuoširdžia malda paveskim jam sa
vo reikalus ir vargus. Jo užtarimu įvy
kę stebuklai pagreitintu beatifikacijos 
pripažinimą.

7

BUTKAI PASAKOJA
I Iš 2 psl.

tai, reikia pasakyti, kad Lietuvos mili- 
ciion eina žmonės, daugiausia tingi
niai, kurie kitur netiu-ka, žemos.mo
rales, kaip mes sakom ,,atmatos'

- Ar tas žiaurus malšinimas
Kaune kilusio maišto, demonstraci
jos nebuvo jums ,,paskutinis skam
butis”, kad reikia iš okup. Lietuvos 
bėgti?
- Teisingai, tas įvykis mus labai pa

veikė ir sukrėtė,nors musu išvykimo 
dokumentai, pasai,žodžiu sakant, vis
kas jau buvo ankščiau paruošta.

- Kokie lietuvių santykiai su 
žydais, kurie dabar irgi Sovieto. Są
jungoje labai skriaudžiami?
- Tiek lietuviai, tiek .žydai neken

čia rusu ir visos komunistinės sistemos 
Tai čia musu bendras interesas iš to iš
sivaduoti. Šiaip žydai turi savu,skirtin
gu gelbėjimosi būdu, nes jie gali dar iš
važiuoti, ištrūkti oficialiu keliu. Žydu 
padėtis labai sunki, visapusiškai. Musu 
interesu tas bendrumas, kad mus riša 
Jaendras tikslas.

TIE S A IR GYVE N I M A S
GYVENIMAS IR MIRTIS
/. J. ' - .

Kanados, Ontario provincijos, 19 vysku
pų savo suvažiavime pasisakė ir abortų 
reikalu. Jie trumpoje deklaracijoje paskel
bė tikintiesiems, kad būtų kovojama prieš 
abortus, nes jie Kanadoje plečiasi (1970 m. 
Kanadoje buvo padaryta apie 50.000, o 1971 
m. jau apie 60.000 abortų). Tai dirbtinė mir
tis, kuri siaučia mūsų tarpe. Dievas sako, 
kad žmogus turi mylėti savo artimą, kad 
turi vykdyti Dievo įsakymą — nežudyk. Ir 
kiekviena motina privalo mylėti savo arti
mą — savo negimusį kūdikį ir negali jo žu
dyti.

Kanados hipės, tarp kurių yra daug ir 
nėščių, demonstruoja, kad būtų legalizuoti 
abortai. Esą, jos turinčios teisę į savo kū
ną. Jos turėjo teisę į savo kūną tapti nėš
čiomis, bet neturi teisės nužudyti atsiradu
sio kūnelio. Tas atskiras kūnelis yra ne jos 
kūnas, bet Dievo duota gyvybė, kuri turi 
būti saugoma. Hipės demonstruoja prieš 
karą, nes kare žudomi žmonės, o pačios ir 

'be karo nori žudyti žmones — savo negimu
sius ir niekuo nenusikaltusius kūdikius. 
Vietname, berods, nėra žuvęs nė vienas ka
nadietis karys, o Kanadoje hipės ir joms 
panašios kasmet nužudo po keliasdešimt 
tūkstančių gyvybių.

Katalikų Bažnyčia skelbia, kad žmogaus 
gyvybė yra nuo jos įsižiebimo, ir jos žudy

ti negalima. Viena religinga tautietė, kuri 
griežtai nusistačiusi prieš abortus, kartą 
pasakė: "Jei moteris buvo užpuoliko nu
skriausta, ji gali nueiti pas gydytoją, kurs 
duos Vaistų, ir viskas bus tvarkoje. Argi 
moteris privalo gimdyti pripuolamą ir kokį 
juoduką?" Mano supratimu, jos pasakymas 
nėra tikslus. Jei tokiu atveju nebuvo pasek
mių — vaistai nereikalingi. Jei yra įsižie
busi gyvybė, jos naikinti negalima, nors ta 
gyvybė būtų kelių valandų, dienų ar mė
nesiu, i-

Vyskupai sako, kad civiliniai įstatymai 
negali legalizuoti abortų, nes čia yra Dievo 
įsakymas, o ne žmonių įstatymai. Dievo 
įsakymus reikia statyti aukščiau už žmonių 
įstatymus. Jei civiliniai įstatymai saugo 
žmogaus gyvybę, jie turi saugoti ir dar ne
gimusio žmogaus gyvybę. Abortais negali
ma planuoti šeimos, nes tai yra nusikalti
mas. Kad sėkmingiau būtų vedama kova 
prieš abortus, katalikai turi stengtis daly
vauti institucijose, kuriose sprendžiami ne
gimusių kūdikių reikalai: parlamente, ligo
ninių štabuose, socialinės šalpos įstaigose 
ir t. t.

Abortų atžvilgiu pasaulis suskilęs. Dau
guma, kuri tiki į Dievą, yra prieš abortus. 
Mažuma, bedievių ir jiems artimų, — už 
abortus. Pirmieji atstovauja gėriui, o antrie
ji — blogiui. Gėris privalo laimėti.

NEŽUDYK

MIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS

„Jei skelbiama apie Kristų, 
kad jis kėlėsi iš numirusiųjų,tai 
kaipgi kai kurie jusu tarpe sako 
nesą mirusiųjų prisikėlimo? Jei
gu nėra mirusiųjų prisikėlimo, 
tai nė Kristus neprisikėlė. 0 jei 
Kristus neprisikėlė, tai musų 
skęlbįmas yra tučiasu jūsų ti
kėjimas tuščias. Tuomet butu 
rasta, kad mes esame 4r netikri 
Dievo liudytojai, nes liudijom 
orieš Dievą, kad iįs ori kėlęs Kris
tų,kurio neprikėlė, jei jau miru
sieji nesikelia. Jei mirusieji ne
sikelia, tai nė Kristus neprisikė
lė. Jei Kristus neprisikėlė, tai 
jūsų tikėjimas yra tuščias ir 
jus dar tebesate savo nuodė
mėse. Todėl ir užmigusieji 
Kristuje yra žuvę. Jei tik šia
me gyvenime turime vilties 
Kristuje, mes esame labiau ap
gailėtini už visus žmones.

Bet iš tikrųjų Kristus yra pri
sikėlęs iš numirusiųjų, kaip 
užmigusiųjų pirmasis." 1 kor. 
15.12-19.
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KRISTUS KĖLĖS -
KELSIMĖS IR MES’.
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neišėjo, o dabar matysime, ar mums pasiseks, 
ar ne. Man atrodo labai gerai, as kaip tik bu
vau pasiruošus šitą~dėją pasiūlyti studijų sa
vaitėje, bet ji jau buvo atsiradus. (Šitaip kele
tas atstovų iŠ įvairiu vietovių tą pačią idėją 
turėjo.)

Kas stovyklos programoje buvo naudingiau- 
šia ir įdomiausia?

Savaime aišku, kad viską? buvo idomu ir 
naudinga, bet man tikrai buvo naudinga ‘rim
toji dalis’, tai yra, paskaitos ir diskūsĖjų bū
reliai, o kaip jpuvo įdomios tos vakarinės pro- 
gramos—neužmirštamos.

Kokį įspūdį susida> >vių jauni
mą iš visų kraštų? e

Jie visi atrodė pilni energijos, užsidegę lie
tuviškumu, sudarė man labai gerą įspūdį, tik 
nustebau pamainus kaip kiekvieno krašto lie
tuvių jaunimas persiėmęes to krašto įtaka,gal 
aš (labai klaidingai) laukiau rasti kitų kraštų 
liet, jaunimą “kaip Lietuvoj”, o tik Brazilijo
je brazilišką-lietuvišką jaunimą.

Ar Jaunimo Kongrese buvo pakankamai pro
gos pasakyti savo nuomonę, dalyvauti disku
sijose, pasirinkti sau įdomius pokalbius?

Taip, tik manau, kad permazai buvo die
nų, penkios dienos studijų savaitėje. Būtų i- 
dealu, jeigu mažiausia dvi savaites taip ramiai 
išbūtume universitete.
■iiih't ri imi—ii......... i

CARTAS DOS LEITORES, PEDINDO AJUDA
DAS MMES. HELENA E TERESA

1) Norėčiau prašyti Jūsų patarimo, nes dar nuo 
metų pradžios neužmokėjau savo prenumeratos 
už Mūsų Lietuvą, o dabar bijau pinigus nuneš
ti, kad negaučiau barti. SKAITYTOJAS.

Užmokėk prenumeratą šiandien. Nepalik 
rytojui*Jeigu neužmokėsi, gal nebegausi 
„Mūsų Lietuvos” ir taip negalėsi skaityti šių 
patarimų. Nebijok užmokėti savo skolų. 
Drąsos.

2) Durante a exposição dos países báiticos em São 
Paulo eu vi um moço do qual gostei muito, mas o 
problema é que não podia reconhecer se ele era li- 
tuano, estoniano ou leto. Também mandem, por fa
vor, o endereço dele. MOÇA ESPERANÇOSA DO 
PARQUE SÃO LUCAS.

Se você está realmente interessada neste 
rapaz, mande-nos alguns dados característi
cos para que possamos identificá-lo. Pois na 
exposição havia muitos rapazes interessantes 
e não sabemos de quem você está falando. 
Quanto ao endereço, nossos detetives particu
lares se encarregarão de encontra-lo.

Ar manai, kad Pietų Amerikos jaunimas turė
tų artimiau bendradarbiauti?

Taip, būtų labai'gerai, kad artimiau bend
radarbiautų, ir nemanau, kad tas yra sunkū, 
nes susisiekimas neblogas, noras bendradar
biauti yra didelis, ir tas galėtų įvykti kasmet, 
atostogų metu, ir per ryšininkus, kurie susi
siektu, kada tik įmanoma.
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3) Aš esu vyresnio amžiaus žmogus, bet mielai skai
tau „Jaunystės Aidą” ir „Mūsų Lietuvą Mažiesiems” 
Bet mane sąžinė graužia, kâíhgal negerai darau tuos 
puslapius skaitydamas, nes jie rašomi vaikams ir 
jaunynui. XYZ.

Šie puslapiai paruošiami visiems. Kadangi 
taip yra, galite ir toliau skaityti, kaip sakoma 
portugališkai, „Por que estas seções, alegram 
os corações”. Jeigu Jums patinka, sveikinam.

4) O meu aniversário nunca parece na página „Mū
sų Lietuva mažiesiems”. Estou cansada de esperar.
14 ANOS^.__ _________ ___

Nóes não sabemos a data. Apesar de ser
mos astrólogas, não podemos adivinhar tudo. 
Por isto não demore em mandar-nos a data 
para a redação do ML. E como presente lhe 
enviaremos um horóscopo exclusivo.

5) Acho alguma falta no horóscopo, pois durante a 
semana na qual as Mmes Teresa e Helena falavam 
sobre dor de dente, eu estava com gripe; a na sema
na seguinte eu procurava solidão, e o conselho era 
de procurar companhia.-BARBORA.

Qperida Barbora: Não se preocupe quanto 
a isto. Pois as vezes os astros se enganam. 
Quem sabe se quando você estava com gripe, 
o dente não estava doendo também? E quan 
do encontrou solidão, cansou-se de ficar 
sozinha e procurou companhia?

Se sua carta ainda não foi respondida nesta edição 
tenha calma, não desanime, pois nesta semana re
cebemos milhares e milhares de cartas, a coluna é 
pequena e os espaço é pouco para responde-las to
das de uma vez.

Continuem escrevendo para a redação do Ml.. 
Mme Teresa e Mme Helena sempre acham solu
ção para seu problema, seja qual foi: amoroso, 
social, familiar, financeiro, culinário, beleza....

Živilė gyvena Barra Funda, São Paule, USP 
studijuoja istoriją, dėsto lituanistinėje mo
kykloje, dalyvauja literatūros ratelyje. Jos 
poezija lietuviškai ir portugališkai jau kêl& 
kart pasirodė Mūsų Lietuvoje.

HORÓSCOPO

CARNEIRO
A semana poderá ser boa para trazer ovelhas 

desgarradas ao rebanho. Procure ser bondosa (o) 
para com os outros.
TOURO

Se você fòr passar o fim de semana na montan
ha cuidado com o sol: não parece mas é forte. 

GÊMEOS
Concentre-se no trabalho doméstico ou outras 

tarefas necessárias antes de se sentir livre.

CARANGUEIJO
Lembre-se: o calor da areia ajuda a emagrecer 

as ondas do mar servem como massagista, o sal re
vitaliza a pele. Assim neste verão não perca tempo, 
passe as férias na praia.
LEÃO

O período é favorável às diversões principalmen
te à noite.
VIRGEM

Se você se sente só ,dê uma festa em sua casa 
e convide seus amigos.
BALANÇA

Os astros aconselham aos nativos dêste signo 
usarem esta côr para dar sorte: vermelho beterraba. 
ESCORPIÃO

Os astros desejam felicidades para quem faz ani
versário em novembro e nascem sob êste signo. 
SAGITÁRIO

Confie em si próprio (a). Não se preocupe com 
que os outros dizem.
CAPRICÓRNIO *

Ótimas relações com pessoas nascidas sob o sig
no de Touro.
AQUÁRIO

Resolverá seus problemas de maneira brilhante 
e imprevista. Aja com certo cuidado.
PEIXES

Na vida diária procure ser mais paciente e não fi 
que irritada a-tòa.

sr xpmnros
ZTíAS TAU WTIN/<A"\
\MOKV KLODE ? )

í ir/A/Mg )
x. /

(SKAIČIAVIMAS)

---------

V'" \\ z J
M ATI KA XXXrk'’

l N£. MAO.'j
-------- — ’sL y

---- y
(TAI PASAKYK TU J

f (Z S|

'SALDAINIAI... i 
áarzjwo .

„ UW)
s__ < \ ( į / /

v \ i (P £6/72

7



METAI BAIGIASI. AR JAU ATS! LYGI NOT UŽ „MŪSŲ LIETUVA“ ? ? ?

IŠKYLA Į STA. ISABEL . ..
Kitę sekmadienį, lapkričio 19 jaunį 

mas trauks ipp.Valavičių vasarvietę,į 
Sta Isabel.

Registruotis Ze linos parapijoje iki 
lapkočio 12 dienos. /

Visus tautiečius, kurie gašėtų nuvež 
ti musų jaunimą prašome užs’s regisi ruo 
ti irgi Zelinos klebonijoje.

Sesi „ Ramovės" nariai a- 
pie tą laikę turi gimta
dienius. Tie bus tinka
mai atšvęsti iškylos me

tu. Bus proga ir pasirinks 
minti, ir pasimaudyti ir da 

lyvauti jaunimo susitelkime 
bei Mišiose.

Už geriausia ir gardžiausią „chur
rasco" mokėsit tik 5 kruzeiriukus
„Ramovės" Jaunimo Vadovybė

JŪS GALIT JUOS IŠGELBĖT
NUO GRESIANČIOS MIRTIES, 

TUOJAU PAT ĮSIJUNG
DAMAS! TUOJAU 11

NUSTEBINOM LIETUVIŠKA PASAULI 
PRIEŠ SEPTYNETĄ METU!

Taip labai nustebinom, kad Čikagoje ei
nąs dienraštis DRAUGAS persispaudė foto
kopijos būdu M. Lietuvos pirmo^puslapio tą 
dali,kur tilpo sensacingas PALKongreso 
repgėju skelbimas. Tam garbingos musu ko
lonijos istoriniam įvykiui prisiminti jsidedam 
iš DRAUGO iškirptą dokumentaciją, apgai - 
lestaudami, kad busimojo PALKongreso ren. 
gėjai nieko panašaus nebesugalvoja.

DRAUGAS. 1965.V.1. Čia matyti vienas Sao Paulo lie
tuvių alaus šventės šventėjų.

Brazilijos lietuviai pralenkė viso pasaulio lietuvius, nes jie surengė ne pikniką, bet Alaus šventę, apie 
tai paskelbdami "Mūsų Lietuvos’1 pirmame puslapyje. Gaila, nepasakyta ar ta švente bus pastovi ir 
Įdek šveatg ėvenči^ą tai alaus itaesti.

JI V i ÍAD&K0S (Tęsinys iŠ 4 p

Lietuviu dalį sudarė tautiniai audiniai 
rūbai, juostos, staltiesės ir kiti patiesalai , 
medžio raižiniai, metalo, gintaro ir kerami
kos dirbiniai, toybos paveikslai, siuvinėti 
kilimai, margučiai ir daug kitu smulkių dar
belių.

Čia buvo pavaizduota S.Paulo lietuvių 
veikla, II Pas. liet, jaunimo kônxgresas,tau 
tiniu šokiu šventė foto nuotraukomis, diagra 
momis, gausybe atviruku iš Lietuvos, statisti
ka, žemėlapiais ir leidiniais.

Kai dauguma taip vadinamo neutraliojo 
pasaulio tautų šiuo metu gyvena bolševizmo 
propagandos įtakoje, kurios neišvengia nė 
laisvųjų tautų viešoji opinija,ir todėl nedaug 
kas benori išgirsti pavergtųjų pagalbos šau 
kiantį balsą, tokia paàoda, kaip čia surengtoji 
gal beliko poveikiausias būdas atbukusiai pa
saulio sąžinei pažadinti. Šia prasme mūsų pa
roda buvo svarbi ir reikšminga.

Prie eksponatų pridėti parašai, budinčiųjų 
paaiškinimai supažindino parodą lankančius 
su mūsų tautų kultūra, supraeitimi ir dabarti
ne padėtimi, kurioje žmonėms yra atimta po
litinė, relginė, kultūrinė ir ekonominė laisvė. 
Brazilų visuomenės simpatijoms laimėti buvo 
rodomos skaidrės, rodomi mūsų taut, šokiai 
ir daina. Ir reikia pasidžiaugti, kad lankyto
jai paroda buvo labai patenkinti ir tai įrodė 
įrašydami lankytojų khygon labai palankius 
komplimentus, pagyrimus.

/

Būtų per ilga išvardyti visus ir visas pridė
jusius ar tai našlės skatiką, ar ir didelę duoklę! 
tą parodą ruošiant. Jie gal atpažins save že • 
miau išvardintose organizacijose. Tebūnie jie 
visi pavyzdžiu ir paskatinimu kitiems dalyvau
ti sekančiuose kultūriniuose mūsų parengi -

Esame tikri, kad visi pasidarbavę parodos 
labui jaučiasi patenkinti, atlikę vertingą vi
suomenini. kultūrinį darbą. O kachparoda ga
lėjo įvykti, tai reikia būti dėkingiems:

S. Paulo miesto prefektūrai davusiai patal
pas parodai; Pabaltijo Valstybių Komitetui, 
Musų Lietuvos redakcijai, šv. Kazifmiero pa
rapijai su jėzuitais,Šv.Juozapo parapijai su 
rapijai su jėzuitais,sv.Juozapo parapijai su sa
leziečiais, Bendruomenės ir Aušros chorams, 
literatūros būreliui, tautinių šokių ansambliui 
Nemunas su Žilvičiu, eksponatų skolintojams 
jos tvarkytojams, budėtojams ir lankytojams 
Visiems, visiems labai dėkinga,

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Taryba 
Zenonas Bačelis

Tarybos pirmininkas

8
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PENKTOJO P. AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESO Ž8NS&S

Šį puslapį tvarko informacinės komisijos pirm. kun. P. Gavėnas

torės darbą. Publika ją gerai pažįsta^bet bu
vo priminta, kad ji daug savaitgalių paskyrė 
lietuviškiems reikalams, vietoj ieškot tik sau 
pramogų. Buvo rinkta II PLJK .atstove.

Paskutinioji ir turbūt jauniausia kandida
tė tai Vilma Jušinskaitė, Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choro atstovė iš Zelinos. Ji,

Pristatė septynias kandidates.

PALKo Kongreso lietuvaitės vakaro įvai
rios programos žiūrėti atėjo virš 200 žmo
nių. Programą pravedęs finansų komisijos 
pirmininkas Jonas Valavičius įžanginio žo
džio metu pastebėjo, kad gal pirmą kartą is
torijoje yra daugiau programos dalyvių negu 
žiūrovų. Iš anksto padėkojo Kongreso lietu
vaitės septynioms kandidatėms, sutikusioms 
platinti „balsus” ir skatinti Kongreso mintį 
lietuvių tarpe.

Meninę dalį pradėjo Reginos Bagdžiūtės 
mokomas Žilvitis. Keturi berniukai pašoko 
Mikitį (Lazdinį) ir labai nuotaikingą Lenciū
gėlį. Šustą (kaip ir Mikitą) šoko vidutiniųjų 
grupė, pagerbdama kun. Hermaną Šulcą,prieš 
porą savaičių sugrįžusį iŠ keturių mėnesių ke
lionės po Šiaurės Ameriką, Meksiką, Kolum
biją, Venezuela ir Braziliją.

Klaudijus Dilys gražiai perskaitė žilvitie- 
čių sveikinimą, pabrėžiantį Zelinos jaunimo 
ilgesį kun. Šulcui išvykus ir džiaugsmą jam su
grįžus. Jaunasis kunigas trumpai paminėjo 
kad Š. Amerikoje dirbo lietuvių jaunimo sto
vyklose ir lankėsi daugelyje JAV lietuvių 
kolonijų, prašydamas talkos Brazilijos studen
tijai. Vienur atskiri žmonės, kitur būreliai 
sutelkė ir pažadėjo toliau telkti stipendijas 
lietuviškam jaunimui. Stipendijos bus duo
damos Brazilijos Lietuvių Bendruomenės var
du. Apie tenyksti jaunimą kun. Šulcas, prasi
tarė, kad yra tėvų, kurie savo vaikus į lietuvis- 
ką šeštadieninę mokyklą automobiliais veža 
net tris valandas, kad paspėtų į pamokų pra
džią 8 vai.ryto, laukia mokyklos pabaigos 
pirmą valandą, ir tada vėl 3 val.grįžta namo. 
Todėl Amerikoje yra tiek daug jaunimo, mo-
kančio gražiai lietuviškai. Prašė neužmiršti - 
reikalo ir padėti kun. A. Bendoraičiui,dirban- H 
čiam tarp Rondonijos indėnų. T

Atidarius sceną, pasirodė žaliomis raidė- fg 
mis ir juostų užrašas „Nemunas - Brazilija JT 
neštas IV Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių O 
šokių šventėje Čikagoje liepos mėnesį. Nemu- J 
no šokėjai, prie kurių prisideda ir žilvitiečių, O 
pašoko Gyvatarą, Ketvirtainį, Čigonėlę, nau- jf 
jai išmoktą Audėjėlę ,ir Malūną. Akordeonu O 
lydėjo Reinaldas Putvinskis. Grupei vadovau- j[ 
ja Jonas Lukoševičius. Kadangi scena buvo O 
labai slidi, šokėjos Šoko basos - tai žiūro- 
vams buvo neįprastas reginys. Šoko sklan- W 
džiai, šypsodamiesi, beveik visai tobulai. 'T

Tarp pasirodymų PALK komiteto narys D 
Jonas Bagdžius priminė prie scenos išstatytas X 
PALKo loterijos premijas. Pagaliau, trečioji O 
programos dalis: 1

Kandidačių pristatymas P
Aldona Valavičienė supažindino publiką p 

su septyniomis mergaitėmis, turinčiomis 17 %? 
arba 18 metų, kurių kiekvienai buvo įteikia p 
virš tūkstančio balsų, kuriuos iki Kongreso M* 
stengsis išparduoti. Kuri daugiau parduos, ta p 
taps Kongreso lietuvaitė. Kai kurios atstovau- J 
ja atskirą bairą ar organizaciją.

Angela Maria Pladas, didelės firmos sekre
torė, atstovauja São Caetano miestą. A. Va- 
lavičienė ragino São Caetano lietuvius ją rem
ti, kadangi ji neina kokios nors kitos organi
zacijos vardu. Kandidatė, vidutinio ūgio švie
siaplaukė, dėvėjo geltoną suknelę, prie kurios 
tiko komiteto vardu įteiktos rožės.

Vilą Anastácio, tuo pačiu ir aplinkinius 
Lapos bei Pompėjos bairus atstovauja Célia 
Jambas, energinga studentė, vakaro proga dė
vėjusi vėliausios mados plačią suknelę ir ilgas 
baltas kojines.

„Nemuno” tautinių šokių sambūrio var
du išėjo Claudia Pratalytė, gyvenanti Brookli
ne. Kaip dalyvė, buvo nuvykusi į Jaunimo 
Kongresą ir visur kartu su Brazilijos jaunimo 
grupe dalyvavo. Jai pasirodžiusx nemuniečiai 
kėlė triukšmą, palaikydami savąją kandidatę. 
Claudia, kuri pagal giminystę turi 1/4 lietuviš
ko kraujo, supranta lietuviškai.

Ketvirtoji kandidatė - Silvânia Aradzen- 
ka. Gyvena Zelinoje, priklauso Nemunui ir 
lanko lituanistinę mokyklą. Paaiškina, kad ji 
yra Lietuvių Sąjungos Brazilijoje kandidatė. 
Jos balta suknelė gražiai atrodė scenos pro
žektorių šviesoje.

Ūgiu pati aukščiausioji kandidatė, dėvinti 
lelijavą suknelę, kilusi iš Pari - Silvana Meš
ka Fideli. Jos tėvui italui A. Valavičienė pa
dėkojo, kad leidžia mergaitę dalyvauti lietu
viškoje veikloje ir skatinti lietuvius dalyvauti 
Kongrese. Nors ji lietuvių tarpe ligi šiol nebu
vo pažįstama, bet jai pasirodžius scenoje žiū
rovai gausiai plojo.

Žilvičio sambūrio vardu pristatyta Laima 
Vosyliūtė, gyvenanti Vila Beloje. Ilgametė 
žilvitietė, ateitininkė, šiuo metu dirba sekre- 

kaip ir kitos organizacijų kandidatės, tikisi, 
kad susilauks pagalbos iš saviškių, nes reikia 
išplatinti daug bilietų. Vilma yra jauniausia 
choro dainininkė, dalyvauja ir Žilvityje.

Po programos ,užtrukurios beveik dvi va
landas, dalyviai susėdo prie stalų, kuriuos 
pardavinėjo nenuilstąs Petras Šimonis. Šo
kiams grojo trisdešimt trijų apsisukimų per 
minutę greičio orkestras. Buvo skanėstų ir 
užkandžių vaišės bei loterija PALK ruošai 
paremti.

Kandidačių suradimu daugiausia rūpinosi 
Jenie Baltušienė ir Joana Satkūnaitė.

Dėl lietaus, PALKo naudai rengtas kermo
šius neįvyko. įvairūs asmenys jau buvo sudė
ję Kermošiui reikalingų dovanų

Būna visaip...

Vienas jaunuolis, mėgstąs fotografijos me
ną, po Kongreso lietuvaitės vakaro pasakė, 
kad jau nebegalįs fotografuoti, nes nuo mer
gaičių grožio perdegė elektrinis šviesos apara
tas.

Kadangi PALKo komitetas tik keletą mi
nučių prieš programą sugalvojo pakviesti pro
fesionalą fotografą, bet nė vieno taip greit ne* 
rado, juodas baltas fotografijas spaudai trau 
kė dvasiškis, kuriam nebuvo duota progos 
publikai pasiaiškinti, kad gražuoles fotogra
fuoja dėl grynai žurnalistiniais ne asmeniš
kais t&slais.

KOMITETAS DĖKOJA

V-to PALK finansų komisija reiškia gilią 
padėką p. Aleksandrui Bumbliui, atliekan
čiam nemokamai visus Kongreso spaudos 
darbus.

TENELIEKA NÊ VIENO LIETUVIO BE PALK-o „TALKOS BILIETO'

DAR R É I K I A TALKININKU !

PALK Finansų komisija praáõ vim geros valios tautfâs priekį^ 
IŠPLATINTI PAL KONGRESO TALKININKU BILIETUS. Reikia 30 
talkinMų, kurie parduotų tik po PALK TALK9NINKIJ IWW& 
LĘ. Savanoriai, pasirodykite?

PALKO T A L K I N i N INKŲ LOTERIJA

IŠEIS PCR PIRMĄJĄ 1973METŲ VALSTYBINE LOTERIJĄ.
PRAMATYTI TOKIE FANTAI: .

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

premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZORIUS-TV PORTÁTIL
“ .BATEDEIRA
“ STALO SERVIZAS • FAQUEIRA
" ARBATOS SERVIZAS • JOGO DE CHA
° JOGO DE CANETAS
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MUSU PADANGĖJ

São Paule yra daug lietuvių, 
baigusių aukštąjį mokslą - uni

čioje Parque das Nações buvo pa- S
krikštyta Luciana Klimavičiūte,
Viktoro ir Joanos Klimavičių dūk-, 
té, gimusi rugsėjo 25. Krikšto té- 
vais buvo Jonas ir Natalina Klima- K 
vičiai. _ . ,

versitetus. Gruodžio 8 dieną,penk už komimizsms aukas,
tadienį, 21:00 vai. rengiamame- Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
tinę lietuvių akademikų vakarie- 10:30 vai. São Paulo katedroje

Šio „Musų Lietuvos0 numerio

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

nuolatiniai laikraščio skaitytojai, rėmė
jai, ištikimi Moinho Velho apylinkėje jo 
išdalintojai.

Labai dėkinga ML administracija

_____

"si; MARMA IR ANTANAS KUČINSKAI

ne (restoranas bus praneštas ve-' bus pamaldos už komunizmo au-_ &Í 
liau). Kviečiami dalyvauti ir tie, kas visame pasaulyje, už vėles

, kurie šiais metais baigs fakultė^ brazilų, kurie kovojo už krikičio-^g’ 
niškąją kultūrą ir taip pat už ko- 
munizmo pavergtas tautas. Mi
šias ruošia TFP, kuri kviečia lie
tuvius gausiai dalyvauti, kaip ir 
kasmet.

tus. Norintieji užtikrinti sau vie
tą prašomi kreiptis j inž.Gražvy- 
dą Bačelį (tel.256-7867), adv.Al- 
girdą Sliesoraitį (tel.61-6^72) ar
ba į chem. Alfonsą D.Petraitį (tel
65-3286.

Šį šeštadienį Santo Ivo bažny
čioje, Ibirapueroje, susituokia Ve
ra Lúcia Tatarūnaitė su Clovis 
Francisco Contantino, jinai Jono 
ir Veros Tatarūnų duktė. Abu 
šiais metais baigia Escola Paulis
ta de Medicina fakultetą; jis gy
dytojo, o ji fonaudologijos kur
sus.

FaMkštyta
Sekmadienį Šv.Antano bažny-

Lapkričio 1-2 dienomis Ramo
vės jaunimas stovyklavo Parana- 
piacaboje: kepė duoną, virė, išky
lavo. Buvo susikaupimo vakaras 
su išpažintimi. Naktį užklupo lie
tus: berniukai šlapi grįžo namo 
dar naktį (nes tingėjo griovelius 
iškasti), o mergaitės smagiai ir 
sausai miegojo. Nežiūrint lietaus, 
jaunimas vėl prašo naujos iškylos, 
pajutęs, kad naudinga patirti ir 
nepatogumų. Iškylai vadovavo 
kun. Hermanas Šulcas.

V P ALKO TALKININKAI IR LAIMĖTOJAI

Kongreso lietuvaitės vakaro proga įvyku
sioje loterijoje laimėjo: 1) Jonas Butkus,2) 
Petras Bareišis, 3) Pranas Šuk$s.

Naujųjų metų laikotarpiu išeisiančios PA 
LKo loterijos bilietus įsigijo: Antanas Baiso
kas, Petras Lasas, Juozas Rudzevičius, Elena 
Lašas, Konstancija K. Atkočius, Aida Geive- 
lis Costa, Pranas Geivelis, Anelė Vidžiūnas, 
Valeino Basys - visi iŠ V. ANASTACIO

CASA VERDE loteriją parėmė Janina 
Laikauskaitė ir Antanas Zaluba po 10 kr.

PA L
kongreso

ŽINIOS

VISADA
YRA

AŠTUNTAME
PUSLAPYJE

PENHA LIETUVIAI
Penha ir apylinkėje gyvena nelabai daug 

lietuviu. Kai kurie ju 'yra sulaukė gražaus am
želio. Pavyzdžiui:

ONA KUREIKEVíClENÉ,Jardim popu
lar, jau turi 82 metus,o yra vikri, aiškaus pro 
to, šviesių'akiu, sukasi po virtuve virdama vai 
to,šviesiu akiu, sukasi po virutve virdama val
gius. Mat duktė siuva batus, turi labai daug 
darbo, tai mamytė mielai jai padeda.

Ten pat gyvena IPOLITAS BARAUSKAS. 
Jam irgi jau 81 metai. Ir jis dar vaikščioja dar
buotis i*'metalurgijos fakbrikg (R.dos Cravos 
200), nors jj yra atidavęs sūnui inžinieriui. 
Neseniai mirus jo žmona Ona Kairiūkštytė 
Barauskienė irgi buvo sulaukus 74 m. am
žiaus.

Pireš metus mirusi Magdalena KAROSIE 
NÉ buvo 77 metu amžiaus. Jos sūnus GIN
TAUTAS KAROSAS turi spaustuve, du mo
dernius linotipus, automatiškai sumokančius 
raides skelbimams ir knygoms (R. Toledo 
Barbosa, 150, Belém).

Jaunoji karta yra labiau išsimokslinusi i 
tui geresnius darbus, tarnybas, statosi gra

sesnius namus. Taip šiais metais Konstanti
nas JENCIUS pasistatė erdvius puikius na
mus Guarulhos priemiestyje.

Krautuvininko Alfonso URBONO dukte
rys ir sūnus turi geras tarnybas ir studijuoja 
universitete.

Be abejo rasim ir kituose bairuose pana
šiu prasimušusiu šeimų. Penha apylinkėje 
gal mažiausiai tokiu tikėjomės.

DÍL S. AUÜNAS

AUKOS IR RINKĖJAI
Dainą '‘Linelius raunu ne viena 

prisimenant
Aukoj! dešimt per dieną,
Aukoj! per dieną,
Bet tiem rinkėjam vfs kažko trūksta, 
Kažko vis negana. J ■

Kai duodi maža, neramu,
Kai duodi dangei, neramu, 
O kad taip imtų ir neateitų 
Nors kartą i naimus.
Kad pasitiktų pakely, 
Tartų: neduok, jei negali.
Kad negrasint. .ų eit j namus>
Bučiau tada

IEŠKOMI ŠIE ASMENYS:

VABALAS, Josė-Juozas. Jo ieško Ameri
koje, Cicero Mieste gyvenąs Vabalas.

Čiulada, Albinas. Jo ieško kunigas Valkavi 
čius, Boston, Mass, USA.

SJRB ANAVIČIUS, Juozas, iš Radviliškio. 
Ieško žmona, gyvenanti Lietuvoje.

PETKEVIČIUS, Antanas. Ieško Kaliforni
joje gyvenąs Antanas Pinkus.

RADIONOFF. Ieško Radionovas, Vokieti
joje.

NAVICKAS. Antanas. Ieško Sandanavi- 
čius, Brooklyn, N.Y. USA.

Ieškomieji patys, arba ju gyvenama vieta 
žinantieji malonėkit pranešti kunigui H. Šul
cui, kuris dar ši menesi sugris iš Amerikos. 
Galima patelefonuoti Zelinos Klebonijai.tel.: 
63-59-75.
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