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Brazilijoje

perėmimo, tai yra ateinančių
metų kovo 15 d. vietos politi
nė padėtis bus visai normali
ir rami.

— Lapkričio 15 dieną viso
je Brazilijoje įvyks rinkimai
j parlamentą ir senatą. Rinki
XXX
muose dalyvauja tik dvi par
tijos — ARENA ir MDB.
Lietuviams patartina balsuo Plačiajame Pasaulyje
ti tik už ARENA partijos kan
Naujausios žinios iš Londo
didatas, kurie rodo didelį pa no skelbia, kad Sovietų Rusi
lankumą Lietuvos ir lietuvių
ja pasiuntė keturias kariuo
tautos aspiracijoms.
menės divizijas j Komunisti
nės
Kinijos pasienį, kad susXXX
prins rusų—kiniečių pasienio
— Brazilijos karo laivynas už apsaugą.
sakė keliasdešimt įvairių rū
XXX
šių karo laivų, kaip mažųjų
kreiserių naikintuvų pajūrio
— Urugvajuje vėl prasidė
apsaugos mažų laivelių vietos jo streikai, kurie kelia nema
laivų stefeybos įmonėse.
žą susirūpinimą
valdžios
sluoksniuose
Urugvajaus
vy
XXX
riausybė mano, kad tų strei
— Respublikos Prezidento kų organizatoriai yra komu
Castelo Branco įsakymu įli nistei, kurie gauna stam
etos armijos 5 generolai ir ke bius atlyginimus iš Sovietų
lėtas pulkininkų perkelti į Rusijos ir Komunistinės Ki
nijos
atsargą.

XXX
— Grįžęs iš Š. Amerikos
Brazilijos Planavimo ministe
ris Roberto Campos pareiš
kė, kad daugelis amerikiečių
industrialų sekančiais metais
padidms savo kapitalų invés
tad jas šioje šalyje Esą, šiuo
meto Brazilija įgijo dide&į pa
sitikėjimą užsieniuose dėl sa
vo sveikos ekonominės poli
tikos.
x x X

—- Vietos laikraščių žinio
mis, Brazilijoje labai trūksta
įvairių rūšių specialiau ir
kvaiiKkuotų darbininkų. Fe
deralinė Brazilijos valdžia ar
timiaaaiu laiku numato smar
kiai praplėsti amatų mokyklų
ir specialių kursų tinklą viso
je šalyje.
XXX

— Vietos spaudoje pradėta
plačiai rašyti apie buvusių
prezidentų Juscelino Kubitsehek ir João Goulart turtų
nusavinimą. Būsiąs nusavin
tas tesas jų turtas, kiurį jie
įsigijo nelegaliu būdu būdami
valdžioje. Šį reikalą greičiau
šiai spręs naujai išrinktas
lapkričio 15 dieną vietas par
lamentas ir senatas.

XXX

- ÍVIIIME

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
nistinės Siaurės Korėjos kaoiuomenės dalingai bandė įsi- • je steigimo reikalas kilo dėl
besiplečiančio tuo laiku Ketu
veržti į Pietų Korėjos terito
piją bet buvo pastarosios ka viškų mokyklų tinklo Organi
suojant lietuviškas mokyklas
riuomenės dalinių atremti.
būtinai reikėjo turėti tokią
organizaciją, kuri oficialiai
XXX
jaa globotų išlaikytų ir jomis
— Komunistinėje Kinijoje rūpintųsi Jau pat pradžioje
vyksta aukštų kariuomenės apie L. S, B, susigrupavo ke
vadų varžytinės dėl valdžios. Ii šimtai prie jos priklausau
Diktatorius Mao Tse Tungas čių organizacijų narių. Nuo
deda pastangas kad ta savi pat įsisteigimo dienos Lietu
tarpio kova sušvelninti, bet vių Sąjunga Brazilijoje labai
tas jam sunkiai sekasi.
gyvai pasireiškė mūsų koloni
jos
veikloje Kas mėnesi,
XXX
punktualiai, buvo daromi Vai
— Š. Amerikos parlamen dybos posėdžiai. Svarstomi
tas priėmė įstatymą, pagal įvairūs svarbesnieji lietuvių
kurį moterys tarnaujančios kolonijos reikalai Visos lietu
kariuomenėje galės turėti ge viškos mokyklos .-ąjungos glo
boję pradėjo dar daugiau pro
nėrolo laipsnį.
gresuoti taip, kad po kelių
XXX
metų penkiose São Paulo lie
— Dvylika Pietų Amerikos tuvių mokyklose mokėsi keli
valstybių pasisakė už suorga šimtai lietuviukų — berniukų
nizavimą Tarpamerikoniškos ir mergaičių. Tai buvo tikras
Karinės Jėgos taikai palai lietuviškas atžalynas, į kurį
daug vilčių dėjo visa mūsų
kyti
kolonija.
XXX
Kaip visada taip ir tais lai
kais, visą lietuvišką veiklą
— Italijoje kilo dideli pot
sąmoningai ir nesąmoningai
vyniai, kurių pasėkoje buvo
trukdė tie žmonės, kurie pa
nutrauktas susisiekimas tarp
tys nieko nesukūrė nieko ne
šiaurės ir pieėų Italijos. Per
padarė ir tik stebgė&i kriti
potvynius žuvo kelios dešim
kuoti
kišų darbus. Tat jau
tys žmonių ir tūkstančiai gy
toks amžinas palinkimas, ku
ventojų liko be pastogės.
ris pasireiškė ne vien lietu
vių išeivių tarpe, bet taip pat
ir kitų ateivių aplinkoje.

— Iš Paryžiaus pranešama,
kad dešimts Kubos baleto šo
kėjų, kurie dabar gastroliuoja Prancūzijoje, paprašė pran
cūzų valdžios politinės glo
bos, Prancūzų Svetimšalių
Departamentas suteikė jkems
laikiną leidimą 15 kai dienų
pasilikti Prancūzijoje. Numa
tomą, kad vėliau jiems bus
duotas leidimas apsigyventi Labai Svarbus Pranešimas
Prancūzijoje tolimesniam lai
S Paulo lietuvių vhuome
kui
nės susirinkimas, šių metų
XXX
rugsėjo 18 d išrinko (Kemite
tą, pavesdamas jam ypatingą
— Spaudos žiniomis Sovie uždavinį atlikti Šio mėnesio
tų Rusija dabartiniu laiku už 3 d. įvykusiame posėdyje, Ko
laiko apie 30 divizijų kariuo- mitetas aptarė Brazilijos Lie
meoės satelitinėse Europos tuvių Bendruomenės atgaivini
valstybėse. Daugiausia (apie mo, mūsų kolonijos lietuve
20 divizijų y«ra Komunistinė kos vieningos veiklos atstaty
je Ryfių Vokietijoje ir Vongri mo reihahus ir nutarė imt s
joje. Lenkijoje yra tik dvi di iniciatyvos sušaukti visų lie
vizijas Sovietų Rusijos» ka tuviškųjų organizacijų valdy
riuomenės
bų narių pasitarimą.
Toks susirinkimas šiuomi
XXX
yra šaukiamas šių metų lap
— Tarp pie tų ir šiaurės ko kr.čio (novembro) 27 dieną
rejiečių įvyko pasienio gin 15 valandą. Dr, V. Kudirkos
kluotas susišaudymas. Komu vardo lietuvių rūmuose, Rua

XXX

— Visos S. Paulo estado
elektros jėgainių bendrovės
sujungtos į vieną vienetą, ku
rių akcijų daugumą turės es
tade valdžia.
XXX

— Būsimas Brazslijos Res
publikos Prezidentas marša
las Costa e Silva, atvykęs į
Rio Grande do Sul estado sos
tinę Porto Alegne pareiškė,
kad jis tikisi, kad iki valdžios

ORGANIZACIJOS REIKA
LINGUMAS

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV ji
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyk
1967 m. vasariomėnesio pradžioje Argentinos sost nėjes
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaigą
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vakaro Šeštadieniais
nuo 9 iki 12 vai
Rua Libero Badaró, 370, Loji, São Paulo,

Lituania, 67, Mokoje.
Mtaloniai kviečiame dalyvau
ti šių veikiančių organizacijų
Valdybų narius:
1) L. K. Šv. Juozapo Ben
druomenės.
2) L K. Šv. Juozapo Ben
druomenės choro,
3) VLIKO atstovybę Brazi
Ojoje
4| Dr. J. Basanavičiaus var
do m los Globėjų Būrelio
5) V. Anastacio Lieė. Jauni
mo Būrelio,§
6) L. K, Vyrų Brolijos,
7) «Aušros» choro,
8) Liet. Katalikų Mokslei
vių Atehininkų.
9) «Žilvičio» tėvų komitetą,
10) Moterų Dr jos atstovą,
11) «Mūsų Lietuvos» atstovą,
12) Liet. Tėvų Jėzuitų Misi

Trumpame laikraščio strai
psnyjie sunku ir beveik neį
manoma nors paviršutiniškai
nušviešti tokios organizacijos
kaip Lietuvių Sąjunga Brazil!
joje 35 metų laikotarpio vei
klą. Tik ėiek galiu pasakyti,
kad Sąjungos gražaus, kury
binio ir našaus darbo laiko
tarpis buvo tarp 1931 šr 1939
metų Tiesa, ir tada buvo pa
sirodžiusių neišvengiamų nei
giamybdų Nekartą buvo ban
dyta šią organizaciją suskal
dyti, užgrobti sunaikinti: Tai
vis biogcs valios lietuvių dar
bas. Bet Sąjungos įsteigėjo
pirmojo Lietuvos Konsulo Bra
zilijoje Dr P. Mačiulio tiesus
tixrai lietuviškas nurodytas
ir pramintas kelias apsaugo
jo šią organizaciją nuo viso
pikto. Tuo ke'iu stengėsi eiti
ir Dr P Mačiulio įpėdiniai
Lietuvos Konsulai pp F ovi
las Gaučys ir Aleksandras Po
lišaiti-. Gal pastarieji du ne
turėjo Dr Mačiulio gabumų
įr energijos bet geros valios
ir jiems netrūko!
1939 m, kilęs pasaulinis ka
ras buvo ne tik kariaujan
čioms šalims bet ir mūsų ko
lonijai tragedija.
Visų pirma kilęs karas nu
traukė visus ryšius su mūsų
Tėvyne Lietuva. Smūgis pas
k-J smūgį ištiko Nepriklauso
mą Lietuvą ir drauge skau
džiai palietė mūsų kolonijas
reikalus Ir Lietuvių Sąjunga
Brazilijoje karo metu pergy.
veno sunkiausius laikus.

(bus daugiau)

jos atstovą,
13)Liet Jaunimo Metų Ko
mitetą,
14) Liet. Kat. Moterų Apašta
lavinto,
15) Liet Sąjungos Brazilijoj
dabartinei vadovybei pareiš
kus neigiamą nusistatymą bei
ignoravimą lietuviškos visu©
menės, kviečiame į susirinki
mą atsilankyti tuos Sąjungos
Valdybos ir paskirus narius
bei jos Revizijos Komisiją, ku
riems rūpi lietuviški reikalai.
Be to, taip pat kviečiami
atvykti visi buvusios paskuti
nės Brazilijos Liet B nės Vai
dybos prezidiumo nariai.
Komiteto pirmininkas
Stasys Butrimavičius
Sekretorius
Aleksas Vinkšnaitis

Nuoširdus ačių parsekusiems užuojautą ir Maldos j
Apaštalaviam Katalikių Moterų Sąjungai bei mokyto į
joms ir mokiniams už paaukotas šv. Mišias už a. a. •
JADVYGOS VALEIKIENĖS
Sietlą, bei visiems tose pamaldose dalyvavusiems.
Valeikų šeima Čikagoje.

VISIEMS, KURIE PAREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ MANO
šeimai, kurie dalyvavo laidotuvėse, septin.
TOS DIENOS '1Š10SE UŽ MULŲ TĖVO UOŠVIO R
SENELIO VĖLĘ, NUOŠ1RŽ1AI DĖKOJAME.
J. JODELIO ŠE6MA

2

MUSŲ

2 nus____________________

1966 Oi lapkričio 10 d

LIETUVA

k h olio, kaip nuo vi ų kitų
užkrečiamųjų ligų.
Pasaulinio garso fizikas, No
belio laureatas Robertas Mil
likan kartą priminė jaunuo
liams atvykusioms jį aplan
kyti Kalifornijos Technologi
jos institute, kiek daug būijo
nų išlaidų pareikalauja alko
holis. Jis pabrėžia, kad alko
holis lengvai veda į įprotį juo
nuodytis Net aodaug j» tege
riant sulėtinama orientacija
ir padauginama automobilių
susidūrimus. Suregistruo ieji
nelaimingi automobilių atsiti
kimai parodo, jóg apie pusė
jų vairuotojų buvo gėrę alko
holio.

J veika tos Reikalai
«Turtingiausias žmogus tas,
kas yra sveikas» Taip sako
ne tik lietuvių bet daugelio
kitų tautų išmintos. Jaunis pa
prastai, savo sveikatos nepai
so, iki uesuserga Jie pilni
energijos, stiprumo, rodos,
kad tokie bus amžinai. Senes
nieji ima rūpintis savo svei
kata Ir kai tok žmonės ima
dažnai šnekučiuotis apie sve
katą, vaistus, gydytojus, tai
jau yra seastelėjimo ženklas;
' Apserga žmonės nuo dau
gybės priežasčių. Kaikuriu
priežasčių ir moderniausioj
medicina dar nesurado, pav.
vėžio
Bet yra ir labai gerai žino,
mų priežasčių. Vienų galima
issisaugoti ir tuo pačiu gali
ma išsisaugoti ligos. Kitų iš
vengti labai ,-unku Jos yra
malonios, viliojančios. Ar daug
kas prisimena, jog be saiki
vartojamas alkoholis yra įvai
riaušiųx ligų priežastis? Jei
taip galvo.ų ir tai žmonės pri
simintų, tai nejaugi drįstų ki
tus kone prievarta versti
gerti?
Dr. Juozas Prunskis «Lai
ve» (Nr 34- 35) aprašo kele
tą žinotinų dalykų
vieną vasaros popietę jis
vaikštinėjo ūkininko sodybo
je skaitydamas knygą Netikė
tai priėjo prie jo jauna ūki
ninkaitė atsiklaupė ant kelių
apkabino kojas ir «rauužiu
balsu pratarė: «Gelbėk! ma
ne!»
•Buvau tiesiog supurtytas
to įvykio ir pasiskubinau ras
ti progą pakalbėti su jos mo
tina. Paklausiau, kodėl jos
dukt-ė tokia nelaiminga? Mo
tina paaiškino, kad mergaitė
nuo mažens tsanti silpnų nėr
vų ir Kad vienai gydytojas
paaiškino jai, kad viso to silp
numo priežastis galėjo būti
ši: tą akimirką, kai buvo pra
dėta jos gyvybė tėvas bu*ęs girtos
Tas viskas mane taip pa
veikė, jog visam gyvenimui
padarė alkoholio priešu Bai-

su juk kad dėl abejotino pa
sismaginimo valandėlės gali
būti stia dytas i iena nors ų/
venimas’ A-r daug tėvų nagai
voja apie tai rengdamiesi Įžieb
ii naujos gyvybės liepsnelę?
Vaikai sudegė — tėvas gi tas

«Vienu metu sudegė gaisre
du vaikui. Jie žuvo tik dėl
to. kad jų tėvas buvo perdaug
girtas ir negalėjo jų išgelbė
ti. Taip pranešė radijas. Deja
girtavimo gaisre žūna ne tik
atskiri asmenys, bet ir ištisos
tautos. Kaip savu laiku vys
kūpąs Motiejus valanči .s išLigoninėse
ugdydamas blaivybes sąjūdį,
gelbėjo lietuvių tautą nuo ai
Aukštas procentas žmo-aių
koholio nuodų, taip ir dabar
atsiduria pamišėlių ligoninėse
reikia ryžtingi sąjūdžio mū
dėl per gausaus alkoholio var
sų tautai gelbėti nuo tų ne al
tojimo. Teko matyti gydytojo
inių kurias gali atnešti perrankose iš alkoholiko lovono
gaueus svaigalų vartojimas
Vienas iš daugelio gražių Lietuvos vaizdeliu
išimtus
kepenis, sugadintas
Priežodis sako, jog «daugiau
cirozes dėl gausaus svaigina
žmonių prigeria stiklelyje, ne
mų gėrimų vartojimo.
Daugiau miršta nuo alkoholio,
garbintojai! Rim’esnis jauni
gu ežeruose»
Norėdami ilgiau išlaikytine
negu nua uzkr. cicmų ligų
roas tokiais tok bodisi, o
sugedusį kokį gyvį laikome
Moraliniai lavonai
nieko negalvojus jaunimas ei
Šalia
dvasinių
jėgų,
girtavi
butelyje, užpylę alkoholiu. Pa
Žmogus yra dvilypis.- jame na savo «vadų* praminamais mas naikina ir sveikatą Dr našiai ir suvalgytas maistas,
yra stipri dvasia, bet ryškus takais ir šunkeliais, Ir skau Haven Emerson, remdamasis, užpiliamas alkoholiu nelei
jp kūnas su savo gyvuliniais dama širdimi tenka pripažin statistikos daviniais Naujorke džia reikiamai perdirbti jį į
polinkiais. Ir kuo labiau kas ti jog tokių liūdnų pavyzdžių nustatė, kad vienu metu ten kūnui reikiamas medžiagas.
svaigina dvasios apsireiški l.etuviuose yra DAUGj
buvo daugiau mirčių nuo ai
(pabaiga 3 pusi,)
mo įrankį - protą, kuo l<a>Alkoholikų pasikalbėjimai
biau girtavimu suparaližuoja
savo valią, tuo labiau arpavai
«Sykį teko dalyvauti buvu
aleksas Kalinauskas
duoja savyje gyvulį ir pads siu alkaholikų susirinkime»
Advokatas
darosi panašesnis j gyvulį — toliau rašo dr. Prunskis,
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
Alkoholio nuodai naikina žmo «Visi to sąjūdžio mariai jau
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
gaus tauriausias dvasios sa buvo atpratę nuo svaigalų.
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
vybes, padarydami žmogų be Jie stengiasi padėti viens ki
valdu moraliniu lavonu».
tam išlikti blaiviais. Keletas
Raštinė:
'
Rezidencijai
jų
pasipasakojo
kaip
jie
pra
Prie dr. Prunskio pastabos
R. Joaquim* Piza, 204
R. 15 de Novembro, 244
dėję gerto Iš pradžių tik sve
4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
Tel. 31 2548
norisi klausti: Kaip turi žiū
čduose, tik iš draugiškumo.
no 14,00 iki 18,00 vai.
rėti jaunimas į tokius visuo Vėliau tokių «draugiškų subu
menės, organizacijos vadus, vimų praliejo jieškoti ir pa
kai regi jos kartkartėmis įkau tys organizuoti. Dar vėliau
Susius? Argi jaunimas ims rim pradėjo geni pavys vieni netai jų pamokymus, pala rimus bepaisydami savo darbo, nei
ar rimtai klausysis jų patrio šeimos, nei sveikatos Paga
RUA COSTA BARROS, 352
tinių graudenimų ar galės liau pajuto jog jų gyvenimas
juos gerbti ir jais did'žiuots, sug iautas ir tvirtai ryžosi at
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
kai žino, jog tie jų mokyto susakyti alkoholio ir tai pada
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
jai yra vargšai alkoholio ver rę vėd pasijuto laimingi»
tų.
indų
bei darbo įrankių.
gai? Vargas tai lietuvių kolo
Kiek lietuviškm šeimų vėl
nijai, kurios inteligentai — pasijustu laimingi, jei liautų
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
šviesuomenė yra alkoholio si girtavę'

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXXIII
(tąsa)

Gera buvo Katrei klausyti
tokių Petro žodžių, tačiau pa
siryžimas, atėjus reikalui, su
siremti su tėvu ruseno širdy
je ir toliau.
Ilgai dar jie kalbėjosi, sva
jojo apie savo būsimą gyveni
mą, o dar labiau džiaugėsi
vienas kitu, žvelgė į akis, ir
šiiose akimirkose išdygo neap
rėpiama laimė.
Pono Skrodekio sveikata ir
savijauta, prasidėjus rudens
darganoms žymiai pablogėjo,
Naktimis ėmė kankinti nemi
gos. rytais —- gebi sąnarius,
laužyti kaulus. Pasibaigė ir
tie kuklūs nemalonumai, ku
riais ponas Skrodskis lig šiol
buvo pratęs prasiskaidrinti

niūrias savo viengugiškos bui
ties valandas: skanesnis kąs
nis, taurelė konjako arba se
nos degtinės, stiklas vengri
no arba mozelio. O ką jau be
kalbėti apie intymesnius šiltų
vasaros naktų ir ilgų rudens
vakarų malonumus! Viskas
baigta negrąžinamai!
Tačiau dar įkyriau negu fi
zinius negalavimus jaučia po
nas Skrodskis moralinį sugniu
žimą Diena iš dienos vis aštrėją santykiai su tarnais ir
chlopais kaip kokios rūdys
graužia jo savimylą bei oru
mą Pagaliau tarnai ir chlo
pai — bala jų nematai! Bet
štai tikra jo duktė! Jau kaip
jis ją mylėjo nuo pat jos kū
dikystės, kaip jis ja rūpinosi

ir kaip laukė jos parvažiuo
jaut! O kai sulaukė iš patpir
mosios dienos nuolatiniai ne
susipratimai ir kivirčai Da
bar jis mato — padarė klai
dą, siųsdamas ją į Varšuvą.
Vilniuje gai ji nebūtų apsikrė
tusi ta chlopomanija ir viso
kių ten Mieroslavskių revoliu
cinėmis sapalionėmis. Ir rei
kėjo dar prisiplakti prie jos
tam akiplėšai įtartinos kil
mės demagogui Plankai 1 Su
kokiu įžūlumu jis puolė aadai
poną Jurkevičių ir jį patį, dėl
tariamo mužikų skriaudimo!
Ypač skaudų smūgį ponas
Skrodskis išgyveno tą dieną,
kai tas chlopomauas Survila
pasikvietė pas save kai ku
rius kaimynus, Pianką ir Ja
dzę o jį, tėvą, aplenkė! Jis,
žinoma nebūtų ten važiavęs,
bet jo honoras nebūtų buvęs
užgautas, Jis taip nesikrims
tų jei ir duktė būtų atmetusi
pakvietimą Tačiau ji. bešir
dė, nepaisė jo įtikinėjimų nei

gražumu, nei piktumu ir veirž
te išsiveržė į tą maištininkų
sueigą! Ten, sako, dalyvavęs
ir tas sutanotas neklaužada
Mackevičius, ir šundaktaris
Dimša. Nieko sau graži kom
panija panelei Skrodskytei!
Svarstydamas visa tai, po
nas Skrodskis taip nervinasi
ir pyksta, kad jam net vidu
rius suka, ir jis nenustygsta
vietoje, kaip sužeistas šernas.
Vieną pavakarę, netrukus
po nepavykusių derybų su
mužikais, kai ponas Skrods
kis jautėsi ypačiai paliegęs ir
sugniužęs. į kabinetą įėjo Ja
dzė. Ji rūpestingai pasiklau
sinėjo apie jo sveikatą, ap
klostė kojas chalato skver
nais ir — kas per gerumas? —
pasiūlė stiprios arbatos su ro
mu Net susigrudino ponas
Skrodskis, ir šilta tėvo meilės
banga perliejo širdį. Paskui ji
pradėjo čiauškėti apie savo
vaikystę apie žaidimus, apie

daugumą nereikšmingų įvykiui
kurie ir ji ima svajingai nu
teikti ir jaudinti kaip gražių
praeities dienų atgiję aidai.
Gražiai moka Jadzė kaip plaš
take skraidyti nuo vieno ant
kito saulėtos savo jaunystės
žiedo!
— Tėveli, ar tu žinai, koks
mano pirmasis apie tave ats,
minimas? — klausia ji, glos
tydama jo ranką
Jis nežino, nes ji niekad
jam to nesakė.
— Aš buvau dar visai mažy
tė Tu sūpavai mane ant ran
kų, o paskui pabučiavai. Ta
vo barzda ir ūsai taip šiurkš
čiai palietė man veidą, kad
aš abiem rankom kibau tau
plaukus.
— Kokia tū buvai nedėkin
ga! — geraširdiškai juokiasi
jis! —- Ir aš nesušėriau tau
kur reikia?

(B. D.)
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Straipsnius irft ^korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Brangus Laisvo Pasaulio Lietuviai
Lietuvių paminklinė koplyčia Amerikos katalikų didžiau
šioje šventovėje, Washington, D C baigta ir pašventinta Vi
si kartu džiaugiamės, kad ir darbas ir jo užbaigos šventė pa
vyko garbingai, paliko ir mums ir Waahingtonui gražių prisi
minimų
Koplyčios misija tik prasideda Daugybė jos lankytojų
iš viso pasaulio skaitys Lietuvos ir jos garsių šventovių
vardus, įsitėmys lietuvių tautos praeities bruožus Koplyčios
turinys iškalbingai liudys apie Amerikos ir kitų kraštų lietu
vių, iš jų gimusios jaunos kartos charakterį ir aspiracijai, Ti
kėkimės, kad Šiluvos Marija, Šventas Kazimieras Vargo Mo
kykla — tas šeimos pareigingumo simbolis, Vorkutos kalinių
malda daugelį lankytojų dabar ir ateityje paragins susimąs
tyti ir ko nors gero išmokti.
Tiesa, kad yra lietuvių neprisidėjusių prie šio paminklo Jo
pasisekimas tuo labiau mums pasako kad sutardami visi kar
tu ir būdami vieningi mes sugebėtumėm sukurti didesnių da
lykų. Šis paminklas mus pačius temoko susiklausymo ir vie
nybės.
Laikas imtis naujų darbų. Koplyčios Komitetas nori kuo
greičiausiai baigti ir paelsutinį darbą: visus aukotojus, ben
dradarbius, aktyvius šventės talkininkus surašyti į nenyks
tančių knygą ir jų vardus palikti ateities kartų atminčiai.
Šiuo visiems pranešame, kad norinčiųjų patekti koply
čios geradarių knygon aukos ir pavardės bus priimamos iki
šių 1966 metų palio (October) pabaigos. Vėliau jokios aukos
nebus priimamos ir nebus galima patekti minėtoa knygon.
Koplyčios Komitetas labai nuoširdžiai dėkoja visiems
Gerbiamiems klebonams ir kitiems kunigams už nuoširdų
bendradarbiavimą, visiems aukotojams, Lietuvos Ministeriui
P, Juozapui Rajeckui ir Poniai, Dr. Stasiui Bačkiui ir Poniai
Pagelbiaio Komiteto nariams Wasbingtone, D. C , kunigui VBudreckui, M. M., muzikantams, solistams, Dainavos, Lietu
vos Vyčių, Alice Stephens ir kitiems chorams bei jų vado
vams ir viarems kitiems bendradarbiams kuom nors prisidė
jusiems koplyôiai ir jos dedikacijos gražiai šventei
Vyskupas Vincentas Brizgys
Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios
Komiteto vardu,

Vieno Cekoslovako Kunigo I pažintis
Esu kunigas darbininkas,
vienas iš šimto kunigų, kurie
turėjo pasidėti sutaną ir užsi
vilkti darbininko rūbais, nes
valstybė rado, kad mes esą
me netinkami kunigiškam dar
bui, Mes nesame mėgėjai, ieš
ką naujų patirčių, nesame nė
pionieriai, kurie atrastų nau
jas pastoracijos formas. Mes
visomis jėgomis nešame kry.
žiu, kurį uždėjo mums ant
pečių.
Mūsų gyvenimas yra be jo
kio romantizmo, Anksti rytą
atsilaikome kas sau Mišias;
vakare po nuovargio našta
sukalbame breviorių, Tas mus
palaiko, Jei ir to nedarytu
me, būtume žuvę. Dvasinio
džiaugsmo, kuris plaukia iš
kunigystės, mes neturime.
Mus nedžiugina tikintieji, kue drauge su kunigu dalyvau

ja liturgijoje Mes negalime
klausyti išpažinčių, sutaikyti
žmones su Dievu. Mes nie
kad nekrikštijame kūdikių.
Mes negalime kalbėsi jauni
mui apie Dievą, nė vesti sie
las šventumo keliu
Ačiū Dievui, dauguma mū
sų dar turi savo motinas. Jos
yra mūsų angelai sargai Jos
mus saugoja nuo vienatvės
pagundų. O toji vienatvė mū
sų beviltiškame žiauriame gy
venime kartais yra nep »pras
tai sunki. Jos dalinasi su mu
mis butu, mūsų kentėjimais ir
mūsų žingsnius pa ydi malda.
Jos mums padeda likti ištiki
miems savo laisvai padary
tiems įsipareigojimams, kai
mes be abejonės galėtume
prašyti dispenses dėl ctaug
svaresnių motyvų, negu tai
daro mūsų broliai Kakaruose»

oinką, kurį išmoko gerbti kaip
«gerą vaikiną».
Daugel e mūsų, kurie būvi,
mą ka-tu su darbininkais skai
to nepaprasta malone, jau da
bar ruošiasi tai dienai, kada
jie vėl galės skelbti Kristų
ne ^ien ty iu elgesiu, bet gy
vu žodžiu, sakydami pamoks
lūs, mokydami katekizmo Jie
dabar išnaudoja tas retas lais
vas valandėles studijuodami.
Jie su didele auka seka teo
loginį sąjūdį, kurį pažadino vi
suominis Bažnyčios susirin
kimas.
Vieną dieną mes Bažnyčiai
būsime dar reikalingi. Šioje
vyskupijoje kasmet miršta
apie 20 kunigų o naujų įšven
tinama tik po 2 Parapijose
dirbančiųjų kunigų amžiaus
vidurki# yra 66 metai Gali
ma jau dabar tiksliai apskai
tyti kada numirs paskutinis
kunigas. Štai dėl ko mes kas
(pabaiga iš 2 pusi)
dien prašome Dievo, kad jis
suteiktų savo Bažnyčiai lais
Girtavimas — praraja
vę, kol mes dar nepasenę.
Keletas iš mūsų, kurie pas
« Didieji sportininkai yra la
bai santūrūs alkoholio atžvil kutiniais metais galėjo grįžti
giu. Kaikurie sporto klubai į pastoracijos darbą, įgavo
griežtai draudžia savo nariams naują pažiūrą j savo artimą.
gerti nors kiek svaigalų, iki Jie pasiryžę dalintis savo gy
jie priklauso sporto koman venimu ir savo darbu su ki
dai
tais Jie iš patirties žino, kad
Šiandien vienas didžiausių pasauliečiai gali save pašven
pasitarnavimų mūsų tautai y tinti savo nuosavu darbu ir
ra paiaikyma< blaivių papro kad jie gali skėlbti Kristų,
čių tiek šeimose, tiek organi Kol jų ^gyvenimas perimtas ti
zacijose, tiek mūsų baliukuo kėjimu ir Kristaus meile Š«ių
se ir visuomeniškuose paren kunigų dvasinė vadovybė įgau
gimuose. Tegu ir šimtus tūks na naujo optimizmo Jie yra
tančių per vieną vakarą žmo pasidarę labai imiūs naujiems
nės sudėtų ant gėrimų stalo, reikalavimams, kuriuos Susi
jie niekuomet neatsvers tos rinkimas etato šių taikų kuni
žalos, kurią padaro mūsų tau gams.
tos karakteriui ir jos kūno
Tas tinka ypačiai vems ku
bei dvasios sveikatai Laikas nigams, kurie yra ilgesnį tai
imtis veiklos prieš nelemtą ką išbuvę kalėjimuose. Kai
įpratimą visu se pobūviuose ku ie iš jų panaudojo kalini
apkrauti savo stalus svaigi mo laiką, eu nepaprastu užsi
nančta’s gėrimais ir visus da degimu ir malonės pagalba su
lyvaujanėius verste versti atdarydami sau labai griežtą
juos gerti Tai būtų pirmas dienotvarkę melstis, mąstyti,
žingsnis.
mokytis kokio nors amato.
Tas padėjo jiems nugalėti nuo
J. K.

Bet kunigiškų pareigų atsisa
kymas jau būtų komunistų
triumfas ir pergalė
Po motinų, kas dar labiau
šiai mus palaiko, tai teologi
nio turinio knygos, kurios ei
na iš rankų į rankas Mes nu
sirašinėjame ištisus skyrius,
nors tas griežtai uždrausta,
nes tai esanti religinė propa
ganda Mes esame lyg vai
kai laimingi, kai mūsų drau
gai Vakaruose parūpina mums
kokią naują knygą. Knygos
mus saugoja nuo dvasinės
mirties ir nuo pamišimo ku
ris daugelio mūsų aptemdo
protą.
Fabrikuose kur mes dirba
me, žmonės žino, kad mes
esame kunigai Daugelis pajų
to simpatijos Bažnyčiai, nes
sutiko fabrike kunigą darbi

bodulį ir neviltį Vienas ma.
no draugas, kuris išbuvo ka.
Įėjime šešerius metus savo
vienatvėje kasdien paruošdavo pamoks ą kurio niekad nie
kam nepasakė. Atvangai jis
kasdien paskirdavo valandą
laiko prisiminti kokį nurs tea
t o vaidinimą, Likusį taiką
melsdavosi, miegodavo ir mo
kinosi mylėti savo sargybi
nius. Dėl to jis įsigijo nepa
prasto n-vasingumo, kuris ats
pindi iš kiekvieno jo žodžio.
Kaip jis. taip ir daugelis ku
nigų galėjo susidaryti naują
požiūrį j komunistus, nes jie
stengėsi su kūnu ir siela juos
nuoširdžiai mylėti. Jie atrado
naują meilės jėgą, kuri pa
verčia broliais net tuos, ku
rie juos kankina ir niekina
Jie žino, kad ironiškas komu
nistų klausimas: «Kur oji mej
lė, kurią Bažnyčia skelbia jau
du tūkstančiai metų?» yra ie<ž
kojimas Dievo, nes Dievas
yra meilė. Joks nuoširdus ko
munistas neatsilaikys jei jis
susitiks veidas į veidą su mei
le. Pasitaiko karta s. kod ko
munistas suranda Dievą slap
ta dėl to, kad jis sutiko kuni
gą darbininką, kuris jį myli
tyloje ir maldoje
Išvertė J Varéoora,
MIC

KANADA

Kanados lietuvių jaunimas,
abiejų parapijų (Toronte) ir
skautų vadovybės pastangų
dėka, yra labai gerai aprūpiu
tas vasaros stovyklomis, Ge
rojo Ganytojo stovykla, įreng
ta šv Jono lietuv ų parapijos
klebono Užubalio pasišventi
mu, talpina nepilną šimtą as
menų, Užtat beveik niekuo
met nėra tuščių vietų Stovy
klauja po vis4 mėnesį.
Pri.-ikėiimo parapija (suor
ganizuota ir va ovaujama Tė
vų Pranciškonų) įrengė kitą
stovyklą tik aje 7 mylias to
liau nuo šios ir sutalpina be
rods apie 250 jaunimo. O 70
mylių toliau yra trečioji sto
vykla, tai skautų.
Visos trys stovyklos turi
gražau > stovyklaujančio jau
nimo.
Montrealio lietuviai irgi įgy
jo stovyklą skautams. Apie
ją smulkesnių žinių dar ne
gauta.

Bolševikai did>žiujasi kad jų
santvarkoj nėra bedarbių, la
čiau Marijampolėj yra moky
tojų su vid riniu išsilavinimu
ir praktini < darbo stažu O
dirbti vidurinėje mokykloj ne
gali, todėl laukia kol pradi
nėje mokykloje bus vieta
Šis dalykas iškilo, kai vie
na bed rbė mokytoja apsiskūn
dė, kad baigusi pedagoginę
mokyklą Marijampolėj, trejus
metus buvusi prad. mokyklos
vedėja Jurbarke, bet ištekėju
si ir grįžusi Marijampolėn ir
mokytojos darb negaunanti.
- Ką darytu? Sąžinė nelei
ūžia man nedirbti - panaudo
ja svariausi argumentą bedar
bė mokytoja, ku is bent tiek
pa -ėjo, kad laikraštis ją už
stojo, no s tuo tarpu bedarbė
mokytoja dar nieko nelai
mėjo.
(ELTA)
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As Eleições Do Dia 15
por AL1OMS FILHO

Dia 15 de novembro próximo estará o povo brasileiro
elegendo seus representantes a cargos legislativos em todo
o território nacional Não é preciso dizer a importância des
tas eleições à nação e a grave responsabilidade que pesa
sobre os que não comparecerem às urnas.
Infelizmente nem todos en- oo uma serie de problemas
earam esta responsabilidade para tornar a nacionalidade
com a gravidade que merece. brasileira soberan i e altanei
É meu desejo, nestes colu ra. Os maus •iementos vão
nas, solicitar aos deseenden sendo afas-ados, dando aos
tos de lituanos no Brasil "ou bem intencionados oportunilituanos naturalizados a com dade de se projetarem O im
parecerem aos locais de vo portante é aproveitar esta
tação e votarem consciente oportunidade e po la em fun
mente, contribuindo, desta cionamento para o bem co
forma para dias melhores à mum.
Pátria onde nasceram e à Pá
Esforça se o presidente da
tria que os reconhece seus Republica pura manter a De
filhos
mocraaa e a Democracia de
Nem sempre, num país, as ve se<r mantida > \em cogita
coisas vão bem Nem sempre, ele em golpe nem em ditadu
todavia, tem o governo culpa ra totalitaDía.
desta desagradavel situação.
É certo que existe uma tur
É preciso que povo e gover ba multb de descontentes Se
no trabalhem em conjunto analisarmos, porém, o descon
para termos um resultado po tentamento dos descontentes,
si ti vo j
veremos que são, em sua
Duas correntes apresentam- grande maioria os cotatentes,
se para disputarem as elei dos dias atribulados, cheios
ções: a ARENA e o MDB, Há de desordens, de greves, de
os que concordam com o go colapsos e de intranquilidade
verno revolucionário e hà os do governo anterior Acostu
que não concordam, Concor mados que estavam com a
dar somente não basta e dis falta de autoridade governa
cordar pura e simplesmente mental e com o gozo ue di
nada resolve É preciso atuar reitos ilícitos, não se dão bent
mas, atuar de modo sadio- com a disciplina e a ordem
Apoter as grandes iniciativas
Fmalizando, quero nova
é grande coisa, sanar os gran mente frisar no meu apelo;
des defeitos é obrigação de votem, mas votem bem. Não
todos. Daí a razão de posi tenho autoridade para lhes di
ção e oposição.
zer em quem votar nem a le
Atravessa o Brasil uma fa genda que devem esco her
se de transição È preciso se Ambas as legendas levam no
renidade e compreensão de mes de brasileiros respeita
todos, Enfrenta o atual gover veis e bem intencionados.

Tavo Istorija
Lietuvos istorija, tai "tavo
paties istorija, jaunuoli, jau
suole Jei nors kiek lietuviš
ko kraujo teka tavo gyslo
mis, tai tas kraujas yra iki
tavęs tekėjęs per šimtus me
tų iš senų senovės lietuvių
tautos šaltinių. Visa, kas vy
ko mūsų tautoje, ir garbė, ir
vargas, ir negarbė bei neišti
kimybės visa yra mūsų tauti
nis paveldėjimas (patrimonio
a®čionai). Todėl turėtų būti
įdomu ir yra svarbu kiekvie
nam raštingam lietuviui pa
nti savo tautos, t. y: savo

paties istoriją, kad žinotu®
nesąs «iš kelmo spirtas». Todėk ir duodam® ištraukų iš
Lietuvos istorijos.

PRASIDEDA SKERSAKIAVIMAI

Kai Algirdas ir Kęstutis gra
žiausiai sugyveno ir drauge
rūpinosi Lietuvos labu, viens
kitam nepavydėdami, viens
su kita nesivaržydami, nei
garbe, nei turtais, tai Algir
dui mirus, nors Kęstutis, ir
galėdamas, pats nepasiėmė
visos Lietuvos sosto, o į jį

METAI

LIETUVAI TĖVYNEI

Jonas Minelga
PAVASARIUI
Pavasari gėlėtas,
Pavasari gražus
1 u, saulės numylėtas.
Pro rytmečio dažus.

Brendi per žalią anką,
t asisupi kleve,
Beri žiedus į ranką
Man, lėkdamas gatve.
Pražydusios purienos,
Pražydo obelis...
Ilgai dar linksmos dienos
Žiedais nuo medžių lis.

smarkūs, kiti lėti, tiesūs a-r
ba palinkę. Kitokį negu gat
vėje ar sporto aikštėje. Tikri
kavalieriai — pasipuošę, bri
liantinu ištepę «garbanas», pa
krikusias ant kaktos, paraity
tas už ausų, arba — šspetė
liai, kaip kareiviu ir studen
tų Akys gyvos, lūpos dirbti
nai patemptos. Vyrukai kaip
reikia!
Saugu pirmą kartą apka
binti ^pečius. Bei padrąsina
muzika, kitos poros. !š artj
visai kas kita! Jauti jėgą ir
nebijai. Girdi žodį ir matai
šypsnį Gyvas svajonių pada
ras — kitoks negu įsivaizduo
ji pirmąjį sav,o šokėją. Pagal
voji, kam reikia tų Bob,Troy
Buvo ir daugiau Vainiaus Fabian kad čia pat tikriausi
rūmuose žmonių, kurie šnai berniukai. Bet grįžus į na
ruodavę į Kęstutį ir Vytautą mus, vėd imi svajoti, gražinti
bei į vjgą jų šeimą. Mat, ai juos va zduotės spalvom No
girduičiai norėjo patys vieni Pėtum, kad jie tau kalbėtų,
valdyti valstybę Kęstučio gi gal būt laišką parašytų, pa
minę jie norėjo nuo aidžios kviestų į kiną.. Kokie tada
būtų jų žodžiai? Keistas mū
pavaryti, nusmelkti.
sų. mergaičių, palinkimas, vis
(Bus daugieu)
pini svajonių vainiką ir dedi
ant galvos kuriam nors įsi
vaizduojama» karalaičiui Tos
Mergaitėms
mūsų pasakos apie karalai
čius
tikriausiai sugalvotos pa
ŠOKIŲ PARTNERIAI
čių mergaičių..,
Si. Yla

Vyresnė mergaitė turi dau
giau progų susitikti berniu
Pavasari auksinis,
Atėjęs čia šilais,
kus. Jaunesnėms -- dažniau
Skambėk aida s tėvynės, — šia proga šokiai Mokyklos
Dūdelėm, inkilais!
kartais reikalauja (atsivestisa
vo šokėją Bet ką reiškia sa
vas? Vyresnės gal jau turi sa
vus, o mums dar visi savi
Ateini į salę ir žvalgaisi.
Berniukų daug, bet ne visi
pasodino Algirdo sūnų Jogai šoka Vieni nenori, nesiskubi
lą, tač’au dabar prasidėjo ei na kiti — nemoka arba var
lė nesklan urnų ir. negarbin žosi Va’-žo ir mergaitę viso
gos politikos, kurios nėra iš kios taisyklės. Negali siūlytis
vengusios jokios valdovų di Algiui ar Jurgiui nors jie tau
patiktų. Kartais sėdi ir lauki,
nastijos pasaulio istorijoje,
gal prieš pakvies Būtų daug
Jogaila norėjo kuo grei geriau šokti, bet malonu ir
čiau nusikratyti savo dėdės pažiūrėti. Kokių čia nėra vei
Kęstučio globos. Kažkaip jo dų ūgių, <temperamentų! Ma
nekentė, iš kur kilo šita ne tai juos iš visai arti. Vieni
apykanta?
Prof Simas Sužiedėlis ra
šo: «Šios neapykantos sėkla
jau seniai glūdėjo Algirdo šei
moję Antroji Algirdo žmona,
Julijona, būdama rusė, nemė-’
go lietuviškos Kęstučio gimi
nės Kol Algirdas buvo gy
vas ji to aiškiai neparodė-’
Bet jam mirus ir jai pas ju
tus Vilniaus rūmuose tikrąja
šeimininke ji ėmė kurstyti
Jogailą prieš Kęstutį Jai gal
būt. atrodė, kad šis žilagalvis
senelės, apsilankydamas vii
niuje, ir mokydamas jos» sū
nų. kišąsis ne į savo reika
lūs Ji pati norėjo būti savo
sūnaus patarėja ir kreipti Lie
tavos valdžią taip, kad iš to
daugiau naudos turėtų jos
pačios šeima ir rusai. Pavy
dėjo, rasit ji Kęstučiui ir tos
didžios meilės bei pagarbos,
kursą rodė jam visi lietuviai.
Negeresate už ją buvęs ir
jos žentas Vaidila už kurio
ji išleido savo dukterį Mari
ją ir padarė jį i ydos kuni
gaikščiu. Kęstutis sulikda
mas jį Vilniuje didžiojo ku
nigaikščio rūmuose, piktai
juo pasijuokdavęs. Tas skųsdavęsis Julijonai ir Jogailai.
Viena iš daugelio gotiško

JAUNIMO šventė

Dalis Jaunimo šventei pra
ėjo geras, gražiai, ir dalis ne
taip gražiai
Gražiai praėjo vaidinimas.
Jis subūrė netoh 50 vaidinto
jų ir apie pustrečio šimto pu
blikos. Žinant, kiek ateina
žmonių į mūsų parengimus,
tai buvo daug.
Ne taip gražiai išėjo jauni
^mo pamaldos šeštadienio va
kare išskyrus šiek tiek mer
gaičių, daugiai šia kitas jauni
mas buvo virš 50—60 metų
amžiaus,

stiliaus Vilniaus bažnyčių.
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PRITRENKEI MANE,
REDAKTORIAUS
Gr|žiu iš darbo tikėdamasis
žmonelės bučkio. Bet ta kyšt
man laikraštį ie porina: «Ką
prirašei! Užsipuolei suniekin
ti kunigėlį redaktorių. Aktu,
galva, kada išmoksi būti kaip
visi protingi vyrai ir nekišti
nosies kur nereikia...»
— Pala, širdele, lei fe ausi
maudyti; Paskui saldžiai ma
ne pabučiuosi, gardžią vaka
rienę duosi, ir tada pasidalia.
sim dienos naujienomis.
— bučiuosiu tave šį vaka
rą? hkssuktuksi’ Nė vakarie
nes necBuosiu. Pats pasiimsi
Kaip taip galima rašyti?..
Nebūčiau Ponas Kitoks jei
įsileisčiau su žmona į ginčus
prie§ vakarieniaudamas. Tai
išsimaudžiau, pavalgiau fcylė
damas ir tik žmonai išgara
vus pas kaimynes paėmiau 40
jį «M. L » nr. pažiūrėti, kas
jame tokio baisaus prirašyta.
Juk aš tam laikraščiui nieko
nerašiau, ir kai atsiverčiau
trečiąjį puslapį — apstulbau,
kaip pritrenktas. Tamsta, Re
daktoriau atspaudinai mano
privatų laišką, kurs nebuvo
skirtas spaudai! Jau buvo beužverdąs šaltas mano krau
jas; jau buvo beišsbrendąs
gražus keiksmas iš burnos,
tik staiga — šniokšt mintis
per mano smegeninę ir visas
karštis atvėso. Tartum kas
šnibždėtų: «Kogi tu jaudinie
si? Ar ne tiesą parašei redak
toriui? Ar turi ko gėdytas? Ar
nenorėjai, kad visi žinotų,
ką galvoji ir stebėtųsi Pono
Kitokio išmintimi? Gavai ko
norėjai Tai ir džiaukis. Pade
ko k redaktoriui, kad tave
taip gražiai pagerbė.. »
Ilgiau pagalvojęs tikrai pra
dėjau džiaugtis. Iš džiaugsmo
čiupt plunksną ir duj rašyte
Tamstai šitą antrą laišką.
Nebarsiu, o tik pasHeirau
siu, ar žinote, kokie prajovaš
dedasi Sanpaulyje? Ar žinote
kad ponas Beelzebubas palei
do čia keletą kažkokią dva
šių, kurios tik šmižinėja po

stabas ir pasakoja patiki
miems žmonėms tokius daly,
kus, kokių viešai nedrįsto, pa
sakyti?
Pavyzdžiui, viena tokia dva
šia, kažkokiais šunkelių šun
keliais atklydusi net iš Lietu
vos užkeiktų balų, ir per pa.
t| Šv Kazimierą paklydusi
viename mūsų parke. Norėda.
ma pasilsėti ir atsigaivinti
trūktelėjo ne visiškai dvasišlaai iš vieno kito buteliuko ir
tada atsirišo jai liežuvis ir
ėmė graudenti: «Kam bereiks
lingi lietuv'škĖ namai, salės?
Kam ta lietuviška veikla? Juk
jūsų vaikai lietuviškai nebe
moka, nebevaidina, nebedai
nuoja, mokyklon nebeina. Ar
nebūtų didesnis pelnas, jei
tas mokyklas parduotumėte
ir gautus pinigus gerai inves
tuotumėte ir 1.1 .» Paprastai
nepaisau, ką nušneka nugė
ręs žmogus. Tačiau čia šne
kėjo ne kažkoks paprastas
mužikėlis, o kažkokia anks
tesnė dvasia, tai aš ir pasta
čiau abi ausis. Ar Gorite, Re
daktoriau, kad aprašyčiau vig
ką iki galo, ką ta dvasia pri
pasakojo? O kad. Redakto
riau, patikėtum, jog aš ne iš
piršto išlaužęs rašau, tai ga
liu pridėti ne tik garbingų lių
dininkų pavardes, bet ir pa
čios tos dvasios vardą ir dar
net jos tėvo vardą prikergti,
kad kartais nesumaišytumė
te su kita dvasia. Ar nebūtų
lietuviams įdomu sužinoti, ko
klos dvasios, kokias sėklas
mūsų visuomenėje sėja?
Galėčiau ap ašyti ir kitą
dvasiukę, kari net nė čerku
tės nepauosčiusi drąsiai vi
siems lietuviams rėžia: «Kam
užleisti Tėvams Jėzuitams Mo
okos Dr Vinco Kudirkos rū
mus? Kam Tėvų Jėzuitų čia
reikia! Kokia bus iš to nau.
da? Ar negeriau Mookos Dr.
V Kudirkos rūmus parduoti
ir už tuos pinigus mieto cen
tre restoraną su viešbučiu nu
pirkti? Viešbutyje galėtų nak
vofii iš iute ijoro ar kitų mies
tų atvykstantys patriotai lie
tuviai, o restorane jie palik
tų ne vieną tūkstan inę Juk
ir mūsų vaikaEmieliau važi'1©
ja į miesto centrą subatvaka
rį praleisti. Kasgi lankysis to
Kloję Mookoje?» Ar norit, Re
daktoriau gauti ir tos kilnios
dvasiukės vardą ir pavardę?

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Galiu duoti jei jūs, Redak
toriau, apsiima!.© patalpinti sa
vo laikraštyje.
Jūs Jėzuitai nuctoodate tei
singus vyrus, besirūpinančius
visokiomis kultūromis, lietu
viškumais religiškumai Bet
štai susitikai» vieną gerokai
pamokytą dvasią. Ji man ir
kitiems aiškiai pasakė, kad,
jūs jėzuitai esate tikri va
gys! Jai tai pasakojęs jos tėar net senelis, kurLmca
ro Mikalojaus profesoriai uni
versitete tą paslaptį išdavę,
Saugokitės jėzuitų! O beto dar
pridėjo: Lietuva jau žlugusi
ir ji nebeatsikels Kam bereika
Hagos lietuviškos mokyklos,

■■mil. finmiiiii
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bažnyčios ir kitoki veikimai?
TĖVAI JĖZUITAI: Rua LiAr norite ir Šėtos dvasios tuania, 67, Mooka — Tel.
vardo pavardes? Galiu duoti. 92-226?'
Kur įsimeta vaiduoklinės
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
dvasios ten blogai: žmonės
nebegali ramiai gyventi ir nak ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
tirais miegoti. Gyventojai bė
ga iš savo namų. Nenorėčiau Gen. Fonseca Teles, 696,
kad Jūs jėzuitai iš Mookos Tel. 8-6423.
namų išbėgtumėte tų ir kitų
Iždininkas p, J URGE GARS
dvasių apsėsti, Todėl aš noriu KA, Rua Oratorio, 3093,
tas dvasias nu dvasinti ir paro Alto da Mooca.
dyti žmogiškąjį jų veidą. Nu-,
dvasintos dvasios nebepavo LIETUVIŲ KALBOS
jingos. Ar duosit vietos savo PAMOKOS S. PAULY:
laikraštyje?
V. ANASTACIO, Rua CamaPonas Kitoks
can, 625 —- trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67,
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
šeštadieniais 14 vai.
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIODE JANEIRO; Dr? Frikas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708. veikia antradieniais
— penkt nuo 10 iki 13 vai:
URUGUAY, MONTEVIDEO:
p. Anatol Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua 1 nacio ir A v
Zelina. Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Šv Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Ttl. 51-4011,
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

PIGI IR GERA

'

LIETUVIAM» PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lieti
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadfe
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe
dienomis 7 :r 7,30 vai, arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® v&I»
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Trečią s
Agua Rasa 8,15 val.s
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.i
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

KOKY B Ė!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
I Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
iiuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE

U
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NINTELI PIETŲ AMERIKOJ
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYÀ

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica' e Eseritorio;

Rua Domingos Afonso, 50 —■ Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

SF'MACJ' CAKKIfKi lm
Lindoya vanduo yra á<mai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sirikinkiie ir visados naudokite!

Ruai Dino Bueno. 795 a 835
Telefones? J51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

—

SÀO

PAULO

6

Domės! Domės!

RUA

LITUÂNIA

67

—

MOÓCA

JAUNIMO ŠVENTĖ
Dėdės Juozu pradėtosios jau
nimo š5Aentės nenutrūko ir jam
iš Ze inos išvykus Praėjusį
sekmadienį turėjom progos
vėl susirinkti ir pasidžiaugti
jaunimo darbo vaisiais, Rei
kia tuojau pat pabrėžti kad
šiemet savo jaunimu pasi
džiaugti atėjo dideles būrys
tėvų, giminių, draugų ir kitų
lietuvių. Galėjo būti apie 300
Gaila tik, kad publika vėlavo
si Kai turėjo prasidėti valdi
nimas, 16 valainuą buvo tik
kokia šimtinė atėjus.

«LIETUVIŠKOS VESTUVES
tai trijų veiksmų vaidinimas
Veikėjų tikra masė. Scenoje
pasirodė net 50 vaidintojų, To
kiai masei suderinti, užimti,
išmokyki, režisieriai p Magda
leaai Vinkšnaiiieuei teko sun
kiai pasidarbuoti, o ir jauni
mėliui nemažai paprakaituoti
repeticijų repeticijose. Tai tu
rėjo įgrįsti iki gyvo kaulo! O
ėtai tie mūsų darbšt.eji jau
nuoliai—ės: Vi, Bilevičius, A.
Butrimavičiūtė, J. Bajorynas,
O. Matelipnytė, Al vinkšnai
tis R, Brasiauskaitė, Ar. Ste
ponaitis, E. GuziKauskas, M,
Tijunėhenė, adv V. Tūbelis,
R, Br^slauskas, L. Alekna vi

—

SÃO PAULO,

čiutė, R. Guiga J. Vingrys.
Ir Skurkevičiūtė muz Edv.
Tamašauskas. A Vinkšnaity
tė. «Aušr. s» choro 20 asme
nų, 9 pamergės 7 pajauniai
Tautinius šokius paruošė
p. J. Guiga, Režisavo p. M.
Viokšnaitienė Sufleris P. Bu
trlmavičius
KM-’ VERTINTI? Negalima
taikyti griežtų teatro krifrik* 8
taisyklių mėgėjams Ypač kai
ta mėgėjų masė tokia jaunane dažnai tevaidinanti, kad
daugis jos net lietuviškai silp
nai ar nieko nemoka, kai ir
repeticijoms ateiti yra sunku
vakarais mokinantis Bet ne
paisant- visų tų kliūčių, mūsų
žiūrovams vaidinimas patiko,
nuoširdžiai plojo
YRA TALENTŲ Jei iš to di
delio vaidintojų būrio galėtų
pastoviai susiburti bent 10 as
menų būtų galima turėti gerą
mėgėjų teatrą P. Vinkšnaitis,
Ar, Steponaitis Aldona Butrimavičiūtė, sunkias roles atli
ko pasigėrėtinai Kitų rolės
gal nedavė progos ypatingai
pasireikšti talentams, nes ar
tistai nedaug tekalbėjo, nebu
vo stiprios įdomios akcijos
Bet jaunosios tėvas Bajorynas
ir motina O. Matelionytė r
eilė kitų gali gerai vaidinti.
Tik reiklų imti veikalus su
mažesniu skaičium artistų.
Manau, jog trys keturi vaidi
nimai per metus nebūtų per
daug mūsų kolonijai. Gi tea1

PASINAUDOKITE
DIDŽIAUSIOMIS NUOLAIDOMIS!!!

Laikrodžių krautuvėje «RÉLOJOARIA GALVÃO»,
kurios savininkė yra JULIJA JOTEIKAITÉ pirmą kartą
per 15 metų skelbiamas didelis išpardavimas turimų
prekių nepaprastas pigiomis kainomis
Reikia pačiam užeiti ir pamatyti, kad 1 galėtum
tikėti tokiu pigumu
Krautuvė yra Avenida Celso Garcia, 4955 (kampas Rua
São Jorge)
Imti autobusą São Caekano — Penha, Sustoja prie pat
krautuvės durų
Taip pat taisome laikrodžius
Kas atsineš išsikirpus šitą skelbimą, gaus dar 10
procentų nuolaidos
Tai skubinkitės pasinaudoti gera proga I

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių
I prekių pasirinkimo krautuvę. Super Mercado V. Bela,
I Rua das Giestas, 923,
Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų
turguose (com a barraca de cereais)
Prekės pristatomos į namus V. Belą, v. Zelina ir
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

I
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Lapkričio mėn (iki lapkričio 13) šeštadieniais ir gek
madieniais V. Zelinoj liet. Bažnyčios aikštėje bus metinis
Kermošius, kuris šiais metais yra dar šaunesnis Kermošių
rengia V. Zelinos parapijos Komitetas, kuris nori sutraukti
lėšas bažnyčios fasados atbaigimui. Vien andaeme'kainuoja
apie 1 000.000 — kruzeirų.

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 100

27 d, 15 vai, Vila Zelinoje,
klebonijoje Kviečiami atsilan
kyti ir baigusieji mokslus.

Lietuvių kalbos pamokos,
Kviečiami visi lietuviai tą kilnų užsimojimą pagal išga atostogų metu, Vila Zelinoje,
bus du kartus savaitėje, Dau
les didžiadvasiškai remti.
giau informacijų bus sekan
čiame «M. L.» nr..
Kermošiuje yra turtingų premijų ir įdomių žaidimų.

DALYVAUKIME!!!
-OX>

ro darbą mėgstantieji suras
tų laiko parepetuoti
Malonu atkreipti dėmesį į
jau gana gerai sus šokusius
taut šokių šokėjus Tai p. J
Guigos nuopelnas. Buvo ma
tomas šokių gyvumas tempas,
kurio taip dažnai mūsų šoke
jams trūksta Toliau lavinau
tis reiktų daugiau oėmesio
kreipti j judesių rankų kojų
suderinimą į didesnę pricizi
ją. Tos pasiekti yra galima
tik dažnomis, ištvermingomis
ir disciplinotomis repeticijo
mis, šokant ir šokant, iki vos
begalima kojas pavilkti-. Ar
galėtų mūsų jaunimas tiek pa
siaukotr?
Ir p režisierei ir šokių mo
k į. tojui didelis ačiųl
Ir didelis ačiū tau lietuyiš
kasai jaunime, už malonias
mums suteiktas valandėles
prisimenant senovės lietuvių

O» O* «CJ OP oo

linkimus vestuvinius papro
čius. Kiek juose būia sąmo
jaus, širdies paprastos liau
dies kultūros! Gera tuo nors
scenoje pasigerėti Ačiū!.
Koresp.

NORINTIEMS VYKTI I
LIETUVIŲ KONGRESĄ
ARGENTINOJE

Norintiems v-ykti į Ketvir
tą Pietų Amerikos Lietuvių
Kongresą Buenos Airėse jau
jaikas galutinai apsispręstu
Ir štai dėlko: neturintiems
Brazilijos pilietybės jau lai
Už A. A. vaistininką Sebas kas rūpintis Argentinon įva
tião de Almeida mišios bus žiuoti vizos gavimu; iš anka
15 d. lapkričio 7 vai V- Želi to reikia rezervuoti autobu
noje Velionies šeima kviečia sai kongresan bus vykstama
pažįstamus ir draugus atvyk prieš užgavėnes, kada vyksta
didelisjkaleivių judėjimas; kon
ti į švj mišias.
greso organizatoriai no»i žino
ti kiek vietų apsistojimui
Laiškai: V. Bilevičiui, Maria reikės rezervuoti Informaci
Gros-si St Petrauskienei, G. joms gauti prašoma kreiptis
Švitrai M. Lazdowsky. A Pan žodžiu, ar telefonu 63 5975
gonienei, O Mizarienei, A. į Prel. P. Ragažinską.
KruHilienei, M. Vinkšnaitiene*
Liauciui. O, Pakalniui
Vykstantieji Argentinon pra
šomi įmokėti po 20.000 kruzei
Lietuvių studentų susirinki rų. Pinigus įteikti Prel, P. Ra
mas yra šaukiamas lapkričio gažinekui.

ŠV JUOZAPO VYRŲ BROLIJA

Rengia pikniką, š. m. lapkričio 13 d. Piknikas bus
SANTOS, PRA»/ GRANDE Autobusai išeis iš Casa Ver
de, Mookos ir Zelinos. Išvykimo valanda yra bilietuoseBilietai iš anksto gaunami pas p.p. Matelionius Ca
sa Verde, rua latai, 150 bei rua Vichy, 204, pas p Juo
zą Baužį Zelinoje ir pas visus Brolijos narius
Brolija kviečia visus ir visas į tą paskutinį šiais
metais jos pikniką.
Bus linksma ir smagu. Šokiams gros liet, muzika.

Adomas Kozakevic
(Apmokėtas skelbimas)

Pranešu savo
draugams ir pa
žįstamiems kad
kandidatuoju į S.
Paulo valstijos—
estado deputatus,
kaip MDB parti
jos narys.
Prašau visų ma
lonaus balso už
mane ir taip pat
simpatiškai mane
parekomenduo t i
savo giminėms,
pažįstamiems bei
dratgams.

Mirė: Praėjusį šeštadienį
«Campo Grande» kapinėse
buvo palaidota Eleonora Pela
kauskienė 77 <n, amžiaus.
Vila Mariana kapinėse pra
ėjusį šeštadienį buvo palaido
ta Ona Patinskienė 65 metų
amžiaus. Septintos dienos Mi
šios bus Vila Zelinos bažnyčisje lapkričio 10 d. 20 vai..

Praėjusį sekmadieni Santa
na kapinėse buvo, palaidota
Ona Kazlauskienė 89 metų
amžiaus, kilusi įįiš Anykščių
Liūdinčius paliko du sūnus,
dukterį žentą, marčią, anūkus
ir proanūkę. Septintos dienos
šv. Mišios bus Casa Verde N.
S. do Dores bažnyč 9 vai. 11
d lapkričio mėn.
RIO DE JANEIRO

Pirmo sekmadienio lietuviš
kos pamaldos nuo šiol bus
9,30 vai. ryto, Largo S. Fran
cisco bažnyčioje,
Vieni kitiems praneškite.
Kolonijos Kapelionas
ir Tėvai Jėzuitai
NAUJA PLOKŠTELĖ

Dėkoju už palankumą !

ADAM© BWZADEVIC, N«> 1423
Rua Nestor Pestana, 87. MDB

V. Anastacio Dr. Basanavi
čiaus mokyklos rėmėjų būre
lis ką tik išleido labai gražių
lietuviškų dainų antrą plokš
telę, Ji tikrai visiems patiks.
Ir kaina patiks. Vos 5.000 kru
zeirų. Galima gauti pas Tė
vus Jėzuitus Mookoje, Vila
Anastacio mokykloje pas p
St. Kubiliūną, Būrelio pirmi
ninką p, Petrą Žarkauską ir
»Mūsų Lietuvos» spaustuvėje-

