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Tėvai Jėzuitai Patraukti 
Teisman

Plačiajame Pasaulyje
SOV. RUSIJA

Sov. Rusijos arabams duoti 
ginklai pasirodė menkos ver
tės. Izraelis juos sunaikino 
per keletą dienų. Sovietai 
šaukėsi Jungtinių Tautų pas
merkti žydus ir priversti juos 
atsitraukti iš užimtų arabų 
žemių. Tai irgi nepavyko. 
Tokiu būdu sovietai ir. jų su
kurstyti arabai prala mėjo 
tiek karo lauke, tiek politiko
je. ir nepaisant visų tų ne
sėkmių, sovietai vėl siunčia 
naujus ginklus arabams, o tie, 
ypač Egipto diktatcrius, jau 
vėl šaukia visam pasauliui, 
jog jie žydus vistiek sunai
kinsią.

Tokių grasinimų akyvaiz- 
doje, Izraelis, aišku, negili 
sėdėti rankas sudėjęs. Todėl 
galima laukti visokių netikė
tumų. Ypač, kad prie Sųezo 
kanalo jau porą savaitgalių 
įvyko mažesnių susirėmimų 
egiptiečių kariuomenės su 
žydais.

IZRA .LIS

Nors ir JAV, ir Anglija, ir 
Prancūz ja bei kitos valsty
bės pra-ė žydus palaukti ir 
tuojau neįjungti buvusios ara
bų valdžioje Jeruzalės miesto 
dalies j Izraelio valstybę, bet 
žydai nebelaukė Jų parla
mentas nubalsavo, ir iki ka
ro buvusi su-kaldyta Jeru
zalė dabar sujungia į vieną 
miestą. Izraelis aiškiai sako, 
jog to miesto arabams nebe-

TAUTU PAŽANGA
PAULIAUSjV ENCIKLIKOS TĘSINYS

Žmogaus visapusiška pažan 
ga yra galima tiktai drauge 
su visos žm nijos pažanga. 
Bombėjuje mes sakėme: «Žmo 
gus turi susitikti su žmogum 
ir tautos su tautomis, kaip 
kaip broliai su broliais ir 
kaip Dievo vaikai. Šitaip į 
vienas kitą draugiškai žiūrė
dami, šitaip šventai bendrau
dami, turim pradėti veikti ir 
imti krauti visai žmonijai ben 
drą lobį».

Tada mes taip pat patarė
me jieškoti praktiškų prie
monių organizuoti ir bendra
darbiauti, visiems sudėti sa
vo turimujr išteklius ir taip 
sukurti tikrą visų tautų ben
dravimą.

TAUTŲ BROLIŠKUMAS

Šita pareiga visų pirma lie
čia labiau pasiturinčiuosius. 
Tų pareigų šaknys glūdi žmo
nių prigimtį prašokančiame 
broliškume, ir yra trejopo 
pobūdžio: Yra solidarumo pa

sugrąžins. Bet jei visas lais
vasis pasaulis pripažįsta, jog 
yra didžiausia nesąmonė per
skeltas Berlynas, tai lygiai to
kia pat nesąmonė yra ir su- 
suskaldyta Jeruzalė.

VATIKANAS

Sv. Tėvas ir savo kalbose, 
ir savo dienraštyje «Osserva- 
tore Romano», ir per savo 
diplomatinę tarnyl ą prašo 
Jeruzalę paversti tarptautiniu 
miestu, kurį valdytų ar Jung
tinių Tautų įgalioti asmenys, 
ar kaip kitaip sudaryta val
džia. Jis to nori todėl, kad 
bijo, jog žydams paėmus vi
są miestą savo valdžion, jie 
gali nebeleisti, ar daryti vi
sokių kliūčių nežyd ms lan
kyti šventąsiiąs vietas. Juk 
Jeruzalė yra brangi ne tik 
žydams, bet ir visiems krikš
čionims ir muz Imonams. Jis 
todėl nori užtikrinti, kad 
šventosios vietos būtų vi
siems laisvai prieinamos.

IZRAELIS

Žydai, savo ruožtu, nesu
tinka sutarptautinti miestą, 
savo sostinę. Bet jie sutinka 
garantuoti šv. vietų laisvę ir 
net leisti jas valdyti krikš
čionių, muzulmonų bei žydų 
religijų atstovams. Jie žada 
pilną laisvę visiems tas vie
tas lankantiems, Šv. Sostas 
pasiuntė į Jeruzalę ypatingą 
savo pasiuntinį tartis su Iz
raelio valdžia.

reiga, nes turtingesniosios 
tautos privalo padėti išsivys
tymo kelyje tebešautiems 
kraštams; socialinio teisingu
mo pareiga reikalauja page
rinti prekybinius iki šiol trū
kumų pilnus ryšius tarp tvir
tųjų.ir silpnųjų tautų; yra ir 
visuotinės meilės pareiga su
kurti visiems žmonėms žmo
niškesnį pasaulį, kuriame vi
si ir kiekvienas turėtų duoti 
ir gauti, ir kuriame vienų pa
žanga nebūtų kliūtimi kitų 
pažangai. Tas yra labai svar
bus dalykas, nes nuo jo pa
reina pasaulinės civilizacijos 
ateitu.

' KOVA SU BADU

Sv. Jokūbas sako: «Jei ta
vo broMs ar sesuo yra nuo
gas, jei jie neturi reikalingo 
maisto ir kas nors jūsų jam 
jam sakytų: «Eik rambėje, 
susišildyk, pasisotink», o ne
duotų jam to, kas reikalinga 
f o kūnui, ar tai jam padėtų?» 

Lietuvos nacionalinė

Šiandien visi žinome, jog yra 
ištisi žemynai pilni daugybės 
bado kamuojamų vyrų ir mo
terų, nesuskaičiuojami būriai 
negana maitinamų vaikų, ku
rių ^augelis miršta iš bado. 
Badas sužaloja jų kūno išsi
vystymą ir dvasios jėgas, ir 
tuo būdu ištisi kraštai yra 
pasmerkti pasilikti liūdname 
be jokios vilties nusiminime.

ŠIANDIEN

Buvo jautriai šauktųsi į vi
są pasaulį. Jono XXIII šauks 
mas buvo šiltai priimtas. Mes 
patys jo šauksmų pakartojo
me savo 1963 metų kalėdi
niame žodyje, ir paskui 1966 
m. Indijoje. Tarptautinė or
ganizacija kovai su badu yra 
šv. Sosto remiama. Mūsų 
tarptautinė «Caritas» veikia 
daugelyje kraštų ir daugybė 
katalikų darbuojas! savo vys
kupų vadovaujami ir kiek 
tik galėdami padeda pagal
bos reikalaujantiems.

h Y TOJ

Bet nei viso to, nei visų iki 
šiol .įvestuotų privačių bei 
valstybinių paramų bei su* 
teiktų paskolų negana. Nepa
kanka tik alkį nugalėti. Ne
pakanka nė neturtą sulaikyti. 
Neat lėliotina jg. būtina kova 
su skurdu yra reikalinga, bet 
jos nepakanka. Reikia sukur
ti tokį pasaulį, kuriame kiek
vienas žmogus, neišskiriant 
nei vienos rasės, nei religi
jos-, nei tautybės, galėtų gy
venti pilnai žmonišką gyve
nimą, nepavergtas nei žmo
nių, nei negana apvaldytos 
gamtos; sukurti tokį pasaulį, 
kuriame laisvė nebūtų tik 
tuščias žodis ir kur vargšas 
Lozorius galėtų atsisėsti prie 
to paties stalo su turtuoliu. 
Iš turtingojo tai reikalauja 
didelio dosnumo Ir daugybės 
aukų bei nuolatinių pastangų. 
Kiekvienam tenka ištirti sa
vo sąžinę, kurį mūsų taškais 
prabyla nauju balsu. Ar jūs 
esate nusiteikę savo pinigais 
palaikyti vargšų naudai su. 
organizuotas įstaigas? Ar no
rite mokėti didesnius mokes
čius, kad valdžios galėjų dau 
giau lėšų skirti visų gerovei 
išvystyti? Ar esant pasiryžę 
pirkti brangesnius importuo
tus produktus, kad būtų gali
ma teisingiau atlyginti jų iš- 
dirbėjams? Ar esate nusitei
kę vykti iš savo krašto, išsi
žadėti patys savęs, kad galė
tumėt padėti jaunoms tautoms 
greičiau išsivystyti?

SOLIDARUMO PAREIGA

Yra ne vien paskirų asme
nų solidarumo pareigų, bet 
jų taip pat turi ir tautos. 
«Jau išsivysčiusios pažangio
sios tautos turi didžiausią pa
reigą padėti besivystančioms 
tautoms». Reikia įgyvendinti 
tą Bažnyčios suvažiavimo pa-

Lietuvių Sąjungos Bfazilijo 
je valdyba patraukė lietuvius 
Tėvus Jėzuitus teisman. Teis
mo pakvietimas įteiktas jiems 
praėjusios savaitės gale.

KO VALDYBA NORI? Ji 
prašo teismą iškraustyti jė
zuitus iš Dr. V. Kudirkos rū
mų Mookoje ir priteisti jiems 
apmokėti teismo išlaidas.

KUO TAS VALDYBOS 
REIKALAVIMAS PAGRĮSTAS

1 66 metų kovo mėn. susi
tarimu. Girdi, tada jėzuitai 
atsisakė senosios sutarties, 
pagal kurią jie galėjo čia gy
venti 30 metų. Bet ir tą su
tartį panaikinę, jie vistiek iš 
namų iki šiol neišėjo. Todėl 
ir prašo teismą juos iškelti.

Kordėl T. Jėzuitai neišėjo iš 
Mookos, parašysime kitą kar

Pavyzdinga Lietuviška Šeima
Kas iš gyvesniųjų lietuvių 

nepažįsta V. Zelinoje pp. Alek 
navičių šeimos? Tai didelė 
šeima. Penketas įvaiiaus am
žiaus jaunimėlio auga joje. Ir 
nors tėveliai negali girtis tur
to gausumu, bet ta šeima yra 
turtinga savo lietuviška, kata 
Ūkiška širdimi. Lietuvos mei
lės ji nekiša visiems j akis ir 
ausis graudžiomis kalbomis, 
o ją parodo gyvenimu ir dar
bais. Visi vaikai gražiai kal
ba lietuviškai. Kai tik yra 
koks vaidinimas, tautiniai šo
kiai, kai tik koks parengi“ 
mas, minėjimas, žiūrėk, kas 
ten darbuojasi, kas vaidina, 

brėž ą pareigą. Yra normalu, 
kad kuri nors tauta pirmoji 
pradeda raudotis Apvaizdos 
suteiktais ir savo pačių dar
bo vaisiais. Tačiau nė vienai 
tautai nevalia pasilaikyti sa
vo lobius tiktai sau vienai. 
Kiekviena tauta privalo ga
minti daugiau ir geresnių 
daiktų, kad turėtų ko duoti 
ir savo nariams tai, kas rei
kalinga tikrai žmoniškam pra 
gyvenimui, ir taip pat prisi
dėti prie vi-sos žmonijos pa
žangos. Regint didėjantį dar 
neišsivysčiusių kraštų skur
dų, reikia skaityti visai nor
maliu dalyku, kad pažangus 
kraštas dalį savo produkcijos

llhabėla vaizdelis

tą. Dabar pridedame tik tiek: 
«Sąjunga-Alianęa* biulete

ny nr. 5 rašoma, kad grįžta 
iš IV PĄLK žymūs svečiai, 
kaip VLIKo Pirmininkas Dr. 
K. Valiūnas, PLB Vice-Pirmi- 
ninkas prof. J. Barzdukas, 
Venecuelos LB Pirmininkas 
Inž. Venckus ir kiti, aplankę 
S. Paulo lietuvių koloniją. 
Kai kurie iš jų dėję pastan
gų, kad Sąjunga leistų ir to
liau T. Jėzuitams «šeiminin
kauti Mokoje», bet svečių 
pastangos nuėjusios veltui.

Kad Sąjungos Valdyba pa
traukė lietuvius jėzuitus, dir
bančius lietuvišką bei religi
nį kulturinį darbą S. Paulo 
lietuviams, yra dar vienas iš 
daugelio liūdnųjų pavyzdžių, 
kaip lietuvis su lietuviu ne
randa bendros kalbos.

kas tvarko salę, kas padeda 
«žil vitiečius» organizuoti ir 
mokyti? Vis tai Aleknavičių 
šeima. Dažnai matai juos vi
sus, o jau tikriausiai bent vie 
ną kitą jų. lr kas jiems už 
tai gali atidėkoti? Neretai gal 
ir pasilieka nepatėmyti. Dėl 
to nesiliauja lietuviškam rei
kalui dirbti. Nors tie keli žo
džiai teliudija, kad yra dar 
kas juos mato, jais gėrisi ir 
džiaugiasi. Taip ir norėtųsi, 
kad apie tą lietuvišką šeimą 
žinotų visas lietuviškas pa
saulis!

Koresp.

skirtų anų reikalams padeng
ti. Taip pat yra normalus da
lykas prirengti mokytojų, in
žinierių, technikų, išmintingų 
vyrų, kurie savo mokslą ir 
patyrimą pavartotų atsitiku
siems padėti.

PERVIRŠIS

Reikia dar kartą pabrėžti, 
jog turtingųjų kraštų pervir
šis turi tarnauti neturtingųjų 
kraštų labui. Seniau galiojusi 
taisyki^ mylėti savo artimes- 
niuosius dabar reikia taikyti 
viso pasaulio reikalingie
siems. Tuo, tiesa sakant, pir
miausia pasinaudos patys tur
tingieji. Jų tolimesnis godu
mai gali tiktai iššaukti Die
vo teismą ir vargšų rūstybę, 
kurių pasekmių net pramaty
ti negalima. Savo savimyloje 
užsidariusios dabar klestin
čio» civilizacijos pasikėsino 
prieš augščiausias savo ver- 
bes, jų vietos geisdamos tik
tai daugiau ir daugiau turėti. 
Joms taikytinas (evangelijos) 
prilyginimas apie turtingąjį 
žmogų, kurio dirvos išaugino 
tokį gausų derlių, kad jis 
nebežinojo, kur jį sukrauti- 
Dievas jam tarė: «Neišmanė
li. Šiąnakt aš pareikalausiu 
tavo sielos».

(Bus daugiau)

M.Mažvydo biblioteka
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PRIEŠMIRTINIS LAIŠKAS OKUPUOTO 
DAILININKO

PASTABA: Šis laiškas yra pasiekęs vakarus 
prieš 7 metus slaptu kanalu iš okupuotos Lietuvon 
nuo dailininko, tairis leido jį paskelbti tik jam mirus- 
Jis prieš savo mirtį vaizdžiai pavalydavo Lietuvos 
dailininko pavergtą likimą, kuris po tiek laiko nėra 
pasikeitęs. Klaidingai vakaruose manoma, kad visi 
menininkai anapus geležinės sienos gerai gyvena, 
parsidavę komuatetų partijos propagandai. Tai lietu
vių kūrėjų šauksmas j vakarus.- laisvės ir duonos! 
Tos laisvės pasiilgo net buv. sovietų kruvino caro 
Stalino duktė — Svetlana, pastaruoju laiku pabėgusi 
į vakarus...

Ačiū tau už pastangas ma
ne surasti ir užmegzti ryšį. 
Teko kitur matyti jūsų Õiur- 
lionio galerijos leidinius, ka
talogus ir kt. gautus aplinki
niu keliu. Tas jaudina ir ste
bina, kad jūs ten giiobojate ir 
godojate žmogišką ir lietuviš
ką ugnelę. Toji gauta medžia
ga mane pritrenkė. Visa tai 
šildė ir graudino. Džiugino 
ir kuteno, kad «amžinas žy
das» klajoja, bet kuria, dirba 
ir pilnas gyvatos, o šeiminin
kas, kurio pastogėje randatės
— duoda moralinę paramą ir 
sąlygas pagal savo sugebėji
mą gyventi, reikštis, mintyt
— būti intelektu, būti lais
vam.

Gavęs tavo adresą, puoliau 
rašyti. Rašiau, perrašinėjau, 
deginau ir niekaip negalėjau 
jų siųsti. Rašyti dviprasmiškai
— tas ygu melui, Neparašy
ti tiesos taipogi blefas. 
Parašyti tiesą, lygu kilpą 
sau ant kaklo užnerti. Dabar 
atsirado proga, kurios pana
šios laukia ... ^as mus tikri
na laišku-, ir praleidžia, bet 
registruoja į bylas...

Klimas grįžo iš ibiro prieš 
porą met. ir sėdi Kaune, be
veik aklas. Buvo kažkokie ui- 
plomatai iš Pa yžiaus Mask
voje ir išklausinėio apie Kli
mą, kurie turėjo jam padėti 
grįžti, bet tiems dipiomaiams 
asistavo «angelai sargai» ir 
Klimas nieko negalėjo pasa
kyti atvirai ir misijos para
ma negimusi žlugo. Čia de
vizas toks; saugokis, kad 

nesuprastų, kad ką nors ki
taip galvoji, nekalbant apie 
darbą. Apie plepėjimą jau 
nėra ir kalbos.
Žandariškas rėžimas neatlei
džia replių. Žmonės, perėję 
«demokratinę» mokyklą, įga
vo kitą natūrą. Žmogus jau 
kitas. Nebepažintum. Žings
niai pakaustyti budrumu ir 
baime. Tokia mūsų kasdieni
nė duona. Išmokom, apsipra- 
tom, persigimėm, apsiglušino- 
me, kažkokia vergiška stichi
ja nūs apgobė. Galvok ir 
mintyk kas tau pasakyta ir 
parašyta. Čia proletariato dik
tatūra ir čia kartu vadinasi 
demokratija. Šias dvi sąvo
kas reikia nešioti vienam če
modane - smegeninėje, inte
ligentija — visa be išimties 
turėjo baigti marksizmo-le
ninizmo universitetą. Šiaures
niame kurse ir darbininkija. 
Neturėsi diplomo — trum as 
tavo kelias. Čia spaudos lais
vė, čia žodžio laisvė, jeigu 
smiiky i pastatymam stabui ir 
jam vienam pagal jo kanoną 
maldas tauzysi. Tuomet tu 
būsi laisvas, kol koks kata
klizmas šunų rojuj neįvyks 
— luome krenta molotovai, 
kaganovičiai, o su jais ir jų 
maldininkų nemaža dozė. Mū 
su nervai y a peraugę į kito
kį audinį Daugiau storžieviš
ki, būkesni. Jūsų nervai, šio
mis sąlygomis nuvestų tik į 
beprotnamį.

Kokie yra mulkiai tie, k - 
rie pasiryžta no talgijos trau
kiami iš už Atlanto grįžti į

MVSV LIETUVA

«Tėvynę». Praėjus mėnesiui, 
norėtum keliais sugrįžti, bet 
durelės užsidaro — «pames- 
kite viltį, kurie čia įeinate». 
Vaikšto pas paleckius prašy
ti grįžti atgal, bet... Būsim 
sveiki. Už Maskvos dar ne vi 
si duoną ir bulves valgo. O 
faktas toks; Meištavičiaus 
buv. dvaro užvaizdas prieš 
karą atsidūrė Paryžiuje. Tru
putį simpatizavo komun’zmui. 
Perkasi ten miltus tarybinius 
— žymiai pigesni už prancū
ziškus (ir šilko maišuose). Sa
ko žmonai: jeigu jie čia tiek 
kainuoja, tai kiek pigiau jie 
bus ten, o be to, iš šio mai
šo sau marškinius pasisiusiu. 
Pirko maišą, suvalgė miltus, 
pasisiuvo marškinius, sudėjo 
B čemodanus mantos ir atvy
ko į «Tėvynę». Pervažiavus 
rubežių, paliko jam tik 2 če
modanus. Grįžo į tą pačią 
vietą — jau kolchozas. Jo
kios pastogės prisiglausti. Po 
poros savaičių pražilo j vatą 
ir išsikraustė iš proto. Žmo
na taip pat neišlaikė — pasi
mirė. Tegul tau pakaks nors 
to vieno pavyzdžio, nes čia 
tomų apie tai negaliu rašyti.

Klaikus vergiškumas kolū
kiečių materialiai, bet koks 
jis klaikus jam moraliai. Skai

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku 
menru atitaisymas nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

ezidencija 
oaquim Piza. ’04 
rel 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - ViLA -LPíNA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų. indų bei da bo įrankių
Lietuviai pirkim pas lietuvius !

tykite mūsų spaudą, klausy
kite radijo (koks kalbos paki 
lūs tonas). Pamatysite kaip 
čia gražu ir kaip žmogus čia 
išlaisvintas, laimingas, skina 
kelius į rytojų. Ir jeigu va
karuose atsiranda mulkių, ku
rie pasiryžta važiuoti | čia — 
tegul važiuoja. Mes ji} čia 
veik nesigailim. Jie iš čia at 
gal ir parašyti negali, nes 
jok55 laiškas nepraeis.

Mūsuose laisvės mintis — 
demagogija. Joje «kūryba», 
«pažanga» ir «laimė»... Kas ar 
kurie klausėsi ar skaitė niki- 
tiškas kalbas pasakotas pas 
jus ir po to paskelbtas pas 
mus, tas ir gavo diplomą su
prasti «tiesą» ir demagogiją.

Pas mus didelis menas ir 
mes pasaulio artistai (puikiau 
si) — mes vaidinam ir mobi
lizuojame žiūrovus. Grimas 
yra aukštos kokybės, kad 
pats Coty ploja Kremliaus 
kosmetikos menui. Apokalip
sinė kavalkada. Suprasti tą 
meną gali tik tas, kas tap0 
pateptas Kremliaus kremu —■ 
kuriam odą jis nuvarė — ku
ris sumokėjo savo gyvenimą. 
Vargas peteliškėms bėgan
čioms prie žvakės.

Manau, kad suprantama bus 
tau, kad plačiai parašyti ne-

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.o-^alal9 Tel. 37-0324 
-r. 14,00 ik* 18,00 vol
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■ u

įmanoma. Be to mes čia ja 
apsipratę ir atbukę, kad už- 
s i trynė suvokimas kontrastų 
tarp praeities — laisvo pa
saulio ir mMų kasdieniško 
košmaro. Tų skirtumų sąvoka 
atgimtų, jeigi atsidurtom žmo 
gus vieną metrą už geležinės 
uždangos. Keatrastinė atmos- 
fera leistų suvokti visas esa
mo gyvenime konstrukcijos 
detales ir atrasti tai kas iš 
čia mūsų akimis neįmatoma.

Šį laišką, kurio autorių ne
sunku atpažinti, paskelbė 
NAUJIENOS, bet su jo turi
niu reikia susipažinti visiems 
lietuviams.

STEBUKLAS ĮVYKĘS JONUI 
XXIII UŽTARIANT

ROMA. — Rengiantis pradė 
ti popiežiaus Jono 23-jo pa
laimintojo paskelbimo bylą, 
pripažintas stebuklas įvykęs 
jo užtarimu. Neapolio arkivys 
kupijęs vikaras patvirtino pra 
nešimą apie stebuklingą se
selės K apitani pagijimą po 
piežiaus užtarimu. 25-rių m. 
amžiaus seselė priklau anti 
Artimo Meilės Dukterų kon
gregacijai, padariusi amžinuo
sius įžadus, buvo paskirta 
dirbti Neapolio vaikų ligoni
nėje. 1964 m. susirgo vidurių 
kraujavimu, o ilgo melici- 
niško tyrimo įvairiose klini
kose 1965 m. buvo padaryta 
sunki operacija, pašalinant 
3/4 skrandžio ir blužo). Ne
paisant to 1966 m. kraujavi
mai atsinaujino ir nebe/elb - 
tint jokioms mediciniškoms 
priemonėms, ji buvo marina
ma. Kaip savo ligos metu, 
taip dabar seselė šaukėsi po
piežiaus Jono 23-jo užtarimo 
jr tą pačią valandą buvo iš
klausyta. Staigus pagijimas 
nepaliko jokių ligos pasek- 
ir nuodugniai ištyrus radiolo
gams bei chirurgams, buvo 
pripažintas viršgamtiniu. Da
bar sesuo Kotryna vėl dirba 
artimo meilės darbą ligoni
nėje.

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS Mačiulis

(Tęsinys)
LIETUVIAI NEPARODĖ 

RYŽTINGUMO

Svetimtaučių mokykloms už 
daryti akstinas atsirado tuo
met, kai vokiečiai išėjo. į ka
rą su fašistine Italija. Be t >, 
ir anksčiau, kaip minėjau, 
vokiečiai su italais gaudavo 
įspėjimų. Mūsų būklė buvo 
skirtinga. Mano supratimu, 
reikėjo tik neatlaidžių'iiygių, 
pasitelkus tokius lietuvių 
draugus, kaip dr. Sunešto 
Rangel Pestana ir visą eilę 
kitų Lietuvos bei lietuvių bi
čiulių. To, deja, laiku, nepa
daryta,

Dr. Synesio Rangel Pesta
na vardas čia paminėtas dar 
ir. dėlto, kad jo tiesioginio 
įsikišimo dėka S. Paulo mies- 
o valdyba mūsų mokyklų 

Pastatus atleido nuo nejuda

mo turto mokesčių kaip ne
pelno įstaigas. Tas pats Ran
gel Pestana, dalyvavęs mūsų 
trečiojo naujo mokyklai pas
tato pašventinime, savo įta
kos bei turimų plačių pažin
čių dėka miesto šeimininkams 
pakišo mintį pakeisti gatvės 
(rua Coxipo) vardą į, rua Li- 
tuania, nes joje, girdi, stovi 
gražus lietuviškos mokyklos 
pastatas. Miesto valdyba jo 
pasiūlymą priėmė.

Iš čia suminėtų faktų aiš
ku kad ir dr. Synesio Rangel 
Pestana nebūtų atsisakęs žy
gio ir pas gubernatorių ar 
net augščiau, kad, lietuviš
koms mokykloms būtų palik
ta teisė veikti kaip ligi tolei 
veikė.

PARDUOTOS MOKYKLOS

Mokyklas uždarius, buvusie 
ji mokytojai lietuviai susitarę 

su A. Polišaičiu dviejų moky
klų pastatus pardavė, o už 
gautas sumas pasiskirstė sau 
kompensacijas kaip neteku
siems darbo!

Nesigilinant į tokią buvusių 
mokytojų etiką, turiu pareikš 
ti kad tam darbui mano p i- 
imti asmenys — V. Nalivaika* 
L. Majienė, Ed. Pažėra ir L> 
Gaigalas, išskiria t E. Pažė
rą, Lietuvoje mokytojavo, bet 
buvo b cenziai. Kita vertus, 
jie visi sutiko dirbti už 250 
milreisų mėnesinės algos. To 
meto kursu tai buvo virš 3G0 
litų. Todėl jie nebuvo nus
kriausti, o svarbiausia kad 
jie visi buvo laisvai samdo
mi. O teisiniu požiūriu kiek
vienas laisvai samdomas dar
bininkas lieka be privilegi
jos kompensacijai gauti.

Prie Sorocabana geležinke
lio stoties Bom Retiro rajone 
parduotasis pastatas šiandien 
būtų milijoninės vertės, ne
kalbant apie kitą St. Andrė 
miestelyje pastatytą naują 

mokyklai pastatą «Maironio» 
vardu.

Kai 1953 m. gale mane pa
siekė tikros žinios, kad einąs 
konsulo pareigas S. Paulo A. 
Polišaitis pardavė minėtų dvie 
jų mokyklų pastatus, pasa
kiau tuo klausimu viešai sa
vo nuomonę.

Iškėlus viešumon pąiį fak
tą, kad S. PauIo (Brazilijoje) 
dviejų lietuviškų mokyklų pas 
tatai parduoti su A. P.olišai- 
čio žinia ir jam pritariant, jis 
atsiliepė ir savn rašte ųr. 156- 
167 iš 1954 m. vasario . 24 d. 
to nepaneigė.

Mano apgailestavimas tokio 
pasielgimo buvo ir tebėra ne 
asmeninio pobūdžio*.Tokius 
dalykus galima ir reikia kelti 
viešumon, nes jie liečia mū
sų visų lietuvišką reikalą. Ma 
no noras buvo kad kas nors 
į tą reikalą įsikištų ir Jį pa
tikrintų, kuria teise ir titulu 
tos dvi mokyklos buvo^ par
tos.

A. Polišaitis buvo parašęs 
kad ne jis, bet Lietuvių Są
junga tas mokyklas pardavu
si. Bet vieno dalyko jis ne
pasakė: kada ir kieno patvar 
kymu Lietuvių Sąjungos įsta
tai buvo pakeisti, nes perei
namuose tų įstatų nuostatuo
se buvo aiškiai pasakyta, kad 
be Lietuvos konsulo žinios 
turtas negali būti niekam 
perleistas ar kaip £itaip pa
tvarkytas.

Kad ir pati Lietuvos vyriau 
sybė nelaikė Lietums Sąjun
gos S. Paulo tų palatų pilna
teisė administratorė rodo šis 
faktas: 1938 m. ji buvo nuta
rusi šį tu tą užhipotekuoti Že 
mės Banko vardu. Be to, tuo 
reikalu buvo išdykęs į P- 
Ameriką pats DÚRL pirmi
ninkas Rap. Skipitis.

NEVISKAS IŠSIAIŠKINTA

Nebuvo man reikalo 1935 
m. tą turtą užrašyti Lietuvių 
Sąjungai, nes jau 1932 ar 
1933 m. aš atsisakiau savo ir
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lone. Verta jaustis laimin
gais, kad tradicija virsta kar
tą šimtmetyje skelbiami tikė
jimo 'metai yra paskelbti 
mums* gyvenant. Būtų nieką 
neatlyginamas nuostolis ne
pasinaudoti tokia proga sa
vo tikėjimą pagilinti ir pagy
vinti'.tiek, kad jis atneštų 
daug vaisių mums patiems, 
kad paliktumėm ką nors ver- 
tinerūkančioms kartams po 
mūsų iki 2067 — 68 metų.

KUOMI ŠIUOS TIKĖJIMO 
METUS ATŽYMĖSIME.

Filipinietis gydytojas Vietnamy — Dr. Albertas 
tikrina pietų vietnamiečių ūkininkų sveikatų. Manila 
tė Vietnamin savo inžinierius ir kariuomenė* padėti 
vietnamiečiams su savo užpuolėjais.

Soteco 
nuriun- 
kovoti

kultūra. Nere as net paskuti
nę gyvenimo valandą yra 
daugiau surūpinęs jam jau 
nereikalingų medžiaginių nie 
kų likimu, negu sielos amži-

Vysk. V. Brizgys

Dar Viena Mūsų Kartos Privilegija 
Tikėjimo Metai

Šventasis Tėvas Paulius V' ypatingu pareginimu kreipė
si į visus vyskupus ir tikinčiuosius ragindamas naudingai at
švęsti tikėjimo metus. Jie prasidėjo šių metų birželio 29 d.
— šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje ir baigsis tą nais reikalais. Daugelyje mū- 
pat dieną 1968 metais. Istoriniai nėra tiksliai ištiria, kurių 
metų ir k rią dieną tuodu apaštalu mirė kankiniais Romoje. 
Iš šv. ’’etro pirmo įpėdinio šv. Klemenso laiškų ir kitų šal
tinių žinome, kad tuodu apaštalu mirė kankiniai Nerono per 
sekiojimo metais tarpe 64 ir 68 metų. Petro ir Pauliaus 
mirtį Romos gyventojai jau iš senai mini b rželio 29 dieną. 
Vienaip ar kitaip būdavo paminimos šių apaštalų mirtie ir 
šimtmetinės sukaktys Paskutinį kartą tokio šimtmečio pami
nėjimą paskelbė P. Pijus IX, skirdamas tam 1967—19(8 metų 
tarpe apaštalų šventės. P. Paulius VI parinko mūsų šimtme- 
mečiui tuos pačius *967—1968 metus.

ŠlŲ METŲ YPATINGAS TIKSLAS.

Kiekviena žmonių karta turėjo būdingus savo reikalus, 
sunkumu* ir pavojus. Jeigu visais laikais žmonijos dvasinio 
gyvenimo vadai galėjo guostis ar kaltinti savo laiko žmones 
už perme ką si'el s paisy ą žemiškų reikalų ar supasaulė
jimo sąsdaiton, tai tuo labiau nėra laisvas iš tų pavojų mūsų 
laiko žmogus. Žmogaus prigimtis, natūralūs pajėgumas visa
da yra tie patys, o mūsų laiko žmogų vilioja tokia daugybė 
visokių naujenybių, kad žmogus pasirod tikrai persUpnas 
viską tinkamai suprasti ir įvertinti, Mūsų laiko žmogų už
griuvo augybė iki šiol nebuvusių visokių technikes r ko
mercijos naujienų, jos taip kyriai siūlomos, kao e kiekvie 
ras asmuo sugeba skirti būtinus ar naudingus dalykus nuo 
beverčių, atimančių be jokios naudos jo la ką, dėmesį, ište
klius. Daugelis žmonių savo sugebėjimus, laiką, nemes ištik 
vodami beverčiams dalykams, neranda laiko, Evangelijoje 
minimos Marijos iš Betanijos pavyzdžiu, pabūti prie I įtvo 
kojų, giliau pamąstyti apie save, apie savo santykius m 
Dievu. Dėl tų beverčių dalykų daugelis žmonių praranda ga
limybę pasidžiaugti net pasauliu, žmogaus sukurtu menu,

sų laiko žmonių tikėjimas nė
ra miręs, bet užgožtas kalnais 
visokių žemiškų niekų. Dau
geliu atvejų vis lomenės mo
raliniai, socialiniai klausimai 
yra sprendžiami tokiais kri- 
terijuman*, Kurie neturi nie
ko bendro m žm< vai ► miiii- 
ralia garbe ir amžinais žm 
gaus gyvenimą tvarkančiais 
dėsniai.*-.

Bejieškodami atsakymo į 
įvairius gyvenimo klausimus 
mūsų dienom s ne retai ir ne 
vienas apeliavo j nesenai pa
sibaigusio Vatikano II \ įsuo- 
ino Susirinkimo ir jo nu a- 
rimu dva-ia, o ne kartą tas 
apeliavimas neturėjo nieko 
bend-o su Susirikimo nutari
mų nei raide n i dvasia. Kiti 
vė i ema viešumon, kaip P. 
Paul us >1 sako, «su drąsiais 
bet netikusiais» filosofiniais 
ar istoriniais bandymais, lie
čiančiais ar tai tikėjimo tiesų 
refor navimą ar Švento Rašto 
aiškinimą. Kita proga P. Pau
lius v I kalbėdamas apie pas
kelbtus tikėjimo metus pa
aiškina, kad ž nogus turi daug 
asmeninės laisvės savo tikė-

jimą vienaip ar kitaip išreikš
ti virtiniu būdu, tačiau for
muluoti tikėjimo tiesų turinį 
ir jų išreiškimo būdą priklau
so Bažnyčios mokančiajam 
autoritetui, o ne kiekvienam 
individui. Jeigu kas priimtų 
t;k tai, ką pats susiformulavo 
tai būtų ne tikėjimą-, o tik 
asmeninė filosofija. Kaip 
moksle taip ir tikėjim tokiu 
keliu nedtutr oasiek ama.

Šių tikėjimo metų tikslas 
yra kuo la ig iu-id «įgilinti 
į mūsų tikėjimo tiesas tokias, 
kokių ir kaip moko Bažny
čia.

Savo atsišaukime P. Pau
lius VI ragina vyskupus atžy 
mėti šiuos metus kokiais nors 
viešais būdais. Reikia tikė
tis. kad kiekvieno krašto vys
kupai tuo reikalu ką nors pa
skelbs. Kiekviename krašte, 
prie to prisiderins ir lietuviai 
Toliau, Šventasis Tėvas ragi- 
ątšvęsti tikėjimo išpažinimo 
dieną. Tą dieną turėtų būti 
atkalbėtas Tikėjimo Išpažini
mas. Katalikų Bažnyčioje to
kio išpažinimo yra bent tre
jetas. Galima pasirinkti bet- 
kurj iš jų. Kur tokia diena 
bus paskelbta vietos vyskupų 
visi katalikai ją paminės, kaip 
bus vyskupų patvarkyta.

PAŽINTI

«VI ŪSŲ TIKĖJIMO SVARBA.

savo įpėdinių vardu visokių 
teisių į tą turtą, pervesda- 
mas jį Lietuvos vyriausybės 
dispozicijon. Jei A. Polišaitis 
būtų panorėjęs, būtų galėjęs 
konsulato archyve tą mano 
teisių atsisakymo dokumentą 
Surasti.

Kodėl mokyklai pastatyti 
Vila Beloj dovanotą sklypą, 
o taip pat S. Paulo miesto 
valdyba] pateiktą mokyklos 
projektą pasirašiau savo var
du? Kiekvienam gi aišku kad 
1929 m. Besant jokios'teisinės 
organizacijos reikėjo teisinio 
asmens dovanojamam sklypui 
priimti ir miesto statybos sky
riuje pasiimti atsakomybę už 
patvirtinto plano įvykdymą. 
Liet. Sąjunga buvo vėliau įs
teigta ir teisiškai įregistruota 
kad būtų galima jai pavesti 
urtą administruoti.
A. Polišaitis nutylėjo faktus 

dėl kurių Vila Bellos rajone 
»

lietuvių mokykla ilgą alką 
stovėjo tuščia, nors atsikėlu- 
sios j S. Paulo lietuvės sese
rys pranciškietės siūlė ir nuo 
mą mokėti už patalpas, 
jis vienuolių ne sileido!

MIESTAS BE SAVOS 
LIGONINĖS

bet

Gabendamos į kavos planta 
cijas darbininkus laivų agen
tūros Bėlabai tepaisė jų svei
katos — užteko, jei darbinin
kas atrodė sveikas. Buvo 
daug vargo su emigrantų vaj 
kais Iki trejų metų amžiaus. 
Neviena šeima vėliau skundė
si, kad jų vaikai nepakėlę 
jūrų kelionės ar pusiau tropi- 
kinio klimato ir beveik visi 
išmirę. Tų pačių tėvų vaikai, 
jau Brazilijoje gimę, augo 
sveikučiai su savo vyresniais 
broliukais ir sesutėms. Suau
gusiame, kaip visur ir visuo
met, teko pasisaugoti darbo

metu, gatvėje bei šiaip lai
kytis tvarkos. Didžioji emi
grantų yda - besaikis alko
holio vartojimas. Alus labai 
menkos kokybės, bet blogiau 
šia buvo cukr aių nendrių al
koholis tenykšč ų oinga vadi 
namas, apie pusantro lito už 
bonką1 Kai trys-ketur susi- 
i eta krūvon, tai už 4-5 mil- 
reisui« gali pasigerti o įsigė- 
rusie ns niekad neatrodo kad 
jie jau girti...

Š. Paulo miestas, kaip toks 
savo ligoninės neturėjo, o ka 
riuomenės įgulai ligoninė tuo
met buvo tik pradėta statyti. 
Kiekviena stambesnė tautinė 
grupė turėjo savo ligonines. 
Suprantama, tai ouvo priva
čios ligoninės savo kolonijos 
reikalams, o pašalaitis ten 
patekęs turėjo mokėti stam
bias sumas, kurių joks dar
bininkas neturėjo.

(Bus daugiau)

Tikėjimas mūsų tvasiniam, 
kasdieniniam ir amžinam gy
venimui yra ne mažesnės 
svarbos, kaip higienos raika- 

1 lavimai kūno sveiKatai i- gy
vybei. Kas gi gali būti svar
besnio, kaip nuolatos gyventi 
mintimi, kam žemėje gyvena
me taip, kai t kime ir kad 
amžinybėje n ūsu likim iŠ pri
klausys nuo to, kaip dabar 
gyvename. *rikščiomes savi
jauta ir elgsena priklauso to, 
kiek kuris savo tikėjimą pa
žįsta, supranta ir kiek kurio 
tikėjimas yra gyvas. Tikėji
mas nėra koks nors abstrak
tus reikalas nedaug reiškiąs 
gyvenime, ar jo žinotum dau
giau ar mažiau. Žmogus gali 
žinoti daugiau ar mažiau me
no, poezijos, istori os ar kito
kių dalykų, kurie jo gyveni
me neturi lemiančios reikš
mės. augiau žinodamas, tie
sa, turės daugiau pasitenki
nimo ar gal net naudos, ta
čiau auo to nepriklausys jo 
amžina» likimas. ertiname 
patrijotižmą, mokslą, bendrai 
kultūrą. Mūs kasdieniniame 
gyvenime ir mūsų proto aki
račiui jie visi turi didelės 
reikšmės. Daugiau moksle 
išsilavinęs asmuo paii geriau 
suprasti ir tikėjimo klausi
mus. Vtetiek tačiau nė vieno 
iš tų dalykų negalima lyginti 
su tikėjimo svarba Tikėji
mas nėra laikinos vertės da
lykas. Visi anie dalykai bai
giasi su žmogaus žemišku gy
venimu, o kas įgyta per tikė
jimą, tęsiasi ir amžinybėje, 
luo labiau tikėjimo ir juomi 
gyvenimo nereikia laikyti 
kam nors kitam daroma ma-

Visi turėtume skirti š-uoš 
tikėjimo metus geresniam sa
vo tikėjimo pažinimui ir pa
gyvinimui, Savoje kalboje ne
same turtingi religine litera
tūra. Kas negali pasinaudoti 
svetimomis kalbomis, gali ras 
ti nemažai naudos susipažin
damas su veikalu DiEVaS IR 
ŽMOGUS. Yra jau išversti lie
tuvių kalbon visuotino Susi- 
r.nkimo nutarimai. Tikėkimės 
kad juos laiku atiduos visuo
mene) tie, kurie pasižadėjo 
juos išleisti, tikėkimės taip 
pat, kad ir mūsų Ka aiikišKo- 
je spaudoje šiais metais skai
tytojai ras pakauk mai me- 
dži gos tikėjimo temomis.

GYVENT

Tikėjimą pagyvinti didelė 
pag .lba yra savo tikėjimu gy 
venti. Kiekviena dorybe nyks 
ta nepraktikuojami. Mūsų gy 
venime yra daug veiksmų, 
kurie yra tokie patys, kokius 
liepia mūsų tikėjimas. Jie bus 
tikėjimo darbai, jeigu jiems 
prijungsime jo intenciją.

DAŽNESNI SAKRAMENTAI

Šiais tikėjimo metais vie
šos bendruomeninės maldos 
turėtų būti dažnesni, negu 
buvo iki šol.

Nei&eidmi iš drausmės ribų 
ir siekdami dvasinio suartėji
mo su krikščionimis nekatali- 
kais, gerai da-ys tie, kurie ti
kėjimo išnažinimus ruoš kar
tu su nekatalikais.

Gyvas tikėjimas žmogaus 
gyveeimui teikia šviesos, ra
mybė®, užtikrina laimingą pe
rėjimą iš šio gyvenimo amži
nybės. Iš dabas gyvenančių 
nė vienas nesulauksime se
kančių tikėjimo metų. Mokė
kime pasinaudoti mums teku
sią privilegija gyventi 1967- 
1968 metais.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Eimutis Radžius

Atvirai Kalbant!
Studentų Ateitininkų Sąjungos Pirmininkas sielojasi 
Sąjungos stoviu, analizuoja padėtį ir pritaiko gai
res ateities veikimui. Paskaita skaityta A kursuo

se prie Baltimorės vasario 5 dieną.
Ar tai liečia ir S. Paulo ateitininkas?

NEJAUDINA - NEVEIKIAME

Kad mūsų organizacijoje 
veikia tik mažas skaičius re
gistruotų narių, tai nėra kri
zės pažymys, o tik ramios 
patenkintos nuotaikos išraiš
ka. Normaliose sąlygose ne
turėdami jokių jaudinančių 
esminių konfliktų, bendruo
menės nariai neranda reikalo 
per daug stengtis pakeisti 
esamą pasaulį Kitaip sakant, 
nesujaudinta visuomene nėra 
motyvuota karštai siekti bet 
kokio idealo. Bet kai toje ben 
druomenėje atsiranda arba 
išryškėja rimtos, pagrindinės 
kontroversijos, žmonės skait
lingai stoja į organizacijas ir 
uoliai imasi jose veikt. Tad 
pasirodo, kad aktyvus organi 
zacijos veikimas liudija kri
zės buvimą. Keista, kad Stu
dentų teitininkų sąjungoje, 
kaip ir kitose lietuvių orga
nizacijose, veikia ūk palygin
ti retas narys. O juk mūsų 
pi dėtis nėra normali. Ji n - 
normaL trimis aspekais: re
liginiu, moraliniu ir tautiniu.

NENO .MALUM.il — hhLl- 
Gl J A

Pereito šimtmečio ateistinė 
pasaulėžiūra šiandieną mums 
vėl yra tvirtinama ir įrodinė
jama nugyventu Nietzchės 
šūkiu: DIEVAS YRA MIkES. 
Šio, šiandieną gana populia
raus galvojimo įtakoje mūsų 
tarpe pradedamos ignoruoti 
kai kurios pagrindinės mūsų 
katalikiškos pareigos. Pavyz
džiui, iš 70 «susipratusių»lie
tuvių «katalikų intelektualų», 
susirinkusių į KAS vasaros 
stovyklą, į šv. mišias atsilan
kydavo nedaugiau kaip 15, 
Iš tų 15 vos kokie trys nesi- 
gėdino viešai išreikšti savo 
tikėjimą giesme. Palyginkime 
šį «mizerną» pasirodymą su 
praėjusių MAS kursų dalyvių 
šimtaprocentiniu atsilankymu 
šv. mišiose ir jų norimą gie
dojimą, net į toną pataikant! 
Galima būtų buvę ant vienos 
rankos pirštų suskaičiuoti (jei 
tiek daug tikrai ir reikėtų) 
kolegas, pasinaudojusius tėvo 
K. Trimako siūlytu išpažin
ties sakramentu. O vistiek 
Kalėdų MAS stovykloj tokių 

«nusižeminusių savanorių» at
sirado bent 15. Atvirai kal
bant, tokių nepareigingumo 
pavyzdžių mūsų tarpe gali
ma atsiminti begales. Nėra 
paslaptis, kad mūsų religinio 
gyvenimo praktika per pa - 
kutinius keletą metų yra rim
tai susilpnėjusi, jti ne visai 
užgesusi. O ganizacija, kuri 
pagrįsta katalikybės dėsniais, 
šitokios situacijos negali lai
kyti normalia.

NENORMALUMAI - ELGESYS

Yra daug prikalbėta ir įro
dinėta, kad mūsų elgesys ir 
«socialinės moralės» stovis 
nė kiek geresnis kai ,- kitu. 
Ne mano kompetencijoj skai
tyti jums pamokslus, b. t no
rėčiau pakviesti kiekvieną 
sau atsiverti ir be kaltini
mų, priekaištų ir pasiteisini
mų pažvelgti į savo elgesį. 
Pervertęs ir kantriai pa cudi- 
javęs mūsų organizacijos 
principus rėdau juose, pavyz
džiui, įpareigojimą kovai prieš 
alkoholizmą tą jau Valan
čiaus demaskuotą lietuvių tau 
tos ne,aimę. Reikia pastebė
ti, kad mes stojam į tą kovą 
su nepaprastu entuziazmu, 
nors lanai keista strategija. 
Esu tvirtii įsitikinęs, kad 
prof. Šalkauskis tikrai nepri
tartų mūsų metodikai, kuri 
verčia mus griebti kiekvieną 
bokalą, kad tik jo neliktų ki
tiems. Kitas dažnas mūsų mo
ralinio silpnėjimo pavyzdys 
randamas idūhu vienas su ki
tu bendravimo, mūsų sociali
nio elgesio rėmuose. Vis ma
žiau mes pasitenkiname bend 
ravimu didesnėj grupėj ir vis 
daugiau ieškome pasilinksmi
nimo susiporavę privaliai. 
Nors ir galvotume, kad pa
žiūros liečiančios kolegos-ko- 
legės santykius yra, daugiau 
ar mažiau, kiekvieno asmeni
nis reikalas, pats faktas, kad 
mūsų studentų pažiūros tuo 
klausimu darosi vis daugiau 
laisvesnės, parodo bendrą da
bartinių standartų laipsnišką 
slydimą, Vėl - tai nenormali 
padėtis!

NENORMALUMAI - TAUTYBĖ
X

Gal viena skaudžiausių ir 
labiausiai kontraversinių mū

Dr, S. Aliūnas

Ko veidrodis nerodo
Gyvenu mokam, už tiesas kovojam, 
Visom kanopom ir visom nagom, 
Jei daro ką mažesnis, kandžiai lojam, 
Jei ką didesnis — vizginam uodegom.

Kalbam dažnai, kad reikia vertint žm< gų, 
Ne pagal sąskaitas, bet iš darbų taurių, 
Paskui lenkiesi, sakai juk nep.tį.gu, 
Reikia gerbt pa lėtį, nenoriu būt kriu-kriu.

Kartais spaudoj aš artimui kietai uždrožiu.
O šiaip sutikęs nusišypsau saldžiai:
Ir » ekenu saldžiu balsu senelės ožio, 
Giedu gražiai, lyg kad lietuviški be akcento gaidžiai.

Užu teisybę galvą ant pagalvio paguldęs, 
Sapnuoju didvyrius tėvynės mūs senos.
Kol Ii s iš mano išdidumo kaip kalakuto šuldu buldu, 
Kas lieka už dviejų di’nų po Padėkos dienos.

sų nenormalios padėties iš
raiškų yra mūsų tautos savy- 
biškumo klausimas tremtyje. 
Mūsų lietuvių kultūros, kal
bos ir visuomenės išlaikymo 
klausimais yra daug kalbėta 
ir diskutuota. Šia prasme 
tremtinių padėties (nenorma
lumo) tikrai manau, nereikia 
įrodinėti.

IŠ KUR TAI?

Šios neateitininkiškos nuo
taikos kyla ne vien iš paski
rų asmenų apsileidimo ar mu
sų pačių tingėjimo, bet dides- 
dalimi ateina iš mūsų dabar
tinės aplinkos: mūsų lankomų 
universitetų, mūsų skaitomos 
spaudos ir knygų ir bendrai 

iš šių laikų dvasios. Tad, bū
dami galvojantys ateitininkai, 
turime nepasiduoti aplinkai, 
bet savo idėjom ją formuoti. 
Toks įsipareigojimas pažymė 
tų kataliką inteligentą - toks 
įsipareigojimas turi išskirti 
mus, ateitininkus, iš kitų.

ATVIRAS - TVIRTAS

Ateitininkas turi būti atvi
ras gyvenimui, bet tvirtų sa
vo nusistatymų. Neaiškumas 
principų atžvilgiu, neryžtin
gumas savus principus prisi
imti ir juos vykdyti rodo atei- 
tininkiškais principais įsitiki
nimo stoką. Yra geriau turėti 
bet kokius, tačiau konkrečius 
įsitikinimus ir, neigiamiems
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jų duomenims pasirodžius 
juos modifikuoti, negu amži
nai sėdėti apžergus tvorą, ' 
bailiai trauktis tik nuo tikėji
mu pagrįstų tiesų. Idėjinė 
maišatis atima iš žmogaus vi
sus vertybinius metus, ir pa
lieka žmogų abejingą bei ne
galintį ryžtingai apsispręsti 
naujos minties priimtinumu • 
Neturėdamas kriterijų, page) 
kuriuos būtų galima padaryti 
idėjinius apsisprendimus, žme 
gus yra privedamas prie 
kraštutinio nusistatymo: vis
kas pasirodo tik priimtina ar
ba viskas tik atmestina. Šito
kie kraštutinumai yra nai
vaus ir nesubrendusio asmens 
žymės, nes realiame pasau
lyje, net paprasčiausia situa
cija nepasiduoda tokiai leng-' 
vai klasifikacijai. Jei mes 
jaunesnės kartos ateitininki- 
ja, dažnai kaltiname vyres
niuosius federacijos narius 
per karštu visų naujų idėjų 
atmetimu, tai ar mes patys 
nesame kalti kitu kraštutinu
mu — pasyviu priėmimu bet 
kokių naujenybės vardu iš' 
keltų minčių?

Redaktoriaus Malonumai

Jeigu mes spausoiname juo
kus, tai skaitytojai sako kad 
mes esam kvaili, bet kai jų 
nespausdiname, jie sako, kad 
mes esame nesveikai rimti.

Jeigu mes perspausdinau e 
ką no s iš kito laikraščio, 
skaitytojai sako, kad mes 
patys tingim rašyti ar bendra 
darbių ieškoti, bet kai niek< 
neperspausdiname, tada sa
ko, kad mes e ame save pa
tys įsimylėję.

Je gu mes korespondenciją 
išspausdiname apibraukę, tai 
skaitytojai sako, kad mes žu
dome genijus, o jei neapi
braukę įdedame, tai sako, 
kad mes laikraštį užpildom 
niekais.
. Jeigu mes parašome kokią 
teisingesnę recenziją, tai sa
ko, kad mes esame per žiau
rūs, o jei lengviau paleidžia
me, tai skaitytojai sako, kad 
neturime skonio.

Jeigu įdedam iš neaiškios 
nuotraukos paveikslą, tai sa
ko, kad blogomis nuotrauko
mis gadiname laikraštį, bet 
jei tokių nuotraukų nededa
me, tada sako, kad laikraštis 
prieš tuos žmones nusistatęs.

Koks nors skaitytojas sa
kys, kad mes šiasjrimtas min
tis paėmėme iš kito laikraš
čio. Tenka pasakyti, kad ta 
me teigime yra truputį teisy
bės.

APKIRPIMAS VELTUI
Vyriškis su vaiku įeina į 

kirpyklą. Kai kirpėjas baigia 
vaiką apkirpti, jis sako:

— Šūktelsiu išgerti alaus.
Kirpėjas, nukirpęs vaiką, 

ilgai nesulaukia vyriškio. Pa
galiau kreipiasi į berniuką:

—JKur nulindo tavo tėvas?
— Tai ne mano tėvas, — 

atsako berniukas. — Tas dė
dė užkalbino mane gatvėje 
r paklausė, ar norėčiau ap

sikirpti veltui.
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ATSARGA GĖDOS 
NEDARO

Taip skamba senas lie
tuviškas priežodis. Jis 
labiausia gal tinka, kai 
toji atsarga liečia mūsų 
mažuosius. Jie kaip gy
vasis sidabras tai čia, 
tai, žiūrėk, jau vėl kur 
dingo.

Hospital das Clinicas 
São Paulo mieste laike 
trijų metų turėjo suteik
ti pirmąją greitą pagal
bą 710 atvejų vaikams, 
kuru amžius nesiekė 10 
metų.

Daugelis produktų, ar 
tai švaros priemonių, ar 
vaistų gana dažnai per 
neapsižiūrėjimą lieka ma 
žiema vaikams prieina
mose vietose. Remiantis 
statistika, net 27,8% to
kių nelaimingų atsitiki
mų įvyko kaip tik dėl 
tokių produktų. Mažas 
vaikas bet ką radęs tuoj 
kiša j burną, ^et ir li
goninėn nuvežus iš kar
to labai sunku numatyti, 
ką kūdikis gali būti iš
gėręs. Jis pats to negali 
išaiškinti, nė ptrodyti. 
Visokie vabazdžiams nai 
kinti produktai nelaimin
gu itsitimų atveju uži- 
6,7%.

Čia, Brazilijoje, ypač 
reikia kreipti dėmesio į 
kai kuriuos ugalus. Jų 
esam • rana navojing*!. 
Net 24,5% apsinuodijimų 
tenka visokiems nuodin
giems augalams, Čia taip 
vadinamoji SAIA BRAN
CA (Datura sp.) ir MaN- 
DiOCA BRAVa (Mani- 
hot sp.) kurių ypač pas

kutinioji yra labai nuodinga 
ir gydymas sudėtingas, tie
siog specialistų darbas. Ne
retu atveju prieinama prie 
mirties.

Kas liečia vaistus, vaiku
čių rankos ir juos dažnai 
užtinka. Ar tai graži spalva, 
saldainius primenanti forma, 
ar patraukli dėžutė atkreipia 
jų dėmesį. Pagaliau vaiko 
galvosena, jeigu jau tėvelis 
geria, ar mamytė tai vartoja 
kodėl gi jam nepamėginti’ 
Dažnai nevietoje pavartoti 
vaisiai gali pakenkti suaugu
siam, t&p ką bekalbėti apie 
mažiuktie;

Vaistus ir insekticidis rei
kia laikyti tokiose vietose, 
kur vaikai negali prieiti. Leng 
viau nelaimės išvengti, negu 
jai atsitikus, ieškoti pagalbos.

Dingo žmona. Vyras prane
šė policijai. Policijoje liepė 
užpildyti anketą, nurodant, 
kaip atrodė jo žmona.

- Būkite malonūs, — pa
reiškė vyras — neparodykite 
šios anketos mano žmonai.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY. MONTEVIDEO;

p ^natol Grišonas. Ciudad 
de Pans 5836, i el 50 2180 
v ei ia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
a II ua Hiacio ir A v 

Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel 63-5975

Šv Hozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua Jatai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011

SHAZh i JOS LIETU V1Ų Ž' NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p st Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam min^teriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai.

įvairūs liudijimai ir k ) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 600, 
Tel’.- 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARÔ 
KA.. ,Rua Oratorio, 3693, 
Alto dá Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama- 
can, -’625 —■ trečiadieniai^ 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67. 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai Darbo 
dienomis 7 ir 7.30 vai, arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

irmą mėnesio sekmadieni 
•arque das Nações 10 vali 

Casa Verde 1715 vai.
Antrą

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
<om Retire 10 vai. 
Utinga 18 00 vai,

r e č i ą
Agua Rasa 8,15 vai..
Moinho Velho 11 vai., 
ana vai

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 teisės yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsiėašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------- r

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

I 
Česlovas Jakiunas

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms i 
ir kitiems tikslams rašomas-, skaičiavimo kasos 
registravimo mašinas 'registradoras), 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
Rua do Orfanato, 688, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

’ a s k u t i n į
Vila Anastacio 8.30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
v Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 vai. 40 min.

SKAITYKI

PLATINKI

NINTĘLI PIETŲ

SAVAITRAŠTI

TE IR

T E V I E 

AMERIKOS 

< M Ú S Ų

LIETUVA».

• Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ID MAC J CAKRIEKI
Lindoya vanduo yra aenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiklius į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua? Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: |51-4019 e 51-2»3

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO,

KAINA 0,15

Laisvės ir gerovės mūsų 
Tėvų Žemei - Lietuvai — ir 
palaimos po platųjį pasaulį 
išblaškytiems jos vaikams mel 
sime visi Visagalio Marijos 
šventovėje Aparecida do Nor 
te rugpjūčio mėn. 6 dieną. 
Šią šventkelionę organizuoja 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija tal
kininkaujant kitoms organi
zacijoms, vadovaujant Msgr. 
P. Ragažinskui, Vija Zelinos 
Lietuvių Parapijos Klebonui. 
Organizatoriai tikisi ir laukia 
kai visi lietuviai k tąlikai, 
kas tik gali, toje šventkelio- 
n ėję dalyvaus.

Užsirašyti galima: Vila Žo
linoje — pa» Brolijos narius, 
Casa Verde — pas Brolius 
Matelionius ir Andrių Stankū
ną; Vila Prudente — pas Mo
tiejų Tarnai lūrią.

Autobusai išeis iš Vila Zeli
nos nuo lietuvių bažnyčios ir 
iš Casa v erde 6 valandą.

Tikslios informacijos gau
namos pas tos Brolijos Pir
mininką Juozą Matelionį, Tel. 
51-4611.

Praėjusiame sekmadienį 
įvykusiame PlB reorganiza
cinės rinkimų komisijps posė 
dyje nutarta tuojau oradėti 
registraciją lietuvių, noručių 
priklausyti Bendruomenei. Už
sakyti registracijos lapai, ku
rie bus išsiuntinėti į visas S 
Paulyje ir kitur lietuvių gy
venamas kolonijas ir bus pra 
nešta, kur tuos lapus bus ga
lima gauti.

Atende se com hora marcada 
Horário das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 horas

DR JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS 

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

__________ - 11, • — „,.1 .. ■■■ ii ■ 

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V. BAREIŠ.IS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela 
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. Bela, V. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

RIFĄ - LOTERIJA

Prelato Kazimiero Miliaus
ko ligoninės išlaidoms apmo 
kėti.

Jau ketvirti metai eina kai 
Prel. K. Miliauskas yra inter 
nuotas ligoninėje, Campinas 
mieste. Kiekvieno mėnesio iš 
laidos siekia 225 naujus kru- 
zeirus. Prel. P, Ragažinskas. 
kuris rūpinasi ligoniu, prašo 
tautiečių paremti apmokėjimą 
ligoninės išlaidų nuperkaat 
leidžiamos lote ijos bilietą. 
Pirkėjas galės laimėti naują, 
amerikonišką barzdai skusti 
mašinėlę ir elektrinį naują 
pečių. Loterijos bilietų gali
ma gaut*' klebonijoje ir pas 
organizacijų valdybas. Bilieto 
kaina penki nauji kruzoirai.

Gauta Pedagoginio Litua
nistikos Instituto Čikagoje iš' 
leista ilgo grojimo plokštelė, 
kurioje yra įkalbėti lietuvių 
kalbos garsai ir priegaidės. 
Tai yra Domo Veličkos «Lie
tuvių Kalbos Pratimų» I są
siuvinio gyvasis priedas. To 
instituto studentas Pomas Sa- 
kadolskis gražiai aiškiai pa
rodo, kaip tariami lietuviškie
ji balsiai dvibalsiai, bei ilgie
ji balsiai, pademonstruojamas 
ir priebalsių kietumas bei 
minkštumas, supanašėjusių 
priebalsių tarimas, susilieju
sių į vieną garsą priebalsių 
ta imas.

Kitoje plokštelės pusėje pa 
rodomos dvibalsių priegaidės, 
minkštųjų dvigarsių priegai-

KUN. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
švenčiantį savo 15-tas kunigystės gyvenimo ir darbo 

metų sukaktuves kuo nuoširdžiausiai sveikina, linkė
dami Jam ilgai, sėkmingai darbuotis Kristaus vynuogyne

«M. L.» Redakcija ir Administracija

AR JAU ŽINAU

Kad L. R. K. B-nės choras ruošia Šv. Kristoforo 
(šoferių dienos) pagerbimo šventę, kurį įvyks š.m. lie
pos mėn. 30 dieną. Tokios dar nėra buvę.

PROGRAMOJE NUMATYTA

Automobilių parado pašventinimas prie V. Zelinos 
bažnyčios. Šventinimo metu gros Força Pública or
kestras,

Po pašventinimo, seselių salėje, linksmas šoferių 
subuvimas su vaišėmis, menine programa ir šokiais, 
grojant puikiam orkestrui.

Galės dalyvauti,, ir ne šoferiai.
Todėl kreipkitės greit prie choro valdybos narių, 

nes stalų ir vietų skaičius ribotas.

ATSLMKITE SAVt PASUS!

PRISJEKUSIS VERTĖJAS Harvrysz Waldomiro Cons 
tautino, kurio raštinė yra Largo da Misericórdia Nr. 14, 
3-čiam aukšte, 3 salėje, prašo šiuos lietuvius atsiimti 
savo pasus

Juozas Kumelys, žmona Eleonora. Pasas išduotas 
; Kaune.

Jadvyga Rindeikis. Pasas išduotas Lietnvos kon
sulo São Paulyje.

Pažįstantieji tuos asmenis malonėkite jiems pra
nešti. Ačiū!

gaidės, ilgųjų bei trumpųjų 
balsių priegaidės ir priegai- 
džių rūšys.

Tekstus paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas Ve
lička. Garsų ir priegaidžių 
tarimą prižiūrėjo lietuvių kal
bos lektorius prof. dr. Petras 
Jonikas. Išleido Lietuvių Fon
das.

Tai tikrai nepaprast u ver
tinga plokštelė ir naudinga 
tiek lietuvių kalbos mokyto
jams, tiek vyresnio amžiaus 
mokiniams, tiek kiekvienam 
norinčiam išmokti taisyklin
gai tarti lietuvių kalbos žo
džius.

No'imtieji su plokštele susi
pažinti gali jos pasiklausyti 
pas Tėvus Jėzuitus.

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą trečią

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 9 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių 

Mokyklos salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa ir įdomi meninė programa.
Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač 

Juozą Baužį — V. Zelina, Motiejų Tamaliūną — V. Fru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelionius — Casa Verde, «Mū

sų Lietuvos» spaustuvėje ir administracijoje.
Informacijos reikalais prašoma kreiptis į Brolijos Pir

mininką Juozą Matelionį, telefonu 51-4011

DR. ANTONIO S1AULYS
C. R, M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Praėjusį šeštadienį Mokos 
liet, klibos mokiniai praleido 
dieną Zoologijos sode. Kartu 
su šoferiu» T. . Giedriu S.J. 
buvo 21 -smuo. Grįždami už
suko į Seną Malūną, kur juos 
pavaišino ponai Tūbeliai. Jau 
nieji jiems už tai padainavo 
lietuviškų dainų ir pašoko po 
rą lietuviškų šokių. Buvo už
sukę ir į V. Libanesa, kur po 
na; Bagdžiai irgi nuoširdžiai 
pavaišino mūsų kolonijos «At
žalyną». Vaikai grįžo namo 
labai patenkinti.
MBWBoaainur,T r.ryau:

«M. L.» administracijoje yra 
laiškas iš Jonavos raj. Kulvos 
p. Patapių km. Kastenisnės 
Jadvygos, rašytas Stefanijai

Bare... (pavardė neįskaitoma), 
gyvenusiai Av. Presidente Wil 
son. Prašome atsiimti.

«ELT0S» žinias pradėta 
leisti ir brazilų kalba. Pirma
sis nr., gražiai ir įdomiai iš
leistas p. Aiek. Bumblio spaus 
tuvėje, išėjo birželio mėnesį. 
Jas leidžia «Supremo Comiiė 
Pro-Libertação da Lituânia», 
VLIKAS C. Postai 4118, Tel.: 
63-59/5.

«Eltos» žinios yra leidžia- 
' mos portugalų, ispanų, lietu

vių, vokiečių, italų, anglų ir 
arabų kalbomis.

Anelės Šepetauskienės svei 
kata žymiai gerėja. Ji inter
nuota Hospital Matarazzo sa
lė 205.

19 d. birželio palaidota Ka 
tarina Virbalienė, 78 metų 
amžiaus, kilusi iš Vidiškių pa
rapijos, Ukmergės Apskr. Gi
liam nuliūlime paliko seserį 
ir tris ištekėjusias dukras su 
šeimomis.

BRZDŽIONIO POEZIJOS 
RINKT NFI LEIST* 

KOMITETAS,-

sutelkęs Los Angeles, Ca i- 
fornijoje. kreipiasi į vise pa
saulio lietuvius, prašydamas 
pagalbos, leidžiant sukaktu
vininko poeto Brazdžii nioriak 
tinę.

Lietuvoje okupantų jis nie
kinamas, o pavergtų lietuvių 
mylima.-. Tik jie negali gauti 
jo knygų, žtat lietuviai turi
me padaryti tai, kas neįma
noma pavergtiems broliams.

Kas yra mums Brazdžionio 
poezija? Tai garbingo lie
tuvio šauksmas r ilgesys lais
vės, tiesos ir gy enimo įpras
minimo.

Brazdžionio poezijos rinkti
nė bus prasmingiaus as poe
to sukakčių atžymėjimas.

Visi kviečiami būti Braz- 
džionit poezijos rinktinės me
cenatais (paaukojus 25 dol.) 
Mecenatai gaus specialų nu. 
meruotą autoriaus pasirašytą 
egzempliorių. Knygos prenu
merata — 10 dolerių.

Komiteto sąstatas; J. Andrius 
—- pirmininkas, P. Lembertas 
— iždininkas (927 3rd Street, 
Santa Monica, Calif. 90403), 
kurio adresu prašoma siųsti 
čekius: vicepirmininkai: kun. 
dr. P. Ceiiešius, B. Raila; iž
do globėjai: A. Raulinaitis, A. 
Skirius, I. Medžiukas: komite 
to nariai: dr. E. Tumienė, J. 
Švaistas Balčiūnas, R. Kuli
kauskienė ir Alė Rūta.

Komitetas, kuris gali būti 
dar papildytas, iš anksto dė
koja laikraščių redaktoriams 
už ši© pareiškimo atspausdi
nimą ir visuomenei — už nuo 
Šimų ir skubų atsiliepimą.

Čekius prašome rašyti var
du «Brazdžionio Rinktinė ka
dangi taip pavadinta sąskaita 
banke.

t
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