
Plačiajame Pasaulyje
VIETNAMAS.

Komunistiniai partizanai su 
naikino didelę amerikiečių 
ginklų bazę-sandėlius, padary 
darni keliasdešimtis milijonų 
nuostolių.

KUBA.

Havanoje susirinkę trijų 
kontinentų komunistų delega
tai tariasi, kaip sukelti viso
je Pietų Amerikoje partizani
nius karus, sukilimus, maiš
tus ir tokiu būdu paimti val
džias į savo rankas.

CHILE.

Čia vyriausybės nariams 
susimaišė galvelės. Nors ko
munistai kelia jų krašte ne
ramumus ir atvirai grasina 
partizaniniu karu, bet Čilės 
vyriausybė nusistačiusi nepri 
aidė .i prie jokių karinių veiks 
mų prieš sukilėlius.

KCP UMSTINÉ KINIJA

Jau keletas sakaičių dalis 
kariuomenės ir daug komu- 
nis u partijos narių sukilo 
prieš Mao-Tge Tungo diktatū
rą, kuriu iki šiol nepavyko 
numalšinti.

Pradėjo maištauti ir ūkio 
darb oi n Kai.. komunistų sieni
niai laik: ašėiai sostinėje Pe
king a virai pirmą kartą pri
pažįsta, kad padėtis krašte 
esanti labai rimta ir pavojin
ga, kad galįs kilti visuotinis 
pilkums karas, jei Mao-Tse 
Tungui nepavyks sukilėlių nu 
raminti.

IZRAELIS

Izraelio komunistų partija 
viešai išėjo prieš Maskvos 
politiką, kuri palaiko arabus 
jr visą laiką smerkia ir puo
la žydus. Žydai komunistai sa 
ko, kad Rusijos komunistai 
neturi teisės Izraelio lyginti 
su naciais, nuo kurių žydai 
labiausiai nukentėjo.

VATIKANAS

Praneša, kad jau greit šv. 
Tėvas paskelbsiąs encikliką 
ir išdėstysiąs Bažnyčios moks 
lą apie gimdymų kontrolę.

_
SUDARYTA ypatinga komi

sija tyrinėti kas, kodėl kelia 
Amerikoje rasių riaušes ir ką 
daryti joms ateityje išvengti.

Gerokai apsiramino negrų 
riaušės. Keturi žymūs negrų 
vadai prašė liautis kelti maiš 
tus, plėšti, deginti ir šaudyti. 
Tačiau vasaros galas dar to
lokai, ir gali dar visko būti.

NEGRAI PRIEŠ ŽYDU>

Amerikos negrai turi sąjū
dį vadinamą Negrų Galybė», 
To sąjūdžio nariai ir vadai 
esą griežta nusistatę prieš 
žydus. Ypač tai labai žymu 
esą \'aujorke, kur gyve a 
apie du milijonai žydų ir mi 
lijoaas negrų. Sakoma kad 
daugelis negrų gyvena žy
dams prik'ausančiuose namuo 
se ir tie juos labai išnaudoja.

fârazitija
Rūpinantis ir Brazilijoje pa 

naudoti atominę energiją elek 
trai gaminti ir kitiems moks
lo reikalams, pirmas žingsnis 
yra susigrąžinti į kitus kraš
tus iškeliavusius brazilus ato
minių mokslų mokslininkus» 
kurių esama nemaža, "lai pa
reiškė Sergio Correia da Cos 
ta, Brazilijos ambasadorius.

ž. M1Ų PARDAVIMZS

Pastebėta nemaža suktybių 
parduodant ir perkant žemes 
Brazilij< s krašto viduje. Ypač 
daug žemių, sako, superka 
užsieni č ai, labai pigiai. Ža
da vyriausybė tam reikalui 
tvarkyti išleisti įstatymus, ku 
ne suvaržytų žemių pardavi
nėjimą užsieniečiams.

TAUTU PAŽANGA
ENCIKLIKOS TĘSINYS

SOLID\RUM S

Grėsmės ateičiai perpildy
ta dabartinė ;padėtis mus 
kankina. O vis dėlto mes 
puoselėjame viltį, kad syki 
žmonės geriau pajus, kaip 
labai yra raikalinga visiems 
bendradarbiauti, kad jautres
nis solidarumas įveiks nesu
sipratimus nei egoizmus. Mes 
veliamės, jog mažiau išsi
vystę kraštai mokės pasinau
doti savo kaimynais geriau 
susiorganizuoti savo tarpe, 
kad tokios organizacijos ap 
ims vis platesnes teritorijas 
ir didesnes bendro išsivysty
mo zonas. Viliamės, kad bus 
sudarytos bendros programos 
suderinti investavimai kapi
talų, pasidalinama produk
cijos galimybėmis, sutvarko

PARAM ÚKiAMb

iinistras Delfim Netto pa
reiškė, kad vyriausybė pra
dės duoti daugiau paramos ir 
paskolų krašt š aurės ūki
ninkams, savo ūkiams ir mais 
to produkcijai pagerinti.

DlUG MOKOSI

Net 40 procentų Japonijos 
jaunimo lauko Universitetus, 
o Brazilijoje vos trys ar ketu 
ir procent i. O kadangi šiais 
laikais mokslas nu'emia d.a“ 
bą ir geresnes pajamas, bei 
pažangą, tai lengva pasakyti 
kokia ateitis laukia Brazili
jos, jei ir toliau tiek maža 
mūsų jaunimo tegalės eiti 
aukšiuosius mokslus, 
«□e»m nn »i—n

KAS ĮVEDĖ komunizmą 
KUS JON?

Brazilijoje lankosi vienas 
žymiausių Katalikų Bažny
čios teologų, redemptoristas 
tėvas Bernardas Haring. Jis 
pasisakė gyvenęs ketverius 
metus Sovietų Rusijoje per 
paskutinį karą. Ten jis paty
ręs, jog komunizmą kraštui 
primetė caro laikais viešpa
tavusioji diduomenė, bajori
ja, kuri nė kiek nesirūpino 
paprasto žmogaus kultūri
niais ir medžiaginiais rei
kalais, o tenkino tik savo 
pačių neribotą godumą. Jis 
nesakė, bet išvada yra 
aiški, jog ir Brazilijos ko 
munizmui labiausiai pasitar
nauja nedidt lė turtingųjų 
klasė, kuri ir čia Brazili
joje težiūri tik savo siau
rų interesų, o nesirūpina 
viso krašto ir visų žmonių 
ge ove, kuri net popiežių 
enciklikas atmeta, vadinda
ma jas komunistine pro
paganda.

mas apsimainymas prekėmis 
ir t.t. Taip pat tikimės, kad 
tarptautinės ir daugumos 
kraštų organizacijos suras 
kelius atsilikusioms tautoms 
išbristi iš klampynės ir pa
čios ras priemonių savo so 
dalinei ir žmogiškai pažan 
gal išvystyti.

SAVO LIKIMO KALVIAI

Tas yra tikslas, kurį reikia 
pasiekti. Kasdien sėkminges
nis viso pasaulio solidarumas 
turi įgalinti visas tautas tapti 
savo pačių likimo kalviais- 
Netolima praeitis atžymėjo 
tautų santykius jėga. Ateina 
metas tarptautinius santykius 
grįsti vispusiška pagarba ir 
draugiškumu, vienų nuo kitų 
priklausomumu, bendradarbia

vimu bendram labui iškelti, 
kiekvienam jaučiant savo at
sakomybę, Jaunesnės arba 
silpnesnės tautos reikalauja, 
kad ir jos galėtų aktyviai da
lyvauti geresnio pasaulio įkū
rime, kurs labiau atsižvelgtų 
i kiekvieno teises ir pašauki
mą. Tie reikalavimai yra tei
singi. Kiekvienas turi parei
gą juos išklausyti ir atsakyti.

VISUOTINĖ MEILĖ

«Pasaulis serga. Jo liga ne 
tiek yra nevaisingumas ištek
lių ir ne tiek monopolizavi
mas, kiek stoka broliškumo 
tarp žmonių ir tautų.

SVETINGUMO PAREIGA

Niekad neperdėsim pabrėž
dami svetingumo pareigą, žmo 
niško solidarumo. Tas parei
gas um tiek šeimos, tiek kul
tūrinės organizacijos tų kraš
tų. kurie įsileidžia svetimša
lius. Reikia pastatyti daugiau 
namų, Kur>e priimtų atvyks
tančiuosius. visu pirma juk 
reikia juos apsaugoti nuo \ue- 
n šamo, Tai sunaikina mora
linius impulsus. Taip pat rei
kia imigrantus nuo nesveikų 
situacijų, į kurias patenka, 
būdami priversti palyginti sa
vo kilmės kraštų kraštutinį 
neturtą su naujojo krašto pra 
banga bei eikvojimais. Reikia 
taip pat juos apsaugoti nuo 
maištingų doktrinų, nuo už- 
puolikiškų pagundų, atsime
nant tokį didelį «neužtarnau
tą skurdą». O už vis labiau 
reikia suteikti jiems broliško 
priėmimo šilumos, išmintingo 
sveiko gyvenimo pavyzdį, ti
kros krikščioniškos meilės 
pagarbą bei branginimą dva
sinių vertybių.

JAUNŲJŲ STUDENTŲ
DRAMA

Ssaudu net pagalvoti: dau- 
gyoė jaunimo atvyksta į pa
žangiuosius kraštus jieškoda- 
mi mokslų, patyrimo ir kul
tūros, kurie įgalins juos ge
ri u tarnauti savo tėvynei 
sugrįžus. Jie tikrai įsigyja ge 
resnį išsiauklėjimą ir moks
lus, bet per dažnai praranda 

Septynioliktasis Romano 
Konkursas

). Dienraštis «"raugas» skelbia dailiosios prozos (ro 
mano apysakos) septynioliktąjį konkursą. Rankraščius 
įteikti paskutinė data yra 1967 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausio kūrinio autoriui skiriama 1.000 dolerių 
premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka'autoriai. Rankraštis tu 
ri būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romani 
nio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos ko» 
kurso komisijai, Draugas, 4545 W. 63rd St. Chicago, 
111. 60629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai pasira 
šo slapyvardžiu, o atskirame voke pažymi savo pavar
dę ir adresą. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną kū 
rinį, atidaroma“3 tik laimėjusio autoriaus vokas. Premi
jos nelaimėjusių vokai sudeginami.

Premiją gavęs autorius be papildomo honoraro 
pirmos! .s laidos teisę perleidžia «Draugui*, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai 
spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

pagarbą dvasinėms vertybėms 
dažnai randamoms, kaip bran 
gus paveldėjimas jų gimtojo 
krašto civilizacijose.

IŠEMIGRAVĘ DARBININKAI

Taip pat broliškai reikia 
sutikti bei priimti imigruojan 
čius iš kitur darbininkus, ku 
rie daugeliu atveju gyvena 
nežmoniškose sąlygose, tau 
pydami savo uždarbius šei
moms išlaikyti, likusioms skur 
de jų gimtajame krašte.

BENDRUMO JUTIMAS

Antrą savo rekomendaciją 
skiriame tiems, kurie preky
bos ir pramonės reikalais 
vyksta į neseniai industrijai 
atidarytus kiaštus t.y. fabri
kantams, pirkliams, didžiųjų 
įmonių valdytojams ir jų ats
tovams. Dažnai ats tinka, kad 
jiems nestoka socialinės nuo
vokos savo pačių krašte. Tai 
kodėl vėl griebtis nežmoniš
kų ir feodalizmo principų, 
nuvykus darbuotis į mažiau 
išsivysčiusius kraštus? Prie
šingai, jų aukštesnė padėtis 
turėtų padaryti' juos sociali
nės pažangos ir žmogiškų pa
ge inimų kūrėjais ten, kur 
juos pašaukė darbuotis jų 
uždaviniai. Jų pačių geres is 
organizacinis supratimas tu
rėtų paskatinti juos panaudo
ti čiabuvių darbą kvalifikuo
tiems pr tyrusiems darbinin
kams, inžinieriams iš avinti, 
vietinei vadovybei paruošti, 
leisti jiems išvysti savo pa
čių iniciatyvą, pamažėle įves
ti juoš į svarbesnes ir atsa- 
komingesnes vietas ir taip 
juo» paruošti, kad netolimoje 
ateityje galėtų užleisti jiems 
vadovaujamas vietas. Mažių 
mažiausiai teisingumas turi 
tvarkyti šefų ir jų valdinių 
santykius, jų abipuse» parei
gas turi reguliuoti geios su
tartys. jokiu atveju neturi 
būti nieko tok o, Kas juos ne
teisingai laikytų pavergtus 
sauvaliavimui.

(.Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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I pusi.

J. A. V.
SPORTININKAI LIETUVON.

Jau anksčiau pranešėme, 
kad šį mėnesį rengėsi iš JAV 
vykti Lietuvon lietuvių sporti 
ninku rinktinė krepšinio ko
mas a ir tenai sužaisti eilę 
rungtynių. Amerikos lietuvių 
spaudoje dėl tos išvykos kilo 
dideli ginčai. Tą reikalą 
svarstė ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas- 
Jis štai ką nutarė:

«Praėjusių metų sausio 22 
ir 23 dienomis veiksnių kon
ferencija nutarė ir pareiškė; 
«Tautinė drausmė (susiklausy 
mas) reikalauja, kad tol, kol 
Sovietų Rusija laikys Lietuvą 
okupuotą ir paprasta ovie- 
tų Sąjungo dalimi, laisvieji 
lietuviai ribotųsi tik privačiu 
bendravimu su Lietuvos žmo
nėmis».

visas Lietuvos gyvenimas 
yra *usovietrtitas ir valdo
mas jš Maskvos. isos oku
puotoje Lietuvoje įsteigti s or 
ganizacijos yra tik Maskvos 
Maigų bei organizacijų sky
riai. 1 odei bendravimas su 
okupantų Lietuvoj esančio
mis organizacijomis nėra ben
dravimas su pavergta (auta, 
o talkininkavimas okupantui 
griauti Lietuvos valstybės tęs 
tinumą ir silpninti mūsų lais
vės kovos ryžtą.

Numatomoji Amerikos lietu 
vių krepšininkų išvyka j Li - 
tuvą šių metų rugpjūčio me
nesį išeina iš privataus ben
dravimo ribų ir perein-a į sau 

tykiavimą su okupantu, nes
1. išvyką organizuoja ne 

privačių asmenų grupė, kaip 
neteisingai teigia organizato
riai, o o «American Lithua
nian Sports and Cultural Co- 
mKte, Inc.», taigi laisvųjų lie
tuvių organizacija, specialiai 
šiam reikalui įkurta ir net in 
korporuota.

2. Išvykos dalyviai būsią 
Lietuvos Krepšinio Federaci
jos svečiai, kaip neteisingai 
sako organizatoriai. Tokios 
laisvos organizacijos Lietuvo
je nėra, o yra tik vadinama 
LTSR krepšinio federacija, t. 
y. Sovietų Sąjungos organiza
cijos skyrius. Todėl krepšinin 
kai būtų sovietų Sąjungos 
svečiai.

3. Išvykos organizatoriai sa 
vo privačiame ir SLAPTAME 
rašte nedviprasmiškai pasis - 
ko, jog a. Rastvutiniais dve
jais metais sovietinės įstaigos 
(rusų) s eogiasi kviesti V. ka
ruose gyvenančius lietuvius 
aplankyti savo kraštą; b. for
me us kvietimas gautas iš 
«Lietuvos Krepš nio Federa_ 
cijos», taigi iš sovietinės spoP 
to organizacijos padalinio, ir 
c. Sovietų ambasada Wai-hi g 
tone oa/adėjusi išutn i vizas 
tokiai keli nei.

Vyriausias Lietuvos šlaMi- 
nitno Komnetas kreipia lietu
vių vis iimenes dėmesį į čia 
iš iestyius tai- ut-, paieiškiu 
kad šios 'ūsies išvykų nega
lim» laikyti pr vačiu laisvojo 
lietuvio b ndravimu su savo 
pavergiu br liu. Tai yra ryš

MUSŲ IIETUVA 
.«ManMMMMMwwnsxx

kus laisvųjų lietuvų organi
zacijos santykiavimas su oku 
pacinėmis institucijomis bei 
organizacijomis, sudarąs nes
klandumų Lietuvos laisvės 
kovoje.
Naujorkas, 1967 m. liepos 18 d'

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

ČIKAGA. Dienraštis «Drau
gas» birž. 17 įsidėjo prof. J. 
Žilevičiaus ilgoką straipsnį 
su dviem didelėm nuotrau
kom. Jis aprašo lietvių jėzui
tų Tėvo Provinciolo Br. M sr- 
kaičio muzikinius laimėjimus 
amerikiečių tarpe. Jo kūriniai 
grojami iš radijo stočių, diri
gavo Na sjorke savo parašy
tas mišias, kurias išpildė žy
mus to miesto choras su or
kestru, jis turįs muzikos kū
rinių užsakymų koncertams, 
jo kūrinių plokštelė šiuo me
tu gaminama Londone. T. 
Markaitis rašo daug ir gerai. 
«Tai jo didelio talento rezul
tatas. Jo kūrybos pasklidi
mas ir vertinimas kitataučių 
pasaulyje teikia mūsų tautai

alėksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairiu 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitie doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija 
b Aiaųuim Piza. 204

• Tel 31 2548

JAKUTIS & LAPIENIS LTDa
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - V.L -
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

ui indų bei da bo Įrankių
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

KLAIPĖDA.

Tame labai išaugusiame 
mieste dabar nėra nė vienos 
humanistinės aukštosios mo
kyklos, kai prieš karą buvo 
net keturios. «Švyturio» ben
dradarbis pataria įsteig i Klai 
pėdoje nors užsienių kalbų 
institutą, kurs rengtų ang ų, 
vokieči , prancūzų, ispanų ir 
kitų kalbų specialistus, kaip 
mokytojus, vertėjus, korespon 
denius ir kt.

(ELTA)

VILNIUI

Neįsileidžia Lietuvon (ir vi
son Rusijon) užsienių spau
dos, nes bijo, kad žmonės ne
sužinotų tiesos. Tada nebebū- 

garbę, o mums — džiaugsmą 
ir pasididžiavimą», baigia 
prof J. Žilevičius.

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel, 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 va!

1967 m rugpittčio 11 d

tų galima jų taip lengvai 
mulkinti.

Pav., liepos mėn. 5 dienos 
«Valstiečių Laikraštyje» rašo
ma, kad «Buržuaziniai moks
lininkai maisto stoką pasau
lyje aiškina, kad perdaug esą 
žmonių pasaulyje. Todėl jie 
siūlo sumažinti žmonių skai
čių karais, žmonių naikini
mu... Buržujai nenori pripa
žinti, kad socializmo šalyse 
yra geresnė ekonominė-socia 
line santvarka, visiems pa
kanka maisto, čia niekas ne
siskundžia dideliu gimimų 
skaičiumi».

Jei Lietuvoje būtų galima 
gauti užsienių spaudos, tai 
žmonės sužinotų, jog niekur 
iki šiol nebuvo girdėti nė vie 
no mokslininko, kurs ragintų 
karu ir kitokiais naikinimais 
sumažinti žmonių skaičių. Su
žinotų, kad pav, Šiaurės Ame 
rikoje tik 6 procentai žmonių 
dirba žemės ūkyje, o priga
mina gana maisto ne tik pa
čiai Amerikai, be daugeliui 
kitų kraštu, net pačiai musi
jai pard .oda milijonus tonų 
kviečių.

PILNA SPALDa RU Ų 
lėktuvų

Vilniškė * Liesa» liepos 13 
giriasi, girdi «pastarųjų die
nų užsienio spaudos pirmieji 
puslapiai pilni naujausių tary 
binių lėktų/, nuotraukų», .ei 
sovietijos gy entojai gautų 
užsienių spau >ą, tai būtų su
žinoję, jog tai netiesa, nes to 
nebuvo. Komunistinė « ie«a» 
nurodo italų laikraštį «Paese 
Sera», tset ji labai kukliai nu-: 
tyli, kad tas laikraštis yra 
i alų komunistų partijos.

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS M ČiUu

(Pabaiga)
BRXZILIJOS PO T IKA

Valstybinė Brazilijos san
tvarka yra JAV kopija, ta
čiau didelių krašto turtų iš
naudojimas iki XX š. vidurio 
nebuvo išplėstas. Tai priklau
so n o pačių gyventojų būdo.- 
visa P. Amerika 90% apgy
venta ispanų bei portugalų 
kilmės žmonių, kurie veržlu
mu nepasižymi, todėl ekono
miškai atsilikę nuo anglo-sak 
sų kilmės žmonių. Apie 1930- 
sius metus brazilai tiek duvo 
užsieniuose, kad turėjo pra
šyti atidėjimo paskolų nuo- 
šimčiams mokėti... Kai to me
to Brazilijos finansų ministe- 
ris Oswaldo Aranha grįžo iš 
Amerikos tuščiomis rankomis 
net 10-ties milŲonų dolerių 
paskolos negavęs, oficialiai 
buvo kalbama ir rašoma, kad, 
girdi, ir Ameriką gyvena aną 
1929-32 metų depresijos laiko 
tarpį, nors neskolinti pagrin
das buvo ne vien tiktai de
presija.

uy ginant dabartis į brazilų 
kruaeiro bu v. milreiso Kurtą 
su doleriu, reikalai atrodo pa- 
si b i įsėlinai pasti: už vieną 
dolerį 1930 m. mokėta 8 mil- 
reisai, o 1961 metais jau virš 
100 kruzeiru. Šiuo metu d r 
uaugiau, nors JAV investavo 
arti pustrečio milijardo dole
rių I

PAL NKI DIRVA 
KOMUNISTAMS

Tie, kurie stengiasi įskiepy 
ti komunistine® idėjas, žino 
kaip sunkiai verčiasi brazilų 
vyriausybės, todėl drąsiai nuo 
dija žmonių nuotaikas. Brazi
lija paprastai savo sandėliuo
se turi porą ar daugiau mili
jonų tonų neparduotos kavos, 
savo «žaliojo aukso», kurios 
Amerika neperka arba pasiū
lo žemas kainas, dėl kurių 
brazilai piktinasi. Va, čia ir 
yra pakastas tas šuo, dėl ku
rio jau nebe nuo dabar Pietų 
Amerikos kraštai dažnai nusi 
suka nuo Amerikos ir dairosi 
iš kitur gražiais žodžiais siū

lomos paga bos.
Tai nesunku buvo suprasti 

prieš keliolika metu Argenti
noje, kai pastaroji nei iš šio 
nei iš to uždarė mūsų pasiun 
tinybę ir konsulatą, o po ke
lių metų tų patį padarė ir 
Brazilija, nusilenkdama mark
sistams.

Žiūrint į tuos abu kraštus 
iš tolo, atrodo nepatikėtinas 
dalykas, kad abu katalikiški 
kraštai pasiduotų raudonųjų 
kėslams. O iš kitos pusės, vie 
nok, kai pasidairai Brazilijoj, 
pamatai kitokį vaizdą. Pvz. 
kartą atsitiktinai mano sutik
tas traukiny Št. Charles vys
kupas pasisakė dvi dienas su
gaištus apvažiuodamas savo 
vyskupiją, o kunigų teturįs... 
šešis I

SOVIETŲ ČEKIS

Grįžtant prie brazilų «žalio
jo aukso» pasakytina, kad ka 
vai auginti tetinka S. Paulo 
ir dalies Paranos bei Minas 
Gerais valstijų dirvožemis, 
bet federacinis iždas iš ka
vos turi 60% visų metinių 
pajamų.

Šiuo metu padaryta dides

nė pažanga kitų žemės pro
duktų gamyboje, tačiau, be 
pagrindinės žemės jaskirsty- 
mo . įstatymdavystės, tenykš
tis skurdas n-bus greit išgy
ventas. Ie >ai, kaip esu pasi 
sakęs kitoj vietoj, kartais s.u 
tinki žmogų, kuris aežino 
kiek turi žemės, bet dažnai 
toKį, kuris nieko neturi — gy 
vena diena iš dienos. Supran
tama, čia kalbama ne apie 
miestelėnus.

Politikoje žinoma yra taisy 
klė do, ut dės, (duodu, kad 
ir tu duotum). Tad nenuosta
bu, kad kai Kremlius parodė 
prezidentui Janio Quadros 
stambesnį paskolos čekį, bra 
žilai skubėjo jį paimti, nes 
galvojo tik apie Braziliją ir 
jos tuomet rėkiančiai , kiau
rus stogus... L

Eisenhowerio vyriausybė bu 
vo pasiuntusi pasidairyti vi
ceprezidentą R. Niksoną,.bet, 
kaip žinia, nevisur jis buvo 
mielai sutiktas. Būdinga, kad 
Vašingtonas nepasakė kodėl? 
Motyvuota nemalonia komu
nistine įtaka...

Tai ne viskas. Svarbiausio 
dalyko Amerika nepaskelbė, 

būtent, kodėl iš duodamų kas 
met bilijoninių sumų atsiliku- 
siems kraštams P. Amerikai 
nieko nedavė? Juk pamenam, 
kad vadinamas Marshall pla
nas veikė Anglijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje ir net Ita
lijoje tuo metu, kai Pietų Ame 
rika nežinojo kur besikreipti!

PABALTIJO ATSTOVYBĖS

Pabaltijo atstovybių klausi
mu pasakytina, kad estai te
turėjo vieną garbės konsula
tą Rio de Janeir®, o latviai 
—- savo Charge d’Affaires Bue 
nos Aires dr. P. Z. Olinš, ku
ris jau prieš trejetą metų mi
res. Mes turėjome konsulatą 
S. Pauly ir Charge d'Ąffai es 
ministre rezident titulu, Rio 
de Janeiro dr. F. Meverio as
meny. Tai ir viskas. Daktarui 
F. Meyeriui iki 1965 m., at
rodo, sekėsi oficialiai atsto
vauti Lietuvai Rio de Janei
ro, nors formaliu požiūriu jo 
pozicija buvo silpneshė už 
St. Girdvainio Vatikane.

1966 m. pradžioje konsului 
A. Polišaičiui mirus, S. Paulo, 
vargu begaus pakaitalą, nes 
teisiškai nėra kas šiandien
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KUN. P. BUTKUS

Vėl Vargo Mokykla — 
Tik Be Ratelio

Tiesa, kad tėvynėje vaikas ir pamestas asloj ar pievoj 
gaH augti ir užaugti geru lietuviu, nes ten ir toj kieta asla 
ir pieva kalba ir alsuoja 1 etuviška dvasia. Čia niekas neal- 
suoja lietuviška dvasia, išskyrus moliną. Ją vienintelę, iš sa 
v© kūdikystės sapnų prisimenančią, ar iš savo motinos dai
nų ir pasakų išmokusią tėvynės meilės, kalbos, papročių, 
maldų.

Motina suprato, kad Tvėrėjo ir gamtos taip surėdyta, 
kad ne tik kūną jr kraują, bet ir pirmąjį maistą kūdikis gau 
na iš savo motinos. Bet ar vaikas tik kūnu auga? Ar ne dar 
labiau dvasia? Todėl ji ir paliko budėti prie savo kūdikio 
dienų, nepasiduodama pagundai užsikalti atliekamo pinigo 
sau. Ji sekė kiekvieną oauią savo vaik dvasios atbudimą, 
tarsi pavasario prasiskleidžiantį žiedą. Ji liejo į savo kūkikį 
visą savo ilgesį tėvynės, toli paliktų namų, liejo savo neda
lią žemėj svetimoj. Ir visa tai lyg gyvasties sultimis s urbu
si jos vaiko sielon, visa tai lyg magnetinėj juostoj tapo už- 
rekorduota jo pasąmonėj. Juk vaikas ir kalbos žodžius iŠ 
savo motinos išmoksta pi miau, negu sugeba juos ištarti- 
Motinos siela ir motinos kalba yra tie paty> didžiausi kūdi
kio turtu, sukaupti pačiam imlumo amz.iu e tam 1-2-6 me.ų-

mūsų atstovus skiria ir svar- 
biaus a - K.as tokius skyri
mus pripažįsta.

T- , •Kaip niekas anuomet nelai
kė Argentinos prezidento pro 
komunistu, kai jis nutraukė 
diplomatinius santykius su mū 
sų buvusia tenai atstovybe, 
taip niekas tokiu nelaikė ir 
Janio Quadros, Brazilijos pre 
zidmto, kai jis ir jo vyriau
sybė nutarė nutraukti diplo- 
mavnius santykius su Pabalti
jo atstovais.

Tebeveikia mūsų atstovybė 
Montevideo, Urugvajuje. Ji, 
rodos, neatsisako patarnauti 
mūsų žmonėms, ir anoj pusėj 
La Plata upės esąntiems lie
tuviams. Svarbu tik, kad da
bartinis atstovybės reikalų ve 
dejas sugebėtų išsilaikyti de- 
ramoj aukštumoj.

NUTRAUKĖ SANTYKIUS

Didžiausias S. Paulo dien
raštis «O Estado de S. Paulo» 
1961 m. kovo 14 d. laidoje 
paskelbė suvaržymų pašalini
mą, keliaujant iš Brazilijos i 
Sov. Sąjungą, R. Vokietiją, 
Latviją, Estiją, Lietuvą, Ven
griją, Rumuniją, Bulgariją, Al
baniją, Šiaurės Vietnamą, Ki
niją, Tibetą, Išorinę Mongoli
ją ir Šiaurės Korėją. Tai bu
vo paskelbta užsienio reikalų 
ministerijos rūmuose, dalyvau 

nt augštiems konsulinio de

partamento ir policijos atsto
vams. Minėtas dienraštis ži
nių sky iuje taip pat rašė 
apie Pabaltijo valstybes;

«Užsienio reikalų ministeri
ja pasiuntė Lietuvos ir Latvi 
jos diplomatiniams atstovams, 
taipgi konsuliniam Estijos ats 
tovui pranešimus apie oficia
lių sau ykių tarp mūsų vyriau 
sybės su minėtomis atstovy
bėmis nutraukimą.

Šis patvarkymas buvo pada 
rytas prezidento Janio Qua
dros sprendimu, pažymint kad 
teisinė Brazilijos nuomonė, 
liečianti Sov. Sąjungos įvyk
dytą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos aneksiją, tebėra nepasi
keitusi».

Oficiali nota skamba taip’ 
«Tai Itamarati rūmų oficiali 
nota, įteikta Frikui Meyeriui 
Lietuvos atstovybės reikalų 
vedėjui, Petrui Z. Olinš, Lat
vijos reikalų vedėjui, ir Fer
dinandui Saukas — Estijos 
konsului Rio de Janeiro.

Turiu garbę painformuoti Jū 
sų Malonybę, kad nuo šios 
datos Brazilijos vyriausybė 
nutarė nutraukti santykius su 
Lietuvos atstovybe (Latvijos, 
Estijos konsulatu) Rio de Ja
neiro.

Nuo šios datos Brazilijos 
vyriausybė jokių Lietuves ats 
tovybės oficialių veiksmų (Lat

MŪSŲ LIETUVA

Ji žinojo, kad ir savąją kalbą visam gražume gali parodyti 
tiktai motina, kad ji labiausiai nuskriaustų savo kūdikį, jei
gu šiame amžiuje neišmokytų jo lietuviškai kalbėti, kai jis 
kalba labai domisi ir greitai pasisavina žodžius. Tai būtų lyg 
ųeišmokyti kūdikio vaikščioti arba išleisti jį luošą į pasaulį 
— ko nenorėtų nė viena motina. Nesunku jį išmokyti ir lie
tuviškų dainų arba lietuviškai skaityti ir išgyventi tą didįjį 
kūdikio džiaugsmą, kad jis jau gali skaityti.

(«Tėviškės Aidai». 196/. 19 nr.)

Kur Dar Skamba Pulkim Ant Keliu
Mūsų gyvenimas rodo, kad 

tas, kas nustoja lankyti lietu
viškas pamaldas, greitai nu
stoja ir lietuvybe Lietuva 
sielotis. Su mažomis išimtimis 
tai rodo ir mūsų pačių buvę 
draugai draugės, dabar jau 
dingę nežinion.. Tat nežiū
rint, kad lietuviškos pamal
dos toli, kad nelabai patogiu 
laiku, tikra lietuvė motina 
kas sekmadienį į jas plušėjo, 
o kartu tempėsi ir savo vai
kučius, kurie pradžio e lyg 
purkštavo, bet netrukus jas 
pamėgo ir jau patys veržiasi 
jose dalyvauti.

Gera lietuvė motina greit 
perprato jaunime nesąmonin
gai prasimanytą klaidą, kad 
girdi, «į pamaldas nueinam 
čia pat, o paskui jau einam 
sportuoti, iškylauti — lietuvy
bei tarnauti». Taip elgdamiesi 
si jie pirmiausi anai nauja šio 
krašto politikai, kurie taip 
pat sako: «Su seniais jau 
sunku kas padaryti - tegu 
jie sau lanko tautines pamal
das, bet jaunimas priklauso 
mums ir turi lankyti mūsų 
pamaldas». Bet ar šitaip ne
ardoma n- gražias lietuviš
ka- giesmes, malda-, religi
nes tradicijas, bet taip ir vi-

vijos ir Estijos konsulatų *Uo 
de Janeiro) ir Lietuvos kon
sulato S. Paulo mieste nepri
pažins.

N udojuosi proga pakartoti 
Tamstai etc., Afonso Arinos 
de Melo Franco - Užsienio 
reikalų ministeris»

KAS NUSIKALTO?

Iš Brazilijos vyriausybės 
paskelbto pranešimo apie san 
tykių nutraukimą su Pabalti
jo valstybėmis nesimato, kad 
Lietiuva, atvija, Estija kuo 
nors nusikalto Brazilijai. Juk 
Sov. Sąjunga smurtu užgrobė 
rabalt jo kraštus, er 25 me
tus tie ksaštai turėjo Brazili
joje savo atstovus, niekam ne 
kenkdami. Tai kas gi dabar 
pasidarė? Praėjo dvi dekados, 
buvo viekas tvarkoj, ir štai iš 
naujo Brazilijos šeimininko 
susilaukiam tokio nedraugin
go mosto... iurbūt šiuos klau
simus taim mums niekas • ne
atsakys, nes jokie argumen
tai neišlaiko kritikos. Jei Ja
nio Quadros troško santykių 
su komunistiniu pasauliu, ar
gi mūsų atstovybės jam truk
dė? Juk turime JAV, kurios 
taip pat turi santykiasjsu So
vietų Sąjunga, bet Pabaltijo 
etstovybės tebėra. Jei Brazi
lijos teisinė nuomonė dėl Pa
baltijo aneksijos nepasikeitė 
tai kodėl nutraukiami santy
kiai?

są Seimą? Juk anot amerikie-r 
čio pamokslininko P. Peyton- 
«Kas kartu meldžiasi, tas kar 
tu ir gyvena».

Žinoma, lietuvių jaunimui 
reikia ir pasportuoti, paišky
lauti. Bet visa tai tu i būti 
daroma savo vietoje ir tvar
koje, vieni kitiems netruk
dant, o ypač ne lietuviškųjų

si

Ir Vėl Tas
Modernus žmogus linkęs 

pasišaipyti iš pragaro, ne vien 
abejoti, ar jį paneigti. Saipy- 
sies ar nesišaipysi, neigsi ar 
nepaisysi, j s vistiek yra.

Kaip jis atrodo?
Tai yra amžino vargo, SKaus 

mo, nelaimiugomo vieta tiems 
kurie miršta būdami sunki je 
nuodėmėje, kaip Dievo prie
šai. Iki visų prisikėlimo iš 
mirusiųjų, kentės tiktai sie
la. Po prisikėlimo — ir kū
nas drauge. Pagrindinė visų 
didžiausia kančia bus dvasiš
ka nusiminimas, kančia, 
kad per savo kaltę prarasta 
amžinoji laimė, kuri yra gali
ma tik regint Dievą. Kitos 
kančios yra kaip ir deginan
čios ugnies.

Kas žino, ar pragaras yra 
ar jo nėra?

Tai gerai žino mūsų Išga
nytojas Viešpats Jėzus Kris
tus. Jis kartkartėmis perspė
jo savo apaštalus ir kitus 
klausytojus, jog yra amžinas 
pragaras; kad jo reikia labiau 
bijoti negu didžiausių žemė8 
blogybių, labiau negu mir
ties. Paimkite kad ir Naująjį 
Testamentą ir pasiskaitykite. 
Mato, 3, 10.12, 5, 22.29, 7,19, 
10,28, 18,8-9 ir kitus evange
listus.

V. Jėzus yra Dievas, žino 
tiesą, sako tiesą, negali ap
gaudinėti. Jei jis būdamas 
Meilė, sako, jog yra praga
ras, tai visos pašaipos ir nei
gimai jo nepanaikins.

Joks išmintingas protas ne
gali sutikti su tokiu baisiu 
dalyku, kaip pragaras!

Kaip tiktai blaivus, šaltas 
protas sako, jog turi būti pra-

1967 m. rugpiūčie 11 d

pamaldų metu.
Taip rašo tas pat kun. P. 

.Butkus Australijos lietuvių sa 
•vaitraštyje Tėviškės Aidai, 
S. m. 19 numeryje. Ką jis ra
šytų pamatęs mūsų, Brazili
jos, ypač S. Paulo lietuviams 
skirtas pamaldas?! Pasidary
kite, kai į jas nueisite, kiek 
kiek jose yra mūsų lietuviš
kojo, dar save katalikais lai
kančio jaunimo? K?s galėjo 
ir privalėjo įdiegti jam lietu
viškos maldos meilės? Man! 
ta proga prisimena vištos iš
perėti ančiukai, kurie sau 
linksmai nardo kūdros vidury 
je, o motin pakrantėmis laks 
to kvaknodama. bet jų prisi
šaukti nebegali. Deja, dauge
lis motinų nė nebekvaknoja, 
kad vaikai po svetimus van
denis nardo.

Pragarėlis!
garas. Būtų daug baisesnis 
dalykas, jei pragaro nebūtų 
Kodėl?

Niekam negalima tyčiotis iš 
D evo. Jei nebūtų pragaro, 
kiekvienas užsispyrėlis nusi
dėjėlis galėtų iš Dievo aki
plėšiškai tyčiotis Iki pat pas
kutinės savo gyvenimo aki
mirkos ir net amžinybėje. Jie 
galėtų kad ir taip juoktis iš 
savo sutvėrėjo: «C ką tu 
man padarysi? Neprašiau ta
vęs, kad mane sutvertum, ne
gyvenau pa-al savo įsakymus 
ir jų nė dabar nepripažįstu. 
Jei nori, t i sunaikink mane 
— man nė šilta nė šalta. O 
jei nesunaikinsi, tai kur ma
ne dėsi? Turi priimti savo 
dangun, nes kitos vietos man 
nėra, net tavo dangaus aš nd 
prašau...» Ar tavo begalinė 
išmintis ir gėris leisti šitaip 
tyčiotis iš savęs?

Didžiausias latras galėtų ty
čiotis iš doro žmogaus: «Ar 
tu nebuvai kvailas? Tu var
gai, buvai teisingas, doras, 
negirtavai, neištvirkavai, da
rei gera kitiems, pasninkavai 
alkai... O aš dūkau gyvenime 
kiek tik galėjau. Mane ran
kos suterštos ne vieno žmo
gaus krauju. O žiūrėk, aš vis 
tiek danguje, kaip ir tu. Al
iau išsimokėjo vargti? Man 
jr žemėj buvo gerai, ir dabar 
gerai. Ką tu daugiau turi? 
Matai, ar Dievui ne vistiek, 
koks tu: ar latras, ar šventas. 
Vistiek abiem tas pats dan
gus?»

Jei nebūtų pragaro nedorė
lis turėtų paskutinį žodį, ne 
Dievas.
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MYKOLAS V.LTIS

VESTUVĖS
Jaunelė sesuo išteka, mano mylimiausia, 
Raiko svočios geltonus karvojus, verkdamos: 
Kas darželyje niuo uos nuo ryto rasų 
Ligi žalio saulėlydžio?

Vaikšto motina, skarelės kampu ašaras braukia, 
Tėvai sunkiai dūsauja: akys ašarų sklidinos. 
Atveža pabroliai jaunajai kvep antį vainiką.
Su mano seselės pamergėmis išmoningai derasi...

«Vainikėlį šį žaliąjį panemunėmis vežėme, 
Vis gailiu Nemuno vandenėliu girdėme, 
Kad kuo gražesne, nuo žalesnis
Nuotaką bažnyčion palydėtų...

Visas kaimas uždainuoja: - Tu nueisi į seklyčią, 
Kur mes audem aštuonyčius,
O, motule, mano brangi - ir nerasi tu manęs» 
Man rieda nejučiomis atsiskyrimo ašaros...

Pirmoji Sutartis su Lenkais
SIMAS SUŽIEDĖL!S

A^Verdadeira Felicidade
Muitas vezes nós nos perguntamos, o que é felicidade?
A questão talvez possa ser respondida dizendo-se: que 

é o bem estar espiritual de uma pessoa. F, portanto, tudo 
aquilo que consegue despertar em nossa alma uma alegria 
irraoiante.

Uma palavra de estímulo aos aflitos, um conselho a 
quem necessita, a implantação da harmonia em. um !ar on
de reinava a discórdia — e outros inúmeros exemplos pos
síveis de citação — provocam em nós um bem estur.

A visita a um enfêrmo que sofre em seu leito, intima
mente nos alegra quando percebemos que nele renasce uma 
esperança que se traduz um tépido sorriso, provocado por 
calorosas palavras de conforto, e que vieram aquecer a sua 
alma, afogar o seu coração.

Consola1- alguém que chora a perda de um ente queri
do, deixa-nos contentes conosco mesmos, porque percebe
mos um alivio naquele que se lamenta, ao ver que o seu 
amigo, o seu próximo, veio compartilhar da sua dôr.

Faz-nos bem estender a mãe como verdadeiros cristãos 
ao nosso inimigo, oferecendo-lhe a reconciliação e perdoan
do-lhe pelas ofensas por nós sofridas.

Concluindo, podemos dizer que ser feliz é Sazer alguém 
feliz.

Ser feliz é diariamente, antes de nos ditarmos, dedicar 
uma prece á Virgem Santi-sima, confiando-lhe os problemas 
que nos afligem e dormir um sono tranquilo.

Acima de tudo, ser feliz e ter a consciência tranquila 
«viver na presença de Deus.

Façamos alguém feliz e sejamos felizes, pois esta é a 
maneira de conseguir a verdadeira felicidade.

Pijus Butrimavičius.

Spindinčios Gražuo'ės
’ STASYS YLA

Yra daug mergaičių, kurios 
spindi kaip lempos. Spindi 
scenoje, madų Balionuose, šo
kių salėse, gatvėse ir aikštė
je. Jos renka komplimentus 
iš visų pusių. Kreipia į save 
visų dėmesį, VISUS ŽAVI. Gra 
žuolės, grožio karalienės, šau 
nios artistės, modistės! Ar tai 
ne mergaitinio grožio viršū
nė, savotiškas idealas. To
kioms užtikrintas pasisekimas 
tarp berniukų, ar ne?

— Visi berniukai tirpsta 
kaip vaškas! Praeini gatve — 
visų akys palydi. Pasirodai 
šokių salėje, TUOJAU APSU
PA visas būrys. Ne kurią ki
tą, tik mane! Kitos mergaitės 
pavydi, bet kas man? Argi vi
sos gali būti tokios, kaip aš?

Mergaitė sėdi prie knygų 
ir galvoja. Prisimena pirmuo
sius savo šokius...

— Tai buvo prieš porą me
tų. Jau tada mane išskyrė iš 
kitų. Nepasidalindami šokdi
no, labiausiai Algis. Vytas šyp 
sojos! iš tolo. Jurgis buvo ne
patenkintas — pavydėjo. Visi 
trys siūlėsi po šokių palydė
ti. Buvo lyg apsvaigę. Algis 

parašė laišką: «Negaliu tavęs 
užmiršti. Esi gražesnė už žie
dus. Gražiausia pasaulyje!»

Koks žavus gyvenimas, tie
siog žaismas! Naujos pažin
tys, nauji veidai, nauji meilės 
išpažinimai Algis seniai už
mirštas. Vytas dingo iš akių. 
Štai, pundas laiškų iš buvu
siųjų stovyklų.

— Kitos serga laiškų negau 
damos, o man net perdaug. 
Neužtenka laiko visiems atsa
kyti. Turiu slėptis nuo moky
tojų >r rašyti per pamokas. 
Bet sunku slėptis, nes moky
tojai labiausiai žiūri į mane- 
Jie man tikrai malonūs ir... 
atlaidūs. Kitas nukerta, o ma
ne lengviau praleidžia.

Ar tau neatrodo, kai gra
žuolė perdaug įsimylėjusi į 
save ir perdaug apsvaigusi 
pasisekimu tarp berniukų-?’ 
Bet ar berniukam svarbu tik 
grožis?

GRAŽIOJI NIJOLĖ

Jurgis Jankus vienoj nove
lėj vaizduoja Nijolę, kuri bu
vo tikra gražuolė. Klasės

Lenkai pasiūlė Jogailai ves 
ti karalaitę Jadvygą ir kara
liaus vainiką.

Jogat a neilgai mąstė apie 
tokį lenkų pasiūlymą. Jo šir
dį kuteno graži proga tapti 
gretimos valstybės karalium, 
įsigyti talkininkų ir geriau 
įsistiprinti Lietuvoje. Su Vy
tautu kad ir buvo susitaikęs, 
vis dėlto nuoširdžiai sugyven 
ti negalėjo. Neklausė Jogai
los ir kaikurie jo broliai. Ne
rimo savo kailyje kryžiuočiai 
kėlė galvas kalavininkai. O 
visi tie pavojai, rasit, tikrai 

draugai berniukai jos nemė
go, nes galvojo, kad ji, kaip 
daugelis gražuolių, yra tuš
čias burbulas. Argi jie nema
tydavo, kaip ją apsupa tokie 
algiai, vytai, Jurgiai ir nepa
leidžia iš savo akių? Atrodė, 
kad pati Nijolė jieško jų dė
mesio ir tuo didžiuojasi.

Klasės draugai, iš tikro, ne 
pažino Nijolės.

— Jūs matote jos grožį, o 
nežinote jos širdies, - kalbė 
jo jiems Nijolės draugė. NI
JOLĖ DAUG KENČIA KAIP 
TIK DĖL SAVO GROŽIO. Kar 
tais nenori niekur eiti, nes 
jai koktus tas kaikurių vyrų 
plakimasis. Nijolė pavydi tom 
draugėm, kurios neturi jos 
grožio. Jai atrodo, kad anos 
laimingesnės už ją.

Bet ar grožis iš tikro nene 
ša laimės, atseit — išorinis 
grožis?.

sumažėtu, įsėdus į Lenkų sos
tą. Jogaila išleido į Len
kiją savo pasiuntinius kad 
jie geriau viską ištirtų,

Tie pasiuntiniai nuvyko į' 
Lenkų sostinę -- į Krokuvos 
miestą. Čia jų laukė Jadvy
gos globėjai — lenkų ponai 
ir dvasininkai. Jie sutiko Jo
gailą rinkti savo karalium, 
bet daug iš jo norėjo. Pir
miausia jie reikalavo, kad 
Jogaila pats apsikrikštytų; pas 
kui - kad pakrikštytų visą 
lietuvių tautą, ir pagaliau, — 
tai jiems buvo svarbiausia, 
- kad Lietuvą sujungtų su 

Lenkija. Kiti jų reikalavimai 
nebuvo tokie svarbūs. Jogai
los pasiuntiniai su viskuo su
tiko.

Tada atvyko į Lietuvą jau 
didelis lenkų pasiuntinių bū
rys, kurį Jogaila priėmė Krė
vos pilyje. Jam buvo pasiū
lyta visi pasižadėjimai, pa
reikšti jo pasiuntinių, patvir
tinti raštu. Kunigaikštis, pasi
taręs su savo broliais, 1385 
metų rugpjūčio mėn. 14' d. 
parašė lenkams raštą, kad 
Lietuva sujungiama su Len
kija, ••

Taip atsirado garsioji Krė
vos sutartis, pridariusi Lietu
vai ir visai lietuvių taūtai 
daug nebeatitaisomos žalės.

(Iš «Vytautas Didysis»)

1967 m. rugpjūčio 11

Pasuk Savo Galvele

TRAUKINIO GREITIS
Uždavinys nr. 6

Ar galim važiuodami gele
žinkeliu, iš vagono ratų bel
dimo sužinoti, kaip greitai 
traukinys eina (t. y. kiek ki
lometrų per valandą?)

(2 taškai)

PUČIANT PRIARTINTI
Uždavinys n r. 7

Jei į padėtą ant stalo tuš
čią degtukų dėžutę pūsim, 
tai ji nuo mūsų slinks toliau.

Kaip padaryti, kad pučiant 
į priekį, dėžutė ne toliau 
slinktų, o prie pučiančiojo 
artintųsi. Yra lengvas būdas, 
Suraskit.

(2 taškai)

PIRMŲJŲ GALVOSŪKIŲ 
ATSAKYMAI

M.L. 30 numerio atsakymai
Nr. 1. Į S. Paulį ėjo tik vie

na boba, nes bernus su ka- 
č ūkais ji susitiko grįžtan
čius.

Nr. 2. Kambaryje buvo tik 
4 katės. Nes prieš, kiekvieną 
kampe tupinčią katę buvo ki-...y^- 
tos trys, ir kiekviena katė- ’- ■ 
tupėjo ant savo uodegos.

Nr. 3. Jaunuoliai turėjo 3 
brolius ir 3 seseris. Jo se
suo turėjo 4 brolius ir 2 se
seris. Todėl vyrų buvo 4, 
moterų 3.

Atsakymai į «Mūsų Lietuvos 
31 numerio galvosūkius:

Nr. 4. Palenkti statinę taip, 
kad vanduo siektų statinės 
briauną. Jei bus matoma dug
no dalis, tai vandens yra ma
žiau negu pusė stat.nės; jei 
vanduo apsems dugną, tai 
daugiau negu pusė, o jei 
sieks iugno briauną, tai ly
giai pusė.

Nr. 5. Rąstą supjaustys per 
7 minutes (ne per 8) nes pas 
kutinio, aštunto pagalio nerei 
kia pjauti: atpjaunant septin
tą, drauge nupjaunamas ir 
aštuntas.

Sveikiname panelę

IRENĄ ŠIMONYTE

laimingai pas mus iš JAV 
atvykusią.

Draugai ir Draugės

SUPRATO

Prancūzų atstovybės pase- 
kretorius buvo pakviestas į 
žymaus anglų vyskupo sidab
rines vestuves.

— Sidabrinės vestuvės? — 
tokiu *klausimu jis pradėjo 
pokalbį su vyskupo sūnėnu. 
— Ne visai suprantu, kas čia 
per iškilmės.

— Mano dėdė ir teta išgy
veno kartu dvidešimt penke
rius metus ir nė vienai die
nai nebuvo išsiskyrę, — pa
aiškino jam vaikinas.

— Aha! — suprato prancū
zas. — O dabar jis ves Ją? 
Puiku!
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Daktaras Jonas Šliupas
Kalba 1967 gegužio 28 per Montevideo Liet. Kat 

radio valandėlę. Gerb. M. Krasinskas išklausęs šios 
kalbos, «Argentinos Liet. Balse» N-r. 1302 parašė: «Kai 
bėtojas suklydo Dr. Šliupą siedamas su komunistais, 
kuo jis niekuomet nebuvo. Pažodžiui perduodame vi
są kalbą, supažindinti skaitytojus.

Stengiamės duoti lietuvių 
asmenybių aprašymus. Visi 
tie žmonės bent savo gyveni
mo gale susitaikė su Bažny
čia. Šiandie pakalbėsime apie 
Šliupą.

Dr. Jonas Šliupas buvo gy
dytojas, aušrininkas, visaome- 
nės veikėjas. Už nuopelnus 
Lietuvai jis apdovanotas dviem 
DLK Gedimino ordinais. Nuo 
1926 metų gavo veikėjo pen
siją.

Dr. Jonas Šliupas visuomet 
rūpinosi lietuvybės reikalais. 
Stengėsi atgauti spaudos lais
vę, rūpinosi p įdėti karo be
laisviams. Jis b v o ilgametis 
Palangos burmistrą , Nacių 
dienomis išdrįso pakelti bal
są pries žydų naikinimą.

Kitų akyse Šliupas yra 
ateizmo tėvas Lietuvoje. Jau 
nuo gimnazijos laikų persiė
mė priešreiiginėmis mintimis. 
Šliupas buvo «Lasvosios min
ties» leidėjas ir redaktorius. 
Pagamino daugybę visokių 
propagandinių brošiūrėlių ir 
atsišaukimų. Garsi yra Šliupo 
pranašystė: «»'o 5 metų nobe- 
bus nė vienos bažnyčios,• ant 
bokštų bus pakarti kunigai. 
Žmonės susipras ir religijos 
prietarų uebesilaikys . Šitie 
Šliupo žodžiai buvo p. sakyti 
Šiaurės Amerikoje dar prieš 
pirmąjį Pasaulin) karą. Lietu
voje keliose vietose įv> .ę 
kryžių išvartyma' ar uet šven 
čiausiojo Sakramento išni ki- 
nimai, priskaitytmi yra jono 

BHaZií .JOS LIETUVIŲ Ž>XIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. ->t Lozoraitis prane 
sa, kad mirus įgal ėtam ninisteriui Dr Frikui įvejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacioo de Lituania 
t . Ciudad de Paris 5836

Montevideo, Uruguay

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
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 --------

Šliupo sąskaitom Tačiau cha
rakteringa, kad Šliupas savo 
raštuose iš esmės neneigia 
Dievo buvimo. Neneigia nei 
Kristaus istoriškumo, neigia 
tik Kristaus dieviškumą. Šliu
pas daugiausia kovojo prieš 
katalikų Bažnyčią, o ypač 
prieš katalikų kunigus. Įkąs- 
davo, kaip tik mokėdavo; o 
dantis turėjo tikrai aštrius. 
Papylė šiukšlių ir pamazgų 
tiek, kad vėliau nė pats neno
rėdavo užsiminti, et nuosta
bu, kad toks iš įlavinęs žmo
gus turėjo tokį neišvalytą žo
dyną, Tik gyvenimo pabaigo
je gerokai sušvelnėjo. Nebe
rupi kdavo, jei baliaus metu 
kokia nors šalia sėdinti po
nia persižegnodavo, ar kai 
kada net ir jį patį peržegno
davo.

Kas padarė, kad šis žymus 
lietuvis taip degė prieš kuni
gus? Juk jam mokslus eiti 
gimnazijoje padėjo jo tikras 
dėdė kunigas Aloyzas Sliupa- 
vičius. ėliau nuo žandarų 
slapstydavosi daugiausia kle
bonijose. Šiaurės Amerikoje 
mediciną studijavo kunigų 
Burbos ir Varnagino lėšomis. 
Ir vis dėl to Šliupas kuni
gams aides eturéjo. Kodėl?

Savo vaikystėje Jonas Šliu
pas augo pas savo dėdę Kle
boną. Kleboną. Klebonas bu
vo kietas žmogus. Mažą Jo
nuką ir jo broliuką <oką daž 
nai net fiziškai, bausdavo.

MUSŲ LhITUVA -----------------------------
Dar piktesnė buvo dėdės šei
mininkė Petronė Seleniutė. 
Ji pati vos tepakalbėdavo 
lenkiškai, o tačiau lietuvių 
neapkentė. Pati buvo nesąži
ninga, kartą net išmesta kle
bono už vagystes, o tačiau 
Šliupukus skųsdavo klebonui, 
dažnai ir pati juos žiauriai 
apdaužydavo. Jono Šliupo šie 
loję ir širdyje amžiams liko 
kieto dėdės klebono vaizdas 
visuose kuniguose. Kleboniių 
šeimininkės Šliupui buvo vi
sokio plauko pikto įsikūniji
mas. Kiek vėliau Šliupą vo
kiečių žandarams įskundė ap
vokietėjęs evagelikų -kunigas 
Kristupas Jurkšaitis, būk Šliu 
pas' esąs Rusijos agentas. 
Šliupas buvo ištremtas iš Ryt 
prūsių. To Šliupas niekad ne
pamiršo. Viena proga jis pa
sisakė «Kad būčiau susidū
ręs su kitokiais kunigais, ne
būčiau buvęs toks».

Šliupas visuomet dirbo tik 
Lietuvai. Bet tai ką jis nu
veikė Šiaurės merikoje, ne
viskas išėjo Lietuvai į naudą. 
Šliupas j s.ive patraukė, pa
gal Miliuko apskaičiavimus, 
apie 30% amerikiečių lietu
vių. iš jų apie 20% perėjo 
pas bolševikus. Jonui Šliupui 
gali pavydėti ietuvos komu
nistų vadai: Angarietis ir Mic 
kevičius-Kapsukas. Jie, po 
milžiniško darbo nesugebėjo 
net nė vieno procento lie u- 
vių pritraukti prie komunistų 
partijos (dar reikia prisiminti 
kad didesnė pusė Lietuvos ko 
munii-tų buvo žydų ir rusų 
tautybės), uo tarpu Šliupas 
amerikiečių lietuvių tarpe iš 
viso net 6 procentus nuv dė 
Markso-Engelso-Len'no- Stali
no glėbin. Pats Šliupas nie
kad nebuvo Komunistas, ir 
jiems nepritarė.

Neparo rštini ir kiti faktai.

PIGI IR GERA KOKY 3 Ė
I

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 medžiagti ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų,'

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Šliupas buvo vedęs du kar 
tus. Abu kartus vedė katali
kų Bažnyčioje. Amerikoje dar 
kelis kartus atliko velykinę 
išpažintį. Amerikoje pats pa
dėjo kurti ir organizuoti lie
tuviškas parapijas. Atvyku
sius į Ameriką kunigus: Tu
mą ir Ošauską rinkti lėšų 
Saulės gimnazijai, Šliupas 
«Laisvoje mintyje» sveikino 
ir linkėjo pasisekimo jiems.

Tokią asmenybę sunku įver 
tinti. Priklausys nuo to, kas 
jį vertins. Ir mes netartam 
galutinio žodžio apie daktarą 
Joną Šliupą. Neskelbtam jo 
šventuoju, nei palaimintuoju. 
Taip pat nesiunčiam jo j pra
garą. Yra Vienas, kurs tai pa 
darys. Mes tik pristatom fak
tus, ir net pasakom iš kur 
ėmėme šias informacijas (šiuo 
kartu iš Lietuviškosios Enci
klopedijos ir iš Stasio Ylos 
«Dievas sutemose^).

Užbaigsime šią kalbelę pras 
mingos Tumo-Vaižganto žo
džiais, pasakytais daKtarui Jo 
nui Šliupui.- «Jonai, aš tave 
bučiuoju, bet tavo raštus ag 
deginu».

Kun. L. Zaremba, S. J.

ĮSIDEMtTINi ADRESAI • 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
Uruguay, Montevideo;

p, Anatol Grišonas, Ciudad 
de Parts 5836, ^el 50-2180. 
' eiKia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
Z EI Rua nacio ir A v 
Žolina Mons. Pio Ragažins 
kas. Tel 63-5975

šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Maie- 
lionis Rua 'atai, 150 — Casa 
Verde D1. 51 -4011

pusi, ft

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARš 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA. Rua Lituabia, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
i-AIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbe 
dienomis 7 ir 7 30 vai., arbfc 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire 10 vai;
Utinga 18.00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.,
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa it vai .

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
v Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėlf' 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪŠŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
9 /

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo
■ •«o.......

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

irha( j cAi ritri mi
Lindoya vanduo yra donai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruai Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: £51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Â O PAULO
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
šv Juozapo Vyru Brolija į savo rengiamą trečią

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

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

tūros reikalais. Jam linkime 
geriausios kloties ir Dievo 
palaimos.

JONAS DEVEIK S kviečia 
gimines, pažįstamus ir drau
gus į septintos dienos mišias 
už A. A. Peftrą Šukauską, sa
vo švogerį, kurios bus atei
nantį pirmadienį, 14 d. rug
pjūčio 20 vai., Vila Zelinoje.

LAIŠKAI: L. Adomavičiū
tei, R. Kutkienei, Al. Gra
bauskui, St. Remenčiui, T. Sa 
kalauskienei, |.azdauskui, A. 
Vinkšnaitytei. A. Puputienei, 
T. Ivanauskaitei, B. Lazar.»

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS ZEulNÒJE

Dasibaigus žiemos atos o- 
goms vėl pradedamos litua 
nistiKes pamokos šeštadie
niais. 15 vai. dainavimo pa
moja. uaiouou, Kaip ir prieš 
atostogas, mokys muz.kos mo 
Rytoją u. Šukytė, -o to, tau- 
tiuíái šokiai ir kt

Į pamokas Kviečiami pra
džios mokyklos ir gimnazijas 
mokiniai. Bus skirstoma į gru 
peš suiig išsiiav nimo h atū
žia is. ievai prašo i para
ginti ir prižiūrėti, kai jauno
ji karta lankytųsi į pamokas.

NAUJAS JĖZUITŲ 
VYRESNYSIS

Mookos Lietuvių Jėzuitų 
naujuoju vyresniuoju paskir
tas T, Leonas Zaremba, S.J. 
Kaip jėzuitas eilę metų jis 
darbavosi Čilėje, Argentinoje 
Kanadoje, Urugvajuje. Visur 
atsižymėjo savo nuoširdumu, 
taktu, malonumu, žmonės la
bai mėgo jo pamokslus. Gali
ma tikėtis, kad ir S. Paulo 
lietuviai pamėgs jo būdą, o 
jis sanpauliečius. Ir jam ge
riausios sėkmės naujoje dar
bo dirvoje Dievo garbei ir 
mūsų labui.

GRIŽO TĖVAS JONAS 
BKUŽ1KAS, S. J.

Pusę metų gražiausiai pasi 
darbavęs Argentinos lietuvių 
tarpe, pravedęs vionuolikąsa 
savaičių misijų, linksmas ir 
stiprus, trečiadienio popietę 
(rugpjūčio 9 d.) grįžo Tėvas 
Jonas Bružikas į S. Paulį, kur 
jau seniai jo daug kas laukė. 
Jis čia imsis toliau savo nuo
latinio uarbo: lankyti ligonis, 
senelius, padėti susitvarkyti 
moteristėms, ves misijas ir 
tvarkys « ūsų Lietuvos» ad
ministracijos reikalus.

Rraėj sį ketvirtadienį (rug- 
pj ičio 10) Tėvas Jonas Gie
drys, S. J. išvyko Urugvajum 
Montevideo Lietuvių Jėzuitų 
administruojamoje parapijoje 
jis bus klebonas ir vienuoly
no vyresnysis. E lę metų t n 
jis anksčiau gražiai pasidar- 
btvo. Ne vienas S. Paulo lie 
tuvis pasiges jo visada ma
lonios šypsenos, visada nuo
širdaus patarnavimo bei rū
pesčio lietuvių dvasios ir kul

Šį sekmadienį 15 valandą. 
Mookoje vyksta Maldos Apaš
talavimo nariams kursai. |Ja- 
li dalyvauti ir ne nariai. Kur
sus praves T. Jonas Kidykas.

Praėjusį trečiadienį Campo 
Grande kapinėse buvo palai
dotas Petras Šukauskas 50 
metų amžiaus, kilęs iš Žei
mį. parapijos. Giliam nuliū
dime paliko savo žmoną, ke
turis vaikus, brolį, seserį ir 
k tus gimines.

DR ANTONIO SIAULYS
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

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 Capl Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

ATSKIRO NUMERIO

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 j Brolijos Pir

mininką Juozą Matelionį, telefonu 51-4011

Rugpjūčio 3 dieną, no sunkios ligos, namie mirė 
A. A. MARIJA ANASTAZIJA GERVETAUSKIENÉ 

SERBENTAI TE
Palaidi ta Quarta Parada kapinėse.
Liko vyras Stanislovas ir du sūnūs. Antanas ir Al

bertas, brolis Antanas Serbentą, sesuo ir motina.
Velionė savo metu dalyvavo chore, buvo malonaus 

būdo. Jos sūneliai kalba lietuviškai ir lanko lietuvių 
kalbos pamokas Mookoje.

St. Gervetauskui, sūnums bei A. Serbentos šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

<M. L.» Redakcija

Mirus mano žmonai
A. A. MARIJAI ANASTAZIJAI GERVEI AUS Kl E NU 

reiškiu gilią padėka mūsų brangiems prieteliams ir 
pretelėms, kurie ligos metu ir mirties vaiandą teikė 

savo nuoširdžią paramą bei užuojautą ir oaguodą.
Stasys Gervetauskas su sūnumis.

NL’OŠlR Z AI DĖKOJAME

mūsų didžiai gerbiamiems Tėvams Jėzuitams, o ypač 
Tėvui Jonui Giedriui, kurs lankydamas ligonę te.kė 
visokeriopą paguodą ir dvasinę paramą, o jai mirus 

rugpjūčio 3 nulydėjo į amžino poilsio vietą.
GeTvetauskų ir Serbentų šeimos.

Mano seserei

A, A. MARIJAI ANASTAZIJAI GERVETAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiausia padėka draugams, kaimynams ir 
bendrai visiems mieliesiems tautiečiams, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu teikėsi pareikšti mums užuojautą.

Antanas Serben.a su Šeima.

Savo narį

ROMUALDĄ POCIŲ 
gimtadienio proga sveikina

«Aušros» Choras

LIEITUV Al IŠKYLA

RIMA MIRONIENÉ, JAV. 
Studijavo psichologiją. Šiuo 
metu yra vidurinių mokyklų 
programos patarėja konsultan 
tė Philadrlphijos miesto mo
kykloms. Dirba ir New Jer
sey valstybės Darbo ir pra
monės departamente, kaip gru 
pinio gydymo patarėja ir va
dovė. Laisvalaikį paaukoja 
lietuviškai radijo valandėlei, 
kur kartu su vyru Gabrielium 
yra pranešėjai. Taip pat yra

Lietuvių Bendruomenės atsto
vė prie Philadelphijos Pa
vergtųjų Tautų skyriaus ir 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Atstovybės Philadelphijos sky 
riaus valdybos narė. Ji ir 
skautų skiltininkė. Priklauso 
Korp. Neo Lithuanijai. Šiuo 
metu rengiasi psichologijos 
doktoratui „Temple universi
tete.

JAUNUTĖ MENININKĖ

Kalifornijoje gyvena 11 me-

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

KAINA 0,15

tų mergaitė Basutė Arbaitė. 
Lanko šeštą amerikiečių mo
kyklos skyrių. Gerai kalba 
ir rašo lietuviškai. Ir apie ją 
rašo amerikiečių ir lietuvių 
spauda.

Aštuonių metų amžiaus su
ruošė pirmą savo darbų paro 
dėlę, Dienraštyje «Drauge» 
yra vaikų skyrius «Tėvynės 
Žvaigždutė». Tris metus iš ei
lės Arbaitė laimėj* pirmą pre 
miją už tame skyriuje įdėtus 
piešinius.

1965 m. vienoje amerikiečių 
meno parodoje, kurioje daly
vavo 1200 dailininkų, Basutės 
paveikslas «Motina ir Sūnus* 
laimėjo pirmąją premiją mė
gėjų grupėje. Maždaug po 
metų Rasutė kitoje parodoje. 
Meno kritikai ir visi jparodos 
lankytojai pripažino, kad jau
nųjų grupėje geriausias pa
veikslas Raeutės.

Rasutė ne vien piešia. Ji 
ir poetė. 1964 m, Kalifornijos 
poetų Federacija suteikė pre
miją už eilėraštį «Pavasario 
juokai >.

Šių metų pra žioje Rasutė 
laimėjo pirmąją premiją tarp- 
mokykiniame amerikiečių 
konkurse už rašinį «istorinės 
Amerikos jūrų kautynės».

Taip iškelia mūsų jaunimė
lį gabumai ir darbas!

NEPAMESKITE

Rugsėjo 9 dieną, šeštadie
nį, įvyks šaunus spau’os bt- 
lius! Rengia Vyrų Brolija. O 
ką ji surengia, visada gerai 
pasiseka. Tat į&iriškite nosi
nės kampe mazgelį tai die
nai, kad nepamirštumėte šio 
parengimo!

PR MENAME «AUS OS» cho 
ris^ams, kad pn trumuos per
traukos repeticijos vėl vyks
ta kiekvieną šeštadien’o va
karą r>uo 19 valandos. Malo
nėkit punktualiai ateiti. Juk 
rengiamės metiniam koncer
tui bei kitų metų Vasario 16 
minėjimui.

Jonas Bajorynas 
Pirmininkas

KAS GALI IR NO U paau7 
koti pinigų prelato Kaz mie- 
ro Miliausko ligoninės išlai
doms padengti ir kam Vila 
Zelina yra per toli savo su
kai nuvežti, gali ją įteikti ir 
bet kuriam iš Tėvų Jėzuitų. 
Visų aukojusį pavardės sy
kį per mėnesį bus paskelb
tos «Mūsų Lietuvoje-.

ATSIIMKITE SAVO 
LAIKRAŠČIUS! ■»

«Laiškai Lietuviams», «Žvaig 
ždė* yra atėję šiems asme
nims: Onai Gelažauskienei, 
Jonui Vitkauskui, ir Juozui 
Butauskui. Jei artimu laiku 
neatsiims, bus pranešta tų 
laikraščių administracijoms; 
kad toliau nebesiuntinėtų.
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