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Stasys Karalkevičius

Prezidentas Costa e Silva 
pradėjo didėlį ir Brazilijai la 
bai svarbų žygį. Nori per tre 
jetą metų visus brazilus iš
mokyti skaityt . Dabar dau
giau kaip pusė gyventojų te
bėra beraščiai.

Į darbą stengiasi traukti 
ne tik visas mokyklas, bet ir 
organizacijas, įmones, ir vi
sus, kas gali tam re.Kalni pa
švęsti laiko. Daug tarn pasi
tarnaus Brazilijos kariuome
nė išmokydama rašto visus 
paimamus naujokus. Tuo rei
kia tik džiaugtis ir visa šir
dimi vyriausybei pad t ii.
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Vatikanas
popiežius sirgo

Šv. Tėvas, beatostogauda
mas Castei Gandolfe, buvo 
gerokai susirgęs kotua tai vi
durių liga. Gydytojams reika
laujant nutraukė savo daraus 
ir net žmonių nei diplomatų 
priėmimus audiencijas. Grį
žo į atiKauą, kur yra moder 
m igo ulė. Bet 10 i. rugsėjo 
Ji- pasv ue lange, palaimino 
Šv. ’etco aikštėje stovinčias 
mimas ir pasakė trumpą žo
delį.

.< v S SVARBIAU? Šv. Tė- 
■ Vas tarp kitko pasakė: «Svar 

'įmausiąs dalykas yra ne po- 
"Vpiežiaus sveikata, kuri šiuo 

metu yra kiek pašlijusi, bet 
yra svarbūs Bažnyčios ir vi
so pasaulio reikalai. Bažny
čia stovį dvijų svarbių įvykių 
išvakarėse: vyskupų sinodo 
ir katalikų pasauliečių iš vi
so pasaulio kongreso.

Amerikos mokslininkai nu
leido dar vieną erdvėlaivį į 
mėnulį, vardu «Surveyor V». 
Nors pakeliui buvo kas tai 
sugedę, bet pavyko nustatyti 
jo reikiamą kryptį ir švelniai 
nutupdyti. Buvo pramatyta, 
kad tas erdvėlaivis ne tik nu- 
nutrauks keliolika tūkstaačių 
fotografijų, bet kad jis pada
rys mėnulio žemės cheminius 
tyrinėjimus ir Juos persiųs 
Amerikon. Ar tai pasiseks, 
dar nežinoma šim eilutes ra
šant.

įtoMsii

Maskva
Dienraštis «Tíeaa» Maskvo

je reikalauja, kad žydai tuo
jau išvestų savo kariuomenę 
iŠ visų nuo arabų atimtų že
mių. Girdi, iki to nepadarys, 
Suezo kanalas nebus atidary

tas laivams plaukyti. T i o 
«Tiesa» parašė ‘uojau no 
Egipto užsienių reikalų minis 
terių Mahamud Riad apsilan
kymo ir pokalbių su Sovietų 
už-ienių reikalų ministeriu 
Gromiko.

Gibraltaras
Praėjusį sekmadienį (rugsė

jo 10) čia įvyko plebiscitas, 
t. y. visi gyventojai turė.i , 
balsuodami pasisakyti, ar no
ri, kad juos vai lytų ispanai, 
kurie labai geidžia tą išky
šulį į Viduržemio Jūrą atsiim 
ti, ar nori, ka s ir toliau juos 
valdytų anglai. Balsavo 12138 
gibraltariečiai ir tik 44 jų pa 
sisakė norį Ispanijos valdžios. 
Todėl Anglija jau 254 metus 
valdžiusi -tą uolos iškyš 1’, 
atrado, valdys ir toliau, kaip 
žmonės nori.

iiesEsanšii

Lenkija
Praėjusią savaitę čia lan

kėsi Prancūzijos prezidentas 
generolas de Gaulle. Kur tik 
važiavo nepaprastai šlovino 
lenkus, vis minėjo glaudžius 
prancūzų ryšius su lenkais 
per s.mius metų ir vis ragi
no juos dabar eiti .iš vieno 
sū Prancūzija, remti jos poli
tiką.

De Gaulle ragino lenkus ne 
pasiduoti jokiai «milžiniškai 
jėgai» (t.y. Sovietų Rusijai), 
o būti savarankiška. Miglotai 
kalbėjo apie Lytų ir Vakarų 
Vokietijų sujungimą bei Len
kijos rubežių. Lenkai jį suti
ko nuoširdžiai, bet jų prezi
dentas Oehab atsakė, jog nie 
kada nesutiks, kad susijung
tų Rytų ir Vakarų Vokietijos.

♦♦♦
Izraelis

Per JT sekretoriaus įgalio
tinį Ernestą Thalmaną, žydų 
vyriausybė įteikė raštą, ku
riuo trumpai ir aiškiai pasi
sako, jog negali būti jokių 
derybų dėl pusės Jeruzalės 
miesto grąžinimo arabams. 
Tai yra visiškai suprantama. 
Nereikia būti nė ypatingu žy

Prancūzijos
Petras

Prancūzijos prezidento el
gesys Kanadoje sukėlė daug 
dulkių. Mat, kai jis, pagautas 

šūktelėjo Montrealyje 
«tegyvuoja laisvas Kvebekas», 
l&nados valdžia pas juto ne
malonioje padėtyje ir jam at
sakė, kad gen. De Gaulle pa
reiškimą negalinti priimti. 
Tuokart jis pasuko tiesiai na 
mo, 0 Paryžiuje bandė savuo 

dų draugu suprasti, jog yra 
tokia pat nesąmonė perskelti 
pusiau Jeruzalę, kaip yra ne 
sąmonė pusiau perskeltas Ber 
lynas.
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Kom. Kinija
Kruvinos kovos vyksta Ki

nijos pasienyje, arti portuga
lų valdomo Makau miesto. Ko 
voja Mao-Tse Tungo šalinin
kai su jo priešais. Panašios 
kovos vis tebeina ir kitose 
Kinijos krašto provicijose.

Vietnamas
Pirmą kartą amerikiečių 

lėktuvai bombardavo didžiau 
šio Š Vietnamo uosto Hai- 
phongo viduryje esančius ka
rinius pastatus bei įrengi
mus.
n Kragam!
iiasasiaii

Urugvajus
Šis nelaimingas kraštas per 

gyvena aštrią ekonominę kri 
aę. Prezidentas Osear Gesti- 
do valdo kraštą tik gerą pus
metį, bet krašto padėtis nei- 
1 a gerin. Visokie streikai pa 
raiižuoja darbą. Neverkia paš 
tas. Jį turėjo kariuomenė im
ti į savo rankas, nors neturi 
tam pasirengimo. Montevi
deo mieste neišeina laikraš
čiai. Tik radijas dar veikia.

VIRS PUSĖS PASAULIO 
BADAUJA. Tokios žinios atei 
na iš Tarpamerikinės Tarybos 
centro Naujorke. Ir taip yra 
ne todėl, kad žemė nebegali 
išauginti daugiau maisto, bet 
kad daugelio kraštų žemės 
ūkis labai atsilikęs nuo mo
derniškųjų laikų reikalavimų. 
Daug kur tebeariama medi
nėmis žagrėmis, nevartojama 
trąšų, nekeičiamos sėklos, 
nepravedama laukų laistymo 
įrengimai ir tt. Visa tai būtų 
galima gana lengvai padary
ti, jei šimtai bilijonų pinigo 
nebūtų išmetama ginklams ir 
karams. Kas į'duos žmonėms 
ir jo valdovams reikalingo 
proto ir išminties?

Prezidentas
akalnis
sius įtikinti, kad jo elgesys 
te'singas. Kai kas tą elgesį 
pavadino netaktu, kiti kišimu 
si ne į savo reikalus, dar ki
ti senatvės ženklu. Atrodo, 
kad visos pastabos teisingos.

Tepradeda Namie
Jei De Gaulle, taip sako 

JAV žurnalistai, tikrai nori

Yra šio nujj^rie leidėjas.,' 
Jau nekartą jwąpmokėjo «M8£- 
sų Lietuvos» išieidimą. Jei tit, 
retume lietuvių4jo!onijoj nors ' 
50 tokių laikraščio .geradarių 
nebūtų problemos išlaikyti lai 
kraštį. Bet tiek daug neatsi
randa, ir dėl to labai sunku 
mokėti kas metai vien spaus
tuvei ketvirtį milijono, o kur 
popieris, pašto ženklai, kli 
šės ir kitos išlaidos. Ir tai 
žinokime, kad laikraščio skai 
tytojų būrys ne didėja, bet 
nuolat mažėja. Vieni išmirš
ta, kiti dėl senatvės nemato, 
treti išvažinė.ja po kitas vals 
tybes, o jaunimas — nesaky
čiau, kad neskaito, bet labai 
mažas nuošimtis. Gi laikraš 
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laisvinti tautas, tegul duoda 
nepriklausomybę bretonams 
ir baskams, gyvenantiems 
Prancūzijoje. Bet gen. De 
Gaulle ne tik kad nenori 
jiems suteikti nepriklausomy
bės, bet neleidžia jų vaikams 
mokytis gimtosios kalbos mo. 
kyklose.

Toks dėkingumas
Tiesa, kad Kanados anglai 

ar prancūzai ilgai nesugyve
no. Bet dabar, kada tik 10% 
Kanados prancūzų nori nepri
klausomybės, būtų neišmintin 
ga eiti prieš daugumos valią 
ir ardyti tą klestinčią valsty 
bę, kuri padėjo Prancūzijai 
kariauti prieš vokiečius. Vie
toje padėkojęs Kanadai už 
visokeriopą pagalbą, gem De 
Gaulle sugadino jubilėjaus 
nuotaiką ir savo prestižą. Kai 
kas stebisi, kodėl jis «neva- 
duoja» valonų iš Belgijos ir 
trijų Švencarijos kantonų, kai 
bančių pransūziškai. Jei jis 
taip pasielgtų Bslgijoje ar 
Šveicarijoje, tikrai susilauktų 
panašios reakcijos, kaip Ka
nadoje.

Ar bežino ka kalba?
Žiūrint j kituy De Gaulle 

pareiškimus, atrodo, kad jis 
pasidavęs ne logikai, bet di
dybės manijai. Nuvykęs į Mas 
kvą, jis pasiūlė komunistams 
kurti vieningą Europą «nuo 
Pirinėjų iki Ur lo», tarsi ki
tos Vakarų Europos valsty
bės neturėtų balso, Nėra ko 
stebėtis kad net patys pran
cūzai po jo kelionės;} Kanadą 
pradėjo teirautis ar gen. De 
De Gaulle žino, apie ką kal
ba. Juo daugiau prabėga lai
ko, tuo mažiau jis skaitosi su 
kitais, nors ir ęirancūzai tap
tų jo puikybės ir užsispyri
mo auka, siekiant į galvą įsi
kaltų idėjų.

Palinkimas jungtis, ne 
kaldytis

Atrodo, kad Prancūzijos pre 
zidentas nesupranta šių lai
kų dvasios brrožų, būtent pa 
linkimo vienyti», 0 ne skaldy 
tis, ir antra, bendradarbiauti 
kaip lygus su lygiu, o ne do 
minuoti, kurti imperijas ir 
kopijuoti praeitį.

Prieš porą šimtų metų Vo

čio leidimo išlaidos ne mažė 
ja, o nuolat kyla,

Štai dėl ko šaukiamės mū
sų garbingų industrialų ir pre 
kybininkų išleisti nors po vie 
ną numerį, įmokėdami kad ji r 
dalimis iki 50 tūkstančių se
nt} kruzeirų, o skaitytojų pra 
šome, kad laiku atsiųstų me 
tinę prenumeratą. Jau yra ir 
tokių, kurie už kelis metus 
neatsilyg no.

Tų visų sunkenybių aki
vaizdoje mes širdingai dėko
jame STASIUI KARALKEVI- 
ČIUI, kaa jis teikėsi mums 
ateiti į pagalbą.

Dėkinga «Mūsų Lietuvos»
Administracija

kietija buvo susiskaldžiusi j 
beveik apie 300 beveik nepri 
klausom valstybėlių. Bismar 
kas jas sujungė į vieną Im
periją, palikdamas tik 3 ka- 
ralijas ir kunigaikščius, gra
fus ir bajorus be jokio? juris
dikcijos. Po pirmojo pasauli- 
nio karo Vokietija tapo vie
na respublika ir niekas neap 
gailestavo, kad dingo kara
lystės, kunigaikštijos ir pan. 
Žymiai anksčiau panašų pro
cesą pergyveno Anglija it 
JAV, o vėliau Ispanija ir Aus 
trija. Nors jAV nebuvo nei 
karalių, nei kunigaikščių, bei 
atskiros JAV valstybės dėjosi 
esančios nepriklausomos nt 
tik vidaus, bet ir užsienio p© 
litikoje ir tik A. Linkoino ge
nijus padarė iš jų tik ą fede
raciją su sėkminga centreli
ne valdžia ir vieninga užsie
nio politika. Dabar nei viena, 
JAV valstybėlė nesigaili pa
aukojusi dalį savo nepriklau
somybės, nes būdamos vie
ningos, jaučiasi saugios Ir 
stiprios.

De Gaulle kliudo
Gen. De Gaulle, nenorėda

mas įsileisti nei Anglijos, nei 
kitų kaimynų į Ekonominę Eu 
ropos Bendrnomenę, lėtiną 
Europos vienybę ir mažiną 
jos politinį svorį. Žinoma, ut 
Gaulle metai yra suskaityti 
ir jis, neturėdamas pritarimo 
savo tautoje, negalės daug 
ko sugadinti. Tai pa odė j® 
kelionė į Kanadą, tai paaiš
kėjo ir iš jo laikysenos Iz
raelio atžvilgiu.

Keistu sutapimu kai gen. 
De Gaulle vyko į Kanadą ir 
pasišovė sudrumsti santykius 
tarp anglų ir prancūzų, po
piežius keliavo į rytus aplan 
kyti Konstantinopolio patriar- 
ką ir Turkijos prezidentą. Su 
patriarku jis aptarė bažnyčios 
vienybės reikalą, o preziden
tu taiką tarp arabų ir žydų, 
Tos dvi kelionės jra priešin
gos ne tik savo kryptimi, bet 
ir siekimais. Vienas norėjo 
ątnaujinti senas žaizdas, o ki 
tas jas užgydyti Todėl De 
Gaulle kelionė sukėlė daug 
dulkių, o popiežiaus daug nau 
jų vilčių,

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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2 pilsi

Lietuvių politinė konferen
cija įvyks spalio mėn. 21 ir 
22 dienomis Washingtone. Su 
gitarė dalyvauti Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, Lietuvos Diplomatinė Tar 
nyba, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybas, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir Lietu
vos Laisvės Komitetas. Bus 
pakviesti ir laikraščių redak
toriai.

Darbotvarkėj epramaty- 
ta svarstyti.*

1. Lietuvos valstybės atkū
rimą 50 metų akivaizdoj.

2. Numatomas išleisti ben
dras konferencijos dalyvių 
manifestas, pakartotinai pa
reiškiąs lietuvių nepalaužia
mą pasiryžimą naudotis 'teise 
į valHyoinę nepriklausomybę-

3. Kreipsis į viešąją viso 
pasaulio nuomonę bei į tarp
tautinė politikos lėmėjus, pra 
Sydami susirūpinti ko grei
čiau grąžinti Lietuvai nėp i- 
klausomybę.

(ELTA)

T.LK'A/iOS LĖŠOS. Lietu
vos Nepriklausomybės pami
nėjimas plačiu mastu kitais 
metais pareikalaus nemažų iš 
laidu. Todėl Amerikoje suda
rytas Jungtinio Finansų Komi 
tetas (VLiKo, ALB, PLB, ALT 
ir LLK atsti vų) kuris rūpina

si sutelkti lėšas 50 metų jubi . 
liejaus minė imui. Viso pašau 
lio lietuviai kviečiami duoti 
savo įnašą. Kukas galima pa
siųsti šiuo adresu;

United Lithuanian Finance 
Committee,

29 West 5/th st, 1 th floor 
New York City, N.Y. 10019

E. U. A.

Reikalingi įgaliotiniai
Lėšoms sukelti reikalingi 

visuose kraštuose ir lietuvių 
kolonijose į galio ii niai-ry ši ni ti
kai, kurie asmeniškai prūsinė 
tų žmonių aukų Nepriklauso 
mybės minėjimo išlaidoms pa
dengti. Kas apsiimtų tai da
ryti, malonėkite praneštiaukš 
č'au nurodytu dresu ir gau
site reikalingu įgaliojimus.

(ELTA;

O gal būtų galima čia pat 
Brazilijoje bueitarti bū ehui 
savanorių veikėjų ir suorga
nizuoti tokį lėšų rinkimo ko
mitetą, tinkėjų pavardes pa
skelbti viešai, o jie, surinkę 
pinigus, paskelb įami spaudo
je, kas kiek aukojo, pasiųstų 
centrui Naujorke.
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Lietuvos Vėliava 

plevėsavo
Tarptautinė skautų organi

zacija, iki šiol dar neišspren
dė lietuvių ir kitų tremtyje

MUSU IIETUVA

veikiančių skautų prašymo 
leisti dalyvauti tarptautiniuo
se skautų suvažiavimuose, 
jamboreese ir kt*. Užtat iki 
šiol lietuviai skautai negalėjo 
pasirodyti nė vienoje pasau
lio skautų stovykloje kaip ne 
priklausomas vienetas.

Šią vasarą nuo rugpjūčio 1 
iki 9 d, JA Valstybėse vyko 
dvyliktoji skautų Jamborėe. 
Lietuvių skautų vieneto joje 
nebuvo, bet čia plasdėjo Ne
priklausomos Lietuvos tauti
nė vėliava kiekvieną dieną, 
iškeldavo lietuvių skautų drau 
gai amerikiečiai Klevelando 
skautai, šalia savo amerikie
tiškos vėliavos. Tai buvo dėl
to, kad tos amerikiečių skau
tų draugovės vadovybėje yra 
lietuvis skautininkas Vytau
tas Jokūbaitis.

Šalia Jokūbaičio Jamboree 
b ivo dar du lietuviai skautai- 
Vienas tai skautinininkas kun 
Raimundas Klumbis iš Van 
Horn, Texas, Ermelanden pas 
tovyklės kapelionas, ir Eltos 
Informacijų tarnybos atstovas 
dr. Algirdas Avižienis iš Los 
Angeles, kurs visą laiką sto

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus aaų 
bylu vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis 
men’u atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti

ivainų 
doku 

darbai
Rezidencija

R. Joaquim Piza, 204 
Tel 31-2548

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352 

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

vykloje vieninintėlis dėvėjo 
Lietuvių skautų uniformą.

444
Palankiausi — portuga* 

lai skautai
Mūsų trys skautai kasdien 

susitiko šimtus viso pasaulio 
skautų, juos informavo apie 
Lietuvos vergiją, apie mūsų 
kovas už laisvę ir prašė skau 
tus pripažinti liet, skautams 
tremtyje pilnas teises a sto- 
vauti savo kraštą ir nepri
klausomai veikti. Tam palan
kiausi pasirodė Portugalijos 
skautai, kurie pasižadėjo tą 
reikalą iškelti pasaulinėje 
skautų vadovų konferencijo
je, turėjusioje įvykti tuojau 
po Jamboree stovyklos.

(ELTA)

444
Pavergtoje Lietuvoje

Vilniuje leidžiamas laikraš
tukas «Gimtasis Kraštas» ir 
skiriamas užsienio lietuviams 
miglą į akis pūsti, kone kiek 
viename nu neryje didžiuoia- 
si, kiek daug užsienio lietu-

Raštinė
15 de Novembro. 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik* 18,00 vai

1967 m rugsėjo 13 d 
vių šiais metais lankosi Lie
tuvoje, kokie jie visi paten
kinti ir nustebinti nepapras
tos krašto pažangos ir vis 
kviečia dar daugiau lietuvių 
atvykti paviešėti.

KAIP IŠ TIESŲ YRA?

Kai peržiūrime paskelbtus 
užsienio ekskursijų sąrašus, 
tai pastebime, kad beveik vi
sos ekskursijos organizuoja
mos iš Š. Amerikos ir Kana
dos. Retai pasitaiko vienas 
kitas ekskursantas iš kitų 
kraštų. Štai, kad ir Brazilija' 
Čia šių metų pradžioje buvo 
susirašęs būrelis lietuvių no
rinčių apsilankyti Lietuvoje. 
Iki šiol kiek žinoma, tik vie
nas asmuo tegavo vizą įva
žiuoti Lietuvon. Kiti «nei pa
karti, nei nuleisti». Jiems ne
atsako tiesiai, kad negausite 
bet iki šiol negavo. Jei da
bar ir gautų, tai nuvyktų Lie 
tu on i negražų rudenį ir 
šaltą žiemą. Vienas jų pasa
kė: «Aš parašysiu «Gimtajam 
k štui», kam jūs mulkinate 
žmones».

Suprantam*' Amerikos, Ka
nados komunistėliai, jų drau
gi! ir šiaip žmonelės užsimo
ka ir ž kelionę ir už kiek
vieną Lietuvoje praleistą die
ną brangiai' daleriais. O kiek 
dolerių iuveš Brazilijos pro
letarai? Meinas iš jų mažas, 
tai ir lauk, d auguži, kai tur- 
tingesni-ji «gardž uojasi» Lie
tu v s gerybė is Tai komu- 
n stinė lygybė!

444
KAS NEuE l)Ž i?

iš buvusiu šią vasarą Lie
tuvoje turistų teko patirti kad 
neleidžia turistams n įvažiuo
ti į kaimus pas gimines ne 
Lietuvos vaidž a, bet Maskva. 
Maskva nustato viešbučių bei 
kit s kainas

Kitame «M.L.» nr. įdėsime 
šią vakarą Lietuvą aplankiu
sių turistų įspūdžių aprašy
mus, Bed.)

Šviesos Seneliai Tamsoje
FALJETO AS

iNIMA'. IGNATO 1S

(tęsinys)

Kai jau viskas buvo paruoš 
ta ir spaudai nunešta, aš nak 
tį visa tai pergalvojau, vis 
tik pirmasis mano kūrinys! 
Reikia, kad jį daugelis skai
tytų ir įvertintų. Kūrinio už- 
vardijimas p astas. Toks ba 
nalus. «Dingo šuo!» Daug kas 
dingsta šiais laikais. Dingsta 
savuose namuose vaikai, žmo 
nos, ^meilužės ir knygos iš 
lentynų! Tad niekas nesido
mės. Reikia antgalvę keisti. 
Būtinai. Kitą rytą anksti atsi
kėliau, nubėgu į redakciją ir 
užrašau;

«Atsiliepk, šuneli!»
Čia jau tikrai naujove pa

kvipo. Tik pamanyk, kreipia
masi į šunį. Atseit, šunes pra 
dės laikraščius skaityti, kai 
prarasime savus žmones!

Vaikštau visą dieną išdi
džiai ir laukiu reakcijos. Jei
gu ne žmonės, tai bent šunys 

atsilieps. Ir tikrai.
mirą dieną grįžtu iš dar

bo, šeimininkė vėl persisva
rinusi per angą, šaukia:

— Tik tu užeik. Aš nebeži
nau kas daryti!

Iš tikrųjų sunku apsispręsti 
kas daryti Šeimininkė pas
kendusi laiškų krūvoje. Atsi
liepė šimtas su viršum. Įvai
raus rango žmonių. Neišski
riant ir profesorių. Daugiau
sia namų savininkų.

Ištraukiau iš vidurio vieną 
laišką be atrankos, praplėšiau 
ir skaitau. Rašo un verslteto 
sociologijos profesorius.

«Užjaučiu tamstą labai. Be 
šuns žmogaus gyvenimas ne
įmanomas. Žmogus bendrau
damas su šunimis pats priar
tėja prie šuns. Žmogus grei
čiau pasisavina šunišką kul
tūrą, negū šuo žmogaus. Per 
ilgą savo amžių studijuoda
mas žmonių ir šunų bendravi

mą įsitikinau, Kad žmogui 
šuns kultūra yra būtina, "lik 
tamstele pamanyk, kas atsi
tiktų pasaulyje, jeigu žmonės 
neturėtų šuniškumo! Kiek ta
da bedarbių rastųsi! Visi poli
cininkai. kariuomenės dali
ni i, teismai, teisėjai, artvoka 
tai, teisminių įstaigų tarnau
tojai, kongresmanai, senato
riai ir dvasiškiai netektų dar
bo. Jie visi — milijonai Jų! — 
vieną dieną išeitų į gatvę uuo 
nos prašyti. Netektų duonos 
ir kiemsargiai, įmonių budė
tojai, darbų prižiūrėtojai ir 
visa tirada tvarkos saugoto
jų. Visa šių dienų pažanga, 
civilizacija, teisminiai kodek
sai, konstitucijos būtų nu
braukta. Kai žmonės gyvena 
su Šunimis ir šunes su žmo
nėmis, gyvenimas juda. Iš čia 
ir vystosi gyvenimo pažanga 
ir civilizacija. Iš tamstos pa
vardės sprendžiu, kad tams
ta jau buvai priartėjusi visiš
kai prie šunų giminės. Todėl 
tamsta be šuns gyventi nebe
gali. Ir jeigu neatsiras tams
tos Snukis,, kaip jį vadini, nu 
sipirk kitą. Kad ir iš Sibiro.

Visuomeninis mokslas tvirti
na kad Sibiro šunes patys 
šuniškiausi. Ir jei tamsta tuo 
domiesi, patariu kreiptis į to 
krašto atstovybę».

Mane prakaitas išpylė, per
skaičius šį laišką. Nusigan
dau kai šeimininkė nesusido
mėtų jo ios pavardės rašyba 
Visur aiškiai užrašyta Kai su 
galūne ė. Bet šeimininkei ne 
tas rūpėjo. Ji tik šluosto aša
ras ir dūsauja:

— O apie Snukį taip ir nie
ko nerašo!

— Nieko, — atsakiau ir no
riu išeiti.

— Skaityk toliau, — sulai
ko ji mane už skverno

Atplėšiau kitą laišką ir skai 
tau. Rašo viena šunų g obos 
organizacijos pirmininkė:

«Visų pasimetusių šunų var 
du reiškiu susirūpinimą, kur 
galėjo dingti tamstos Snukis. 
Mūsų didžiausias rūpestis ir 
uždavinys — padėti šunims. 
Mat šunų prigimtis yra ge
resnė už žmogaus. Šunes re. 
voliucijų ar sukilimų nekelia 
Priešvalstybinio veikimo ne- 

organ zuoja. Jie greitai prisi
derina prie aplinkumos, Tik 
duok ji ms sočiai ,maisto ir 
jie bus tau ir paklusnūs ir iš 
tikimi. Žmonės visai kitokie. 
Tu juos aprūpink maistu ir 
aprenk, jiems niekad nėra 
gana. Svarbiausia iai, kad šu 
nes neturi prigimtos tautybės. 
Jie neturi prisirišimo prie 
krašto ar kitų šunų. Turi 
vieną vienintelę kalbą — šu
nišką, todėl mes jų imigraci
ją palaikome. Mes galime su
rinkti visus šunes iš rytų ir 
vakarų, ir jie visi bus mūsų 
šunes. Ir tamstai patariame 
per daug nesisieloti. Rasi ir 
kibą šunį, kuris bus tamstai 
ir geras ir ištikimas. Tik 
mums rūpi, kad kas tamstos 
Snukio nepanaudotų savo pro 
pagandai».

Aš ir vėl pakariu akis. Šei
mininkė atsidūsta:

— Apie Snukį taip ir nie
ko nepasakyta!

Dabar šeimininkė ištraukia 
pati man laišką ir paduoda. 
Jai atrodo, kad aš nemoku 
atrinkti laiškų. Paimu laišką 
ir skaitau. (Bus daugiau)
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NEPATINKA!!! 
a

Kam galėtų nepatikti, kad lietuvis lietuviui Brazilijoje 
paduoda ranką, kad stengiasi susiburti į organizuotą Ben
druomenę? Áam bus skriauda, kad lietuviai laiks nuo laiko 
susitiks aptarti savo įnašą Brazilijai bei savo tėvų krašto 
svarbiuosius reikalus? Juk kiti mumis nepasirūpins. Kam ga 
Ii užkliūti, jei lietuvis stengsis organizuotai padėti broliui 
lietuviui vargan patekus? Kas nukentės, jei bus išrinkta Brà 
zilijos Krašto Lietuvių Taryba? Kam iš to bus negarbė, kai 
visa tai daroma pagal Brazilijos veikiančius įstatymus. Argi 
bus gėda kad ir Brazilijos lietuviai ORGANIZUOTAI įsijungs 
Pasaulio Lietuvių Be^druomenėn, ir tuo pačiu bus gyvi liu
dytojai, kad ši“ krašto lietuviai tebėra gyvi ir tebeturi lietu
viškas širdis, kurios yra pakankamai erdvios ir pajėgios my 
lėti Braziliją ir Lietuvą?

Būtų galima klausti dar daug panašių kla» simų. Bet kam 
tai? Juk nei Bendru menės, nei Tarybos dar nėr, . Kąip ga
lima priešiutis da negimusiam kūdikiui?

o TAČIAU YüA KAS PRIEŠINASI! tĄBAI PRIEŠINASI! 
Yra, kam labai nepatinka, kad tas kūdikis žada gimti. Yra 
kas nori padaryti, kao laukiamasisjBendruomenė-kūdikis gim 
tų nebegyvas!

Būtų suprantama, jei to norėtų mūsų tautos įvairūs prie 
šai. Bet kad to nori save lietuviais tebesivadinantieji — to 
negalima suprasti nepasigėrus.

Kar ojamyra bijančių Lietuvių Bendruomenės. Jau va
ro prieš ją savo propagandą! Įkalbinėja žmones nesiregis- 
truoti, nedalyvauti rinkimuose, Džiaugiasi kiekviena uždels
ta savaite ir vis tikisi, jog «iš to nieko neišeis».

- SRjerai žinomas yra tos propagandos centras ir uolieji 
darbininkai-agitatoriai. Kolkas sulaikome, neskelbiame jų 
vardais ir pavardėmis. Bet negarantuojame, kad to niekad 
nepadarysime, jei agitatoriai nesiliaus kenkti visos mūsų 
lietuviškosios Bendruomenės reikalui. Jei tie asmenys yra 
įsitikinę dirbą š entą, lietuviškam reikalui naudingą darbą, 
tai jie tuo paskelbimu tik pasidžiaugti galės. Jei jie turi ko
kių nors kitokių «diplomatiškų» tikslų, bus naudinga tai ži
noti visiems lietuviams.

Ar Tai Reikalinga?
Skaitau ir savo akiniais 

netikiu! Nušluos au ir vėl 
skaitau - tą patį regiu. Ir 
nebuvau nė lašiuko stipres
nio gėrimėlio nurijęs. Jūs pa
tys imkite ir patikrinkite. Štai 
paskutinis ML numeris, ket
virtas puslapis. Atspausdinta: 
«KANDIDATAI TARYBON». 
Nerašoma, kas galės būti kan 
didatais, bet kas negalės.

Pirmas numeris — supran
tamas. Bet mano akys ir min« 
tys užkliūva už antrojo nu
merio, kuriame pasakyta jog 
kandidatais Brazilijos Lietu
vių Krašto Tarybon Mgalės 
būti statomi tokie asmenys, 
kurie «PRIKLAUSYDAMI VAL 
DOMAJAM BET KURIOS OR
GANIZACIJOS, KURIOS TIKS 
LAS YRA VISUOMENINIS 
DARBAS, ORGANUI, TARNA

VO ASMENIŠKIEMS ARBA 
GRUPĖS INTERESAMS, NE
SISKAITYDAMI SU VISUO
MENE».

Koks nelaimingas nuosta
tas! Pirmiausia, kiek yra Bra. 
zilijoje lietuviškų organiza» ri
jų», kurių tikslas yra visuo
meninio darbas? Tik viena. 
Savo nelaimingu pasisakymu, 
rinkimų komisija iš anksto 
nustato prieš save ir prieš 
būsimus Tarybos rinkimus vi
sus tos vienos organizacijos 
narius. Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenei neužkliūva NÊ 
VIENA TIKRAI LIETUVIŠKA 
IR LIETUVIŠKĄ VISUOME
NINI DARBĄ DIRBANTI OR
GAN ZACIJA. Kaip vienoje 
demokratiškoje valstybėje su
telpa įvairiausios visuomeniš
kos organizacijos bei partí-

MŪSŲ LIETUVA

jos, ir jos gali būti viena ki
tai net priešiškos, taip ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė
je telpa ir turi tilpti viso
kiausių pažiūrų lietuviai bei 
organizacijos. Pakanka, kad 
jie visi yra ir nori būti lie
tuviais ir pasitarnauti lietu
viškiems reikalams.

Dar nelaimingesnė yra toli
mesnė sakinio dalis: «KURiE 
TARNAVO ASMENIŠKIEMS 
ARBA GRUPĖS INTERESAMS*.

Kas guli nuspręsti, kuris 
kurios nors organizacijos vai 
dybos narys tarnauja «savo 
asmeniškiems“ interesams? 
Paprastai viešai to niekas ne 
pasisako. O Kas gali įžvelgti 
į žmogaus sąžinės gelmes, 
dėl kokių motyvų jis ką nors 
daro, veikia? Prieš karą Ja
ponijoje buvo žincma «min
ties policija», t.y. policija ku
ri stengėsi išskaityti japonų 
ir nejaponų giliausias mi ais, 
juos kamaminėjo, kalėjimuo
se laikė. Esame tikri, kad 
bendruomenės Tarybos Rinki 
mų Komisija šitokio <■minties 
policijos» darbo nesiims. Bet 
kaip ji įrodys, jei reiktų, kad 
visuomeniško pobūdžio orga
nizacijos p.rmiuinkas ar se- 
k eiorius veikia tiktai .savo 
asmeniškų užmačią akinami?

savaime aišku, kad kiek
vienoje organizacijoje taigi 
tas ous ir Bendruomenėje, bu- 
s'iouria artimesnių pažiūrų 
asmenys ir stengiasi pra^emti 
savo kandidatus, įpiršti orga
nizacijai savo sumanymus, Ha 
gal tą 2 punktą juos galima 
kaltinti, kad jiems rūpi tik 
«savos grupės interesai*. Tai 
galėtų būti tiesa,, bet gale ų 
būti ir netiesa. Argi rinkimų 
komisija imsis ir tokius daly
kus spręsti? Juk š taip būtų 
atidaromos durys rinkimų ko
misijos plačiausiai ir niekuo 
nevaržomai sauvalei. Ji galė
tų neprileisti kandidatuoti nė 
vieno sau nepatinkamo kan
didato! Juk tai būtų keleto 
žmonių diktatūra. Nė vieno 
šių eilučių rašytojui žinomo 
Krašto Lietuvių Bendruome
nės įstatai tokių dalykų netu
ri, jų nereikia nė Brazilijos 
lietuviams. Galima ir kitokiu 
būdu Tarytion pravesti gar
bingus, darbščius vyrus ir 
moteris.

Nuo 2 punkto nedaug kuo 
tesiskiria ir trečias. Pagal jį 
negalės būti kandidatais, jei 
rinkimų komisija manys, kad 
kas nors «kelia bendruome
nėje nesantaiką demagogiško 
mis kalbomis, kurstymais, ne
pagrįstais gandais...»

Visuose rink muose, kandi
datų pasiūlymuose atsiranoa 
tai vienų tai kitų šalininkų. 
Tie neretai labai karštai ko
voja už savo siūlomus asme
nis. Žinoma, tuo atveju susi
daro erzelio, pakyla rinkimi
nė temperatūra. Bet ar tai 
galima laikyti neleistinu Ben
druomenės skaldymu? Ir jei 
rinkimų komisijoje kada nors 
atsisėstų žmonės, kurie ne
galėtų pakęsti jokio priešta
ravimo, kurie norėtų kad vi
si nusilenktų tik jų sprendi
mams, tada būtų vėl atviros 
durys asmeniškumams, dikta
tūriniams parėdymams, kandi

Kelios Pastabos Bendruomene Organizuojant
1. KURTI PASAULIO LIE

TUVIŲ BRAZILIJOS KRAŠ
TO BENDRUOMENĘ, AR NE
REIŠKIA KURTI DAR VIENĄ 
NAUJĄ ORGANIZACIJĄ?

Nieko panašaus. Kiekviena 
organizacija dirba ir tobulė
ja tam tikrose ribose, kurias 
nustato jos tikslas ir įstatai, 
kuriam ji kuriama. Bendruo
menė apima visus, ar bent 
daugumą tam tikros rūšies 
asmenų ir stengiasi sužadinu 
ir išugdyti juose bendro gy
venimo dvasią. Ji netelpa pa
skirų organizacijų rėmuose. 
Ji yra virš visų organizacijų, 
stengiasi apjungti visus, ne
žiūrint įvairių skirtumų, ben
dram labui ir bendram labui 
ir bendrai visumos pažangai, 
panašiai kaip valsčius ar vals 
tybė kad apima visus pilie
čius, bet pati nelaikoma or
ganizacija.

2. AR BENDRUOMENĖ IŠ
STUMS KITAS IKI ŠIOL GY
VAVUSI ASORGANIZACI JAS?

Ne. Kiekviena organizaci
ja, nors ir turi savo veikimo 
aprėžtas ribas bei ypatingą 
savo tikslą, bet prisideda prie 
visų gerbūvio, atlieka tokį 
darbą, kurio kitos neatlieka

Organizacija tik tada būtų 
nereikalinga ir net kenksmin
ga jei jos veikimas būt prie
šingas visuomenės labui.

3. KAM RhIKaLINGA LIE
TUKŲ BENDRUOMENĖ BRA 
ZIUJOJE?

iš esamų organizacijų nei 
viena negali reprezentuoti 
visų ietuvių Brazilijoje, ar 
jų kilmės narių, nes.

a. Jas sudaro tik mažos gru 
pės žmonių, palygi mui su di- 
peiiu lietuvių skaičiumi Bra-

datų ir narių išmetimams. To 
kių dalykų neturi būti Pasau
lio riet. B-nėje, nei Tarybos 
kandidatų sąrašus sudarant.

-u 4 punktu galima sutik
ti. Jei kas yra tikrai Bendru© 
menės priešas ir stato savo 
kandidatūrą, kad išrinktas ga
lėtų B-nę iš vidaus griauti, 
tokiam ne vieta kandidatų 
sąraše.

nuo visų tų negerovių, at
rodo, apsisaugotume, jei kan
didatų sąrašai būtų sudaromi, 
kaip kituose kraštuose. Dešim 
tis įsiregistravusių narių galį 
stalyti savo kandidatus. Juk 
mūsų žmonės pažįsta savo 
apylinkių dorus žmones, tai 
niekas nestatys tokių, kurie 
gali tik griauti Bendruomenę. 
Netinkami kandidatai dažniau 
šiai atsiranda sąrašuose tik 
tada, kai mos sustato “geri 
draugai’’, kurie vieni nūspren 
džia, kas vertas ir kas never 
tas tos garbės. O kai kandi
datus gali siūlyti kiekvienas 
įsiregistravusių B-nėe narių 
dešimtukas, ir siūlyti «au ge
rai pažįstamus, už kurių ge- 
lumą jie jaučiasi atsakomi o 
gi, tai nėra pavojaus, kad 
Tarybon būtų išrinkti žmo
nės, kurie norės Bendruome
nę sugriauti.

Ponai Kitoks

g 1'9 67 m. rugsėjo 15 

zilijo e;
b. Kiekviena organizacija 

turi savo siaurą ypatingą 
tikslą. Joms priklauso tik tie, 
kuriems tas tikslas patinka. 
Pav. kas nemėgsta dainos, 
tas nestos į chorą; nemoks- 
leivis nebus ateitininkas; ne 
kiekvienas nori užsiimti lab 
daros darbais ir tt.

c. Kada iškyla kokia nors 
visą koloniją liečianti proble
ma ar koks reikalas, kiekvie^ 
na organizacija sprendžia jį 
pagal savo naudą, pagal sa
vo statutus, kas gali būti ne 
daugumos nuomonė. Beto at
sižvelgiant į mūsų sąlygas, 
sunku t tsiklausti neorganizuo 
tos kolonijos, ką ji tuo,Teika- 
lu mano. Susiorganizavus į 
Bendruomenę, tokie atsiklau- 
simai yra galimi.

4. KODĖL STENGIAMĖS 
APJUNGTI VI Ą L ETUVIŲ 
KOLO.dJĄ Į VIENĄ BR Zl- 
LIJCS KRAŠTO LIETUVIŲ 
B ,NDRUOMENE?

Jei lietuviai dalyvaus savo 
Bendruomenėje, tai jie galės:

a. Daugiau ir geriau nu
veikti negu iki šiol, nes B-nė 
apims visus lietuvius su jų 
moralinėmis, medžiaginėmis, 
dvasinėmis ir kultūrinėmis ver 
tybėmis ir pajėgumu, kurs be 
B-nės lieka neveikius.

b. Kiekvieno nario jasmeni- 
nė patirtis bus geriau . anau- 
dojama visuomenės labui.

c. Liet. B-ne galės repre
zentuoti mūsų koii niją viašuo 
se valdžios bei privačių orga 
nizacijų sluoksniuose.

d Organizuota Brazuijos 
Krašto Lietuvių Bendruomenė 
bus pripažinta viso pabauiio 
Liet. B-nės, k .rios centras 
yra Kleveiande, J AV. Brazili
jos Liet. B-nė turės teisę re
prezentuoti mūsų Koloniją vi
suose mūsų tautos reikaluose.

5. AR KADm NORS TAMS
TA STENGĖTĖS RaSTi AIŠ
KŲ ATSAKYMĄ 4 ŠIUOS 
KLAUSIMUS?

a Kodėl BrazJijos lietuvių 
kolonija yra nesusiorganizavu 
si į savo B-nę ir stovi atsi
skyrusi nuo pasaulio lietuvių 
šeimos?

b. Ar mūsų kolonijos nariai 
kada nors jautė, jog mums 
reikalinga vienybė?

c. Turėdami savo kolonijo
je nemaža mokslu, kultūra ir 
ekonomiškai pajėgių asmenų, 
kodėl iki šiol neturim organi
zuotos Bendruomenėm?

d. Kodėl buvo ir yra orga
nizuotos Lietuvių Bendruome
nės steigimui priešingų žmo
nių?

e. Kokios įtakos ga.ėtų tu
rėti mūsų kolonijai organizuo 
ta Lietuvių Bendruomenė? (į 
švietimą, kultūrą, valdžios įs
taigas ir tt.)

f. Žinome, kad lietuvių ko
lonijoje buvo ir yra proble
mų, kurių niekas nesiima 
spręsti. Ar ne keista, kad B-nė 
tik dabar pradedama nuošir
džiau organizuoti?

g. Ar manote, kad šiandien 
jau vėlu turėti savo B-nę? Ar 
dar galima ją suorganizuoti?

i. Ar prie jos prisidėsite?

LB Tar. Rink. Komisija
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

JAUNIMAS KLESTI A í NE 1EM0RIU
as nebenoriu studijuoti, 
Man mokslas taip įgriso;
Geriau į šokius nuvažiuoti, — 
Tenai geriau iš viso!

t
Bandžiau aš chemiją ir sportą,
Istorija ir mena,
Bet tie kur per naktis prie kortų, 
Vistiek geriau gyvena'

Bandžiau kalbas: prancūzų, anglų, 
(Net kartais ir lietuvių!) 
Bet po dviejų šimtų bokalų 
Sunku apversti liežuvį!

Bandžiau, bandžiau - nebebandysiu, 
" Nes mokslas tai tik vėjas.

Kai salėj sienas paramstysįu,
Tai būsiu jau veikėjas'

‘Ateitis-. 1957. 5 nr.
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Liūdnoji Sutartis
SIMAS SUŽIEDĖLIS

Gavau kavos sėklelę JAV tebegyvendamas. Pasodinau 
ją į didelį vazoną. Išdygo, išaugo. Ketvirtais ar penktais me 
tais, pamačiau visas šakeles aplipusias žiedų pumpurėliais. 
Tai džiaugiausi, kad pamatysiu kaip kava žydi ir gal net 
bus vaisiu.

Deja, išsiskleidė tik kokia 10 pumpurėlių ir buvo bene 
6 uogos. Kodėl neišsiskleidė šimtai kitų pumpurėlių? Todėl, 
kad mano kambaryje jiems nebuvo gana saulės. O išsisklai- 
dusiejl ir užsimezgusieji žiedai didžią dienos dalį gavo saulės.

Kiekvieno jaunuolio asmenybėje yra dąug įvairių gali
mybių pumpurėlių, kurie galėtų išsiskleisti į gražius žiedus 
ir vesti vaisių. Bet kiek maža jų išsisleidžia, ir kiek maža 
veda vaisių! Kodėl? Kad ir jiems, kaip mano kavutei, trūks
ta lietuviškos saulutės, ir net lietuviškos dirvos aplinkos. Tą 
lietuvišką dirvą, lietuvišką aplinką ir saulutę išeivijoje suda 
ro mūsų organizacijos, i jas susibūrusieji susitinka, išsikal
ba, besilinksmindami, beveikdami, bedainuodami, b vaidinda 
mi, šventes berengdami suranda savo įvairius gabumus, juos 
panaudoja, išvysto ir tuo būdu realizuoja savo ’alentus. jie 
praturtina kitus savo draugus ir drauges, bet, kitiems du - 
darni savo talentus, praturtina ir save. Nes kas nepanaudoja 
savo talentų, tie skursta, neišsivysto ir jaunas žmogus pasi
lieka ne pilnai išsivystęs, siauras ir skurdus.

Tai mums liudija kitų kraštų lietuviškasis jaunimas. Ten 
kur jis yra susibūręs į įvairias organizacijas, jis leidžia sa
vo žurnalus, pasirodo vis nauji rašytojų ir poetų talentai; 
ten iškyla nauji jauni menininkai; ten pasirodo jaunos ga
bios jėgos organizuoti; ten šaunūs chorai ir gražūs vaidini
mai. Ten daug lietuvių pirmauja ir krašto mokyklose, uni
versitetuose ir darbe, nes jų judri lietuviška aplinka išmoki
no juos gerai galvoti, savo mintis kitiems aiškiai išdėstyti, 
su įvairiais žmonėmis maloniai bendrauti ir bendradarbiauti, 
padaro juos veržlius, drąsius.

Išskyrus porą jaunųjų asmenų, iki šiol neteko pastebė
ti, kad Brazilijos lietuvių jaunimas būtų kuomi nors ypatin
gu atsižymėjęs ar mokyklose, ar visuomeninėje veikloje, ar 
spaudoje. Viena priežasčių, kodėl neiškyla yra ta, kad mū
sų jaunimas neįpratintas dalyvauti savo organizacijose ir to 
dėl, kad neišvysto įvairių savo gabumų. Jis lieka, kaip ma
no neišsiskleidę ir nudžiūvę kav ,s žiedeliai. Jaunimas išsi
skleidžia, klesti savo organizacijose.

J. Kidykas.

tomas — Jaugiamas Grožis
<T A ---Yb YL

T.u matai save veidrodyje, 
fotografij se. all lyginti sa
ve su kitom mergaitėm. Lygi
na tave i kiti.

Veidrodžio akys tos pačios, 
kaip ir tavo. Daugiau ar ma
žiau į jį žiūrėsi, gražesnė ne
pasidarysi, nebent gražiau pa 
sipuoštum. Kitų žmonių akys 

-greičiau ir tiksliau atspėja 
bet ir jos nevienodai regi. 
Vieniems atrodysi žavi, ki
tiems — taip sau. Vieną cie- 
ną, vienais rūbais daugeliui 
patiksi, kitą dieną gal niekas 
nekreips į tave dėmesio. Iš 
veido, išvaizdos, apsirengimo 
negalim daryti jokio” apiben
drinimo. Matomasis grožis 
priklauso nuo patrauklumo 

bet dar daugiau nuo žmonių 
pastabumo, skoni , intereso.

Svarbesnes jaučiamasis gro
žis. Bet ar jauti, kur j,s sle
piasi, ar jaučia kiti? Dauge
lis tik tai jaučia, ką mato — 
nieko daugiau. Kiti klausosi 
tavo kalbos žiuri tavo laiky
senos, bet nesiskubina reikš
ti įspūdžio. Kartais visai ne
reiškia, ir tu niekad nesuži
nosi, kaip jie tave vertina.

Jaučiamasis grožis yra ta
vo mergaitiškoj sieloj. Vei
drodis to neparodys, bet ga
lima atpažinti iš veido, žo
džių, laikysenos, jausenos. Ge 
ram psichologui nesunku į pa
stebėti, kiek tu’esi kukli, dro 
vi, skaisti, švelni. Apie šį

Garsioji Krėvos sutartis su 
lenkais pasirašyta toje pa1 
pilyje, kur prieš trejus me
tus liūdnai baigė savo gyve
nimą garbingasis lietuvių kar 
žygis Kęstutis. Jis visą savo 
amžių kovojo dėl Lietuvos 
laisvės, o dabar ji buvo su
lieta su lenku likimu. Kai 
•jie vėliau ėmė grimste grims 
ti į bedugnę, tai paskui save 
visada traukdavo ir mūsų tė
vynę. Drauge su jais ji nete
ko savo nepriklausomybės, 
drauge vilko ir sunkų rusų 
jungą. Net Lietuvai esant ne
priklausomai, lenkai nesilio- 

grožį žmonės mažiaubia ką t 
ba. Šio grožio akivaizdoje lū
pos darosi bežadės. Šiam gro 
žiui k mplimento permaža.

Kodėl permaža. Kitoms 
negailima gero žodžio, tik 
man. Su kitomis berniukai 
laisvai juokauja, plepa, o ma 
nęs lyg privengia. Mane lyg 
išskiria iš kitų. Maloniai su
tinka ir palydi, bet nesilei
džia į smagesnes kalbas. Ar 
aš ne mergaitė, kaip kitos? 
O gal man trūksta kaip tik 
to, ką turi kitos — gražios iš 
vaizdos?

Miela, tu gal esi gražesnė 
už saulę, tik to nejauti. Sau
lėje visi nori būti, bet neil
gai, Visi ja džiaueiasi, bet 
privengia žvelgti į ją tiesiai. 
> aulė skiriasi nuo spindin
čios lempos, kurią matome 
gatvėje, aikštėje, Balionuose.

(Iš «Moderni Mergaitė») 

vė jos varginę. O ir dabar, 
kai lenkai ir lietuviai ken
čia komunistinės prievartos 
vargus, lenkai nesiliauja sva
joję apie atsiėmimą Vilniaus 
miesto.

Jogaila, žinoma, ta la nega
lėjo numatyt4, kad jo bičiu
lystė "su lenkais paskui Lie
tuvai bus tokia pragaištinga. 
Apie tolimą ateitį jis tada 
negalvojo. Jam rūpėjo anų 
laikų Lietuva ir jo paties rei
kalai. Jis vylėsi tapęs Len
kų karaliui labiau sustiprėti 
ir lengviau nuveikti kryžiuo
čius ir kitus Lietuvos prie
šus, o tada, ual būt, ir pačią 
Lenkiją prijungt, prie Lietu
vos, kuri buvo ir didesnė ir 
galingesnė. Kad paskui daug 
kas įvyko kitaip, čia kaltas 
ne vie as Jogaila. Jei jis bū
tų numatęs tolimą rietuvos 
ateitį, argu jis būt su lenkais 
susidėjęs. «Nė vienas atsakin 
gas Lietuvos valdovas nieka
da negalėjo to daryti, nors ir 
viliotų jį spindįs karaliaus vai
nikas» — gražiai pasakė via* 
nas vokiečių istorikas.»

Praslinkus pašei metų, kai 
ši sutartis buvo pasirašyta, 
Jogaila išvyko į Lenkiją, Te
nai, Krokuvos mieste, jį iš
kilmingai sutiko didieji len
kų ponai, vyskupai ir kuni
gai. Krokuvos katedroje Jo
gaila tuojau buvo pakrikšty
tas ir gavo naują, Vladislavo 
vardą. Paskui jis susituokė 
su karalaite Jadvyga, o po 
keliolikos dienų buvo vaini
kuotas Lenkijos karalium.
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Visa tai įvyko 1386 metais 
apie Užgavėnes. Į Krokuvą 
buvo prigužėję daug lenkų- 
diduomenės ir riterių, kurie 
norėjo pamatyti naują kara
lių. Tarp lenkų maišėsi ir 
būrelis lietuvių. Tai buvo ke 
Ii Jogailos broliai, Vytautas 
ir žymesnieji Lietuvos didi
kai. Jie dalyvavo visose iš
kilmėse ir eilė jų drauge bu
vo pakrikštyta. Vytautas Kro
kuvos katedroje taip pat iš
sižadėjo stačiatikių tikėj mo, 
į kurį neseniai buvo persime 
tęs, ir sugrįžo į kata’ikybę. 
Pasiliko tik Aleksandro -'ar
dą, įgytą Pytų Bažnyčioje, 
nes Vygando vardas jam pri 
minė nemalonią viešnagę Prū 
suose. Daugiau Vytautas n- 
kėjimo nebekeitė ir iki mir
ties buvo katalikas.

Po šių iškilmių Jogaila iš
vyko • lankyti naujos 
valstybės. Kelionėje ji y • - 
jo jau nebe lietuviai, o 
kai. Jogaila jiems atid ' « 
derlingas Podolės žemes, k - 
rios ligi šiol buvo valdome; 
lietuvių. Tą dovaną lenkam ; 
buvo žadėjęs dar Krėvoje su 
jais besitardamas. Laikyda
masis savo žodžio, jis turėjo 
dar įvesti Lietuvon katalikų 
tikėjimą, kad Lietuva galėtu 
labiau suartėti su Lenk ja.

(Bus daugiau)
11—11 
ŪBBESBiaiii

lupa Keleriopai
Daugiau

Pap estai atsilankiusius sve 
Č4us šeimininkai vaišina nie
ko nuo ju neimdami. Lietu
vos komunistai «vaišina* 8;;- 
vo svečius užsienio lietuvius 
nulupdami, kiek tik galėaa- 
m. Štai tokie faktai

Kelionė iš Vilniaus į Kau
ną Lietuvos gyventojams ka1- 
nuoja traukiniu pusantro ru
blio, autobusu 1 rub. 10 ka
peikų, o taksiu (sudėtiniu) 
išeina 2 rubl u ir 15 kapeikų 
asmeniui. Bet užsienio turis
tams neleidžia važiuoti nei 
traukiniu, nei autobusu, nei 
paprastu taksiu. Jie turi nau
dotis tik specialiai jiems 
skirtais taksiais, dažniausiai 
p siimti ir valdžios skirtą 
p uy lo vą. Tas malonumas kaš 
tuoja 30 ir 4y dolerių!

viešbučiai, vietos koman
diruotiems komunistų parei
gūnams nakvynės kainuoja 
tik 3 rubliai, bet iš užsienio 
atvykusiam turistui ten pat 
reikia mokėti 16 rublių, o 
jei nori gauti visą išlaikymą 
tai net 35 doleriai už vieną 
parą!

Taip elgdamiesi komunis
tai ne tik slepia nuo užsienie 
čių akių Lietuvos kaimus su 
ubagiškais kolchozais, bet ir 
godžiai melžia iš jų dole
rius, kai leidžia kam nuvykti 
pamatyti savo gimtinę.

(ELTA)
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Vienas iš gražiųjų Ilha Belą vaizdų.

Žymieji Lietuviai
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS

Mykolas Sleževičius buvo 
advokatas, politikas, kelis kar 
tus buvo ietuvos ministeriu 
pirmininku.

Kilęs iš Raseinių apskri
ties, mokėsi Mintaujos gimna 
zijoje. Tei«ių mokslus studi
javo Odesoje. Anksti įsijungė 
į lietuvišką darbą. Jo politi
niam apsisprendimui didelės 
įtakos turėjo F. Bortkevi- 
čienė.

M. Sleževičius buv > talen
tingas žmogus. 9arbštus, rea
laus darbo ir veikimo asmuo. 
1918 metiis, kai Lietuva bu
vo kritiškoje padėtyje, ka 
nieko nebuvo suorganizuota, 
Mykolui leževiči i buvo pa
siūlyta diktatoriaus teisės. Jis 
atsisakė būt1 diktatorium. Lie
tuva buvo okupuojama sveti 
mųjų. Augustinas 'oldemaras, 
tuometinis ministeris pirmi
ninkas, davė jsasymą organi

BRAZILIJOJ LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam thinisteriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Braziu.,os lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

(vairūs liidijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

KIRPIMU IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
I 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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

zuoti gynimą, bet pats kon
krečiai beveik nieko nedarė. 
Jis labiau tikėjosi užsienio pa 
galba ir pats išvyko į užsie
nį. Tuomet Mykolas Sleževi
čius ir atliko savo uždavinį. 
Jis sudarė naują ministeHu 
kabinetą ir energingai ėmėsi 
organizuoti Lietuvos kariuo
menę. Jo laikais buvo susek
tas P. O. W. sąmokslas, vė
liau, dr. Kazimiero Griniaus 
metais buvo ministeriu pirmi 
ninku ir užs. reik, ministe
riu. Šiame laikotarpyje buvo 
pasirašyta nepuolimo sutartis 
su SSSR.

Kaip asmuo buvo manda
gus, mėgo meną, šokius, ypač 
vaidyba. Yra išvertęs keletą 
scenos veikalų į liet, kalbą.

Partinių rietenų laikais vi
siems liaudininkams Sleževi
čiui ir Bortk< vičienei nekar
tą buvo sviedžiami žodžiai:

MOSI,) L glIU V A pual. 3

«jūs bedieviai». Jis jaudinda
vosi ir sakydavo: «Nu kokia 
gi bedievė Felicija? Niekas 
nežino, bet ji kasmet važiuo
ja į savo parapiją ir atlieka 
savo velykinę. Kokie gi mes 
bedieviai?...»

Jis pasirūpino, kad lietuviai 
turėtų savo kunigą, pamaldas 
ir chorą. Būdamas Lietuvoje 
reikalavo atskirti Bažnyčią 
nuo valstybės, ačiau priva
čiame savo gyvenime šios li
nijos nesilaikė. Jo namuose 
dažni svečiai buvo kunigai, 
namų sienas puošė religiniai 
paveikslai, leževičiaus mo
tina, prieš mirdama, prašė sa
vo vaikų, kad jai mirus, vai
kai apeitų už ją Kryžiaus ke
lią. Mykolas tuoj pat išpildė. 
Už savo motiną jis kasmet 
užprašydavo šventas Mišias, 
nor molina ir nebuvo to pra
šiusi. Šleževičienė buvo iš
mokiusi savo vaikus Didįjį 
Penktadienį aplankyti Kris
taus karstą. Niekad savo gy
venime liaudininkų partijos 
vadas šio dalyko neapleido. 
Lankydavo ne vieną bažny-

PIGI IR GERA KOKYBEI y—
V I

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, t>86, Tel 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

SIU VYKLOJE LAURO
Kua ao Orfanato, 686, V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IR

PLATINKITE VIS 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

čią, bet daugelį^ ne kaip 
koks viengungis ar paslapčio 
mis, bet kartu su..savo žmo- 
na. Bažnyčioje jfe&ijodavo at 
si klaupti ir valandėlę susi
kaupti. £

Yra žinoma, kad Šiluvos kor 
plyčios paveikslo Sutvarkymo1 
finansavimas buvo atliktas. 
Mykolo Sleževičiaus lėšomis ' 
Šiluvoje Mykolas praleido sa 
vo vaikystę pas savo tetą. 
Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslėliai išleisti, išlaidas pa 
dengiant irgi Sleževičiaus lė
šomis. Nėra tikras dalykas, 
ar jis rėmė Antaliepės širdie- 
čių vienuolyną, bet yra ti
kra, kad Pažaislio kazimie- 
riečių vienuolynas yra gavęs 
stambių pašalpų iš Mykolo 
Sleževičiaus.

Savo artimiesiems Mykolas 
Sleževičius prasitardavo: «Ne 
tikinčiųjų nėra. Yra tik nei
nančių bažnyčion, arba, tiks
liau kalbant, neinančių pas
toviai».

Mykolas Sleževičius mirė 
1939 lapkričio 11. Buvo palai
dotas bažnytiškai su pamal
domis ir apeigomis.

L. Z.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Pans 5836, lei 50-2180. 
Vei ia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel 63-5975

Šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, ft i. 51 -4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua EU 
tuania, 67, Mooka — TeL 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gem Fonseea Teles, 660; 
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 Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir ãventadte 
niais 8 00 ir 17,00 vai . Darbo 
dienomis 7 r 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiką! 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

irmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vali 
Casa Verde, 17.15 vai.
Antrą .

Jaçana klierikų konl. 8.15 vai 
3om Retire 10 vai, 
Utinga 18 00 vai., 

r r e č i ą :
Agua Rasa 8,15 vai..
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa If vai.

Paskutinį:
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 trani 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

LIETUVA».

Metalúrgica ARPOA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Càixa Postal 371 — São Paulo
1 S B » ........

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Ruat Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: ^51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yra d^uai žinomas gėrimas 
Kurio puikų vei.ui? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 S A O PAULO
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JAUNOSIOS KARTOS LKM 
DRAUGIJAI

Brangiosios Ponios!

Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo studijų savaitė ir 
Stovykla prasidės 26 d. sau
sio ir truks ligi 3 d. vasario 
ateinančiais metais.

Stovyklos vieta yra numa
tyta represa Billings, Asso
ciação Cristã de Moços pa
talpose. Jau yra atlikta visa 
eilė paruošiamų darbų. Visa 
eilė lietuvių, panašiai, kaip 
ir kongresą ruošiant, mielai 
sutiko būti studijų savaitės 
rėmėjais, kas mėnuo mokėda 
mi tam tikrą sumą. Platus 
pranešimas tilps sekančiame 
«Mūsų Lietuvos» numeryje, 
kur bus paskelbti komiteto 
ir komisijų sąstatai, rėmėjų 
vardai ir kitos informacijos.
HgBEssgągn

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choro repet cijos, po 
poros savaičių atostogų, pra
sidės šį penktadienį. Choris, 
tai prašomi atvykti į repeti
cija s.

ibacnaaii

Vila Zelinoj jaunučių cho
ro pamokos būna šešta die
niais tračią valandą po piet. 
Dainavimo moko muzikos mo 
kytoja L. Šukytė. Po dainų 
būna lietuvių kalbos ir ^auti
nių šukių pamokos. Moko L. 
Aleknavičiūtė.
aBa—aii
?«E«HÍÍ

LAIŠKAI: Adomavičiams 
M. Černiauskaitei, J. Šimony
tei, T. Ivanauskaitei, v. Pun
dzevičiui, A. Rudžiui, J. Char 
kani, H. Šimonytei, Ant. Sėju 
nui, W. Savirai, B. Jucienei.

D R ANTONIO i A U L Y i
C H. 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 tas 12 horas

DR; JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorío: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. 1Q andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63«5352

Šių metų rugpjūčio mėn. 27 
d. Jūs surengėte balių, atžy
mėjusį Jūsų jaunosios kartos 
LKM Draugijos užuomazgą— 
pradžią. Gaila, kad neturėjo
te oficialiosios dalies ir mes, 
susirinkusi ji, nieko re užino 
jom apie Jūsų busimosios 
veiklos planus ir siekius... 
Bet pats faktas, kad Jūs su
siorganizavote ir žadate dar
buotis, yra labai džiuginantis, 
todėl noriu Jus pasveikinti 
nors per spaudą ir palinkėti 
Jums geriausios kloties, bei 
šį tą pabrėžti.

Parapija galima palyginti 
su šeima. Tėvas jos galva, 
motina šeimos širois ir dva
sia. Iš to taško žvelgiant, pa
rapijos be moterų draugijų 
stačiai negalima nė įsivaiz
duoti. ji būtu lyg nepilna, 
Nors tiesa, urime vyresnio
sios karos Katalikių oterų 
Draugiją. Ji gražiai uarbuoja 
si mūsų tarpe jau 35 mete
li i. Tačiau jų eilės kasmet 
reteja ir mirtis nusineša su 
savimi ne vieną mums mielą 
veidą. Jos pavargo ir jau 
pats metas jas pavaduoti.

Nepamirština, kad jos dar
bavosi sunkiose, stačiai pri
mityviose sąlygose. Reta ku
ri jų buvo mokyta. Todėl mes 
žiūrime į jas, į jų nuveiktus 
darbus su pagarba ir padė
ka. Jos dirbo kaip mokėjo ir 
kiek galėjo...

I Jus, jaunosios kartos mo
teris, žiūrime su viltimi, nes 
Jūs esate jaunos, pilnos en
tuziazmo bei ryžto. Jums teks 
dirbti lengvesnėse sąlygose. 
Jūs esate ne tik jaunos, bet

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

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 16 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių 

Mokyklos salėje, Kua 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. Pru 
dente, Juozą ir Jurgį Matelionius — Casa Verde, «Mū

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

mininką vuozą Matelionį, telefonu 51-4011

dauguma ir mokslu apsišvie 
tusios, taip kad iš Jūsų gali
ma laukti ir laukiame gyves
nės ir našesnės v« iklos.

Todėl aš-J’us — Jaunosios 
Kartos Moterys sveikinu 
ir linkiu, kad Jūsų LKM Drau 
gija būtu didelė narių skai
čiumi, kad Jūs irbtumėte 
našų ir naudingą darbą mū
sų autiečių ir parapijiečių 
labui.

Kanadoje, Toronte veikia 
arti greta viena kitos dvi lie
tuviškos parapijos. Abi Jos tu 
ri savo LKM Draugijos sky
rius. Per didesnes šventes 
jus pasikviečia vienos kitas 
į svečius ir sueina draugėn. 
Žodžiu, veikia darniai. Jų pa 
vyzdžiu ir Jums, tiek jauna- 
j i, liriK senajai kariai drau
ge da aini ir sėkminga, ben
dradarbiauti, ilgai ir gražiai 
dai buotis.

Regina Kutka
nr tssgroni 
iiããBBBli

Mirties metinės šv. mišios 
egzekvijos ž a.a. mokytoją 
JADVYGĄ VALEIKIENĘ bus 
rugsėjo mėn. 23 d. (šeštadie
nį) 8,39 vai. ryte vila Zeli- 
nos bažnyčioje. Pamaldose da 
lyvauti kviečiami visi velio
nius pažįtami ir buvusios Lie 
tųviskos Mokyklos mokiniai.

iiissssaiii

Si šeštadienį Spaudos Ba
liaus pradžia 20 valandą. 
Kviečiami «Mūsų Lie uvo » 
skaitytojai ir bičiuliai ko gau 
siau dalyvauti, smagiai pra
leisti laiką.

ÜEüBSSflSii

Šį sekmadienį, rugs. 17, 17 
valandą Tėvų Jėzuitų koply
čioje bus šv. Mišios už a. a. 
Andrių Draugelį, Bronių Ger- 
kauską, Petrą Jodelį, Antaną 
Suopį, Jurgį Karpavičių ir 
Paulių Tomsoną. Užprašė Sta 
sys Bakšys ir prašo pažįsta
mų atvykti į tas pamaldas.

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

................ -

Tėvas Bružikas uoliai lan
ko ligonius. Sunkiai serga Ka 
zimieras Laučius Casa Verdė 
je ir Adelė Ragažinsaienė Mo 
koje. Daug yra mažesnių ligo 
r ių, ar tai gripu, ar reuma
tizmu, ar kitomis negalėmis 
sergančių, tolei nebegalinčių 
a eiu į lietuviškas pamaldas. 
Išnešiota devyniems ligo
niams šv. Komunija.

- Milijonierius Jonas Bruži- 
kas jau aplankė visus Casa 
Verde ir jai artimesnės apy
linkės lietuvius. Nelankytos 
Lko gal 4 ar 5 šeimos, 
bet ir jos bus aplankytos,

Casa verde ir aplinkinės 
vii s turi 104 lietuviškas šei
mas su 371 sieia. Atmetus ko 
kur 40 simaisiusių kitatau
čių grjnų lie uviiį su vai
kai- dar yra 330 asmenų.

Daugelis jų senei ai, nebe- 
ise.ua iš namų. Apie 200 Nai
kų. G ynų lietuvių, kurie dar 
kalbu hetuvišk i ir galėtų 
lankyti lietuviškas pamaldas 
būtų apie 140. Bet į lietuviš
kas pamaldas ateina tik tarp 
40 - 50 žmonių, tai yra alar- 
muojsntis dalykas!fvisai nei
na jaunimas.

L eiuviai, susirūpinkime iš
judini! jaunimą! Kas bus po 
10-20 metų, kai išmirs se
nesnieji žmonės. Visa naš
ta palaikyti lietuviškumą gu
la ant musų jaunimo.

Šią savaitę Tėvas Bružikas 
lanko Bom Retiro, Barra Fun 
da ir jų apylinkes.

ilBSSKfiíl

T. Leonas Zaremba baigia 
lankyti Vila Anastacio lietu
vius. Visur yra maloniai su- 
tin- amas. Nei vienas neužtren 
kė durų ateinančiam. Kada 
nors jis gal aprašys pirmuo
sius savo įspūdžius S. Paulo 
mieste.

inaneŪ

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.:

Po 10,00 ncr.: Adelė Stel
mokas, J. Grigas, M. Blaska-

Po 7,000 ncr.: A. Ruzgys, J’ 
Čižinauskas, St. Rimkevičius,

bwb«a» n w a w 1» ■*■■*«* •

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,15

J. Šiurkus, O. Plečkaitytė, D 
Kavaliūnas, K. Idankas, Stef. 
Szewczuk, V. Malinauska, J. 
Kupstaitis,

ĮĮgESEEfflll

i

Prel, K. Miliauskui sušelpt 
aukojo Jonas Dimša 5,00 ncr.
IIBBBSEHII 
ÍÍ«BSSB«ÍÍ ■

PROFESINIS PASIKAL
BĖJIMAS

Du biznieriai ilsisi Florido
je. Vienas jų sako.-

- Tiesą sakant, esu čia 
gautojo draudimo dėka. Ga° 
vau 50.000 dolerių už gaisro 
padarytus nuostolius.

- Aš taip pat, — sako ki
tas, — gavau 100.000 dolerių 
draudimo už potvynio padary . 
tus nuostolius.

Pirmasis klausia
— Pasakykite, kaip jūs pa

darote potvynį?
yaaawan 
nSSKElii

Maloni Naujiena
Lietuviu sąjungos Brazilijoj 

Valdyba, Kad suteikus progua 
savo nariam ir bičiuliams su
sitikti ir ,drauge, šeimiuišKai 
sekmadienio dieną kultūringai 
ir linksmai „praleisti, naujas 
pažintis užmegsti ir gražiai 
lietuviškai pasilinksminti, nu
tarė surengti tikrai lietuvišką 
išvažiavima —

PIKNIKĄ- 
o 

kuris įvyks rugsėjo men. 24 
dieną, gražiame Clube do Cam 
po, kurį užleido sajangiečiams 
Centro Social dos I spetores 
da Guarda Civil de São Paulo 
Tai viena gražiausiu São Paulo 
apylinkių, kurią pamatyti ir 
pažinti privalo kiekvienas Ii© 
tuvis. Klubas randasi Estrada 
Ibiuna 48-tam kl. Važiuoti rei 4 
kia Estrada de Cotia iki Estra
da Ibiuna ir paskui į kaire 
kur, 48-iame kilometre yra di 
dėlė C>ube do Campu iškaba 
Norimieji vykti į Pikniką, o 
tokių, žinome, bus labai sdaug 
prašoma užsirašyti, tuoj pat, 
pas šiuos asmenis: Albina Am- 
brozevičiėnė — Tsl. 92-9170.' 
Aniclė Dutkienė -- Tel. 93-5470 
Marytė Bumbliėnė Tel. 86423 
Jorge Garška — Rua Orato
rio. 3093.

AUTOBUSAI išeis iš šių vie
tų: V. Zelina prie bažnyčios 
aikštės 6,30 vai.; iš Mokos 
prieš mokyklos rūmus 7 vai. 
ir iš Vi Anastacios, taip pa- 
prieš mokyklos rūmus 7,60 vt 
Prašome nesivėlyti užsirašyti, 
o taip pat būti laiku, kas ne
turi savo automobilio, autobu 
gų nurodytose vietose. Tat 
iki pasimatymo Clube do Cam
po gražioje apylinkėje.

(kalba netaisyta. Red.)
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