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Plačiajame Pasaulyje
mirė buvęs ministeris pirmi
ninkas lordas Clement Att'ee,
Aštuntosios kariuomenės di 84 m. amžiaus. Karaliene trum
vizijos generolas Z. Anaya pai taip apibūdino tą valstypaskelbė, kad spalio 8 susirė bin’nką: «Ir taikos ir karo
mime su komunistiniais parti metu, jis garbingai tarnavo
zanais nukau'as jų vadas, pa savo tautai ir jos valdovei».
garsėjusi Kubos Castro deši
nioji ranka «Che» Guevara
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įŽtra'zltUa
Prezidentus Costa e Silva
pažadėjo per porą mėnesių
iš eisti nurodymus, kas ir ko
kiu būdu galės Br zi'ijoje ga
m oti ir kokiems tikslams nau
doti atominę eoe giją.

II—BBIĮ
ÜKXLIE3ÍÍ

> DAUG SPÉLIOTA. Prieš
keletą metų jis dingo iš Ku
bos. Vieni s°kė, kad jis nu
žudytas paties diktatoriaus
Castro. Kiti sakė, kad jis ke
liaująs per nasaulį ruošdamas
naujus revoliocionierių bū
rius, Dar kiti porino, kad jis
nusižudęs. Paskiausiai stipriau
si gandai ėjo, Kad Guevara
vad vaująs Bo įvijos sukilė1 ams. Pagaliau tai pasitvirtno. Po kantiniu netoli Hiyuerras rastas j> lavonas su per
šautais plaučiais ir pilvu. Mi
ręs nuo kraujo nutekėjimo
nes per visą parą negavo jo
kios pagalbos.

+ RciKl* RIPAŽlNTi. Gue
vara buvo narai pasiaukojęs
vyras kad ir komu ustišk e s
i lealaipa. -aruzano Įjyveuiano JOK.1U būdu negalima paAaUJuti patogiu ar pelningu.
Jis kovojo uz savo įsitikini
mus ir uz juos bekovo lamas
Ta vo, t seno uk gaila, Kad tie
jo Įsitikinimai buvo klaidinai.
Kiek toks pasišventėlis būtų
galėję.' padaryti gero, jei bū.
tų atsidavęs tikriems idealams
skleisti.

Izraelis
Vėi nerimsta kerštas, puo
limą:, sprogdinimai, kulkosvai
dzių ir net kanuoliu šūviai
prie zraelio ir Sirijos rūbe
žiu. izraeiitai kaltina sirijlecius, kad ne siunčia savo par
tizanus užpuldinėti žydus,
griauti jū ūkiu» ir įmones,
sprogdinu geležinkelius, ke
lius ir tt. Šiomis dienomis Iz
raelio karo ministeris Mošė
Dayan atvirai pagrasino sirie
čiams, jog žydai imsis griež
tų priemonių tiems puolimams
sustabdyti. Nejaugi vėl ren
giamasi prie naujo karo?

NEI IZRAELIS NEI ARA
BAI nesutinka su jiems siūlo
mais projektais susitaikyti.
Žydai
nesutinka
tuojau
išeiti iš karo metu užimtų aru
bų žemių. Arabai nesutinka
jradėti derėtis, iki žydai ne
atitrauks save kariuomenės j
>rieškarins sienas.

Anglija
Seumdiea ©rytą Londone

Čilė
Čilės komunis ų partija
smerkia Kubos organizuoja
mus partizanus P. Amerikos
valstybėse. Pesalingomis žu
dynėmis, jie sako, komunis
tai kenkia pačiam komuniz
mui.
iiiiãasMEii

Lapkričio 15 dieną žadama
ati aryti i atiduoti naudotis
antrąją Dutros greitkelio juos
tą tarp S. Paulo bei Rio de
Janeiro. Ilgus metus užsitę
sęs darbas, pagaliau, baigiam s. Šimt s milijonų dolerių
kainavęs kelias pagyvins vi
sos pakelės ruožo ekom mini
gyvenimą, ne vien susisie
kimą.

Urugvajus
Urugvajaus politinis ir eko
n minis gyvenimas nepapras
tai pablogėjo. Mreikų strei
kai paraližuoja vieką. įvyks
ta muštynių ir susirėmimų su
policija,
rezidentas Gestido
įveiė tartum karo stovį k aši.ii apanimii.

Kariuomenės vadai sutinkad prezidento Cost* e Silva
mandatui pasibaigus, galės
būti renkamas į prezidentus
ne kariškis.*
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Nelanrvngi Nuostatai? — Kodėl?
tydarni su visuomene». Koks
nelaiminga s nuostatas. Pirmiau
šia, Kiek yra Brazilijoje lie
tuviškų organizacijų, kurių
tikslas yra visuomeninis dar
bas? Tik viena. Savo nelai
mingu pasisakymu, r nkimų
komisija iš anksto nustato
prieš save ir prieš būsimus
Tarybos rinkimus visus tos
vienos organizacijos narius».
Čia turiu atkreipti dėmesį,
jog taisyklė nenurodo, ar or
ganizacija yra lietuviška, ar
braziliška, k r kitos tautybės.
Žinome kad lietuviui nėra už
ginta dalyvauti nelietuv.škose
organizacijose. Šituo požiūriu
negalime sakyti, kad ši taisy
klė liečia tikta vieaintėlę or
ganizaciją.
Iš kitos pusės žiūrint, jei
ta taisyklė, kalu rašo Ponas
Kitoks, ir liestų tik tą vienin
telę lietuvių cganizaciją, ji
a. autorius stengiasi įrodyti, apimtų tiktai valdomąjį orga
jog gali tos taisykles būti nu Argi tada komisija nusta
pavojingos kandidatų tinka tytų prieš save visus tos or
mumui nuspręsti;
ganizacijos narius?
b. autorius yra nenuoseklus
Priimant šį punktą (kurį?
Red.) reikštų sutikti kad mi
savo paties galvosenoje.
nėtoje organizacijoje nėra
Kodėl?
Pradedu su sekančia iš trati partijų. Bet pa’s autorius su
ka iš Pono Kitokio straipsnio; tuo nesutinka, nes rašo; «Sa
«...kandidatais Brazilijos Lie vaime aišku, kad kiekvienoje
tuvių Krašto Tarybon nega organizacijoje, taigi tas bus
lės būti statomi tokie asme ir Bendruomenėje, susiburia
nys, kurie, priklausydami val artimesn ų pažiūrų asmenys ir
domajam bet kurios organi stengiasi pravesti savo kan
zacijos, kurios tikslas yra vi- didatus, įpiršti organizacijai
suomeninis darbas, organui, savo sumanymus».
Toliau ponas Kitoks klau
tarnavo asmeniškiems arba
sia:
«Kas gali nuspręsti, kugrupės interesams, nesiskai-

Kand datams į Bendruome
nės Tarybą priitmti taisyk ės
buvo mano pasiūlytos paska
tiname Bendruomenės Orga
nizacinio Komite o posėdyje.
Todėl turiu moralinę pareigą
atkreipti dėmesį į kiekvieną
jas liečiančią nuomouę, net
ir tada, kai ją išdėsto pasis
lėpęs po slapyvardžiu asmuoObjek yvb 1 kalbant, juk ne
bus galima pasiekti visų mū
sų numatyto tikslo — ORGANIZUOíOõ BENDRUOMENES
— jei eiksim ne taip, kaip
visuo.i enė galvoja.
Dėkoju Ponui Kitokiam už
pareikštas mintis ir bandau
išsklaidyti jo iškeltus neaiš
kumus.
Skaity lamas Pono Kitokio
straipsnį «Ar t ii reikalinga?»,
tilpusį «Mūsų Lietuvoje š. m.
rugsėjo 15 d. pastebėjau kad

! Lietuvos nacionalinė I
M.Mažvydo bibiiotekaį

ris kurios nors organizacijos
valdybos narys tarnauja '«sa
vo asmeniškiems interesams?
Paprastai įviešai to niekas
nepasisako».
Ar taip sakydamas Ponas
Kitoks nesutinka, kad tuo at
veju mano pasiūlytoji kandi
datams priimti taisyklė nėra
«nelaimingas nuostatas?»
Vėl Ponas Kitoks sako; «Esą
me tikri, kad Bendr. Tarybos
Įlinki nų Komisija šitokio min
ties policijos dsrbo nesiims.
Bet kaip ji įrodys, jei reiktų,
ka i visuomeniško pobūdžio
organizacijos pirmininkas ar
sekretorius veikia tiktai savo
asmenišku užmačių akinami?»
Netaip sunku įrodyti, jei at
sižvelgsime į paskutinę taisy
klės dali, kurs sakoma: NESI
SKAITYDAMI feU VISUOME
NE — ir taip pat į organiza
cijos tikslą — VISUOMENI
NIS DARuAS.
Kas gera ar bloga, žmonės
sprendžia pagal savo morali
nius įsitikinimus ir pagal sa
vo principus. Faktas, kad ben
aruomenėje gyvenančio žmo
gaus elgesys bus laikomas
blogu, jei jis bus kenksmin
gas visuomenei.

Pavyzdžiui, kai su valdybos
sumanymais nesutinkantieji
nariai šalinami iš organizaci
jos tik todėl, kad joje nėra
vietos demokratijai, r kai or
gauizfecija uždaro duris visuo
menei ir priima nariais tuos,
kurie pritaria vai .ybos politi
kai, kai visuomenė sukyla
prieš valdybos žygius, ar ne
aišku, jog valdybos nariai dir
ba savanaudišką darbą? Juk
tada valdomas s o ganas eina
prieš organizacijos tiksią.
jai būtų visiems regimi lak
tai, ir nebūtų reikalo žvelgti
j žmogaus sąžinės gelmes, učl
kokių motyvų jis ką veikia.
Kitas klausimas būtų ias:
Kaip įrodyti, kuris valdybos
narys tarnavo tik savo asmenišKiems ar savos grupės in
teresams, jei nutarimai bal
suojami ir priimami tik dau
gumai sutinkant?
Mano supratimu, tokios val
dybos narys, nepritardamas
«aukštajai politikai» ir nega
lėdamas nusverti daugumos
baisų tur tokias ištitis:
a. atsistatyti iš valdybos ir
užleisti savo vielą kitam «po
litikui».
b. pasilikti valdyboje, bet
kreiptis į org-jos narius, o jei
ir nariui nega’i nieko valdybai
padaryti, tada privalo kreip
tis 1 visuomenę, kadangi orga
nizacijos tikslas yra visuome
ninis darbas.
Valdybos narys, kutis nepa
sinaudotų tomis galimybėmis
sunkiai tegalėtų pasiteisinti.
Taisyklė sako:J«Negalės bū
ti kandidatais tokie asmenys,
kurie nepagrįstais gandais ke
lia bendruomenėj nesantaiką
Ponas Kitoks mano jog vi
suose rinkimuose kandidatų
pasiūlymuose atsiranda tai
vienų tai kitų šalininkų. Tie
neretai labai karštai kovoja
už savo siūlomus asmenį».
Žinoma, tuo atveju susidaro
erzelio, pakyla rinkiminė tena

peratūra. Bet ar tai galima
laikyti neleistinu Bendruome
nės skaldymu?
Mums atrodo, kad Pono Ki
tokio nurodomas pavyzdys
yra nelaimingai parinktas. Gal
todėl jis ir klausia, ar taisy
klė apima ir šį fak:ą? Kodėl
nelaimingas pavyzdy^? Todėl,
kad:
a. bus sprendžiama kandi
datų tinkamumas, o ne jų ša
lininkų elgesys,
b. visa tai galės atsitikti
tik tada, kai Komitetas pas
kelbs kandidatų sąrašą bei
rinkimų datą,
Pagaliau Ponas Kitoks su
tinka, jog negalės būti kandi
datais tie, kurie pasirodė tu
rį Bendruomenės labai prie
šiškų tiksiu. Jei kas yra tik
rai Bendruomenės priešas ir
stato savo kandidatūrą, kai
išrinktas, galėtų Beudruome
nę iš- vidaus griauti, tokiam
ne vieta kandidatų tąraše.
Palygindami autoriaus aukš
čiau išdėstytas mintis su ta s
paskutiniais žodžiais nemato
me, kaip jis gali taip lengvai
sutikti, be jokių pastabų. Ar
šiuo apveju galime įžvelgti j
žmogaus sąžinės geime.-?
čia nėra galimybių primesti
keleto žmonių diktatūrą? Ar
tuo atveju nebebūtų pavojaus
kad kada nors atsisėstų žino
nės, kurie negalėtų pakęsti
jokio jokiu prieita avimo.
Pone Kitoks, kuo skiriasi
š;8 Jūsų priimamas punktas
nu pnaii-u iūsų p.neigtų,
sprendimo atžvilgiu? Ar ne
le patys asmenis sprendžia,
kas nusikaltu ir šiai 1 isy
kiei?
Nors Ponas Kitoks nebuvo
nė lašiuko stipresniu gėrimė
lio nurijęs, bet pastebėjome
kad jis taisyklėse uepastebė
jo, kas nuspręs kandidatų pri
jmtiaumą. O ten aiškiai para
šyta ‘Ar kas nusikalto kitais
punktą s, sprendžia Bendruo
menes organizavimo Komitė
tas, u ne Rinkimų Komisija»,
Šia proga primenu, kaip at
sirado organizacinis Bendru©
menės uomltetas. Visuomenes
susirinkime 1966 m. rugsėjo
rugs. 18 buvo išrinktas Komi
teta . Jis sušaukė Letuviskų
organizacijų vaidybų susiriak.mą. Tas st*s i l inkimas įvyko
lapkričio 27 d. Iu66 m. ir nu
tarė algaivitiii Brazilijos lis
tuvių Bendruomenę. Tam tiks
lu išrinko 21 asmens komi
siją.
Dabar klausiu: Ar turi mo
ralinę teisę Organizacinis B-,
nės Komitetas svarstyti, kas
nusikalto kandidatams priimti
taisyklėms. Ar išrinkti Kcmj
sijos nariai turi visuomenės
pasitikėjimą?^
Suprantu Jūsų rūpestį. Bet
jei^ergalvosite, suprasite, kad
neįmanoma sudaryti diktatūrą
iš 21 asmens, ypač tuomet,
kai dauguma jų yra visuome
nės pažįstami kaip visuome
ninio darbo veikėjai.
Red. pastaba: Šis straipsnis
p. J. Tijūnėlio buvo atsiųstas
redakcijai prieš pustrečios
savaitės. Autoriui pageidau
jant pridedame kad straips
nio kalba yra redakcijos pa
taisyta.
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Pareiškimas dé1 p. A. MoSinskio
Kaltinimu Jėzų tams
Šių metų rugsėjo mėnesio
♦ «Nauiienų> 206, 210, 215, 217
Ir 218 numeriuose pasirodė
eilė straipsnių, pasirašytų infcinieriaus Algirdo Mošinskio.
fuose yra metama ilga virti
nė baisių kaltinimų Brazilijo
je gyvenantiems lietuviams jė
«uitams. Jėzuitai pristatomi
ka.p atvykę j Braziliją niekie
no, arba vos tik dviejų pri
vačių asmenų pakviesti. Pas
kui jėzuitai kaltinami doku
mentus suklastoję, nesusitarią
geruoju su Brazilijos Lietuvių
Sąjunga, atsisakę bylinėtis iš
baimės ir gėdos, visiems ad
vokatams pasakius, kad bylą
pralaimėsią. Taip pat, pagal
p. Mošinskj, jėzuitai organi
zuoją kbšiaimo mitingus, muš
tynss, visus padorius žmones
pravardžiuoją bolšenikais, ne
moką jokios nuomos ir neduo
dą Sąjungai patalpų, o patys
gauną gražaus pelno už nuo
mojamą salę. Į savo vienin
telį Brazilijoje lietuvišką lai
kraštį nepriimu net Sąjungos
Skelbimų. Be to, jėzuitai, pa
sak p. Mošinskio, norį pada
ryti Juozą Čiuvinską Lietuvos
konsulu S. Paulo mieste ir
Dr. Vinco Kudirkos namuose
pastatyti Čiuvinskui paminklą
— biustą. Visi šie kaltinimai
pristatyti su pagieža nuola
tos pridedant daugybę įžei
džiančiu žodžių, kaip -doku
mente klastotojai, žuliKai, kri
mlnaiistai, grobikai, melagiai,
apgavikai, kiršintojai-; vis s
jėzuitų veikimas esąs tiktai
«svetimo turto užgrobimas,
žmonių kiršinimas ir blefas».
Negyvenančiam
Brazilijoje
skaitytoj i galėtų ateiti min
tis, kaip dar iš viso jėzuitus
š enta žemė nešioja.
Nebegalima tylėti. Nedėsty
sime čia visos nemalonios S.
kaulo liet vių panoramos, tai
būtų per ilgu Praleisime ir
tas. kurios daugiau taikomos
J. Čiuvinskui ir kuo. J Šeške
vičiui; jie patys sugebės ge
riau atsakyti. Nesviesime Po
nui Mošinskiui tokių pat įžei
dinėjimų, tačiau tylėti nega
lime.
1. LIETUVIAI JĖZUITAI
BRAZILIJOJE YRA LEGALIAI

ĮSIKŪRĘ. Jėzuitus kvietė
pats tuometinis Lietuvių Bra
zilijoje Sąjungos pirmininkas
gavęs visuotinio Sąjungos su
rinkimo vienbalsį įgaliojimų.
Lietuviai jėzuitai yra priimti
S. Paulo arkivyskupo, lietuvių
parapijos klebonui, prel. Pijui
Ragažinskui raštu pareiškus
savo sutikimą, Viena proga
prelatas Ragažinskas buvo pa
siūlęs jėzuitams net perimti
S. Paulo lietuvių parapiją (tu
rime abudu šiuos raštus arkyve).
2. JOKIŲ DOKUviENTŲ JĖ
ZUITAI NESUKLASIOJO. SU
klastoti dokumentą, reikia vi
sų pirma jį turėti, reikia jį
kaip nors sąmoningai falsifi
kuoti, oerkreipti. Tepamini p.
Mošinskis bent vieną suklas
totą raidę, jėzuitams buvo pa
siūlytos visos trys lietuviškos
mokyklos — jie tenorėjo vie
nos. Jėzuitams buvo pasiūly
ta tvarkyti mokyklas per 99
metus, kaip tai yra kartais
daroma Europoje ir laisvi je
Lietuvoje; jie sutiko adminis
truoti tik 3u metų, su teise
dar pratęsti 30 metų, jei bus
reikalinga. Ar šitai yra klas
ta? Sutartis buvo surašyti
brazilo advokato portugališ
kai ir patvirtinta notaro. Ką
ir kaip galėjo tik ką atvykęs
lietuvis jėzuitas dar nemokė
damas portugališkai, suklas
toti?

3. KODĖL NESUSITARIA
MA. Nepasisekimas iki šiolei
susitarti su Sąj. Valdyba pris
kirtinas vien tik dabart nei
L. B. Sąjungos valdybai. Ne
gali girtis gera valia tas, kurs
lietuvių jėzuitų provincijolui
niekada neparašė nė vieno
laiško, kurs net į provincijo
lo parašytąjį niekad neatsa
kė. Juo labiau gera valia ne
gali girtis tas, kurs sulaužė
sutartį. Jėzuitai, tikrai dėl
šventos ramybės, atsisakė pir
mosios sutarties ir ją oficijaiiai pas no arą panaikino. Bu.
vo sudiryta antroji sutartis
ir iškilmingai dviejų jėzuitų
ir šešių sąjungiečių pasirašy
ta. Kodėl p. Mošinskis nuty
lėjo tokį faktą, kad ši antroji
sutartis yra dabartinės LsB

šviesos šešėliai Tamsoje
FALJETONAS
JERONIMAS IG NATOMS

(pabaiga)
« Puiku! Tai yra genialiau
šia mintis. Geriau rašyti apie
žmones, o šunes tegu skaito!
Juk žmonių tarpe skaitytojų
jau mažai beturime -- ir vėl
kažkas kaip botagu pliaukšte
lia per nugarą.
— Pagal tamstelės antraš
tę «Atsiliepk šuneli!» tikrai
Suneš skaito. Kągis, sveikinu.
Naują generaciją pradedi!
Chi, chil — gaižiai nusijuo
kia painiųjų raštų aiškinto
jas, į kuprą sulinksta ir iš
nyksta, kaip dūmas iš kam
bario.

— Bravo! Mes tave sveiki
name! Atlaikei kritiką! Rašyk
daugiau apie šunes skaitan
čius, o žmonės tegu pasilsės!
— girdžiu, balsai iš užpaka
lio man tiesiai į pakaušį. Ne
išpasakytas džiaugsmas paku
teno mane. Ir aš šį tą galiu.
Ir pasekėjų turiu! Atsisuku
nusilenkti ir jiems padėkoti.
Ii ką jūs pasakysite! Jų nė
ra, Kur jie išėjo, ir kas jie
tokie, ar aš žinau? Gal jų ir
nebuvo. Tik mano vaizduo
tė... Kiek mes naktų pralei
džiame ir akių nesumerkę,
besvajodami apie žodžių žy
drumą ir šunes, laižančius
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valdybos atmesta, sulaužau
savo duotą žodį?
- Kieno yra pada
ryta klasta?
4. NETIESA, KAD JĖZUI
TAI ATSISAKĖ PIRMOSIOS
SUTARTIES iŠ BAIMĖS IR
GĖDOS. Nebuvo ko bijoti ir
nebuvo dėl ko gėdytis. Vis
kas buvo padaryta legaliai ir
gera valia. Bet jėzuitai neat
vyko į Braziliją bylinėtis su
lietuviais. Štai kaip p. Mošins
kis interpretuoja jėzuitų nusi
leidimą, norą susitaikyti, pri
ėmimą visų Sąjungos valdy
bos reikalavimų ir pasitkėjimą Sąjungos duotu žodžiu!
Jėzuitai atsisakė pirmosios
sutarties, nes to iš jų buvo
reikalaujama kaip pagrindo
antrajai sutarčiai. Jėzuitai at
sisakė net dar juridiškai neįsigaliojus antrajai suta čiai.
Čia ir buvo jėzuitų klaida,
kad pasitikėjo Sąjungos val
dybos žodžiu, Bu\o apgauti.
Sąjungos vaidyba, sulaukusi
pirmosios sutarties panaikini
mo, atsisakė ir n o iškilmių
gai pasirašytos^antrosios sutar
ties. Suvalkų sutartis buvo pa
kartota Brazilijoje. Skirtumas
tik tas, kad ten buvo tartasi
su kaimynais, o čia su bro
liais lietu vinis. Tikrai, dabar
tai mes jėzuitą1 galime gėdy
tis, kad esame apgauli ir kad
pasitikėjome Sąjungos valdy
bos garbės žodžiu.
5. TAIP PAT NETIESA, kad
pirmosios bylos metu dėl pir

mosios sutarties panaikinimo,
visi advokatai patarė jėzui
tams nesibylinėti, nes pralai
mėsią. Iš kur p. Mošinskis
gaN žinoti jėzuitų advokatą
patarimus? Bet štai įrodymas
kad taip nėra. Pone redakto
riau, štai prieš Jūsų akis adp
vokato Lauro Ribeiro Esco
bar, buvusio valstybės proku
roro, atsakymas į klausimą,
ar pirmoji sutartis buvo lega
Ii. Atsakymas aiškus ir nea
bejotinas, kad viskas tikrai
legalu. Nė vienas jėzuitų ad
vokatų nėra kitaip tvirtinęs.
6. S. PAULO LIETUVIŲ VI
SUOMENĖS SUSIRINKIMAS,
p. Mošinskio pravardžiuoja
mas «mitingu», nebuvo sušauk
tas jėzuitų iniciatyva. Jį suor
ganizavo visos lietuvių kata
likiškos organizacijom. Viskas
buvo pravesta demokratiškai.
Jame buvo leista kalbė i net
ir vienai Sąjungos atstovei.
Šis {visuomenės susirinkimas
yra rodyklė S Paulo lietuvių
nuotaikų, kurios buvo pas
kelbtos lietuvių spaudoje.
/. JĖZUITAI NIEKADA nei
spaudoje, nei privačiuose po
kalbiuose sąjungiečių nevadi
no bolševikais. Savo tvirtini
mo p. Mošinssis negali įrody
ti. Tačiau tiesa, k d S. Pau
lo lietuvių tarpe dabartinės
Sąjungos valdybos darbai yra
laikom; bolševikiškais. Skai
tytojai patys tesprendžia, ar
pasiuliečiai žmonės, ne jė
zuitai, labai klysta. Sąjungos

Aleksas Kalinauskas
Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
nr 14,00 ik< 18,00 vol.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDARUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - ViLA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
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valdyba, norėdama prave8Ū
savo liniją prieš jėzuitus vi
suotiniame susirinkime, ilgai
delsė sušaukti patį susirinki
mą. Tuo metu išmetė iš Są
jungos 26 narius, nepriėmė
keliolikos sau nepatikimų lie
tuvių, keletą narių suspenda
vo atimdama teises balsuoti,
o tuo tarpu užverbavo visus
net nelietuvius į Sąjungą, ku
rie pasižadėjo balsuoti prie!
jėzuitus. Paties balsavimo me
tu apsfstatė policija, neleido
kalbėti priešingos nuomonės
nariams, Sąjungos revizijos
komisijos nariu*, išdrįsusius
protestuoti prieš eilę padary
tų nelegalumų balsavime pro
cedūroje, išmetė iš Sąjungos.
Ar tai girdėtas dalykas demo
kratinėje santvarkoje? Ar
nuostabu, kad tuomet susirin
kus eji nubalsavo prieš jėzui
tus. Savo biuleteniuose ir oficijaliame laiške, visai nese
nai Sąjungos valdyba ne tik
paneigė einančius gandus, jog
norima jėzuitus išvaryti išjV,
Kudirkos namų, bet net tvir
tino, jog tai esąs piktas jė
zuitų šmeižtas prieš tąjungos
valdybą. Policija, draudimai,
išmetimai ir kt... ar tai nepri
mena 1940-41 metų įvykių
Lietuvoje? Bet ir šitokios iš
vados neišėjo iš jėzuitų bur
nos.
8. JĖZUITAI N MOKA Są
jungai už naudojamas pata
pus, nes nei pirmoje, nei an
troje nutartyje Sąjunga to ne
reikalavo. P. Mošinekis netei
s ngai tvirtina, būk jėzuitai
visiškai veltui gyvena dr. V.
Kudirkos rūmuose. Jėzuitą*
apmoka visas namo išiaiky*
mo išlaidas, visus valstybiniu*
ir miesto mokesčius, kurie
yra tikrai dideli. Tepasiiikrina p. Mošinskis pas Sąjun
gos iždininką Jorge Garsko.
Sąjunga nieko neturėjo mo
kėti iš savo iždo.
9. N'DUODA KAMBARIŲ,
Jėzuitai į V. Kudirkos namūs
įėjo dar tada, kai juose tebe
gyveno bulgaras su savo šei
ma, o salė buvo japonu ran
kose. Bulgaras tik todėl įsi
leido jėzuitus, nes š e buvo
kunigai, o anas tikintis, nors
ir ortodoksas. Faktų nežinan
tieji iš sąjungiečių balsų gali
susidaryti įspūdį, būk jėzui(pabaiga 5 pusi.)

padus!...
Grįžau namo ir sukritau į
lovą. Sėdžiu ir galvoju, kas
įvyko. Galvoju ir negaliu su
prasti. Tik sviesoa Šešėliai
mirguliuoja tamsoje kamuo
liais ir tiek. Žmonės ir šu
nys, šunys ir žmonės, kaip
kibirkštys iš degančio laužo,
spargsi, šokinėja ir išnyksta
tamsoje vingiuotomis juosto
mis. Kai viską peržvelgiu,
pradedu įvertinti savo atra
dimą: žmonės ir šunys turi
kažkokį panašumą. Žmonės,
kurie myli šunis, nemyli žmo
gaus, o šunys, kurie myli žmo
nes, nąjnėgsta šunų. Žmo
nėms trūksta žmog.škumo, o
šunims sųniškumo!
Dabar pradedu suprasti, ko
dėl Snukis taip nekenčia me?
gaičių.rjo duondavė yra mo

teris. Su sijonu. Ji labai netkenčia tų, kurios ir gražes
nės ir jaunesnės. Tad Snukis
padarė aiškias išvadas: visos,
kurios tik su sijonu ir kike
na — yra šeimininkės konku.
rentės ir priešininkės. Ar jis
gali jas pakęsti, kada jo šei
mininkė, kumštis suspaudus
dantis griežia
Taigi, Snukis. Prisiminiau
ir jį. Snuais gi buvo centrinė
figūra šios istorijos. Ir kai tik
aš jį prisiminiau, — staiga
kyšt pro langą Snukio galva.
Jis toks išvargęs, apsiašaro
jęs, molinę puodynę kiau u
dugnu/ ant sprando užsimo
vęs.
— Snuki! — sušukau iš
džiaugsmo.
Snukis švyst pro langą ir
priklupo prieš mane, ir ver
kia, ir glaudosi. Suprask, prą

šo nuimti tą žiedą nuo je
sprando!
— Gerai, aš tau jį numu
štu. Bet tu man daugiau ant
padžiautų ba tinių purvinomis
kojomis nelipsi!
Taip. Jis uodega vizgina ir
prižada viską daryti, kas «tik
man gera ir naudinga. Paė
miau plaktuką ir žiūriu; jis
toks gudrus ir apsukrus o vis
tik nesugalvojo trink.elti puo
dynę į stulpą. Rodos, tiek ma
ža bereikia, kad jis pats sau
laimę sukurtų!
Vienu stuktelėjimu numu
šiau puodynę. Snukis čia pat
.priklupo ir verkia iš džiaugs
mo, kaip žmogus. O paskum
■ šokinėja, staugia ir būtinai
"mane nori bučiuoti.
’* • O kad jis žinotų, kad aš ta/.
■ dariau ne iš meilės, bet iš
noro laimėti iš šeimininku
•‘ tfu tūkstančius dolerių.
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«NOSSA LTTUANIA »
RIP L'TUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 82-2263

Šiluvos Marijos Iškilmės Tautos.
Šventėje

Lietuvių katalikųigreto f CM
cagoje yra didelės,* todėl ir
• IRETOR RESPONSÁVEL DR. JOBÊ FERREIRA CARRATO
vieši susibūrimai turėtų būti
REDATOR: JONAS KIDYKAS
dažnesni. Ugni ši karta įžie
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 7,00 visoje P' bė Katalikų Federacijos Ch’Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.i 25,00. GARBĖS cagos apskrities va'dyba ir
Atskiro numer.išleidimas NCr.$50 00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 15 jos energingasis pirmininkas
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 10,00 paskutiniajame A. Dzirvonas, prel. kg. Albavičzus, St. Rauckinas ir kt.,
NCr$ 5.00 viduriniuose puslapiuose NCr.2,50
nuvykę pas kleb< na prelatą
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
V. Černauską ir subarę, kad
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo Šiluvos M a riji s «’laidai rei
kia pravesti plačia lietuvių
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžin mi tik autoriui pra
katalikų demonstracija. Per
*ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
rijos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. sekiojamoje Lietuvoje šiomis
dienomis j Šiluvą rinkoei tūks
t?.nčiai kataliku, nors religi
nė ir tautinė laisvė užgniaužta.

LIETUVIŠKOS

MINTIES

SWAITRAŠTIS

Ir mums svarbiu reikalu

Jei laiku nepasėsi grūdo,
žiemą būsi be duonos. Jei lai
ku nepastebėsi džiovos ar vė
žio, tikrai
atsidursi kape
anksčiau, n gu būtum jame
atsigulęs, jei būtum laiku ap
sižiūrėjęs. Todėl kiekvienas iš
mintingas ūkininką , ir pre
kybininkas, ir pramonininkas
nuolat planuoja savo būsimus
darbus ir reikalu.®, kad galė
tų laiku pasirūpinti ne vien
medžiaga, bet ir reikalingais
darbininkais ir amatininkais.

Katalikiškas gyvenimas nė
ra galimas be ji reikalams
visišKai atsidėjusių darbinin
kų — dvasiškių, kunigų, vie
nuolių. uabai naudingi ir mo
terų vienuolynai. Bet kaip tik
pokarini is metais sumažėjo
4. stojančių į seminarijas ir vie
nuolynus skaičius. Brazi įja
niekada negalėjo pasigirti sa
vo kunigų prieaugliu. I» pat
praižių iki dabar ji impoituo
ja didžiąją dali savo kunigų
iš Europos ir Š. Amerikos bei
Kanados, rvraštu , kurs save
laiko katalikišku, tai yra ka
tastrofiškai nenormalus daly
kas. Visų b ogiausia yra tai,
kad nebuvimas pašaukimų į
kunigus ir vienuolynus yra
. aiškiausias ženklas to krašto
žmonių menko, apsnū lūšio ir
gal net merdinčio tikėjimo.
Kur žmonių tikėjimas yra gy
vas, ten niekada netrūksta
kandidatų i seminarijas ir
vienuoiyous. Juo gyvesne re
liginiai para ija, juo daugiau
iš jos jaun mo pasirenka dva
aiškių luomą.

. Lietuvoje buvo
Net sunk ais caro priespau
dos laikais Lietuva turėjo aps
Čiai pašaukimų į kunigus. Jų
pakako ne tik pačiai Lietu
vai aptarnauti. Lietuvos kata
likai davė daug kunigų Mohiliavo arkivyskupijai, Petrogradui, Sibirui, Gudijai ir net
Lenkijai. Daug kunigų pašau
kimų buvo ir Šiaurės Ameri
kos lietuvių parapijose.

Lietuvoje ir dabar būtų ga

aa daug kandidatų, tik komu
nistai neleidžia norintiems
stoti j seminarijas.

O laisvieji lietuviai?
Taigi, mes laisvėje gyvenantieji
lietuviai katalikai,
ek kandidatų mes duoda-

me savo vienintelei kunigų
seminarijai Romoje. Kiek kan
dioatų mes duodame lietuviš
kiems vienuolynams? Ir ypač
kiek seminaristų ar vienuolių
duoda Braziiijcs lietuviai latalikm. Maža. Labai liūdnai
maža.

Sumažėjo kandida'ų į seminerij s ir Šiaurės AmerikojeIr kas bu* p > 10, po 20 me
tų, jei vis taip stokosime pa
šaukimų į kunigus? Kas tada
darbuosis mūsų tikėjimui pa
laikyti i skleisti? Kas aprū
pins mus šv. Sakramentais?
Kas įves jaunąsias kartas į
tikrai krikščionišką katalikiš
ką gyvenimą. Nė vienam su
sipratusiam katalikui negali
tai nerūpėti! Tik tam tas ne
rūpi, kam nerūpi s elos rei
kalą , kam Kristus, Dievas
yra nieksi.

Būtu, jei nežūtu
Pavasarį *ažnai regime
medžiu šikutes lipte apiipus as žiedą žiedais. Džiaugia
mės, kad bus daug vaisių ru
de j. Deja, pasita.ko, kad ar
per dideli lietūs, ar šalnos
tuos žiedus sugadina ir visai
maža dalie leužmezga, ar net
ir visi žūva.
Viešpats Dievas įkūręs mū
sų labui savo Baž yčią, ku
riai y^a reikalingi kunigai ti
krų tikriausiai yra pramatęs
ir šauk a gana daug jaunimo
dvasininkų tarnybon. Jeigu
visi šaukiam eji ateitų - pa
kaktų kunigų visiems katali
kams ir ekatalikams aptar
nauti. Deja daugelis šaukia
mųjų neklauso Jo balso, lau
kiami neina*. Kudė?
r kad
negirdi to šauksmo? Ar gal
kas nors jų neleidžia?

LIETUVA_________________________

Būriu būriai
Laisvieji lietuviai Chicagoje pasiryžo plačiu mastu švęs
ti Šiluvos Marijos iškilmes ir
Tautos šventę, šių metų rug
sėjo 10 d , 2,30 vai. p p. urga
nizacijos su vėliavomis ir
žmonių minia rinkosi į Maria
aukšt. mokyki >s aikštę, iš ku
rios pradėta procesija eisena
į Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią ir
ir Si uvos at aidus. įvairiose
vietose išsirikiavo- kunigai,
seserys Kazimierietė-, Colom
bo vyčiai, ateitininkai sen
draugiai ir vėdavos ateitinin
kų studentų, moksleivių ir
♦ Gieuros» korp., skautai ii
Aušros Vartų, Kernavės bei
Lituanicos tuntų su vėliavo
mis, Lietuvos Vyčiai Katali
kių Moterų sąjunga Lietuvių
hatalikų Susivienijimas, Chicagos šauliai su vėliava. I bū
rius įsijungė ir švč. Mergelės
MarijusGimimo par p4jos
įvairios draugijos. Šv. varno,
Moterų Klubas, Lietuvos Vy
čių kuopa, Anorių puošimo,
tretininką , Altorių berniukai,
paripijos choras, Šv. Kazi
miero seserų rėmėjos ir ne
organizuotoji minia.

Vadovavo vysk. V.
Brizgys
Eisenai vadovavo vysk. V.
Brizgy®, jos tvarka rūpinosi
kuo. Kuzinskas, pirm, Dzirvo
nas ir kt. Daly .*avo reprezen
tacinė grupė: gener. konsulas
dr. P. Daužvardis su ponia,
Katalikų Fe eracijos pi-mininkas K Kleiva su ponia, Al
to pirmininkas inž. A. Rudis,
JAV Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas J, Jasaitis ir kt.

gal naują sistema, buvo gra
žu matyti pasaulietį A. Dzir"
voną sakykloje skelbiantį pa
maldų ir giesmių tvarką per
visas Mišias. Mišias lietuvių
kalba atnašavo prel. Ig. Albavičius. Mišių aukas atnešė
dr. P. Daužvardis, J. Daužvar
dieDė. A. Rudis, K. Kleiva.
Pamokslą sakė kunigas dr. P.
Celiešius. Susikaupimas pa
maldose jautėsi nuoširdus. Čia
buvo jaučiamas Dievas, Mari
ja, Lietuva ir keliaujantis žmo
gus — lietuvis. Pirmą kartą
girdėjau taip garsiai lietuviš
kai dalyvaujant liturgijoje ir
taip iš gilus širdies per vi
sas Mišias giedant lietuviš
kas giesmes. Šiluvos dvasia
atgimė, kaip niekada Ameri
koje. Tą visą dieną mečiau
Šiluvos Mariją, minias nuo
širdžių lietuvių ma dininkų ir
gražiąs as Šiluvos apylinkes.
Paskutinį kartą lankiau Šilu
vos Mariją būdamas studen
tu. Ir kaip norėjosi tą sekma
dieni vėl būti Šiluvoje.

Atgimstantis aktyvumas

1967 m
__________

spalio 13 d

tiesa, buvo mokslų akademi
joj. Bet ne partijoj.
Santūriai, oficialiai kalbėjo
K. Korsakas, ir gražbylinga
panegirika išsiliejo A. Venc
lova, nepamiršdamas ta pro
ga ir savęs. Mat, ir jis, jau iš
mažens, žavėjęsis Putino poe
zija, o dabar bekalbąs vardu
«mūsų, kurie velionį pažinojo
me, kurie ne kartą jautėme
jo šilimą, kurie iš jo mokė
mės gy.enti ir dirbti litera
tūrinį darbą». -

Numanantiems, kaip visi tie
gerbėjai yra dalyvavę velionies apipynime izoliacija, koa
trole ir cenzūra, tos jų pas
tangos dabar su juo susitapdinti buvo dar vienas pergy
venimas veidmainystės, kuria
bo ševizmo pataikūnai yra užgožę dvasinį gyvenimą Lie
tuvoj.
Tik vienas V. Kubilius, taik
liai parašė Literatūroj ir Me
ne: «Šiandien į
asų smėlj
mes palaidosime viet ą iš di
džiausių lietusių rašytojų... Ir
visi žodžiai, ką besakytum at
rodo tušti ir beprasmiški*.
Atsitiko, kad ta pastaba pa
teko į laikraš*į tuoj po Venc
lovos gražbyliavimu...
To laikraščio red kcijai at
sitiko ir dar ’dviem ženklais
k ek teisingiau už kitus laido
tojus atskleisti dvasinę Putino
būs na jo gyvenimo pavaka
riais. jdėjo nu* trauką. Ir įdė
jo tris ir m pūčius eilėraščius,
p įrašytus 1966 metų kovo m.
Kovo 9 poetas ilgesingai
kalba lais sm sakalui

Nuoširdus, visi on.eniškas
klebonu v. Černauskos spren
dimas, kuo, įsuzinsko akty
vus įsijungimas rodo naują
kryptį lietuviu katalikų gyve
nime. Klebonijos ir parapijos
yra lauk urnos pasukti į pla
tesnj ben Iradarbia imą. Kata
lika. pasauliečiai parode at
gimsiantį aktyvumą, kūno vi
->k lej, sakai», aukštai.
si ir bažnyčia laukia. Ntuz
Sakale, toli mac»i.
tenka būti tik parapijos na
nu. Katalikų Federacija gerai
Nors grūmoja tau tolydžio^
daro s organizavusi Šv. KazJ
Nesustabdo tavo skrydžio.
miero kolegijos Romoje minė
Vien pats, laisvūne paukš i,
jimo pamaldas Nekalto Švč.
Svaigiame padangių aukšty
P. M. Prasidėjimo parapijoje,
Nesuglausk sparnų .------Šiluvos Marijos iškilmes švčKovo 16 viliasi, kad galgi
P. M. Gimimo parapijoje ir
re’iginį koncertą Šv. Kryžiaus jau artėja atgimimas:
parapij je, {vyksian į š. m.
«Atokaitoj vešli žolelė
Pradėjo kaltis .,
spalio 15 d. Pasauliečiai gali
Tačiau krūtinėj neramu.
ir turi remti kaip parapinį,
Širdis pilna keistų jausmų,
taip ir tarpparapinį visų liet,
ir prieštaringos min ys,
kataliku aktyvesnį pasireišPradėjo galvoje vaidintis.
k;mą.
Ar
dar sulauksime giedros?
Ant. K. Vaši.
Gal iš p .dangės tolimos
Parskris paukščiai neregėti
Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar
KAIP LAIDOJO
(girdėti...*

l LUINA

Buvo gandas apie «atodrė
kį», net apie la.svėjimą... Bet
kovo 20;

Didžiojo poeto V. Mykolai
čio-Putino laidotuvių apei
gos Vilniuje atlikto» birželio
«Sugrįžo pūgos ir žiema.
10 d., tiksliai prisilaikant iš
Temperatūra vėl žema.
Prasidėjusi eisena užėmė il Maskvos išsimokyto trafareti
Nors saulė kopia aukštai,
gą kelią, nuo mokyklos be nio ceremonialo, skirto parti
Bet šalti dangaus skliautai.
Tuos ir kitus dvasiniais pa veik iki Bažnyčios. Eise oje
Dangaus skliautai šalti,
šaukimais susijusius klausi giesmes giedojo ir joms va jos akyse tik vidutinės reikš
mės
teorėjusiems
įžymiems
Ir susigūžęs tu jauti.
mus svarsto «Laiškai Lietu dovavo Lietuvos Vyčių veik
Kaip par-kridęs per anksti
viams». Kituose «Mūsų Lietu lusis choras, vadovaujamas asmenims. Tačiau partija ne
praleido
progos
monopolizuot
Padangės svečias vyturys.
vos» numeriuose duosim įdo muziko Fausto Strolios. Kiti
tik
sau
pagarbos
velioniui
pa
Čiulbėti
galios neturįs —
mių ištraukų iš tos nuodug jungėsi i giesmes pagal ga
reiškimą. Atsisveikinimo me
Jauti, kaip baigiasi daina,
nios ir nuoširdžios studijos.
limybę. Eisenoje dalyvavusie tu garbės sargybos vietas ūžė
Mirtis jau tyko alkana...»
ji į bažnyčią buvo įleidžiami mė partijos sekretoriai Snieč
Tie, paties Putino žodžiai
tvarkingai. •' e visa laisvoji kus su Barausku, rašytojų-me
publika galėjo tilpti bažny nininkų politrukas L. Šepe — tik apie orą, temperatūrą
čion. įspūdingas jausmas ei tys, komsomolo vadas Morkū ir padangės paukščius — bu»
senoje ir bažnyčioje, kai ji nas: iš administr. - Šumaus- atsisveikinime buvę vieninte
pripildyta, vėliavos išstaty kas su Diržinskaite... Šalia jų liai aktualios prasmės pri
tos, ir presbiterija su vysk. dar ir mokslų akademijos pre tvinkę žodžiai.
V. Brizgiu, 'prelatais, kunigų zidiumas su J. Matuliu prie
(ELTA)
užimta.
šaky, — irgi visi aukštose
Atgimė Lietuvos dvasia. Pa partijos pakopose. Velionis,
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LIETUVA

linkai.
Štai du pasauliai, pagalvo
jo vadovas, — Lietuvos ir
Amerikos! Skirtingi kaip dan..
gus ir žemė.
Likusi kelionės ga'ą, jis ne
galėjo užmiršti šio kontrasto.
Lygi i negalėjo išsiaiškinti?
kodėl ir kaip šis skirtumas
atsirado. Bet netrukus jis pa
tyrė vieną nelauktą dalyką.

KUKLUMAS LAIMI
Vienoj mokykloj, kur mokė
si lietuvaitės, buvo iškilmin
gi «prom» šokiai. Mergaičių
kolegija pakvietė kitos kole
gijos berniukus. Lietuvaitės
gyveno bendrabutyje ir Oruošėsi šiai šventei, iš anksto
gavo iš motinų pinigų su nu
rodymais arba paketėlius su
nupirktais baliniais drabu
žiais. ,

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Balys tavabalys

BELIKO 16 SAVAIČIŲ
Iki Vasario 1 šventės ,beliko 16 savaičių. Reiktų misėti 50 metų suk iktj nuo Lie
tuvos paskelbimo Nepriklau
soma valstybe, i ietuvių spau
da liudija, kad kitų kraštų
Sietuvai rengiasi ą sukaktį
minėti ko iškilmingiausiai. Žy
mią dalį tų minėjimų progra
mos bei organizavimo kaikur
atlieka jaunimas. Pas mus
iki šiol negirdėti, kad kas
tuo reikalu būtų nors pirštą,
ar 1 ežuvį pajudinęs, nors ML
jau kėlėt i kartų ta šventė bu
vo priminta ir teirautasi, kas
imsis iniciatyvos jai surengti
didesniu mastu.
Šituo raši iu klausiame tie-

siog paties jaunimo — chorų
ateitininkų, ir’ kiek galime
pasiekti, net neorganiz otojo
jaunimo — KOKS BI S TAVO
,NAŠAS ATEINAMIŲ METŲ
VASARIO 16 MINĖJIMAN?Ar
jūs visi pajėgsite sueiti drau
gėn tuojau pat pasitarti, susi
tarti ir imtis b ndro darbo?
Chorų ir ateitininkų vadovy
bės tuojau susitikite ir pasi
tarkite, ir malonėkit pranešt*
visuomenei, ką Jūs darysite?
Jei -viejų savaičių bėgyje
nesulauksime Jūsų pasi akant
suprasime, kart lūs ar neno
rėjote ar negalėjote susitikti
ir susitarti, ,r todėl nieko ne
darys te.

Vytautas atšauna save
tėvijke
Vytautui susitaikius su Jo
gailą, buvo praėję jau treji
metai. Per tą trumpą laiką
Lietuvoje įvyko dvi svarbios
permainos: Ji buvo sujungta
su
Lenkija ir pakrikštyti
Aukštaičiai.

Krikštas Lietuvai buvo la
bai reikaling s ir seniai >auk
tas, bei sąjunga su Lenkija
ne ėmė jai nieko gero. Jogai
la, kaip Lenkų karalius, pakrikštydinęs Aukštaičius, sku
biai išvyko į Krokuvą ir ten
apsigyveno, iš čia jis norėjo
valdyti ir gintąjį raštą, bet
greitai pamalė, kai Lenkijoje
gyvendamas didelės ir g lin
ges Lietuves pats rikiuoti ne
galės. O lietuviai jau pyko?
kau didysis jų kunigaikštis
išvyko iš savo namų ir la
biau rūpinasi svetimais. Ta
da Jogaila nusprendė paskir
ti Lietuvai savo vietininką,
Trakuose gyvenantį brolį Skir
gailą. Visiems buvo paliepta
gerbti jį labiau už kitus bro
lius ir mielai jo klausyti. Tai
reiške, jog Skirgailai suteikia
mos didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio prievolės £ir teisės.

Vytautas pasijuto esąs skau
džiai įžeistas. Iki šiol jis dar
tikėjosi, kad Jogaila grąžin
siąs jam Trakus, kaip buvo
pirma susitarę. Tačiau aukš
tai iškilęs jo pusbrolis ir šį
duotojo žodžio netesėjo Skir
damas Lietuvai savo vietininninku Skirgailą, jis visiškai
atidavė jam Trakus, kuriuos
tasai padarė savo sostine. Vy

tautui už tai pridėjo kaikur ų
žemių Rusuose,- b < nedavė
jokio rašto, kad tos žemės
jam tikrai priklauso. «Aš do
vanojau jas Vytautui tik lai
kinai, — atsakė kitiems Jo
gaila, — ir jei tik panorėsiu,
galėsiu jas atimti». Aišku kart
tokia dovana Vytautui nebu
vo maloni. Jis reikalavo, kad
Jogaila tesėtų savu pažadą.

Geri Vytauto ir Jog > los
santyk ai nuo šiol visiškai
pairo. Jogaila gyveno su juo
gerueju.^koi išvyko j Lenkus,
Dabar jam atrodė, kad Bytau
to pagalbi jau nebereikalin
ga. Jis net bijojo, kad įsiga
lėjęs ■ Vytautas nesumanytų
jam atkeršyti už savo tėvo
mirtį. Jogaila sekė kiekvieną
jo žingsni, varžė jo laisvę.
Pats Vytautas dėl to paskum
skundėsi savo pusbroliu;

Jei Nebūčiau Vabalas
Būčiau Au*so Gabalas
Jei nebūčiau avinas,
Būčiau vilkas arba liūtas
Alba milžinas koks drūtas.
<’ dabar aš liliputas,
Kaip kiekvienas avi .as.

Bendrabučio vedėjos paste, bėjo, kad sukneles buve «pas*
kutinės mados», skirtos su
brendusioms merginoms. Jos
pastatė sąlygą arba pertvar
kysite sukneles, aiba ;visal
neisite j šokius! Kilo didelis?
susijaudinimas.)

Jei ne vargšas vabalas,
Būčiau aš chamaleonas,
Keisčiau kailį, keisčiau žmoni“5
Žengčiau kaip Napoleonas,
Nuo didybės žabalas.

— Juk visos mergaitės nė
šius tokias sukneles!

Vedėjos nt nusilei to. Siūlė.
si padėti sukneles «patvarkyti». «Užlopė* plikas nugąratf^C-*
«rėčiais», sumažino krūtinių ’
išplovas ir paleido merginas
į šventę.

Gr žti | Lietuvą galėčiau,
Gaučiau arbą ponišką.
Močią Rusiją mylėčiau,
C Braziliją velėčiau,
Kad valdžia nežmoniška.
Nesvarbu, kad žabalas,
Boi va dint galėčiau arą.
Skelbčiau ku nuams baisų kana,
O laba r man1- jie bara,
Kau aš esu vabalas.

švaž.avo surūgusios, o grį
žo tnumf iodamos. Mane neturėsiitncios pasisekimo tarp
beruiua.., u pasirodo labiau
siai u-tkieipė jų nemesi. Bri
si ihkg komplimentų už «ge
rą skoni», nes tos kyšojanciob nugaros jiems nusiboduSlufr.

ISaip su lietuvaitėm?
STASYS Y L
Buvo skirtumas tarp amerikoniukių ir lietuvaičių anks
čiau. Ar toks skiitumas yra
daiar?

Vienas skautų dvasios va
dovas 1954 m grižo iš lietu
vių skautų-ėių t-iuvyklos, ku
ri vyko prie Magaros. Ber
niuku ten buvo 200, mergai
čių >550. Atidarymo p rsdasir
vėliavos pake imai nuleidimai
sudarė gražiausią vaizdą, tier
gailės tarp 14 17 metų atro
dė tokios, kaip vi ada atrodė
to amžiaus gražuolės letuvo
je — gyvos, skaisčių veidu,
lieknos, švariai - tvarkingai
pasirėdžiusios. Šauniai atro
dė ir berniukai.

«Jis be mano ^žinios imda
Su šiuo jaunimo vaizdu va
vo mano bajorus, kankindavo
dovas
grįžo namo liepos 4juos vandeniu, apkaustydavo
grandinėmis, sodindavo į ka tą, Amerikos tautinėj šven
lėjimus. Kunigaikštis ski gai tėj. Po keleto valandų žygio,
la visai nekaltai apšmeižė
mane Jogailai. Be to jis tarė
si, atimti man gyvybę, nes ži belaisvis
■>* ar jų baudžiauninnojo kadwaš, kol esu gyvas, kas. Neturėjau jokios laisvės
vįsąda smelksiuos į savo tė veikti j^aip tinkamas... Be to,
viškę, kurią Jogaila buvo jam mano brolis Tautvyla ir ma
no žmonos broliai liko be že
dįtvęs. Kartą Skirgailos tar
nas, atvykęs pas mane, jo mė ir be tėviškės. Taip pat
vardu tarė: Saugokis manęs, mano giminaitis Jonas Algi
o a$ —- tavęs! — Nuo to lai mantas,nustojo savo tėviškės,
ko, netekau laisvės irįnebega- nors Jogaila spaudė jo ran
lėjaų siųsti pasiuntinių, kur ką, žadėdamas iš jo tėviškės
aš borėjau, ir laiškų į Prūsų niekada neatimti...»
ar Rusų kraštus. Buvau kaip
Simas Sužiedėlis

jis sulaikė savo motorizuotą
arkliuką Genevoj, N. Y., prie
ežero, ties viena pakelės už'
kandine. Užsisakė kavos ir
laukė. Tuo metu užėjo trys
amerikoniukės, lygiai to pa
tes amžiaus, los bu .o su kel
nėm, apipešiotai marškiniais,
apdrikusiam garbanoti . Atsi
sėdo ir užsisakė ledu. Jų vei
duose nebuvo gyvybės, džiau
gsmo. ' Įsos trys sėdėjo kaip
su kaukėmis. Atrouėįišvargusios, be gyvenimo džiaugsmo,
be dėmesio žmonėms ir ap-

Lietuvaičių pasisekimas tą
vakaią galėjo būti ne vien
dėt drabužių. Jos visos atro
dė, Kaip Niagaros siautės
akivaizdoje kitų — labiau pa
našių j Genevos kurorto trb
juię.

Redakcija klausia: O kaip
8U Brazilijos lietuvaitėm?

Antanas Gustaitis

Yra varnu ir ne juodu
Kadaise juodvarnių dvylika skraidė,
Šiandien juodvarniais tapom visi.
Krankia juodvarnių knygoje raidė,
Gyvam kūne, dvaselė dvasi.

Užu stipeną, žodžio nevertą,
Rods, pasaulį mūs pulkas nuvers —
Brolis broliui į skiauterę kerta
Ir į kuodą frizuotos sesers.Keliam parkuos ir bokštuos Sodoma»,
Slegia šermenis babas klaikus.
Ir tik baltvarnis Varnas Adomas
Dar mums mena senovės laikus.

(Abu eilėraščiai iŠ «Drogo»
«Spygliai ir Dygliai»)
u
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žus pasitikrinkite, ar jėzuitai,
stengiasi pravesti Juozo Ciu-'-:
vinsko kandidatūrą Į São Pau
lo konsulus, ir pasiklauskite’
gerb. prelato P. Fagažinskof:
kodėl jis tokį prašymą su ki
tais pasirašė.
Jei visus išplūdimus, iškoliojimus ir šmeižtus, kurių
gausiai paberta visoje p. Mo
šinskio straipsnių serijoje, bū
tume girdėję iš Lietuvos prie
šų, net garbe sau tai laiky
tume. Malonu pakentėti už
Dievą ir Tėvynę nuo p iešų.
Bet susilaukti tiek neteisingų
tvirtinimų, iškreipimų ir šmeiž
tų iš inžinieriaus Algirdo Mo
šinskio, lietuvio ir kat liko,
kurio sūnui Gediminui jėzui
tai Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse parūpino bent vien
kartinę k lių šimtų dolerių
stipendiją ir kitais Pūdais pa
dėjo,
jėzuitai tikrai nesi
tikėjo.

Gražus Lie’uvos vaizdelis.

(pabaiga iš 2 pusi.)

tai kažkaip jsiveržėTlietuvių
namus, išstumdami pačius lie
tuvius, (ėjome j Mookos na
mus tuometinei valdybai ži
nant ir sutinkant. Apie kokias
nors ptalapas, skirtas Valdy
bos reikalams, visai nekalba
ma pirmojoje sutartyje. Teisę
gauti vieną kambarį Sąjungai
jėzuitai pripažino antrojoje
sutartyje. Bet antrosios sutar
ties Sąjungos oati vaidyba at
sisakė aukščiau neyu parei
kalavo kam ha io. Kuo remda
miesi danar jie reikalauja ne
keliu kari bariu? iek dalykų
padarę, vieną ka tą jkėię sa
vo raštinę, jie jėzuitus iš
spirs į gatvę.
10. GRAŽUS PELNAS

UŽ

SALĖS NUOMAVIMĄ; kurį mi
ni p. Mošinskis atrodo visai
k taip, jei konkrečiai patikri
nami pajamų ir išlaidų skai
čiai. Per visus 1966 metus
įplaukų už salę jėzuitai turė
jo viso 70.ÜQ0 kruz^irų. Val
džios mokesčiai ir leidimai
salei siekė 180.000 cr. Namų
išlaikymui, švarai, pagerini
mams dar išleista 400.000 kru
zeiru. Kur gi pelnas? Ne dėl
pelno dirbame. Ne mūsų Ūks
las pasitarnauti brazilų ren
giamiem*
parengimams. Iš
lietuvių už sa’ę teprašome pa
prastai pusės imamos sum.o .
Savo chnris ams ir choris
tėms salę esame prižadėję
veltui. Nemokamai salė duo
dama ir visiems minėjimams

11. KADA NEDĖJO, Tepasa
ko p. Mošinskis kad ir kokio
sąjungiečių straipsnio nesa
me įdėję į «Mūsų Lietuvą».
Skųstis tikrai tegali Z. |Bačelis, J. Čiuvinskas, J. Tijūnė
lis, A, Katkienė ir kiti «jėzui
tininkai*. ju .straipsnių tai ti
krai neįdėjome, ir vis dėl
šventos ramybės. Tuo pat me
tu, kai p. Mošinskio jžei Ižian
tieji žodž ai buvo spausdina
mi «Naujienose», apie kuriuos
tik po savaitės tesužinojome,
mūsiškė «Mūsų Lietuva* skel
bė Sąjungos pikniką ir dar
kartojo
sakančiame nume
ryje.
12. TEPASAKO PATS PO
NAS MOSiNSKIS, kokių nori
įrodymų, jog tikrai nestato
me paminklo dar tebegyve
nančiam Juozui Čiuvinskui.

ų.ąn.ia, 67,
/2-2Ž63 '

Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

' _
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KIRPIMO IR

PIGI

IR

GERA

... I ždininkas p, J URGE GARŠ
KA
Rua Oratorio, 3093,
,
Alto da Mooca.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises y a regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

Â

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKO^ S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama-<
can, 625 — trečiadieniais/
18 30 vai:
4
MOOCA Rua Lituania, 67'
šeštadieniais 14 vai.
$
■
. .. ;)
i

LIETUVIAMS PAMALDOS .
LAIKOMOS

i

Kun. Leonas Zaremba, S.J.

V Zelina parapijoje kasdi©
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol

Lietuvių jėzuitų vyresnysis
São Paulo mieste.

Mooca r. Lituania, 67 Lietė
vių Namų koplyčioje:
’

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.
Šv, Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011

Sekmadieniais ir šventadi^
niais 8 00 ir 17,00 vaL. Darbę
dienomis 7 .r 7 30 vai., arb$
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
į
išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque das Nações 10 vah
Casa Verde, 17,15 vai.

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai;j
Moinho Velho 11 valų
Lapa 16 vai.,

KOKYBEI

i
. ;

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

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, 686, Tel 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

SIUVIMO MOKYKLA

ss JX> F II J A”

T®i

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZI LIIO J — Pirmininkas
Aleksandras Dumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 8-6423.

BRAZILIJO- LIETUVIŲ Žl V* XI

Lietuvos diplomatijos šefas p. vt Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaLotam lin'steriui l)r Frikui Nejeriui,
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
U pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Mooka —

RIO DE JANEIRO
k
’Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
iiuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vai. 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas’^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų,' .
S K A I T Y KITE

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

IB

PLATINKITE VIS

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI •)« M ŪSŲ
■■

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę
------- Rua da Graça, 381 —' casa 6 — Bom Retiro ——

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica 1PM LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

IFMÀOf CAKKÍEKÍ ™,
•ų

Lindoya vanduo yra ^aai žinomas gėrimas
Kurio puikų veils...nį žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«įtikinkite jr visados naudokite!

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS
Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 —" £ão Paulo

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

Caixa Postai. .3967

FORTE 005 JESUÍTAS

—

S 'A O

PAULO

• ,

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

6

šio Numerio

Garbės

Leiircjaj-"

Yra Nuolatinis Tėvu Jėzuitu
P. JONAS DIMŠA
*UA

LITUÂNIA, 67

MOÓCA

Tautinių šokių pamokos; jau
nučiams, trečiadieniais, ket
virtadieniais ir penktad eniais
17 vai.; jaunimui, šiokiadie
niais 20 vai. Pirmad.eniais ir
antradieniais pamokų nebūna.

vila Zelinoj jaunučių cho
ro pamokos būna šešta .le
mais trečių vaandą po piet.
Dainavimo moko muzikos mė
kytoja L. Šukytė. Po dainų
būna lietuvių kalbos ir tauti
nių š .'kių pamokos. Moko L.
Aleknavičiūtė.

Vaiku Švente
Ketvirtoji «Žilvičio» vaikų
metinė šventė praėjusį sek
madienį buvo pradėta 10 vai.
ėv. mišiomis. Vaikai .atėjo or
gan zuota , apsirengą tauti
niais rūbais ir rankutėse nei
dami margus gvazdikus, ku
riuos sudėjo prie Dievo Moti
nos kojų. Sv. Mišias atnaša
vo ir pritaikytų pamokslų pa
sikė prei. P Kagažinskas.
Sv. M.šių metu dauguma žilvitiečių ir jų tėvelių ėjo prie
iv. Komunijos.
lo vai. Seselių Gimnazijos
salėje buvo vaiku meninė
programa. Pirmiau Ja buvo 3
veiksmų vaizde is «Du broliuki», kurį paruošė p. Leokadiji Aleknavičių.ė. V.ilinu:
N. Guzikauskaitė, A. Siiickes
V. Aleknavičiūte, E. Bareišytė ir A. Aleknavičius. Vaizde
lyje visi vaikai, vaizduodami
kiškelius arba peteliškes, pa
žaidė «Žalioj girioj tamsu».
Antroje programos dalyje bu
vo pinama muzikos ir žodžio
pynė. Pianu paskambino se
sutės Vrubliauskaitės, R. Bo
ilerius ir E. Bareišytė. Akor
deonu pagrojo A. Aleknavi

—

SÃO PAULO, 13

čius ir L. Vosyliūtė. Deklama
vo eilėraščius, N. Guzikaus
kaitė, C. Vrubl auskaitė, A. Si
liekas, T, Aleknavičiūtė, S.
Bareišytė ir V. Jušinskaitė.
Visos mergaitės pašoko lietutuv.šką tautinį šokį «Audėjė
lė»,. agaliau «Žilvičio» cho
ras, pianu akomoanuojant p.
Liucijai Šukytei gražiai palai
navo 4 daine!es: «Du gaide
liai». «Trahalia», «Vakar-šiaadien- rytoj» ir «Dviratukas».
Programoje pasirodė 3 • vai
kai — visi pasipuošę tauti
niais rūbais. Programos pra
nešėja buvo a. Dyiytė. Šven
tės programų sujungė ir dalį
jos parengė p. L. Aleknavi
čium, kur| kas šeštadieni pra
vela lietuvių vaikams ’-žaidi
mų
popietes Jauniu.o Na
muose.
Vaikų Šventė buvo užbaig
ta vaišėmis artistams bei jų
tėveliams. Dau
džiaugsmo
vaikams suteitė p. M. Palec
kio parūpinti žaislai. Šioms
«Žilvičio» met nėms skanų ir
aiueų tortų iškepė p. Siiickienė.
šventę rūpestingai globojo
«žilvičio» evų Komitetą*.
težal uOJa «Ž.blis» įžen
gęs i penktuosius darbo me
tu*!

Savo Auka «Mūsų Lietuvai» Skiria Mylimai Mirusiai
Žmonai Stasei Dimšienei Pagerbti.
\

Dėmesio!!
%
Dr. Jono Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos
globėjai V. Anastacio ir Brazilijos lietuvių jaunimo bū
relis «LIBRA» rengia linksmą įdomų vakarą š. m. lap
kočio 11 diena.
Programoje: linksma keturių veiksmų komedija
«PONAS DAUGANORIS»

ANTONIO SI A U L Y š
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

17) Balys Kurtiejevas
Visiems nuoširdus ačiū’
Administratorius
Kua. J. Bružikas SJ

ŠI SEKMADIENI 15,30 vai.
bus trečioji MALDCS APAŠ
TALĄ V1 MO kursų diena Mo
koje. Ne tik Maldos Apašta
la imo nariai, bet ir visi ku
rie domitės gilesniu ir vaisia
gesniu religiniu gyvenimu
esate kviečiami dalyvauti.

15) V Kutka su ponia,
16) Norbertą* St-.siulioni*,

Mookos Maldos
Apaštalavimo skyrius

BE i ixiGU NEGYVENSI

r u».aišku kaip meną, jog
pinigas yra tas dievas, kurs
non. kad visi jį rytų? ar ne
lik pinigą.* veikia ir prilaiko
gyvybę, duonų, išganymo duo
nu? -r na pinigas yra išrink
tųjų žmonių kviečiai, angeių
mals.as ir drauge paslėptoji
mauna, kurio vargšai veiiuj
įieško?

Septintor dienos mišios eg
zekvijos bus 17 d. spalio, atei
nantį antradienį, 19,30 vai Vi
la Zelinos bažnyčioje.

Už Juozą Dirsę trisdešim
tos dienos mišios bus 18 d.
spalio 19,3u vai. V na Zelinuje, Giminės ir pažį.*tami yra
kvieJami atvyki pasimelsti
už J, Dirses s eių.

ÜOHMÍÜ

DR

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,15

Po vaidinimo šokiai, žaiiimai, bufetas iki 4 vai,
ryto. ' radžia 20 vai...
Milonėkit atvykti punktualiai, nes vaidintojai
nori pradėti vaidinti punktualiai.
Pakvietimus iš anksto galima gauti pas visus
globėjų būrelio narius.
Rengėj ii

įmini

Mirė AMiOSČ SaTAITÉ AN
D AUŠ-1.1 NĖ, spalio mėL.
lo j. velionė šiame pašau.y
pragyveno oo metų. Kilusi iš
Anykščių, Brazilijon su šei
ma atvyko 1927 m. Sukorė
Šeimos židinį su juozu Andru
šaiciu, šiauliškiu. Visą laiką
gyveno š. Paulyje. Nuhūume
paliko vyrų Juozą, sūnus Fe
liksų ir juozu su žmonomis,
brolius Bronių, Stasį, Kazj ir
Joną, seseris Sofi.ą, Joaną
Kazakevičienę, Oną Martinai
tienę.
Palaidota, dalyvaujant dau
geliui žmonių Araçá kapu-ise.
Religines apeigas atliko prel.
P. Ragažinskas.

Rėmėjas

Per spaudo - baltų pasižadė
jo būti «Mūsų Lietuvos gar
bės leidėjais šie prieteliai:
1) Šv. Juozapo Vyrų Broli
ja du numeriu.
2) Jonas Dimša,
3j Ignas Virbickas su poną
4) Danielė Ruzgaitė,
5) Marija Ciu Juškienė,
6) Broliai Rilickai,
7) P. Jak u įas *u Punia,
8) K. Meškauskas su ponia
9) «Aušros» choras,
10) P. Žarkauskas su ponia,
11) P, Šimonis su ponia
j2) viadas Jurgutis su ponia
13) Casa erue būrelis,
14j Vila Anastacio Dr. Basa
vičiaus mokyklos rėmėjų bū
relis,

Aišku kaip dienovidj O kai
kam to in gėlio prniuhsta,
tai yra net verčiamas iš kuo
pasiglemžti. mėlio nebūtinai
prasižengti su Įstatymais.
Neką č ausia mina 60 ar 100
procentų už paskola lupda
mas pilietis san.0; «Niekieno
neprievartauju. Bet aš tunu
rizuūoti, ir beto pinigas turi
darbuotis ir uždirbti».
Šitas teisus s negali įsivaiz
ouoti, kaip gyventi be pinigo,
kai tyrų atsiskyrėlis nejsi
vaizduoja, kaip galima gyven
ti be Dievo, a»ju tie vyrai tei
singai galvoja! Juk jiedu abu
to paties s ekia. Lygiai to
paties!
visiems aišku, jog negali
ma gyventi Inevalgant, Dėlto
nėra ko įrodinėti, kad "pinigai
reikalingi pragyventi, Še mų
galvos dejuoja kad «pinigus
ryte suryja». *.r ne v t zdingai pasakyta?

O pasakykite man, ką kitą

viCENTE VICTOR BANYS

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

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

Consultório: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206. lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352
Dom Fedrito nuotykiai.

Kaip ten bebūtų — jis pini
gelio turi. Tai ir svarbiausia.
Jei ne jie pats, tai kas nors
kitas ji tikrai surys.

Bet kai jis sako tuos bai
sius žodžius »be pinigo negy
vensi» tepasaugo. kad netap
tų pranašas, ir Dievo visaga
lybės liudytojas! (Tai yra kad
dėt pinigo jis nepražū ų. Red.)
Leonas Bluá

rysi, jei ne pinigą? Ar yra že
mėje kas kita praryjamo?

Comercio e Industria de Guarda Chuvas

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

T *a, išmintingasis, visa žl
namis pilietis tos paslapties
neperpranta. Taip pat tiesa,
kad jam neaiški žodžio GY
VENI MAS PRASME, kadangi
pinigą jis laiko gyvybės ar
mimes nulėmėju.

URGENTE VENDE-SE CASÃ
em: S. Vicente
1 terreno o/2 moradias
preço À VISTA NCr.S 6.000,0®
Tratar pelo Tel.: 33-2484 ou
Av. Paulista, 648 — entrada 2
Apto, 903.

