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.Lietuvos Laisves Kovos Metai

esanti labai turtinga geleži
ni 160 kompanijų paprašė 
Brazilijos vyriausybės duoti 
teises tą rūdą kasti ir išnau-

Pasakos ir tikrovė
\ PETRAS PAKALNI £

Paskui, spaudžiami Adeno a- 
rabų, jie tą terminą atkėlė į 
lapkričio 30 dieną. Bet kai 
lapk ičio 28 dieną arabai anks

doti.

Plačiajame Pasaulyje
Būdami jauni, su dideliu 

smalsumu skaitydavome ara
bų pasakas apie «1001 naktį» 
arba apie «Alį Kabą ir 40 
razbaininkų». Pasirodo, kad 
panašių dalykų galima užtik
ti ne tik pasakų knygose, bet 
ir gyvenimo tikrovėje.

Jemenas yra maža Pietų 
Arabijos valstybėlė, tutinti 
garsiąsias mokos kavos plan
tacijas ir apie milijonus gy 
ventojų. Nors nuo senų laikų 
ją valdė Imamų dinastijos ka
raliai, bet Abdullah Saliai at
rodė, kad jis galėtų geriau tą 
kraštą valdyti. Palaimintas 
tarptautinio intriganto Nase- 
rio, vos karaliui mirus, jis su 
kėlė Jemene revoliuciją ir 
pasiskelbė respublikos prezi
dentu. Saliai yra įdomus ir 
tuo, kad senasis Jemeno ka
ralius jį buvo išleidęs į moks
lus, o karaliaus sūnus išgel
bėjo jo gyvybę. Padaręs re
voliuciją, Saliai paskelbė, kad 
sukilimo metu žuvo karaliaus 
sūnūs,

Numirėlis kovoja
Tačiau karaliaus sūnus Al 

Bar buvo gy as. Nulipęs nuo 
kalnų tvirtovės jis pradėjo 
naikint! respublikonų kariuo
menę ir būtų ją visiškai su
naikinęs, jei Nasseris nebūtų 
padėjęs Saliai, Nepaisydamas 
išlaidų, Nasseris nusiuntė į 
Jemeną 65.000 kareivių ir pa 
laikė braškančią Saliai val
džią.

Dėdamiesi dideliais naujos 
respublikos draugais, taip pat 
ir rusai pasiūlė Sallalui savo 
pagalbą. Bet Nasseriui atro
dė, kai Jemenas turi pasilik
ti tik jo įtakoje ir davė su
prasti Sallalui, kad rusų pa
galbą atmestų. Pasakyta, pa
daryta.

Bet tuo viskas dar nesibai
gė. Mat, kai praėjusią vasarą 
žydai supiškino Egipto kariu© 
menę, Nasseris buvo privers
tas atitraukti iš Jemeno savo 
kariuomenės dalį. O kai jis 
paprašė finansinės pagalbos 
Saudi Arabijos karaliaus, šis 
atsakė, kad duosiąs pagalbos 
tik tada, kai Nasseris atšauks 
visą savo kariuomenę. Netu
rėdamas kitos išeities, Nas
seris sutiko.

Dar kita revoliucija
Dabar prasidėjo antras dra 

mos veiksmas. Matydami kad 
Saliai valdžia yra žiauri, atsi 
davuai Egiptui ir nesugebanti 
duoti kraštui taikos, trys Je
meną drąsuoliai 1967 m. lap
kričio mėnesį įvykdė antrą re 
voliuciją ir nuvertė Saliai 
valdžią. Atrodo, kad ir šią

revoliuciją palaimino Nasse
ris. Revoliucija praėjo sklan
džiai, nes Saliai viešėjo 
viešėjo Irake.

Nežinia, ar toji nauja val
džia išsilaikys ilgai, nes mo- 
narkijos šalininkai vėl nulipo 
nuo kalnų, pradėjo supti Je
meno sostinę ir pasigyrė ūžė 
mę du ar tris erodromus. 
Sklindant visokiems gandams 
dar praeis laiko, kol bus ga
lima atskirti tiesą nuo propa
gandos. O apie praėjusias ko 
vas tarp monarkjstų ir respu
blikonų bei apie Nasserio in
trigas arabai galės pasakoti 
1001 naktį.

O štai naujas sukilimas.
Sekdami savo brolių pavyz 

džiu, 1961 sukilo ir Pietų Je
meno arabai gretimoje Ade
no kolonijoje. Nuo 1839 ra
tą koloniją valdė anglai. Bet 
vienam agronomui, vardu Al 
Šaabi, atrodė, kad atėjęs lai
kas britams pasitraukti ir su
teikti Adenui 
bę. Suorganizavęs nekaltai 
skambančią «Arabų Literatū
ros Draugiją», jis pradėjo ra
šyti ir platinti prieš britus nu 
kreiptą literatūrą. O kai šie 
nekreipė dėmesio į jo žo. 
džius, «Literatūros Draugija» 
tapo «Tautinio Laisvinimo 
Frontu» ir pradėjo šaudyti iš 
pasalų į anglus. Pradžioj an
glai kulkų nepabūgo ir, įstei
gę Pietų Arabijos armiją, ta 
rėsi galėsią apsiginti nuo te
roristų. Bet atskiri tos armi
jos daliniai pradėjo perbėgti 
į Tautinį Frontą, ir anglai bu
vo priversti šauktis pagalbos 
iš D. Britanijos. Nepaisant kad 
Anglija nusiuntė 25.000*rinkti- 
nių kareivių, partizanų fron
tas tvirtėjo, o anglai pasiju
to nesaugūs.

Pradžioje Tautinį Laisvini
mo Frontą aprūpindavo gin
klais Nasseris. Bet kai Al Fa 
bi pastebėjo, kas dedasi Je
mene, jis atsipalaidavo nuo 
Nasserio ir pradėjo šaudyti į 
jo palaikomus partizanus. Ži
noma, anglams to ir tereikė
jo. Jie stebėjo tą brolišką tar 
pusavio kovą ir džiaugėsi, 
kad jiems nebereikia kovoti. 
Bet jų džiaugsmas buvo neil
gas, nes Nasserio šalininkai 
buvo greitai nugalėti ir fron
tininkų ginklai vėl nukreipti 
į anglus. Ne tik į anglus, bet 
ir į visus europiečius.

Anglai isdúmê
Pasiryžę likviduoti senąją 

imperiją, anglai pagalvojo kad 
Adeno kraštas nevertas to
kių didelių aukų ir nutarė 
duoti jam nepriklausomybę 
1937 m. gruodžio 31 dieną.

ti rytą pakilo iš miego, an
gių nebebuvo nė dulkės. Tik 
uste stovėjo keletas laivų, 
į kuriuos sėdo paskutinieji 
Anglijos kareiviai, Taip be jo 
kių kalbų, iškilmių, aktų ir 
švenčių Adenas tapo nepri
klausoma valstybė. Iš tiesų ji 
vadinasi Pietų Jemenu.

Isdúmè ir pinigai
Besidžiaugdami savo nepri

klausomybe, Pietų Jemeno 
arabai pastebėjo, kad su An
glijos kariais išvažiavo ir An 
glijos svaras. Mat, britų karo 
bazėje tarnavo daug arabų, 
kurie per nepriklausomybės 
šventę tapo bedarbia s. Lyg 
to būtų dar negana, Adeno 
uoste sustojo labai mažai lai
vų, ues Nasseris dar tebelai
ko uždaręs Sueso kanalą. Kur 
nėra laivų, ten nėra ir paja
mų. Tiesa, anglai prižadėjo 
Pietų Jemeno valdžiai dido
ką paskolą, bet jei ji pradės 
valstybinti anglam? priklau
santį turtą .žin a\omeL’?"’-s 
ią gaus Pietų )emėa..Tc yra 
labai neturtingas ir attsilikęs 
kraštas ir reikės daugiau 
kaip tūkstančio ir vienos die 
nos, kol naujoji respublika 
apstvarkys, sus tupės ir įgys 
draugų. Ali Babos pasakos 
plėšikai gyveno iš paslėpto 
lobio, o Pietų Jemeno gyvan. 
tojams teks verstis iš savo 
prakaito. Nepriklausomybės 
nepripylė niekam nei aruodų, 
nei piniginės, o pramonė ir 
prekyba, kuriomis remiasi 
kiekviena moderni valstybė, 
gali išsivystyti tik svetimųjų 
pagalba. Todėl naujajai res
publikai teks ieškoti draugų 
ir bičiuliu ir sudaryti tokias 
sąlygas, kad išsimokėtų inves 
tuoti kapitalą. Kiek jie tai su 
gebės, parodys tik ateitis.
numanu 
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TRUMPAI

ITALIJA. Sicilijos salą sau 
šio 15 ištiko smarkus žemės 
drebėjimas. Sugriauta daug 
miestelių ir kaimų. Žuvę virš 
500 žmonių. Kiti nušalo išb® 
gę j laukus, nes tuo pat me 
tu visą Europą ir Siciliją siau 
bia didelės sniego audros bei 
šalčiai. Tokių šalčių ir tiek 
sniego Sicilijoje niekas neat 
simena, kada būtų buvę.

PISTŲ VIETNAMAS.

Saigonas. Šios su komunis
tais kovojančios bei amerikie 
čių remiamos respublikos pre 
zidentas Nguyen Van Thiéu 
pasipriešino savo sąjunginin
kų Amerikos pasitarimams su 
Siaurės Vietnamo komunis
tais dėl taikos. Atrodo, kad 
jis yra ypač užsigavęs, kad 
amerikiečiai veda derybas ne 
pasitarę su pačiais vietnamie 
čiais.

Prezidentas Van Thieu ne
tiki komunistų nuoširdumu, o 
tiki, kad jie tik nori ameri
kiečius apgauti. Todėl būtų 
nesąmonė nutrauktijvisus bom 
bardavimus, iki komunistai ne 
sustabdys savo puolimus bej 
žmonių žudymus.

Ar toks Pietų Vietnamo vai 
džios nesutarimas su ameri
kiečiais yra tikras, ar tiktai 
politiniai manevrai — sunku 
pasakyti. Tuo tarpu atrodo, 
kad tokiu nesutikimų pasinau 
doti gali tik komunistai.

STANFORD. CONN. Čia vie 
noje ligoninėje merdi 26 me 
tų vaikinas Eugene Wright. 
Jis buvo mirtinai sužeistas 
praėjusio penktadienio muš
tynėse. Gydytojai paprašė jo 
motinos, kad ji, sūnūi tikrai 
mirus, padovanotų jo širdį 
Maimonides ligoninei Naujor- 
ke, kad būtų galima ją įdėti 
Mykolui Kasperak, kurio šir
dis yra tokia bloąa, kad nėra 
jokios vilties jį išgydyti. Bet 
iki šiol Eugene motina nesu
tiko užleisti kitam savo sū
naus širdies. Vieni ją gal 
smerks, kiti teisins. Atsiras 
ir daugiau tokių atsitikimų, 
nes dabar širdžių persodini
mas bus vis dažnesnis.
Il—ll«■■■ii
PIETŲ AFRIKA

Dantistas Pilypas Blaiber- 
gas su gauta nauja kito žmo
gaus širdimi jau pragyveno 
15 dienų ir regimai eina ge
ryn. Jau leidžia jam trumpai 
pavaikščioti kambaryje, turi 
gerą apetitą ir pradėjo juo
kauti. Gal šio mėnesio gale 
ar kito pradžioje bus atleis
tas iš ligoninės, jei neįvyks 
kokių nepramatytų koroplika 
cijų.
Įl—B—ll 
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KUBA

Diktatorius Bidel Castro pa 
siūlė duoti šimtą savo kalė
jimuose laikomų prieš jo re
voliuciją nusistačiusių kalinių, 
jei Bolivijos prezidentas ati
duotų jam kom. partizanų or
ganizatoriaus «Che» Guevara 
kūną.

Bolivijos prezidentas atsa
kė, kad jis neprekiauja nei 
mirusiųjų lavonais, nei gy
vais žmonėmis, todėl Gueva
ra lavonas pasiliks Bolivi
joje.

DRŪTAI
BRAZILIJA

RADO AUKSO. Rondonijos 
teritorijoje, kur misionieriau 
ja kunigas A. Bendoraitis, ras 
ta aukso išteklių žemėje. Pa 
siųsta valdžios ekspertų ko
misija ištirti, ar tie ištekliai 
dideli. Jau 10 privačių orga
nizacijų pasisiūlė pravesti ty
rimus ir auksą kasti.

RADO GELEŽIES RŪDOS. 
Pará valstijoje rasti dideli 
plotai geležies rūdos. Rūda

SOV. RUSIJA

Komunistų tesmas pasmer
kė keturis jaunesniuosius ra 
šytojus kalėjiman ir sunkiems 
darbams, ir už ką? Kad jie 
drįso protestuoti prieš kitų 
dviejų rašytojų neteisingą 
pasmerkimą (Siniavski) kad 
vienas jų drįso pasiųsti užsie 
nio spaudai jų bylos svarsty
mo, pačių kaltinamųjų ir jų 
liudininkų parodymus, Kitą 
pasmerkė ir už tai, kad jis 
redagavęs ir leidęs slaptą 
žurnalą pačioje Rusijoje,

Šita naujojoj! byla dar la
biau įkaitino jaunąją Sov, Ru 
sijos rašytoji} kartą prieš ko 
munietinės valdžios užmačias 
kostroliuoti žmonių mintis ir 
diktooti, kas ką turi rašyti, 
ar nerašyti, Žodžiu Rusijoje 
vyksta didelis rūgimas ir kaip 
tik pačių komunistų išauklė
tame jaunime. Todėl anks
čiau ar vėliau Rusijoje įvyks 
žymių atmainų.

mišios šeimose

Jau yra vyskupų, kurie les 
džia kunigams laikyti mišias 
žmonių namuose, mažiems ti 
kinčiųjų būreliams. Ar tai 
gimtadienio, ar kieno mirimo 
metinėse susirenka artimieji 
giminės, atvyksta kunigas ir 
atlaiko mišias namie. Žmo
nėms tas labai patinka. Ta 
proga ne vienas pasinaudoja 
nuoširdžiau ir atviriau su ku 
nigu pasitarti, išsiaiškinti ne
aiškius tikėjimo ar doros rei 
kalus, kariais net savo šei
mos bėdas aptarti.

S. Paulo miaste Tėvas Bru 
akas jau du kartu /gavo kar
šia© I o leidimą laikyti šeimo
je mišias.
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Lietuvos Kankiniu Koplyčia Vatikane
SUDARYTAS GARBĖS KOMITETAS

Mažoms, pavergtoms tau
toms tylėjimo laikotarpis pra
ėjo. Kada Afrikoje keliasi 
tamsiausios tautos ir reika
lauja laisvės, kada tamsi, ne 
civilizuota Togos tautelė pa
raduoja su savo nepriklauso
mu paviljonu Pasaulinėje pa
rodoje tarp laisvų didžiųjų 
tautų, maža, herojiška ir di
dinga savo praeitimi lietuvių 
tauta turi teisę prabilti apie 
savo skriaudą ir palaikyti 
gyvą savo tautos vardą.

Kai vysk. Vincentas Briz- 
gys taip neseniai pajudino 
Šiluvos šventovės Washingto
ne Jsteigimo klausimą, daug 
atsirado abejojančių. Šiandien 
kai didingoji šventovė yra 
baigt?, vargu ar atsiras abe
jojančių.

Veržliai, didvyriškai ir su 
gebančiai savo teises išsiko
voti tautai ir Viešpats pade
da, Laimingu sutapimu, vos 
šventovę užbaigus, JAV pre
zidento dukters vestuvės iš
garsino ir mūsų šventovę. Ki
tu atveju vėl amerikiečiai at
spausdino Motinos dienos pro 
ga net 1,000.000 atviručių, ku 
riose buvo atvaizduota skulp. 
V, Kašubos Šiluvos Marija ir 
atitinkami parašai skelbė kas 
ir iš kur.

Atrodo, kad ir Šiluvos, o ne 
Aušros Vartų Marijos parinki
mas išėjo tik į gerą. Washing 
tone, lenkams turint savo kop 
lyčioje Čenstakavos Mariją, 
Aušros Vartų savo pranašu
mu būtų lyg lenkų pamėg
džiojimas, — jų sekimas, lyg 
lietuviai nieko savo origina
laus neturėtų

Dabar pasitaikiusi tokia ge
ra proga prabilti į visą? pa
saulį Vatikane, Aušros Vartų 
Gailestingumo Motina netu
rės jokio palyginimo, nes ien 
kų koplyčia įrengta kukli ir 
paprasta vieno dvasiškio lė 
šomis. O lietuviai turės dvi

skirtingas ir abi labai bran 
gias savo tautos šventoves; 
Šiluvos — Washingtone, Auš 
ros Vartų — Vatikane, pačio 
je krikščionybės širdyje, ku 
rion kasmet suplaukia iš vi 
so pasaulio šimtai tūkstančių 
įvairiausių religijų ir tautų 
žmonių.

Darbo komitetas
Aušros Vartų koplyčiai Ro

mos Šv. Petro bazilikoj įruoš
ti sudarytas Chicagoje darbo 
komitetas. Jį sudaro vysk. 
Vincentas Brizgys, pirminin
kas, kun. Antanas Zakaraus
kas, vicepirminkas, kan. V. 
Zakarauskas, iždininkas, kun. 
Jonas Malin (Malinauskas), iž 
do patarėjas, inž. Pilypas Na
rutis, sesretorius, Seasė Sėmė 
nienė, informacijos vedėja, 
dali. Jonas Pilipauskas, ypa
tingiems reikalams (praktiš
kų reikalų patarėjas), dail. 
Vytautas Jonynas, meno rei
kalų vedėjas, ir prel. V. Min
cevičius, atstovas Romoje.

Savo pirmajame susirikime, 
kuris įvyko lapkričio 28 d., 
komiteto nariai pasiskirstė 
pareigomis.

Koplyčios pavadinimas 
ir adresas

Besvarstant reikšmingiausi© 
ir kartu trumpiausio pavadi
nimo koplyčiai, fondui ir ko
mitetui reikalą, apsistota pri' 
Lietuvos kankinių koplyčios. 
Lietuvos kankinių koplyčios 
komiteto adresas yra: 2701 
W. 68th Street, Chicago, Ill. 
60629. Tel. 476-3970 ir 434- 
6892. Pinigus siųsti.- Lietuvos 
kankinių koplyčios fondo var
du (Lithuanian Martirs Cha
pel Fund) minėtu adresu.

Vysk. V. Brizgys nupasako
jo koplyčios įrengimo stovi. 
Prašyta 8.300 dol. rankpini
gių, sutikta su 5.000, kuriuos 
teko pasiskolinti. Bazilikos

MUS V I IETUVA
administracijos vyskupas pa
žadėjo greitai darbus pradė
ti. Vysk. V. Brizgys pradėjo
tartis su istorikais ir kitais 
žinovais. Koplyčios lubose 
bus taipgi daug erdvės kū
rybai.

Pradėjo plaukti ir pirmosios 
aukos. Vysk. V. Brizgiui pri
siųsta per pora tūkstančių do 
lerių, virš 700 dol. kan. V. Za 
karauskui ir keli šimtai prel. 
Balkonui. Viso susidaro virš 
$3.000.

Jaudina tautiečių gyvas re
agavimas ir jautrūs atsiliepi
mai.- prisiųsti keii svarai (2 
siuntiniai) gintaro iš Lietu
vos, iš Ekvadoro atsiliepė sa
lezietis kun. P. Maskolaitis, 
taipgi iš Argentinos. Lietuvą 
žinia apie šventovę pasiekė 
per Vatikano radiją ir tuo gy 
vai susidomėta.

Garrbės komitetas
Į garbės komitetą pakvies

ti ir jį sudaro kard. Ahtonio 
Samore, vysk C. A. Salatka, 
prel. P. Marcinkus, min, St. 
Lozoraitis, miu. B, Balutis, 
min. S. Girdvainis, Lietuvos 
atstovas J, Kajeckas, A. Gri- 
šonas, charge d,affaires Uru-

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

į. Rezidencija: Raštinė:
visų kavaquitUtíRiza, 204 . 15 de Novembro, 244

i Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

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

gvajuj, Lietuviškų parapijų 
klebonai laisvame pasaulyje, 
lietuvių Marijonų provineio-
las, Pranciškonų provineiolas, 
Jėzuitų provineiolas, Šv. Ka
zimiero Seserų konserų, Jė
zaus Prikryžiuoto Seserų, N 
P. Švenčiausios Marijos Se
serų generalinės vyresnio
sios, Lietuvių organizacijų 
centro valdybų pirmininkai.

Viso pasaulio lietuvius bus 
s.elgiamasi informuoti per 
spaudą ir radiją apie įkūri
mą koplyčios, kurioje visi 
lietuviai kankiniai bylos lais
vajam pasauliui savo tautos 
pavergimo, kančios ir genoci
do tragediją. Istoriniai įvy
kiai, kaip kruvinosios Kražių 
skerdynės, knygnešių pasiau
kojantis herojiškumas, Sibiro 
tremtinių kančios ir tūkstan
čių išvežtųjų 'ergavimas ir 
žuvimas atskleis kitoms tau
toms mūsų tautiečių meilę 
laisvei ir jų heroizmą,

St. S.

IŠ TĖVIŠKĖS SPAUDOS

Atrodo, nieko nepaprasta 
neturėtų atsitikti. Žmogus atė
jo į pirtį ir stojo prie kasos

_____  196g on sausio 19 d 
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į eilę. Kai priešais jį «tov * 
jęs kaimynas jau nusipirko 
talonėlį, staiga atbėgo vaikas
ir pranešė, kad anajam būti
nai reikia grįžti į namus. Kai 
mynas perleidžia talonėlį už 
jo stovėjusiam ir dingsta. Štai 
ir viskas.

— Bilietai negrąžinami ir 
kitam neperleidžiami, — tai 
pastebėjusi, pareiškė talonėlį 
įsigijusiam žmogui kasiainkė. 
— Pirkite naują, šis netinka
mas.

— Kodėl? — nustebo žmo
gus. — Juk įdar juo nepasi 
naudota,

— Bilietas netinkamas, — 
pakartojo kasininkė ir suriku 
si kad tai suktybė, nutempė 
žmogų pas direktorių.

— Talonėlis juk nepanau
dotas, — pabandė žmogus pa
siaiškinti direktoriui, — pa
naudotus talonėlius pirtinin
kas ant vinies užveria, o šis- 
sveikas, šiand en pirktas...

— Nieko nereiškia, — ne
beleido direktorius žmogui nė 
užbaigti. Talonėlis netinka. 
Pirkit naują. Su šiuo į pirtį 
neleisiu.

— Nusipirksiu naują, — nu 
sileido žmogus. Bet tas pats 
mano kaimynas dažnai nuper 
ka man bilietą į kiną, į tea
trą ir bilietas nesugenda, kon
trolierius priima be egzami
no. Malonėkite duoti knygą.

— Ką ,eu ja darysite? — iš
plėtė akis direktorius.

— Įrašysiu pageidavimą.
— Hm, - nuleido akis di

rektorius. — Knygos tuo tar
pu nėra. Na, prašau į pirtį.

— O kaip su talonėliu?
— Talonėlis galioja, gera , 

kurį turite.
Taigi, už ką žmogus gavo 

papildomą dušą? Ar tokie du
šai Vilniaus pirty Nr. 3 dau
giau kam suteikiami?

Kodėl žmogus, sėdintis ANA 
PUS langelio, jaučia malonu
mą žeminti kitą žmogų? Gal 
tai noras įrodyti savo prana
šumą, gal elementarios kultu 
ros stoka...

P. Kondrotas
Iš «Švyturio» 67/13

Gintarė Banaitytė-IVaškienė

baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)

NAKTIS GIRIOJE

Vieta, išsirinktoji nakvynei, 
patogi. Maža aikštelė, apsup
ta iš pietų pusės krūmokšnių, 
o iš šiaurės ir rytų — tankių 
pušaičių, sudaro tarytum jau
kų kambarėlį. Vidurys apžė
lęs neaukšta žole. Bus Žval
gui užkrimsti. Staiga žirgas 
šnervėmis ima gaudyti orą ir 
pradeda prunkšti. Berniukas 
įsiklauso. Nieko įtartino ne
girdėti. Bet žirgu jis pasitiki. 
Žvalgas turi stiprią uoslę ir 
nujautimą. Prieina Audrys 
prie* jo ir apkabina kaklą. 
Žirgas, lengvai žvilgtelėjęs, 
pamosavęs galva, pradeda ei
ti. Audrys seka. Netoliese nuo 
nakvynei pasirinktos vietos 
jiedu prieina siaurą vandens 
juostą, bevinguriuojančią tarp 
išraustų pušies šaknų.

Berniukas labai ištroškęs, 
bet atsimena, kad geras ka
rys pirma žirgą pagirdo, o tik 
tada pats geria. Priveda Žvai 
gą, ir šis godžiai siurbia tyrą 
permatomą vandenį. Audrys 
pasilenkęs rieškučiomis pasi- 
semia gaivinančio gėrimo.

— Troškulį numalšinome, 
bet kaip bus su maistu? — 
garsiai sušneka jis.

Kad būtų drąsiau, nutaria 
kalbėtis su Žvalgu. Žirgas, ta 
rytum supratęs kiekvieną žo
dį, pritariamai mosuoja gal
va Audrys atsimena — me
džioklės išvakarėse jie visi 
sėdėjo pilies kieme aplink 
laužą. Vyrai pasakojosi me
džioklės nuotykius. O tėtis, 
atsisukęs į Audrį, tarė: «At
mink, sūnau, jei paklysi ka
da ar šiaip girioje turėsi nak
voti, maisto pasirūpink prieš 
sutemstant. Kai paukščiai su

tupia į lizdus, žvėreliai sulen 
da į olas, nieko nebesume- 
džiosi.»

Berniukas pažiūri į dangų 
ir nutaria, kad netrukus sau
lė turėtų leistis kažkur toli, 
už debesų, už miškų ir ka - 
nų. Žvalgą pririša prie ųušai- 
tės, basiima lanką, strėles ir 
nužingsniuoja. Slenka pama
žu, šį kartą gerai įsidėmėda
mas kryptį, kad nepasimestų 
su žirgu.

Kaip tik tuo metu ore pas
klinda paukščių balsai. Tra
liuoja, ulbauja, tirlena, čiul
ba, dudena iš visų pusių. Tai 
paukšteliai gieda saulei labą- 
nakt, nujausdami saulės lai
dą, nors būtų ji ir. pilkiau. 
siais debesimis apsigaubusi.

Dar kiek laiko tarp medžių 
šakų aidi paukščių sodri gies
mė. Paskui pradeda tilti. Pir 
mieji miegaliai užsnūsta. Pra 
sideda naktinių ūbavimai.

Kaip tyčia — nė vieno žvė
relio. Kur visi kiškiai dingo? 
Taiko kelis kartus Audrys į 
medžių šakas, gal kliudys ko
kį paukštelį. Bet veltui. Pavė

lavau, nusimena. O alkis dar 
stipriau suspaudžia vidurius, 
Kad nors koks nususęs kiš
kis pasipainiotų, — net pyk
telia berniukas.

Štai sujuda tamsi jaunos 
pušies šaka. Audrys, ilgai ne
galvojęs, pasiunčia ta krypti
mi strėlę. Nieko gera — ir 
nebesitiki. Gal dar kokią vo
veraitę... Bet kaip jis nustem 
ba, kai iš tamsios aukštumos 
žemėn plepteiia sparnus iš
skėtęs kurtinys.

Audrys dar ne visai tikras, 
ar čia kurtinys, ar koks kitas 
milžinas. Kurtinių vyrai neme 
džioja. Sako, mėsa kieta, ne
skani. Ir jis kurtinius tik 
skrendančius yra matęs. Pri
eina artyn. Paukštis jau ne
gyvas. Snapas pravertas, lyg 
pagalbos šauktųsi. Tamsiai 
pilka nugara, sparnai. Krūti
nė žalsvai mėlyna. Gražus, 
bet nevalgomas.

Gaila jam šio didingo paukš 
čio, nušauto visai be reika
lo. Išsitraukia strėlės kotą iš 
kurtinio krūtinės, Geležies 
smaigalys likęs paukštyje. Au 

drys iš krepšelio išsiima kitą 
ir užmauna ant koto. Patuk- 
sena j pušies kamieną, kad 
stipriau laikytųsi.

Bet Audriui nelemta ką nors 
geriau šį vakarą sumedžioti. 
Dar kiek pavaikščiojęs, nu
gąsdintas apuoko, grįžta prie 
nušauto kurtinio.

— Ką gi, pabandysiu šio 
skanėsto, — ramina save per 
ašaras. — Geriau neskani ir 
kieta mėsa negu jokios.

Žvalgas neramiai prunkš
čia, karpo ausimis, koja sa
manas kasa. Jam be Audrio 
neramu. Pamatęs grįžtant ber 
niuką su glėbiu sausų šakų 
ir kurtiniu, jis linksmai nusi
žvengia.

Audrys pameta šakas ant 
žemės ir nueina dar daugiau 
jųjų pasirinkti. Nors eina tik 
šakų, o ne medžioti, bet pa
siima ir lanką su strėlėmis 
esant vienam girioje, pravar
tu visada turėti ginklą. Ką 
gali žinoti, gal kur vilkas ar 
šernas tyko? Ir taip jis pasi
žada nesiskirti girioje su 
lanku. (Bus daugiau)
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Bendruomenės atnaujinimas
INŽ. ZENONAS BAÚELIS

Vykstančios mūsų visuome 
nėję negerovės paskatino ne
nuoramas atnaujinti Bendruo
menės sąjūdį. Susidariusiam 
reorganizaciniam komitetui te 
ko rūpintis atgauti visuome
nės pasitikėjimą, pažadinti 
Bendruomenės priešininkų slo 
pinamą Bendruomenės sąmo
nę bei paskatinti lietuvius da 
lyvauti Tarybos rinkimuose.

Šiandien jau turime naują 
Lietuvių Bendruomenės Bra
zilijos Krašto Tarybą. Bet ji 
yra Bendruomenės rūmų tik
tai pamatai. Iš maždaug 7—8 
tūkstančių balsuoti teisę tu
rinčių S. Paulo lietuvių, tary 
bos rinkimuose dalyvavo tik 
360. Tai parodo jog daugu
ma senųjų rinkikų dar neat
gavo pasitikėjimo vadovais ir 
kad lietuvių masei lietuvybei 
pažadinti dar teks ^padėti di
delių pastangų. Daugumos lie 
tuvių prikalbsimas įsiregis
truoti Bendruomenėn irgi bū
tų dar lik tos Bendruomenės 
rūmų apipavidalinimas. Tų 
Bendruomenės 'ūmų vidus 
turės būti užpildytas tautinės 
kultūros, kovos už tautos lais 
vę ir nepriklausomybę, išei
vių moralinės ir medžiaginės 
paramos papuošalais, Tai yra 
didžiuliai darbai. Jiems iš
rinktoji Taryba su pasikvies
tais talkininkais turės pašvęs
ti savo jėgas ir laiką. Tam 
reikalingi ir dideli ištekliai. 
Tuos galima sukelti masiniai 
sutelkiant narius.

Nuolatiniai registra
toriai

Nariams Bendruomenėn re
gistruoti galėtų būti suorga
nizuotas nuolatinis registrato
rių būrelis, kuris Tarybos nu
rodomos ir jos aprūpintos re
gistracijos taisyklėmis galėtų 
lankyti lietuvius namuose, pa 
aiškinti jiems Bendruomenės 
tikslus ir naudą ir taip laimė 
ti juos lietuviškiems reika
lams.

Paruosti žmones
Tarybos rinkiminės komisi

jos patyrimas parodė, kad 
daugis lietuvių, dėl įvairių 
priežasčių, atsisakė registru© 
tis, nors Bendruomenės idė
jai nėra prieliški. Todėl rei
kia juos paruoša palankiai

MŪSŲ LIETUVA

priimti registratorius, išklau
syti jų paaiškinimų, įsiregis
truoti nariais, neatsisakyti mo 
keti nors mažą Tarybos nus
tatytą solidarumo įnašą, ir> 
kas gali, prisiimti atsakingas 
pareigas.

Augant registruotų narių 
skaičiui augs ir bendruome
nės dvasiniai bei medžiagi
niai turtai. Jų ugdymas turė
tų būti pradėtas tuojau pat ir 
lygiagrečiai su registracija. 
Nudelsiant dvasinės bei me
džiaginės mūsų kultūros ug
dymą Bendruomenė vėl su 
smuktų.

Darbo pasisekimo ir tau 
tos turto apsaugos są

lygos
Naująją Bendruomenės Tà 

rybą sudaro savanoriai visuo 
menininkai. Joje nėra Ben
druomenės sąjūdžio priešų 

'bei jai nepalankių. Todėl nė
ra ko bijoti, kad darbas gale 
tų nesisekti. Bet vaisingas 
darbas gali būti tik tada, kai 
visi pasišventę dirba, t.y. tvar 
kingai lanko posėdžius, neat
sisako uždedamų darbų ir pa 
reigų, prisiimtas pareigas są
žiningai pildo.

Vieni išrinktieji organai ste 
buklų padaryti negali, jei na
riai visuomenininkai bus tik 
stebėtojų eilėse ir lietuvių 
masė laikysis visiškai pasy
viai. Kaip šeimos gerovė pa
siekiama tik visiems jos na
riams triūsiant, taip ir Ben
druomenės visuotina pažanga 
pasiekiama tik visiems jos na 
riams bendradarbiaujant ir su 
sikiausant savo tarpe. Talkon 
žmones įtraukti galina tiktai 
pęr vieningą viešąją nuomo
nę. Jai susidaryti didžiausia 
kliūtimi šiandien pas mus yra 
pažiūrų skirtumas dėl teisių 
į Mookos mokyklos patalpas 
bei jų panaudojimo tikslingu
mą. Pažiūroms išlyginti tektų 
atsisakyti sąmoningų ir įtai
gotų egoistinių tikslų. Juk S. 
Paulo lietuvių mokyklos buvo 
pastatytos lietuvių tautos iš
tekliais visai lietuvių koloni
jai. Sąjunga buvo sukurta 
tuos turtus atstovauti bei gad. 
ministruoti, e tikruoju esmi
niu jų savininku statytojai 
laikė visą lietuvių bendruo

menę. Sąjunga yra dirbtinė 
organizacija,; įsteigta anuo 
metu, kai apie Bendruomenės 
organizaciją niekas nė nesva 
jojo, ir pati tauta negalėjo 
svetimoje valstybėje tvarkyti 
savo turtus.

Karo metu Sąjunga, kurio 
je konsulas turėjo veto teisę, 
vistik sugebėjo didelę dalį 
tautos turto išparduoti ir ligi 
šiol besikeičiančios jos vado
vybės niekam nedavė atsis
kaitymo, kas, kada ir kiek to 
turto gavo, bei už ką. Nūdie
nė Sąjunga, jau be veto tei
sių, turto saugumui garanti
jos nebesudaro, nes ji atsto
vauja tik mažytę lietuvių gru 
pę. Bendruomenės Taryba 
iiandien, nors legaliai atsto
vauja ir nedidelį lietuvių skai 
čių, bet ji turi teisę kalbėti 
visos lietuvių kolonijos var
du, nes rinkimams buvo kvie 
čiami ir galėjo dalyvauti visi 
lietuviai, neišskiriant ir Są
jungos narių. Nėra abejonių, 
kad trumpu laiku Bendruome
nės registruotų narių skaičius 
žymiai padidės, o Sąjunga vi
sada liks klubinio pobūdžio 
rinktinių lietuvių organizaci
ja. Kokia nors grupė, būre
lis, organizacija ar išeivių par 
Uja tik tada turi teisę elgtis 
su namais, salėmis ir kitu 
turtu kaip jiems patinka, kai 
yra patys savo lėšomis tą 
turtą įsigiję. Bet kai turtas 
įgytas visos lietuvių visuome
nės pastangomis, darbu ir au 
komis, tai jo tvarkymą turėtų 
kontroliuoti pati visuomenė, 
f> ne kuri maža grupelė. To
dėl yra tikrai keista, kad da
bar atsitiktinė Sąjungos vado
vybė, besilaikanti demagogija 
suagituoto būrelio pritarimu, 
skelbiasi visos lietuvių ben
druomenės turto vieninteliu 
savininku ir jo gynėju nuo 
pačios bendruomenės, kuri 
neva norinti savo turtą jėzui
tų ordinui atiduoti. Dabartinė 
Sąjunga į tą turtą teturi tiek 
teisių, kiek jai tenka tęsti 
bėdos sąlygose (karo metuj 
jai patikėtą to turto adminis
travimą bei atstovavimą. Pa
liekant tuo tarpu tą bėdos me 
tu užvestą tvarką, išrinktoji 
B-nės Taryba turėtų rūpintis 
liet. b-nės turto saugumu 

ir panaudojimu lie
tuvybės reikalams. Ateityje gi 
Bendruomenė turėtų turtą pe
rimti ir jį tvarkyti su J.L. B- 
nės Centro bei diplomatijos 
Tarnybos vadovybių žinia.

(Bus daugiau)

AMERIKOS DŽAZO MUZIKA.
1) Pasirodė beveik vionu metu įvairiose krašto dalyse ir urmu apskrido pasaulį. Be 

os centras ir Amerikoje yra New Orleans.
2) Net grįžtant iš laidotuvių orkestrai ėmė groti džazo melodijas.
3) Pirmas «džazo» orkestras laikomas Broliu Buddy Bolden kapelija, 1893 metais.

Dešine koja
Taigi, pradėjome metus de

šine koja. Tikėkimės, kad nau 
jo entuziazmo ir (toliau nes
tigs mūsų veikėjams.

Kai visai neseniai buvo ru0: 
šlami L. Bendruomenės rinki-* 
mai, dauguma abejojo jų pa
sisekimu. Man teko balsuoti 
V. Anastacio lietuvių mokyk
loje. Nuėjau, Salė švari, pa
ruošta. Jaukiai paruoštas sta
lelis, o simpatiška lietuvaitė 
priima balsuotojus. Aplinkui 
kėdės ir staliukai. Galima 
atsisėsti, ramiai pagalvoti, pa 
rinkti. Taip pat čia užpildo 
mi ir blankai. Balsuotojai ra 
miai šnekučiuojasi, atlikę ei 
vilinę pareigą. Pagalvoju, ro 
dos vakar tai buvo.

O žiūrėk jau valdyba iš
rinkta, pasidalinta pareigo
mis. Štai Naujų Metų vos pir

I šventųjų eiles
Per paskutinio tūkstančio 

metų laikotarpį vos penki po 
piežiai pateko į šventųjų ei
les. Tai tikrai nedidelis skai 
čius per tokį laiko tarpą. 
Štai jų vardai: Leonas IX, ku 
rio gyvenimas prabėgo važi
nėjant po visą Europą ir ska
tinant prie minties, kad Šv. 
Sostas turi nepriklausyti nuo 
didžiųjų valios. Kitas buvo 
Gregorijus VI, stiprus ir 
energingas tiesos karys. Gar
sus jo posakis prieš mirtį: 
«Mylėjau tiesą, neapkenčiau 
apgavystės ir dėl to dabar 
mirštu čia, tremtyje». O Ce
lestinas V-SÍ8 net pasitraukė 
iš popiežiaus pareigų iš nu
sižeminimo ir norėdamas at
gauti ramybę atsiskyrėlio gy
venime. Pijus VI net fanatiš
kai kovojęs prieš erezijas «ug 
nimi ir kalaviju». Atrodo, kad 
jo dėka ir įtaka buvo laimė
tas garsusis Lepanto mūšis. 
Mums kiek artimesnis Pijus 
X kovo o su modernizmu ir 
jo klaidomis, nurodydamas 
katalikams, kad negali jie 
likti neutralūs politiniuose rei
kaluose.

Tikimasi, kad ir Pijus XII 
ir Jonas XXII! seks altoriaus 
nemirštamos garbės keliu. 
Aišku, dar daug laiko praeis. 
Popiežiaus gyvenimas yra vi
siems matomas, jų klaidos ar 
pasisekimai atrodo daugiau 
reikšmės turintys. Jų moralė

M6S m sausio 19 â

moji savaitė, o jau tariamasi 
bendromis jėgomis ruošti va
sario 16-tos minėjimą. Visos 
draugijos pritaria, visi kimba 
į darbą. Menininkams ateina 
karštos dienos. Reikalas sku 
bus, laiko nedaug. Tačiau, jei 
ir toliau tokio entuziazmo ne 
truks, rezultatai bus matomi 
anksčiau, negu buvo tikėtasi. 
Gana pesimizmo, Nauji Metai 
— nauji lapai.

Kitur lietuviai rašo savo 
veikimo metraščius. O pas 
mus dar nežinau, ar ir šie 
met «Mūsų Lietuvos» redakto 
rius bent saetrauktinai mums 
primins, ką mes veikėme per
nai. O sekančiais metais šiuo 
laiku, tai tikrai bus ką rašy
ti. Nujautimas? Manau, kad 
neklysta.

A. D. P.

gali būti pavyzdžiu ištisoms 
tautoms, kaip jų klaidos gali 
sukelti nepataisomas erezijas. 
Kuo didesnės pareigos, kuo 
sunkesnė užduotis, tuo dides
nė atsakomybė.

Kas neatsimena popiežiaus 
Pijaus XII veiklos karo pabė 
gėlius globojant. Ir mūsų tau
tiečių daug kas maitinosi jo 
dalinamu maistu ar rėdėsi jo 
surinktais drabužiais. O apie 
Jono XXIII pradėtą moderni- 
nimo darbą, atsinaujinimo d va 
šią K. Bažnyčioje kalba ir ne 
tikintieji. Kokie pasikeitimai 
ir kiek jaunos energijos šių 
dienų liturgijoje! Ir tame ke
lyje, sunkaus darbo pareigo
se jų asmens šventumas ne
buvo užmirštas. Ir čia kaip 
tik glūdi visa esmė: didybė 
ir šventumas.

Alfonsas
liMMBĮ

Gruodžio 18 Šiauliuose bu
vo atžymėta aktorės Potenci
jos Pinkauskaitės 70 metų am 
žiaus sukaktis Buvo vaidina
ma S. Čiurlionienės komedija 
«Pinigėliai», kurioje sukaktu
vininkė atliko Normantienės 
vaidmenį. P. Pinkauskaitė Lie. 
tuvos teatruose dirbo nuo 
1919 metų ^Tautos teatre, Vii 
kolaky, nuo 1931 m. ŠiauJiuo 
se, vėliau, Klaipėdoj, paskui 
vėl Šiauliuose.

(ELTA)
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Stovykla... stovykla
Nevieną jaunuolį jau baimė ima, kaip čia 

bus bu lietuvių kalba. Stovykla, girdi, arti. Rei
kės lietuviškai kalbėti, o čia tas liežuvis nesi
verčia taip, kaip norėtųsi.

Aišku, dabar lyg ir vėloka ką nors išmokti, 
bet nevėlu pradėti. Stovyklos aplinka daug pa
dės. Ten jaunimas susitiks nev’en pašokti ir pa
dainuoti, o ir pasikalbėti jiems svarbiomis temo
mis. Jie moka rasti bendras kalbas ir nugalėti 
mums nenugalimas kliūtis. Pagaliau ir mes vie
na kartą buvome jauni. Negi kam paslaptis, kad 
svajojame pasaulį nustebinti. Yra jauaimui cha
rakteringa turėti daug entuziazmo. Be jo jauni
mas — ne jaunimas. Kartais gal nerealus atro
do, nes gyvena ateities svajonėmis Bet ateitis 
ir yra jo rankose.

Bet šalia entuziazmo reikia ir vyresniųjų 
patirties ir paramos. Atsiranda, kad ir labai rea 
Ii jaunųjų apgyvendinimo problema. Čia vyres
niųjų niekas neturėtų atsisakyti jei jaunimas 
belsis į kieno duris fkelioms dienoms apsistoti. 
Vienas pas vieną, kitas pas kitą, niekam nebus 
per sunku. O bus geriausia proga pažinti jauną
ją kartą iš arčiau, sužinoti kaip galvoja mūsų 
atžalynas, atvykęs iš kitų Kraštų, rasikalbėti ir 
išgirsti jų svajas.

0 gal kieno širdis tiek suminkštės ir suras 
kur giliai paslėptą vieną kitą kruzeirą. Stovykla 
bus linksmesnė ir jos dalyviams ir tiems, kurie 
prie jos pasisekimo medžiaginiai prisidėjo.

Tautiečiai, daug daiktų laikas nuneša. Neiš- 
gelbėsime nuo laiko grėsmės nė mūsų sunkiai 
uždirbto kruzeiro. Jei tačiau jį būsime pasidali
nę su mūsų atžala — jaunimu, ramiai galėsime 
laukti šviesesnio rytojaus ir mūsų lietuvių kolo
nijai.

A. D. P.

Laisvė
TIHAMĖR TOTH

Turbūt nėra nė vieno kito žodžio, kuris 
taip labai žavėtų jaunimą, kaip žodis «laisvė». 
Laisvai augti! Laisvai vystytis! Laisvai gyventi! 
Instinktyvus ilgesys traukia jaunuolius į laisvę. 
Tad jeigu tas ilgesys yra instinktyvus, matyti, 
Kūrėjas juo norėjo pasiekti kurį nors aukštesnį 
tikslą. Jaunuoliško veržimosi į laisvę prasmė ne 
ta yra, kad jaunieji pertraukų metų keltų di
džiausią triukšmą arba galėtų ardyti mokyklos 
tvarką. Jo prasmė yra visai kitokia; nugalėti vi 
sa, kas tik pastoja kelią mūsų vystymuisi.

Užtikrinti... issivystyma
Veržimasis į laisvę turi tau užtikrinti tinka

mą sielos išsivystymą. Todėl turi kovoti ne prieš 
tvarką (nes tai būtų sauvaliavimas), bet priešąis 
tras, prieš visa tai, kas trukdo tau auklėti būdą. 
Tad jei auklėjimasis reikalautų ko nors ir nema 
lonaus, nesipriešink tams, nes ir vynuogėms rei- 
reikią kieto ramsčio, kad kekės galėtų prinokti.

Ar laisve akla?
Kiekvienas noras pats savyje yra aklas. Ak 

las todėl yra ir laisvės noras. Ir kai tik jis išsi 
veržia iš po proto valdžios, tiesiog traukte trau
kia žmogų i pražūtį. Juk kiekvieną dieną mes

Kam širdi davei?
MAIRONIS

Kam man tu, Viešpatie, davei 
Tą karštą širdį vien kentėti? 
Kodėl aš negaliu blaivai, 
Šaltai kaip dauguma žiūrėti?

Norėčiau lygiai aš visus 
Prispaust prie degančios krūtinės, 
O balsas sąžinės garsus 
Man sielą griaužia bekankinęs!

Išplėsk man širdį kruvinai, 
Kad jos negundintų ta žemė, 
Kur vienos kovos, kur sapnai, 
Galų gale, tik kančią lemia.

Mergaitėms
GAMTOS IR TAVO GROŽIS

STASYS YLA

Vicount Grey sako;
— Iš visų gyvenimo džiaugsmų, kurie gau

bia žmogų, nieko nėra didesnio ir labiau gaivi
nančio mūsų jausmus, kaip žemės grožis. Stebėk 
jį ir tave apgaubs nuostabus žavesys.

Gamta yra nuostabi ne tik pavasarį ar va
sarą, kada viskas lapoja, žaliuoja, žydi. Graži ir 
rudenį, kada rausta ir krinta lapai, palikdami 
vienišus, apnuogintus medžius. Žiemą jums gra
žina sniegas puriais krituliais arba lediniais kris 
talais. Sniegas tartum pasakos raštai apkloja vi
są žemę.

Neišsakomi būna mūsų įspūdžiai, kuriuos 
parsinešame iš miško ir laukų. Jei pažiūrėtum 
tada į veidrodį, matytum, kaip veidas pagražėja 
ir akys pasidaro žvalios, džiugios. Gamtos didy
bė ir laisvė mums kažką dovanoja. Sakyčiau, 
dovanoja dalį savo grožio, kuris toks spalvin
gas ir tyras

(Iš «Moderni mergaitė-)

galime pastebėti kaip žūsta daugelis jaunuolių, 
pasekę klaidingu laisvės supratimu. Pastūmėtas 
į klaidingą kelią noras traukia juos kartu su 
savim, klaidingai apšviesdamas blogus dalykus 
ir aptemdydamas tuos, kurie sielos auklėjimui 
yra būtinai reikalingi. Tą pačią mintį pareiškė ir 
vienas mokinys, rašydamas savo draugui; «Nuo 
tada, kai tėvelis man leido rūkyti, — aš nerū
kau, tai man jau nepatinka!» Štai laisvės noro

* iškreipimas.

Laisvė kam...
Jaunuolio amžiuje didžiausias kiekvieno troš 

kūnas būti laisvam ir nepriklausomam! Gerai! Bet 
to nori taip pat tėvai ir auklėtojai. Reikia tik juos 
suprasti ir su jais bendradarbiauti. Bet, deja, taip 
daro tik mažuma. Daugelis nori būti laisvi ir 
tiek, nežiūrėdami, kad jie prie to dar nėra priau 
gę. Nepriklausomybę jie supranta, kaip netvar
ką, kaip išsilavinimą iš kiekvieno įsakymo, bet 
ne kaip pastovumą, kuris duoda jėgos laisvės ir 
valdžios, kuris suvaldo instinkto iškrypimus.

Kuriuo būdu reikia auklėti tą vidinę neprf 
klausomybę? Jei auklėtojų įsakymuose nematyti 
savo laisvės varžymo, jei juos vykdysi nemurmė
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damas, kaip daugelis daro 
jei svetimos valios įvykdymą 
pavartosi kaip priemone nu
galėti savo paviršutiniškumui 
— tu tikrai būsi radęs geriau 
šių būdų auklėti tai vidinei 
nepriklausomybei. Nes kas 
įsakymų laikosi net ir smulk
menose, tas tikrai dirba savo 
sielos laisvei. Sena lotyniška 
patarlė sako: «Dievui tarnau
ti, reiškia viešpatautai».

Išsiauklėjimo idealas
Katalikiškasis auklėjimo ide 

alas yra tiek kūniškai, tiek 
dvasiškai išlavintas jaunuolis. 
Mūsų akyse kūnas yra lygiai 
taip šventas, kaip ir siela- 

Juk jis mums yra paties Kūrėjo duotas, jis yra 
Dievo Sūnaus Įsikūnijimu pašvęstas. Mes tiki
me, kad ir kūnas dalyvaus amžinojo gyvenimo 
džiaugsmuose arba kentėjimuose.

Kūnas kaSalikybei nėra kažkoks velnio pa
daras. Ji nieku būdu nenori kūno silpninti ar ma 
tinti. Bet kūnas turi būti klusnus darbininkas di- - 
džiųjų idealų tarnyboje. Šį dalyką religija tau 
griežtai įsako, bet tuo anaiptol ji nevaržo lais
vės; priešingai, tuo ji tik padeda tavo sielai pa
kilti aukščiau medžiagos ir tapti kūno valdove.

«Juk ir vynuogę tik tamrišame, kad ji užuot 
žeme šliaužus, linksmai pakiltų į šviesų aukštį» 
(Weber) — sako poetas. Sveikas kūnas, stipri 
siela, kuri galėtų didelius darbus iškęsti, apsi- 
svarstymas ir uolumas — štai koki turi būti tą 
vo idealai.

Kas Tave Jaudina
SVORIS BLOGIAU UŽ VISKĄ

STASYS YLA

Kitoms padeda mamos. Apskaičiuoja kalori
jas kaip vaistinėje, pagal metus. Matyt, labiau 
mokytos, o gal daugiau susirūpinusios savo du
kromis. Kitos padeda savo vaikam, o tu žinokis! 
Priešingai, dar reikia gintis nuo siūlomų sriubų, 
pyragaičių, ledų.

Ko tau gėdytis, jei esi truputį stambesnė? 
Ar visos turi atrodyti kaip artistės, modistės? 
Dar tau anksti, liaukis!

Mama nesupranta. Tie dalykai jai nesvar
bu. Ji negirdi ką draugės sako. Kartais nieko 
nesako, tik pažvelgia, ir žinai kodėl. Vengia ta
vęs gatvėj, nenori su tavim niekur važiuoti.

Ne kompleksija, bet komplesas
Mama vis kartoja, kad dar nėra komplek

sijos. Jei būtų 20—30 svarų. Kitoms juda visi 
žonai, banguoja — tikra kompleksija.

Gera paguoda! Tau dar ne kompleksija, bet 
jau netoli komplekso. Pradedi savęs neapkęsti- 
Baugu nusivilkti megztinį apsiaustą. Blogiausia 
svečiuos, prie kitų žmonių. Sėdi kamputyje ir ty 
Ii, kad kiti nekreiptų į tave dėmesio nepastebė
tų tų 10 svarų, Niekas kitas nesvarbu!

— Vabalas galvoj! — pasakytų mama Ji 
kartą taip pasakė. Girdi, yra mergaičių, kurios 
ima viso bijoti. Kodėl? O gi dėl spuogelio ant 
nosies ar žando. Atrodo, kad visas pasaulis jį 
mato, Tik tą spuogelį...

Mamos moka «paguosti»! Bet aš nenorėčiau 
kad mano mano mama pradėtų mane varyti iš 
proto kaip Ritą. Jos mama neleidžia akinių dė
vėti. Sako, į ką panašu tavo amžiuje! Akiniai ga 
dina išvaizdą, par žmonės pagalvos, kad tu trum 
paregė!

Vargšė Ritą-juk ji tikrai trumparegė. Mot 
na tai žino, bet ką žmonės pagalvos! Mergaitė- 
nusiėmė akinius ir bludinėja gatve lyg per mig 
lą. Dar kada stulpą pabučiuos.

! Kartais negalima tų motinų suprasti. Ga 
jos ko kito siėkia? Tur būt Ritos mama galvoja: 
mergaitė nesidairys, kur nereikia, ueįsižioplins 
kokio bernioko veidą. O gal priešingai — kad

(pabaiga 5 pusi.)
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pabaiga iš 4 pusi.) 

berniokam geriau patiktųl
Ką manoji galvoja? Gal jai 

atrodo «vabalas gaivoj» blo
gesnis dalykas už spuogelį 
ar 10 svarų? Tikrai kad blo
ga — neduoda ramybės, grau 
žiasi kažkur giliai, pikčiau 
negu nuodėmė sąžinėje. Jei 
negalvotum, būtų geriau. Bet 
kas iš mergaičių negalvoja? 
Kiekviena kuo 'nors «serga» 
ir visos — dėl savo grožio.

ŽAIDIMAS

Susirinkus didesniam bū
reliui jaunimo gali kilti pro 
blema, kaip užimti, kad ne
nuobodžiautų. Pobūvio ren
gėjai gali prasimanyti viso 
kių žaidimų svečiams užim
ti. Tokiais savo išradingais 
žaidimais yra atsižymėję 
skautai. Kartas nuo karto 
dėsim jaunimo skyriun žai
dimų pavyzdžių.

Aklieji jieškotojai
Žaidėjų skaičius.- 3—7. Am

žius — bet koks. Žaidimo vie 
ta: salėje ar kambaryje. Žai 
dimas lavina ausį.

Dviems, trims, keturiems 
žaidėjams užrišamos akys. Ne 
toli jų žaidimo vedėjas palei 
džia iš rankos ant grindų ke 
lis sukabintus raktus, Aklieji 
žaidėjai apsisuka dukart ant 
vienos kojos ir iš ausies turi 
spėti, kur nukrito raktai, ir 
juos rasti. Laimi pirmas ra
dęs raktus. Jis į savo vietą 
pakviečia naują, Žaidimas ga 
Ii būti tol, kol visi bus ieško
ję raktų. Žaidėjai neužrišto- 
mis akimis pe-spėja žaidėjus 
užrištomis akimis, kad jie ne- 
atsimuštų į sieną

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. st Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai> 

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

Legaeion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

MŪSŲ LIETUVA u _ __ __  _____________
J

Garažus Lietuvos vaizdelis.

Kieno garbei tarnauja

Lietuvos vardą, kardą, kaip 
vėliavą, nešame! — sudekla- 
mavo Vilniuje net sportinin
kams skirtas laikraštis lapkri 
čio 7, revoliucijos jubiliejinių 
iškilmių kulminacinę dieną.

Deklamacijų rusų revoliuci 
jos garbei, ypač pastarosio
mis 1967 metų savaitėmis, bu 
vo tiršta iki šleikštumą. Jų 
įkyrumą didino dar ir blogai 
paslėptas - ar gal kaikieno 
ir tyčia neslepiamas veidmai- 
ningumas. Štai ir toji Sporto 
deklamacija apie Lietuvos var 
do nešimą: girdi, Lietuvos 
vardo nešimą: girdi, Lietuvos 
sportininkai (suprask, rusų 
bolševikų globojami) dalyva
vo jau kone visose didžiosio
se sporto arenose, tarptauti
nėse varžybose, ir pasiekė 
tenai garbingų laimėsimų, — 
jei netikit, tai štai eilė nuo
traukų! Ir tikrai, nuotraukos 
liudija lietuvių sportininkų da 
lyvavimo tarptautinėse varžy
bose faktus, bet taip pat liu
dija ir kokią vėliavą jie te
nai turėjo nešti: ant sportiniu

ko krūtinės uždėtas «CCCP» 
antspaudas (rusiškos raidės, 
skaitomos, kaip «SS R»). Nė
ra — ir niekad nebuvo tarp
tautiniuose pasirodymuose ru 
sų valdymo laikais nebuvo 
lietuviams progos pasirodyti 
savo vardu, Mažesnieji propa 
gandininkai deklamuoja apie 
tuos dalyvavimus, kartodami, 
kad ten «mes, lietuviai», ten 
«Lietuva žygiuoja», — bent 
tuo stengiasi apmaldyti ne
kantraujantį repasitenkinimą 
primestu svetimu antspaudu 
ir laurų (taip pat ir ragų) au 
ginimu rusų bolševikų klikos 
diktatūrai. Bet didesnieji de
klamatoriai net ir to dirbti
nio raminimo nepripažįsta, 
Tą pačią lapkričio 7-tąją, kai 
Sportas šūktelėjo apie «Lietu 
vos vardo nešimą», kiti Vil
niaus dienraščiai skelbė vaka 
rykščiai pasakytą Sniečkaus 
prakalbą, kurioj tasai dekla
mavo visai ką kita. Tasai vėl 
kartojo savo seną giesmelę, 
kad komunistų partija «ryž
tingai kovoja prieš vietinin- 
kiškumo, nacionalinio ribotu
mo nu talkas ir tendenci-
jas».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMÀCÍ CAKK1EÍ2I lI>4
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Ruai Dine Buaaro, 795 a 835 
Telefones: |51-4819 e 51-2223

SÃO PAUL©Caixa Postai 3967

Apie spalio mėnesį Kaune 
įvykusias varžybas dėl Sovie 
tų, Sąjungos čempionato (kur 
pirmą vietą laimėjo Kauno 
«Žalgirio» moterų komanda) 
kauniškiu sportininkų vadovai 
rašo, kad Kauno žiūrovai įžei 
dęx varžybose dalyvavusias 
rusų komandas. Kauniškes 
rankininkes (komandoj vien 
lietuvaitės) publika gražiai pa 
laikiusi, bet, sako, «nepavydė 
tinoje padėtyje atsidūrė mū
sų varžovės. Jų pasirodymą 
aikštėje nemaža žiūrovų daž 
nai sutikdavo ir atakas paly
dėdavo švilpimu. Nepagarbos 
zenitas buvo pasiektas per le 
miamas moterų bei vyrų rung 
tynęs ir netgi per iškilmingą 
pirmenybių uždarymą.

Rungtynes rodė televizija, 
ir tai, kas buvo matoma, di
džiai nepatiko rusams žiūro
vams. Maskvoj jau esą svare 
tomą, «ar verta apskritai skir 
ti stambias visasąjungines var 
žybas ir ar tikslinga čia vyk
dyti 1968 metų kovo mėnesį 
numatytą šalies pirmenybių 
pirmąjį turą»...

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELiNA: 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, Tel. 51-4011,

p®81 S

TĖVAI JĖZUITAS: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263
- LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, J URGE GARš 
KA, Rua Oratorio, 3893, 
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 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi' 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiką) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

Išpažintys čia klausome) 
kasdieną prieš mišias,

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

Jaçana klierikų kopi. 8,3® vai 
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,3® valų
Moinho Velho 11,30 vaL,
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j
Vila Bonilha 10,30 vai.

*V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

^Lietuvių radio valandélf 
«A voz da Lituania» yra tran; 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB 
PLATINKITE VIS 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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JAUNIME, DALYVAUK SAVU STOVYKLOJE!

WA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

Jaunimas registruotis studi 
jų savaitėn ir stovyklon gali 
šiose viet >se: Vila Zelina kle 
bonijoje, fone 63-5375; Moko
je pas Tėvus Jėzuitus, fone 
92-2263; Vila Anastacio pas 
Albertą Penkauską; Tautų 
Parque pas Danutę Šukytę. 
Fone 46-2337.

Stovykla prasidės sausio 27 
d, ir tęsis iki Vasario 4 d.

Acampamento ACM. Repre
sa Billings.

JAUNIMAS TELEVIZIJOS 
PROGRAMOJ

Šį sekmadienį, 19,29 vai. 
TV Canal 7 dalyvaus studijų 
dtenų ir stovyklos organizato
rių atstovai ir aiškins suvažia 
mo tikslus.

Argentinos lietuvių jaunimo 
atstovai, viso 37, atvyks 27 
d. sausio ryte 6 va!. Atvyks
tančių sąrašą talpinsime se
kančiame «ML» numeryje.

VYKSTANČIŲ STOVYKLON 
DĖMESIUI

Sausio mėn. 21 d., šį sek
madienį, 16' vai. prašomi visi 
susirinkti į Jaunimo Namus 
pasitarti stovyklon vykimo rei 
kalais.

♦♦♦
Pirmadieni (sausio 15) posė 

džiavo vasario 16 minėjimo 
komitetas. Jo pirmininkas J. 
Bagdžius pranešė, jog jau 
gauta minėjimui salė «Teatro 
Popular Artur Azevedo, Mo
koje, prie pat Paes de Bar

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647 

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

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

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

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

Atende-se com hora marcada
DR; JONAS NICIPORCÍUKAS

Cirurgião. Dentista
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X
Consultor!®: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206$

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ros avenidos, kur jau yra bu
vęs ne vienas lietuvių paren
gimas. Minėjimas bus vasa
rio 11. Prasidės 15 valandą. 
Visi, kurie norės patekti sa- 
lėn turės gauti pakvietimus. 
Be pakvietimų salės šeiminiu 
kai nė vieno neįleis vidun. 
Pakvietimus bus galima gau
ti minėjimo dieną prie salės 
durų. Jie nieko nekainuos.

Kodėl neišdalinami pakvie
timai iš anksto pav. Zelinoje, 
Mookoje ir kitur, norintiems 
ateiti? Todėl, kad jau keletą 
kartų patirta, jog nemažai pa 
siėmusių pakvietimus neatei
na ir jiems skirtos vietos lie
ka tuščios, o lauke prie du. 
rų stovį žmonės negali Įeiti 
vidun. Tik atsiminkime, jog 
ta p atsitiko per UI PA L kon
gresą. Kiek žmonių pyko, kad 
negalėjo patekti Teatro Mu
nicipal vidun, kai salėje bu
vo nemažai tuščių vietų. To
dėl nusistatyta pakvietimus 
duoti prieš įeinant salėn pa
čią minėjimo dieną. Pirma 
atėjusieji gaus bilietus (nuo 
14 valandos) ir tik tada ne
bebus galima jų gauti, kai 
bus visi išdalinti, 
u—n Üãõmiii

Zelinos parapijos Komite
tas kviečia Jus dalyvauti 
smagiame «šurum — burum» 
su šokiais sausio 21 dieną 16 
valandą Šv. Mykolo Arkange- 
lo gimnazijos salėje, R. Cam
pos Novos, 19,

Gros geras «The Mexican 
Boys» orkestrą,s

Petnas eis bažnyčios dar
bų užbaigimui.

AGUA RAZA

Sausio 8 staiga mirė namie
A. A. PETRAS MIKALKÉNAS

Buvo gimęs 190® m. sausio 
mėn. 8 d. Kilęs iš Rokiškio

Šio numerio GARBĖS LEIDĖJAS
yra p. JUSTINAS BAIBOKASŪ
Jis turi geležinių durų dirbtuvę Parque da Moóca, 

Rua Camé, 773, deda naujas, sutaiso senas. Jis mielai re
mia lietuviškus reikalus ir visada yra matomas Mookos mo
kykloje vykstančiuose parengimuose.

Jam nuoširdus ačiū ir geriausi linkėjimai darbe!
«Mūsų Lietuvos» Administracija

Sausio 11 palaidotas Quarta 
Parada kapinėse.

Liko liūdinti žmona Kons
tancija, duktė Genė, žentas 
Kostas Meškelė, sūnus Jo
nas, marti Nijolė (Pupienytė) 
ir anūkai: Edsonas, Edna ir 
Liliana. ( 
n—maw h 
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«Aušros» choro valdyba la
bai prašo visus savo narius 
iki Vasario )6 labai uoliai ir 
sąžiningai lankytis choro re
peticijose. Reikia baigti gerai 
nušlifuoti lietuviškąsias mišias 
ir keletą labai gražių, kiek 
sūnkesnių dainų. Pasilsėsim 
po Vasario 16 minėjimo. Re
peticijos vyksta kiekvieno 
šeštadienio vakarą lygiai 19 
valandą. Chorui reikalinga 
daugiau sopranų; altų ir teno
rų, labai geriems bosams at
sverti. Kviečiame prisidėti vi- 
visų, kas mėgstate lietuvišką 
dainą ir smagią lietuvišką 
kompaniją.

NUSILAUŽĖ KOJĄ

Angelė Šileikienė krito ant 
gatvės ir nusilaužė virš kau
liuko kairiąją koją, nuvežta į 
šv. Elenos ligoninę. Jaa įdė
jo į gipsą ir parvežė namo 
Rua Emboaęava, 245, -arque 
da Mooca. J’ Maldos apašta
lavimo narė. Laukia atsilan
kant savo draugių.

Tėvas Jonas Bruzikas pus
antros savaitės darbavosi Rio 
de Janeiro mieste ir apylin
kėse, lankydamas «Mūsų Lie
tuvos» skaitytojus. Visi užsi
sakė laikraštį šiems metams, 
atsirado ir garbės leidėjų, ku 
rie surašyti kitoje vietoje- 
Žmonės sakė, kad laikraštis 
jiems patinka, Kitame nume
ryje duosime T. Bružiko įspū 
džius, lankant Rio de Janeiro 
lietuvius

J. Bružikas. S J.

Dr. VictorP edro Saūlytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodóntia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

UžsimoKėjo už «Mūsų Lie
tuvą po 10,00 n. cr. A. Dani- 
lienė, Dr. Saūlytis, K. Musnic 
kis, H. Lazdauskas, S. Pakal
nis, A. Jočis, K. Lipas, S. Šer 
mukšnis.
II—n 
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PADĖKA RIO DE JANEIRO 
LIETUVIAMS

• Mūsų Lietuvos» administra 
toriui Jonui Bružikui, S. J. 
atsilankius, visi Rio ir apylin
kių lietuviai maloniai jį priė
mė, vaišino ir atsinaujino lai
kraščio prenumeratą, o kai 
kas ir naujai užsisakė.

Už tai administratorius yra 
labai dėkingas.

«Mūsų Lietuvos» Garbės 
Leidėjais tapo: Kazys Gaulia, 
Antanas Gaulia, inž, Kazys 
Audenis ir Stasys Jurgutis su 
žmona, įnešdami po 60,00 nėr. 
Už laikraštį užsimokėjo po 
40.00 ncr. Helena Boeeker, po 
25 ncr. Vad. Radzevičius, po 
20 ncr. Juozas Asbaras, Sta
sys Strimaitis, Ernestas Pet
raitis, po 15 ner< Gražina Bo- 
leckis, Pranas Ziezis, Bronius 
Kilas (jis užrašė savo sese- 
rei Teresei Šešelgienei), Alek 
Saikauskas, po fio ncr. Ant. 
Madastavičius, VI. Vyčas, Sta
sys Vyčas, Jonas Zaidys, Al. 
Suveizda, kun. Aldo Tama
šauskas, Pr, Dutkus, Lncia 
Dutkus. Stasys Dutkus, Fela 
Tudrej, Pr. Sinkevičius, Vi. 
Čepaitis, Ant. Girnius, Vyt. 
Petronis, Ign. Dubauskas, Juo 
zas Augis, kun. Mečislovas 
Valiukevičius, Rapolas Savic
kas, Alfonsas Pauliukonis, Ro 
mualdas Gaulia, Uršulė 
Gaulienė, Juozas Lapinskas, 
Leonas Adomavičius, Vilius 
Štaudė, Julė Tumonis, Vincas 
Borisevičius, Angeia Vyčaitė 
Laurero, Stasys Alaburda, Bi
rutė Kutkaitė Silva, Romas 
Broniusz, Ferdinandas Feife 
ris, Antanas Aeksandravi. 
čius, Genovaitė Smirnov, Jo
nas Stasė Kumpis, po 7 ncr. 
Pranė Telskienė, po 5 ncr 
O. Pinkus ir J. Stasiulevičis.

Dar kartą visiems ačiū.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

JAUNUOLIAI RENGIASI

Kiek jaunuolių atvažiuos iš 
Rio de Janeiro į rengiamą 
stovyklą São Paulo apylinkė
je, sunku pasakyti. Aš užre
gistravau 7, bet kai kurie tu
ri kovoti su kliūtimis, nes vie 
no pareigos neleidžia, kito 
egzaminai, trečio finansai, bet 
visi nori ir įdomaujasi jauni
mo stovykla. Ypač kai pasa
kai, jog atvyks iš Argentinos 
apie 30 jaunuolių, iš Urugva 
jaus ir kitų kraštų, o iš anos 
Amerikos net specialus sto
vyklos vedėjas Antanas Sau- 
laitis. Tikėkimės, kad tomis 
dienomis, nuo sausio 27 iki 
vasario 4 dd. bus gražus ir 
malonus oras.;

J. B.

DIDELĖ ALF. PAULIUKONIO
PADĖKA

Neturiu žodžių, kuriais ga
lėčiau padėkoti Rio de Janei 
ro lietuviams už man suteik
tą moralinę ir materialinę pa 
galbą po sunkios operacijos, 
kai mąn amputavo ir antrąją 
koją.

Mano ypatinga padėka Pra
nui Zieziui, kuris Vytauto Pe
tronio padedamas apvažinėjo 
išsimėčiusias po platųjį Rio 
de Janeiro miestą ir apylin
kes lietuviškas šeimas ir su
rinko stambiomis ir smulkes
nėmis sumomis, kiek kas ga
lėjo, man taip reikalingą pa
galbą

Teatlygina brangiems orga- " 
nizatoriams ir mieliems auko 
tojams gerasis Dievas.

Dėkingas Alfonsas 
Pauliukonis

ii—an 
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Sportininkai Vilniuje vėl 
skundžiasi, kad sporto sąly 
gomis «rūpinasi» gana keis 
tai. (Sportinio veikimo sąly 
gų rūpinimas, kaip ir viskas 
bolševikinėj santvarkoj, yra 
valdinių įstaigų kompeten
cija).

Šiuo atveju skundžiasi dė 
ledo rutulio sporto ugdymo 
sąlygų. Nei Vilniuje, nei ki
tur Lietuvoje nėra dirbtinio 
ledo aikštelių. Ir net šalčiams 
užėjus biurokratai neprisiren
gia užlieti vandeniu čiuoži
mui skirtų aikščių. Tad ledo 
rutulio sportininkai treniruo
tis vyksta į,.. Minską!

Priekaištauja, kad visi kai
mynai — latviai, estai, gudai 
— jau išmokę įsirengti dirb
tinio ledo aikštes. Tik Lietu
voj dar likusi tokia sala, kur 
«Ledo rutulys be leno».

« (ELTA)
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