
Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės seimas New Yorke
SEIME DALYVAVO 89 ATSTOVAI. JAUNIMO MOTORKADA.

IŠKILMINGAS POSĖDIS,’APDOVANOTI MEDALIAIS

Pasauliu Lietuvių Bendruo
menės 3-jo seimo atstovai, 
posėdžiavę New Yorke rug- 
piūčio 30 -rugsėjo 1, naujam 
penkmečiui išsirinko naują 
valdyba. Balsuoti buvo prista 
tyti du pągrindiniai sąraš i
— iš New Yorko ir Cie velan
do atstovų. Banuyta siūlyti ir 
daugiau sąrašų, bet jie nepra 
ėjo. New Yorko sąraše siūly
ta.- V. Alksninis, B Bieliukas, 
V. Bražėnas, A. Budreckis, 
E. Čekienė, V. Čižiūnas, K. 
Mikias, A. Mažeika, J. Rūte
nis, J. utiklorius, kan. v Za
karauskas. Siaptu balsavimu 
už Cievelando sąrašą pasisa
kė 62, už New Yorką = 21, 
susilaikė 1, nebalsavo 5.

Iš Cievelando sąraše esan
čių 20 kandidatų snnkta ši 
valdyba: J. óaéiü aš 69 bal 
sai, St. Barzdukas 64, H. 
Brazaitis — 64, A. Butkus — 
69, A. G iliušis 50, A. Kli
mas 61, M. Lenkauskienė
— 57, V. Majauskas — 52, A. 
Rinkūuas - 62. Kandidatai: 
A. LaiKūnae 18, A. Nasvy- 
tis — 17. Tam pačiam sąraše 
dar siūlyta, bet neišrinkta: Z. 
Daili ka, J. Damušis, N Kers 
nausKaitė, . Karalių-, A. 
Padienius, P. Razgaitis, J. 
Smetona, K. Kasakaitis, J. 
Daugėla.

Senio išvakarėse, rugpjū
čio 29, Statler Hilton viešbu
ty, kur vyko visi seimo posė
džiai, suruoštas diplomatijos 
šefo ministério St. Lozoraičio 
ir seimo atstovų pagerbimo 
ir susipažinimo pobūvis. Min. 
St. Lozoraitis pasveikintas 70 
m. amžiaus sukakties proga.

Rugpiūčie 30, penktadienį, 
10 vai. ryto pradedami darbo 
posėdžiai. Atidarė seimo ren
gimo komiteto ir LB New 
Yorko apygardos pirmininkas 
A. Vakselis. Pa tebėjęs, kad 
nors jam šiame seime ir ne
duotas balsas, jis su apygar
dos valdyba nutaręs seimo 
rengimo darbą tęsti ir išbaig
ti iki iki galo.

Seimą pasveikino Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu
tis ir PLB pirm. J. Bačiūnas. 
V. Leskaitienei pradėjus ir vi 
tiem pritariant sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Po prel. 
J. Balkūno invokacijos pa
gerbti mirusieji ir išklausyta 
V. Jonuškaitės-Leakaitienės 
pritaikyta deklamacija

PREZIDIUMAS

Buvusios valdybos pirm. J.

Bačiūnas duoda žodį Arvydui 
Barzd'ikui — pristatyti seimo 
reguliamina, kurį paruošė 
Barzdukas, V. Kamantas ir 
dr. V. Majauskas. Čia ir pra
sidėjo sunkumai bei taip il
gai varginę reikalavimai «dėl 
tvarkos», Dar neturima pre
zidiumo, o siūloma balsuoti 
reguliamino klausimu. Kiek 
yra turinčių teisę balsuoti?

J. Bačiūnas pasiūlo prezi
diumą: dr. P. Lukoševičius 
— pirm., o 6 kraštų LB pir
mininkus seimo vicepirminin
kais: JAV — B. Nainys, Aus
tralijos — S. Narušis, Prancū
zijos — kum J. Petrošius, Ka 
nados — A. Rinktinas, Vokie- 
tijoa — K, Valiūnas, Venezue 
los — V. Venckus. Jie pakai
tom ir pirmininką o Seimui. 
Sekretoriauti pakviesto* D. 
Tallat Kelpšaitė, dr. M. Ra
monienė ir . Skripkutė.

SVEIKiNiMAl

Seimą žodžiu sveikino mi- 
nisteris St. Lozoraitis, Vliko 
p rm. dr. K. J. Valiūnas, Lais 
vės komiteto ir lietuvių dele
gacijos pavergtų tautų seimo 
pirm, v Sidzikauską , Lietu
vių gydytojų dr-jos pirm, dr-
H. Brazaitis, Alto pirm, inž, 
E. Bartkus estų organizacijų 
atstovai, Lietuvių Fondo var
du — dr. A. Razma, Argent! 
nos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos vardu E. 
Riseiienė.

KAS BALSUOJA

Sprendžiant balsuojančių 
skaičių, teko apsvarstyti bu
vusios PLB valdybos narių 
balsavimo teisę. LB konstitu
cijos 5 ir )8 paragrafai tą tei
sę nurodo prieštaraujančiai. 
Nesant konstitucijoje reika
laujamos seimo atstovų dau
gumos, negalima konstituci
jos pakeisti. Apsiribota nuta
rimu tik šiam seimui — bu
vusios valdybos nariam leisti 
balsuoti.

Po p etų vėl grįžta prie re 
guliamino priėmimo. Siūloma
me projekte kalbėtojai randa 
prasilenkimų su konstitucija. 
Pasiūlomas naujas, daug trum 
pesnis projektas, bet galuti
nai atsisakoma abiejų.

PRANEŠIMAI

Priėmus darbų tvarką ir 
sudarius mandatų, kontrolės, 
nominacijų ir rezoliucijų ko
misijas, išklausyta PLB valdy 
bos narių pranešimų, 
pranešimų tekstai seimo ats
tovam ir spaudai buvo išsiun 

tinėti anksčiau arba išdalyti 
seimo metu. Todėl asmeniš
kai pačiame seime buvo pa
tiektos i»k santraukos. Prane
šimus darė pirm. J. Bač.ū- 
nas, vykd, vicepirm. s. Barz
dukas, žd. J. Staniškis Kultu 
rus tarybos pirm prof. Puzi
nas, vicepirm. informacijai ir 
jaunimui V. Kamantas, Po ne

A- _ ilgų diskusijų apie oraneši- 
mus išklausyti Vliko pirm, 
dr. K. J. Valiūno paskaita 
«Laisvinimo kova ir politinės 
perspektyvos».

Penktadienio vakaras buvo 
skirtas literatūros ir kameri
nės muzikos koncertui.

Šeš adienį, rugpjūčio 31, iš
klausyta įvairių kraštų bend
ruomenių pranešimai. Argen 
tina — J ozas Mikalčius, An
glija — Jaras Alkis, Auswali 
ja — Simas Narušis, Brazilija 
— Regina Braslauskaitė, JAV 
—• Bronius Nainys, Kanada 
— Antanas Rinkūnas.

Kraštų bendruomenių atsto
vų pranešimus laikinai nutrau 
kus, išklausyta St. Lozorai
čio, Jr., paskaita «Okupuotos 
Lietuvos padėtis ir išeivija»- 
Po neilgų diskusijų perskaity, 
ti H. Humphrey, R. Nixono 
J. Kajecko, vysk. V. Brizgio 
D. Rusk ir N. Rockefeller 
sveikinimai, prisiųsti raštu, 
Seimą taip pat raštu sveiki
no dar apie 50 asmenų ir or
ganizacijų.

Po sveikinimų tęsiami kraš 
tų atstovų pranešimai: Ko
lumbija Laima Ralytė, Pran 
eūzija kuo. J. Petrošius. 
Urugvajus -- kun. P. Daugiu 
tis. Šveicarija — ita Garba- 
čiauskaitė, Venezuela — V. 
Venckus, Vokietija J. K. 
Valiūnas, Italija St. Lozorai
tis, Jr., Naujoji Zelandija — 
M. Cibu skis.

JAUNIMO MOTORKADA

Šiam seimo posėdžiui vyks
tant, New Yorko gatvėmis va
žiavo jaunimo sekcijos suor. 
gamzuota motorkada, pasi
puošusi antikomunistiniais ir 
Lietuvai laisvės reikalaujan
čiais šūkiais. Trim autobu
sais sei no atstovai ir svečiai 
iš viešbučio buvo nuvežti į 
bu v. pasaulinės parodos New 
Yorko paviljoną jaunimo ma
nifestacijai. Lietuvių ir ame
rikiečių svečių dalyvavo apie. 
350. Po A. Vaškelio atidary
mo žodžio įnešta 50 lietuviš
kų vėliavų, 22 laisvai plevė
suojančios ir 28 perrištos juo
dais kaspinais - simbolizuo
jančios laisvės ir okupacijos 
metus. Po JAV ir Lietuvos 
himnų ir kun. J. Pakalniškio 
sukalbėtos invokacijos vėlia
vos išneštos. Pagrindiniu die
nos kalbėtoju buvo V. Bražė- 

Mūsų ei
lė». Apsisprendimo momentas 
ateinąs visom tautom, o da-

Pilni nas. Kalbėjo tema

I

Lietuvos Laisves Kovos Metai

bar kaip tik mūsų eilė — lai
kas apsispręsti laisvės kovai. 
Nenuleisti kultūrinio ar poli
tinio aspekto. Bet pakelti §vi- 
są rąstą, kad kurs galas ne
sivilktų ir nekhudytų. Bosto
no, Naujorko ir Waterburio 
tautinių šokių grupės bendrai 
vadovaujant J, Matulaitienei, 
pašoko Gyvatarą ir Subatėlę.

Motorkados plakatam pre
mijuoti komisijos pirm. Jur
gis Juodis su nariais L. Vir
bicku ir Z. Juriu premijas 
paskyrė, pirmą — Gintarui 
Karosui iš Bostono, antrą — 
Antanui Liutkui iš Waterbu
rio, trečią — Lyvijai Garsie- 
nei iš Watertovn. Tos pačios 
grupės vėl bendrai pašoko 
Kepurinę Kadrilių Pakelta- 
kojį, Laadytinį, Manifestacija 
baigta A. Sperausko padėkos 
žodžiu.

KIEK ATSTOVŲ

Grįžus į viešbu’į išklausy
ta mandatų komisijos praneši 
mo prieš va dybos rinkimus, 
Iš 112 turėjusių teisę daly vau 
ti seime dalyvavo 89, Argen
tina 4 atstovai, Australija — 
5, Brazilija - l, Anglija —•
1, Italija - 1, JAV— 44, Ka
nada — 13, Kolumbija 2, 
Prancūzija — 1, Urugvajus
— 1, Vokietija 4, Venezue 
lą — 2, Naujoji Zelandija —
2, Šveicarija 1 ir JAV cen 
tro valdyba 7.

Šeštadienio vakarą įvyko 
iškilmingas banketas su šo
kiais, o sekmadienio rytą pa
maldos Naujorko šv. atriko 
katedroje. Mišias aukojo vys 
kūpąs V. Brizgys, o pamoks
lą pasakė jėzuitų provincijo
las tėvas Gediminas Kijaus- 
kas.

Rugsėjo 1 sekmadienį, tuoj 
po vidudienio tęsiami seimo 
posėdžiai, Kontrolės Komisija
— É. Riseiienė, tėv. A, Berna 
toms ir Ant. Krausas - pra
nešė, kad buv. vaidybos kny
gas ir sąskaitas rado pilnoje 
tvarkoje.

Rezoliucijų komisija bandė 
suderinti gausiai pris atytus 
projektus. Kai kurios rezoliu
cijos papildytos, bet galutinė 
redakcija ir išlyginimas pa
vesta naujai valdybai.

IŠKILMINGOJI PABAIGA

Vos išklausius Antano Rin- 
kūno paskaitos «Išeivijos kul
tūros ir švjetimo rūpesčiai», 
prasidėjo ir baigiamasis iškil
mingas seimo posėdis. Po vė
liavų įnešimo ir himnų dr. K. 
Keblys skaitė paskatą «Vals
tybingumas ir tautiškumas».

PLB5 Kultūros Tarybos pirm, 
prof. J. Puzinas priminė, kad 
grožiihės ir naudojamės savų 
kultūrininkų vaisiais, bet re
tas kuris sugeba už tai padė
koti ir pagerbti kultūros įkvė 
pėjus. Prisimenam juos tik 
kokioj amžiaus sukakty ar 
mirties proga. Sumanyta juos 
pagerbti ir šio seimo metu.. 
Dsug būtų tokių pagerbčiau, 
bet simboliškai pasirinkta ve

teranai, sulaukę 70 m. am
žiaus. Prf. J. Puzino iškviesti:

mokslo žmonės: Martynas 
Anyzas, Charles Chase Čeka- 
navičius, Stasys Dirmantas, 
Juozas Eretas, Ignas Končius? 
Konstantinas Regelis, Juozas 
Rauktys, Antanas Rukulža, 
Vladas Stanka, kun. Juozas 
Venckus:

rašytojai: Juoze Augustaity- 
tė - Vaičiūnienė, Marija Aukš 
taitė, Antanas Giedrius, Kazys 
S Karpius, Nadas Rastepis, 
Juozas Švaistas - Balčiūnas, 
kan. Mykolas Vaitkus;

dailininkai: Adomas Galdi 
kas, Mikas Šileikis, Adomag 
Varnas;

muzikai: Aleksandras Alek 
sis, leksandras Kutkus Juo 
zas Žilevičius:

laikraštininkai: Pijus Grigai 
tis, Jonas Kacdeiis, Stasys Mi- 
chelsonas, Jackus Sonda, Leo 
nardas Šimutis, Jonas Vilkai
tis, Matas Zujus;

teatralai: Arlauskaitė • Mik 
šiene, Stasys Pilka;

kultūros mecenatai: Juozas 
Bačiūnus, prel. Pranciškus Ju 
ras, prel. Juozas Karalius, prel 
Konstantinas Vasys;

visuomeninkai: prel. Ignas 
Albavičius, Marija Arlauskai
tė, Magdalena Galdikienė, Do
mas Jasaitis, prel. Mykolas 
Krupavičius, Balys Matulioniš 
Jonas Matulionis, Stasys Raš
tikis, Antanas Rėklaitis. Vac
lovas Sidzikauskas, Rapolas 
Skipitis, Jonas Šlepetys, Albi
nas Trečiokas.

iš š ų išvardytų salėje buvu 
šiem buvo įteikti PLB išleisti 
auksiniai ženkleliai. Seime nė 
daiyvavusiem bus pasiųsti 
paštu.

MEDALIAI

Lietuvių Fondo atstovai — 
dr. A. Razina d r. G, Balu kas 
ir A. Rėklaitis Fondo išleis 
tus medalius įteikė nusipeiniu 
šiem LB veikėjam: Juozui Ra
čiūnui, prel. Jonui Balkonui, 
Stasiui Barzdukui, Jonui Šle
pečiui, Simui Naručiui, Broniui 
Nainiui, Kun. Jonui Petrošiui, 
Antanui Rinkūnui, Kęstučiui
J. Valiūnui, *ladui Venckui.

PLB valdybos skelbtą lietu
viškos jaunimo giesmės kon
kursą laimėjusiam Bernardui 
Brazdžioniui 100 d oi. premiją 
įteikė J. Bačiūnas.

TESTAMENTINĖ STIPENDIJA

Milda Lenkauskienė prane
šė, kad pagal dr. Dominikos 
Kesiūnaitės testamentą paskir 
ta 1,000 dol. stipendija lietuviš 
kam jaunimui — lituanistikai 
ugdyti,'

Dr. A. Butkus iš visų seimo 
nutarimų perskaitė da — apie 
santykiavimą su pavergtu krag 
tų ir kreipimąsi į visus lais
vus lietuvius, kviečiant juos 
įsijungti į bendrą tėvynės lais 
vinimo darbą.

(pabaiga'6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė .
M.Mažvydo bibliótek..
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Miestas, Kuris Primena Kauna
WATERBURIS SU LIETUVIŠKA MOKYKLA, 

BAŽNYČIA, SPAUDOS KIOSKU

Waterburis yra bene lietu
viškiausias miestas visoje 
Connecticut valstybėje. Jei pa 
tekši į jį raitytais keliais iš 
rytų pusės, pasijusi lyg bū
tum Kaune, Viduryje — slė
nis, upė, iš abiejų šonų — 
krantai. Trūksta tik radijo 
stiebų, tik Laisvės alėjos. 
Šiaip čia jau visko rasi su 
kaupu,

TELEFONŲ KNYGOJE

Ta lietevių gausa praside
da nuo telefono būdelės Su
manai paskambinti pažįsta
mam. Čiumpi telefonų knygą 
ir. brol, ką ten randi! Lietu
viai. Knygos pirmoji ir pasku 
tinė pavardė lietuviška. Kur 
verti, vis sutinki žemaičius, 
aukštaičius ir dzūkus.

Kadaise čia lietuvių buvo 
dar daugiau. Ištisi kvartalai 
kalbėjo tik lietuviškai.

ŠLAITO STEBUKLĄ5

Būdami kuklūs, lietuviai ne 
sikūrė miesto centre, bet su
sirado vietą už upelio, kalno 
atšlaitėje. Tai p vadinamam Bro 
okline. Žmogui, atvykusiam iš 
Brooklyn©, N. Y., čia beveik 
kaip sava vieta.

^rieš daugel metų čia įsi
kūrė lietuviai, pasistatė savo 
šv. Juozapo parapijos bažny 
čią, didžiulę salę, mokyklą. 
Kai Lietuvoje buvo caro jun
gas, kai siautėjo žandarai, jau 
čia, laisvės krašte, buvo lie
tuviška mokykla. Tai liudija 
į pamatus iškirstos raidės 
«Švento Juozapo lietuvių mo
kykla 1912».

Ar tai ne stebuklas, kad be 
raščiai, baudžiavų ir pries

paudos nuvargiirti lietuviai 
čia susirinkę statė ir kūrė, 
mokėsi, trokšdami būti serais 
lietuviais, prisidėti prie atsta
tomos Lietuvos.

Čia ilgai darbavosi kun. J. 
Valantiejus, didelis patriotas 
ir lietuvis. Jis didžiavosi sa
le, kur viršum durų lyg į ko
kį muziejų įeinant, padarytas 
didelis Vytis.

Dabar Čia veikia kun. K. 
Gradeckas. Pasitaikė jam kle 
bonauti reformų laikais. Tai 
šalia didelių statybų, kurias 
jis atliko, visokių remontų, 
pertvarkė ir bažnyčią, pritai
kydamas prie naujųlų liturgi
jos reikalavimų. Išmokėję jis 
ir dideles skolas. Bet statyba 
nesibaigia.

SUDIE, MOKYKLĖLE

Kai šaltą dieną lankiau Wa 
terbu j, draugas lyg sušilti 
užvedė į senąją mokyklą. Jis 
tarė man, kad ji bus nu
griauta, Nebereikalinga. Pa
senus,

Tikrai, kai ten vaikštai ir 
dairais, daug metų sudėta į 
jos vamzdžius, langus, duris. 
Mokykla datuota 1912 me- 
taiš. Lietuviams ji tarnavo 55 
metus. >

Jei prakalbėtų tie seni laip
tai, suolai, ką jie pasakytų. 
K ek daug šią mokyklą lan
kiusių vėliau buvo kariai, ko 
vojo visuose frontuose, žuvo, 
kad laisvė būtų gyva, čia ka 
daise, kai buvo atkuriama 
Lietuva, kilo sąjūdis — suda
ryti lietuvių kariuomenės da
linį ir jį pasiųsti į Lietuvą. 
Tie vyrai čia būriavosi, bet 
niekas jų neišleido.

_________ MUS (J t ÍETUV/

Čia daug kambarių, kur po
sėdžiavo lietuviškos organiza 
cijos. Ten jų archyvą’, proto 
kolai. Visa praeitis tenai. Kiek 
čia surengta vakarienių, pas
kaitų, diskusijų...

Dabar — atsigyvenę ir pa
senę. Nugriauti!

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS

Į mokyklą įeinant, dešinėje 
pusėje stovi lietuviškas Kry
žius, kurį bene 1951 metais 
pastatė meistras Juozas Am- 
brozaitis. Tada jis buvo nese
niai atvažiavęs į šį kraštą. 
Dabar jis didelis meistras, tu
ri dirbtuves, kur pilna maši 
nų. Jos piauna medį, dolerį, 
žmogų. Jos ir namus stato. Ir 
nesuspėja statyti ir statyti.

Ir tam kryžiui tikriausiai 
dienos suskaitytos Kur dings 
jis vienas našlaitis, kai mo 
kyklą nugriaus.

NAIKINA LIETUVIUS

Niekas netikėjo, kad kas 

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Kezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
’ no 14,00 ik’ 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
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

palies šią stiprią lietuvių ko 
loniją. Bet kartą išsiliejo upė, 
Tai buvo bene 1953 ar 54 me 
tais. Upė buvo labai pikta ir 
staiga pakilusi apsėmė daug 
lietuvių namų. Žuvo daug 
žmonių, žuvo ir keliolika lie
tuvių,

Šią negandą ilgai liudija 
apgriauti namai, liudijo prisi
minimų pamaldos už miru
sius.

Paskui atėjo žmonės su ni- 
velyrais ir išmatavo, apskai
čiavo per šias vietas įvesti 
didelius kelius.

Dabar ant aukštų iškeltų 
ranku stovi dideli keliai. Ga
li važiuoti, kur tik nori. Gali 
sukti į miestą, gali ir tiesiai 
išvažiuoti. Net pasidžiaugsi 
tais keliais, jų sankryža, kur 
susipina bent kelios lin jos, 
Bet kas iš to, kad po tais 
plieniniais balkiais nebeliko 
lietuviškų namų. Viskas iš
griauta iki pamatų. Ten, kur 
buvo namas prie namo, du-
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rys prie durų su lietuvišku 
žodžiu, su krautuvėle, dabar 
— tik žolė, akmuo, šiukšly
nas.

Tokie išgriauti plotą!, eina 
beveik iki pat lietuviškos baž 
nyčios. Vienas blokas belikęs 
prie bažnyčios nepaliestas. Šia 
blokas kaip kokia siena sau
go bažnyčią ir visą lietuviš
ko gyvenimo centrą.

KNYGNEŠYS

Priešais bažnyčią yra Spau 
dos kioskas, įkurtas prieš de
šimt metų. Čia pilna lietuviš
kų knygų, laikraščių, plokšte
lių. Vargu kur kitur išsilaikė 
tiek ilgai lietuviškai knygy
nas.

Tai nenuilstamo Viktoro 
Vaitkaus triūsas. Jis pats bu
vęs aktorius, čia, Water būry
je, rengęs vaidinimus, didelis 
kultūros puoselėtojas. Jis ir 
atsidėjo lietuviškos knygos 
pla inimui.

Tai mūsų laikų knygnešys, 
kur šalia knygų dar sutelkė 
įvairių rankdarbių odos išdir 
binių, gintarų, nudarė ir vo
kiškos spaudos kampelį, nes 
čia užeina ir vokiečių ir mie. 
lai perka vokiškus žurnalus 
bei laikraščius.

Per dieną visus reikalus 
tvarko pats šeimininkas, po
piet, kai išeina į darbą, kios
ką perima ;o malonios ir sim 
patingos dukros. (Tikiu, kad 
tuo metu daugiau į krautuvę 
užeina1) Šeštadieniais ir sek
madieniais čia judėjimas ne
mažas.

jei paklausi ^šeimininką, 
kaip eina lietuviškos knygos, 
jis nusijuoks ir pasakys; jos 
neina, jos stovi lentynose 
Taip, lietuviška knyga labai 
mažai perkama. Tik keli ją 
perka, skaito, o daugumą —

(pabaiga 5 pusi.)

Gintarė Banatytė-lVaškienė

Laltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Išėjus iš tankumyno, Kin
tas duoda ženklą sustoti. Čia 
reikės skirtis į du būrius. Iš 
lopais debesuoto dangaus ga
lima įspėti, jog po vidur
nakčio.

— Ar visi turite po titnagą 
ir pinčių? Ugnį įskelti rei
kės greitai, prie kiekvienos 
angos. O tada - telaimins 
Praamžius. Primenu — tie 
belaisviai Mindaugui reikalin 
gi. Tad nežudykite, nors Ir 
man pačiam delnai niežti, 
prisiminus Vaivorą, — įsakinė 
ja Pruto rikis.

Audrys eina su tėčio bū
riu, o Gendrutis prisideda 
prie Prūtiškių ir Vaišvilko. 
Abu berniukai jau anksčiau 
nutarę, kad taip įdomiau. 
Gaus skirtingų įspūdžių ir tu
rės ką vienas kitam pasa
koti.

Striūbo būriui teks apeiti 
barsukų landynes iš kairio
sios pusės. Draugužis labai 
ryžtingai verčiasi priekin; net 
sunku jį išlaikyti.

— Kad tik neužkauktų, — 
sušnabžda Audrys.

- Rodos nealkanas. Ir ne 
mėnesiena, — sklaido jo abe
jones Skomantas.

— Pagaliau jei ir užkauk
tų... Ar nėra girioje vilkų?

Dabar jie prieina kalvutę, 
aukštesnę už visas kitas. Jos 
statokas šlaite s barsukų iš
knaisiotas.

— Tai čia ir bus. Išsiskirs- 
tysime po vyrą prie kiekvie
nos angos. Prūtiškiai užeis iš 
kitos pusės. Tu, Audry, — su 
manim, — duoda paskutinius 
įsakymus savo vyrams Sko
mantas.

Audrys su tėčiu priselina 
prie numatytos angos, ir Sko
mantas pradeda titnagu skel
ti ugnį. Uždegtą pintį prikiša 
prie atsinešto sauso kuro — 
samanų, sudžiūvusių lapų, sà. 
kų ir įkiša angon. Dar kelie
se vietose pasirodo žiežir
bos. Draugužis, kaip ir visi 
žvėrys, baldosi liepsnų ir dū 
mų. Todėl jis beveik nesšprie 
gina, kai Audrys, pavedėjęs 

jį toliau, pririša prie jauno 
ąžuoliuko.

Netrukus iš kalvutės vir
šaus pro dūmų skylę veržia
si, kunkuliuoja pilkų dūmų 
kamuoliai.

— Dabar jau bebė ilgai 
truks, — sako Skomantas.

Kaip tik tuo metu atatran
ka Prūto vyrai, užtrukę lenk- 
damiesi žirgų. Vienoje olos 
pusėje stovi kardą ištraukęs 
Skomantas, kitoje — Liukas.

Ir ilgai jie ten laikosi, pas 
tebi jis. Kad ne pirmiau č.a 
matyti dūmai, manytume, jog 
nieko šiose olose nėra.

— Man toji skylė nepatin
ka, pro kurią, ana, dūmai ver 
čiasi. Se, Audry, mano skydą. 
Uždenk ją ir prisėsk!

— Tai jau, riki, ne. Tegu 
ima mano skydą. Prūtas be 
manęs apsieis, o Striūbas be 
Skomanto — ne.

— Ačiū Liūkai, — paten
kintas paima vyro skydą Au
drys ir paknopstomis prade
da ropoti į kalvos viršų. Sti
priai dabar sugelia petį. Argi 
dėl to turėtų likti neišspręs
tas iis uždavinys?

— Tėtis, matyt, pamiršo ma 
no žaizdą, — galvoja dantis 

sukandęs berniukas. Atsisto
jęs ant kalvutės, netoliese 
pamato baltąjį stumbrą. No
ras pasakyti tėvui vos nenu- 
meta berniuko žemyn. Bet 
susigriebęs greitai užvožia 
Liūko skydu dumtraukį ir 
ant jo atsisėda, galvodamas, 
kaip apie stumbrą pranešti 
tėvui.

Tuo metu apačioje keliose 
vietose kartu pasigirsta kala
vijų žvangėjimas. Audrys sė
di viršuje ir girdi smūgius., 
Gaila, kad ne mėnesiena, o 
jis taip norėtų pamatyti išdi
džiuosius kalavijuočius, kaip 
išrūkytas lapes, lauKan iŠ 
olų lendančius. Apsidairo. 
Stumbro nebėra I

Įsižiūrėjęs pastebi stumbrą 
kitoje vietoje. Jis dabar apa
čioje, kalvos užuolankoje, ir 
vyrai jo negali matyti. Pasi 
rodo, toje vietoje esama dar 
niekieno nesaugojamos an 
gosi Audrys pamato, kaip iŠ 
ten belendąs taikstosi pkbėg- 
ti plėšikas ir, staiga surikęs, 
vėl įsprunka į olą. Dabar ber
niukas vos ‘benusėdi savo 
vietoje: jam taip rūpi Mską 
kuo greičiausiai pranehfŠko 
mantai. Kai tik apačioje sn- 
sirėmimąi aprimsta, vaikinas 

riedėte nurieda nuo kalvos 
viršūnės.

— Tėti, stumbras! Tas bal
tasis! - šaukia jis, kad net 
supančioti belaisviai sužiūra.

Stumbras ramiai tebestovi 
toje pačioje vietoje. Tuo mes 
tu vienas kalavijuočių prade
da susijaudinęs savo drau
gams pasakoti, kad jis būtų 
išbėgęs pro nesaugojamąją 
angą, jei prie jos nebūtų sto
vėjęs stumbras.

— Taip,. ir aš mačiau, —■ 
patvirtina Audrys.

— Nedarykime jam niekė 
pikta, vyrai! — sako Skomas 
tas stumbro pažiūrėti susirin 
kusiems kariams. Jei gyvu? 
lys mūsų ieškojo, dabar mus 
seks. Jei ne — pasiliks gi. 
rioje.

Visi neri apžiūrėti plėšikų 
landynes. Vyrai nutaria pa
kaitomis į jas lįsti, nes kas 
nors turi belaisvius saugoti. 
Pirmieji vidun įslenka abu ri
kiai, Audrys ir dar keletas 
vyrų. Jie, pasišviesdami de
galais, eina arti vienas kito, 
kad nepasimestų požemio vin 
giuose. Iš pradžių siaura, že
ma landynė vis platėja ir 
aukštėja.

(Bus Daugiau)

2



3 pusi

* LIETUVIŠKOS MINTIES

«NOSSA LITU ANTA > 
RUA LITUANIA, 67

SÃÇKP AULO, 13 S.P.
* TELEF. 62-2263 
į e-,

S A’VAITRA ŠTIS
9IRETOR RESPONSÁVEL OR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

,V: REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: NCr.S 10,00 visoje P’ 
\meirikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 25 00. GARBĖS 
Atskiro numer.išleidimas NCr.$60 00 Paskiro Nr. Kaina CrJO 20 
SKELBIMAI: pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame 

NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr 5 00 
-Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai erąžin- mi tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški^ redak 
ôijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir ka’bą redakcija neatsako.

MŪSŲ LIETUVA 1368 m rugsėjo 13 d

GALIM AR NEBEGALIM?
Jei norime laimėti nors dalį mūsų jaunosios kartos lie

tuvių tautos Bendruomenei ir jos idealams, būtinai reikalin
ga pasirūpinti keletą jaunų entuziastų mokytojų lietuviškoms 
mokykloms. Jokios pastangos tam reikalui negali oūti per
daug didelės, jokių išlaidų negalima šykštėti.

Bet štai bene viską lemiantis klausimas: KAI13, KOKIU 
BÚDU tų mokytojų paskatinti? Juk Brazilijoje neturim nė' 
vieno lietuvių kalbos žinovo, pedagogo, kurs galėtų tokių 
mokytojų išauklėti. S. Amerikon nusiųsti sunkiai įmanojna 
dėl piniginių sunkumų. Tat kas daryti?

Iki kas sugalvos ką nors geresnio, ar nebūtų galima 
štai kas darytijf"

Turime savo kolonijoje keletą dešimčių lietuvaičių mo
kytojų įvairiose mokyklose. Turime keletą gerai lietuviškai 
kalbančių gimnazisčių ir studenčių. Bendruomenės vadovy
bei būtų galima su jomis susitikti, pasitarti. Jei pasisektų 
prikalbinti keletą jų lankyti lietuvių kalbos specialius kur. 
sus čia pat S. °aulyje, tai būtų galima kreiptis į Š. Ameri
kos Pedagoginį Lietuvių Kalbos insdtutą ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybą (ar į jos švietimo skyrių) 
kad jie surastų ir atsiųstų mums vieną lituanistą specialistą, 
ATOSTOGŲ METU, porai mėnesių. Per porą mėnesių, uo
liai pasidarbuojant, būtų galima daug ko pasiekti, ypač atsi
menant, kad į mūsų mokyklas ateina lietuvių kalbos visai 
nemokantys vaikai, ar tik silpnai temokantieji.

Po metų kiti kursai tiems patiems mokytojams toliau 
pralavinti.

Kas apmokėtų išlaidas? Pirmiausia reiktų stengtis mums 
patiems sudėti pinigų to profesoriaus kelionei apmokėti. Jei 
buvo gai;ma surinkti keletą milijonų kongreso baliams iš
leisti, kodėl per metus laiko nebūtų galima surinkti pinigų 
vienam bilietui apmokėti? Reikia tik gerų norų ir rimto dar
bo. Pragyvenimą ir butą galima lengviau sudaryti.

Jei nepasisektų sukelti pinigų pilnam bilietui apmokėti, 
šiek tiek gal pridėtų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kasa.

Kai kas ko nors tikrai nori, visada randa galimybių tam 
savo norui įvykdyti. Mums reikia suprasti tikrą reikalą lie
tuviškų mokyklėlių ir joms paruošti mokytojų. Tą supratus 
ir rimtai to norint, lėšų bus galima sudaryti.

Tas planas būtų tuo geras, kad 1) lietuvių kalbos kur. 
sais S. Paulyje galėtų pasinaudoti didesnis skaičius mūsų 
lietuviško jaunimo. 2) Jiems tas mažai tekainuotų.

Pagrindinis tat klausimas dabar yra toks: ar mes, Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė, dar tikim, kad mes galim ką 
nors rimto padaryti savo gyvybiniam reikalui užtikrinti, ar 
nebegaliai.

s. Amerikos aukščiausiojo eismo nariai. Pirmą kartą Amerikos istorijoje vienai j® 
narys yra įuodosios rasės vyras — Thurgood Marshall. Jis stovi antroje eilėje, dešinėje pu 
sėje, paskutinis.

JAV nuotaikos
PETRAS PAKALNIS

Jau vyksta-darbai

Kai per prezidento rinki
mus J. F. Kennedy nugalėjo 
Ričardą Niksoną, tada juo
kaudamas taip jis išsireišKė 
apie savo konkurentą Kali
fornijos gubernatoriui: «Aš ji 
palaidojau, o tu pastatyk ant 
jo kapo paminklą». Iš tiesų, 
ilgą laiką K. Niksonas atrodė 
politiniai miręs, Nelaimėjęs 
net gubernatoriaus rinkimų 
1962 m., jis atsisveikino su 
politika ir tarsi nužengė j pra 
garus. Tačiau JAV yra dide
lių galimybių kraštas, ir šian
dien tas pats Ndksonas vėl 
kandidatuoj į prezidentus. 
Žmonių ir jo paties nuotai
kos gerokai pasikeitė, ir R. 
Niksonas sakosi norįs duoti 
visam kraštui naują impulsą.

DIDELI PAŽADAI

Kaip Niksonas ir Humphrey 
sakosi norį laimingai užbaig
ti Vietnamo karą, kovoti prieš 
neturtą ir smurtą, išrišti ra
sių klausimą^ pašalinti skur
džius miestų kvartalus ir pa
kelti JAV prestižą užsienyje. 
Jų pažadai skiriasi tik tuo, 
kad jie yra trimituojami kitu 
laiku, kitoje vietoje ir kitais 
žodžiais. «Apskritai», sako vie 
nas JAV žurnalistas, «respu
blikonų ir demokratų partijos 
skiriasi tik tuo, kad viena 
laimi rinkimus, o kita pralai
mi». Ideologinius, politinius ir 
ekonominius tų partijų skirtu
mus gali pastebėti tik tas, 
kuris turi laiko ir noro stu. 
dijuoti mikroskopo pagalba 
kas ketvirtus metus bešikei- 
čianėias partijų programas. 
Po prezidento rinkimų tos 
programos padedamos į stal

čių ir užmirštamos. Aktualūs 
klausimai rišami iš akies pa
gal plačių masių nuotaikas.

UŽ KĄ AMERIKIEČIAI 
BALSUOJA?

Dauguma amerikiečių bal
suoja ne už partijų ar jos pro 
gramą, bet už ž t.ogų. Jei kan 
aidatas yra patrauklus, už jį 
balsuoja ir demokratai, ir res 
publikonai. Jei kandidatas tu
ri sąmojius ir humoro, jis 
lengvai nurungs savo konku
rentą. .Pijus XII kartą sakė 
vienam bendradarbiui: «Italijo 
je rinkimus laimėt- toji parti
ja, kuri suruoš gražiausią tea 
trą». Pas pats dėsnis galioja 
ir Amerikoje, jei vieton par
tijos įdėsi «žmogų».

ŠI LIAS ŽMONIŠKUMAS

Kai prezidentas Kennedy 
vieną sekmadipnį ėjo į baž
nyčią su savo 3 metų dukre
le, žurnalistai juos nufotogra
favo ir per televiziją parodė 
žmonėms. Toji scena visiems 
taip patiko, kad visi negalėjo 
atsigerėti. Kennedy tuokart 
paklausė save, kodėl jie taip 
nepasielgė prieš rinkimus. Jo 
persvara būtų žymiai dides
nė. Rinkdami prezidentą, ame 
rikiečiai žiūri į kandidatą iš 
visų pusių. Kandidatas į pre- 
židentus turi būti žmoniškas 
šiltas, taurus; permatomas ir 
tvirtų principų žmogus. Visų 
kandidatų idealas, žinoma, yra 
Linkolnas.

KAS DABAR LAIMĖS?

Žiūrint dabar į amerikiečių 
nuotaikas ir nuomones neįma 
noma pasakyti, kuris kandida 

tas laimės rinkimus. Abu kan 
didatai yra geri žmonės, bet 
nei vienas neprilygsta nei 
Linkolnui nei Kennedžiui. To
dėl beveik visi amerikiečiai 
nori dar palaukti ir pasiklau
syti) ką pasakys kandidatai 
apie Vietnamo karą, apie ra
sių nesantaiką, apie kovą 
prieš neturtą ir gatvių smur
tą. Tos problemos yra tikras 
galvosūkis, ir n ekas dar ne
turi recepto išgydyti tas JAV 
ligas.

KELIONĖ MÉNULIN
MAŽIAU PAVOJINGA

Vagystės, plėšikavimai, vai 
kežų chuliganizmas ir negrų 
riaušės taip jgrįso visiems, 
kad valdžia yra priversta skir 
ti daugiau policijai, tautinei 
gvardijai, ašarinėms dujoms, 
kalėjimams ir pan. Ameriko
je kasmet daugia i pavagia
ma automobilių negu Rusijo
je pagaminama. «Mes drįstam 
važiuoti j mėnulį», taip nese
niai išsireiškė vienas JAV po 
liukas, «bet nedrįstam naktį 
išeiti į gatvę.. Nors tas jo po 
sakia yra perdėtas, bet kai 
kurie miestų kvartalai tikrai 
yra nesaugūs. Kas bebūtų 
JAV prezidentu, su ta padėti
mi j s turės skaitytis.

SKURDAS

Apie nuskurusius miestų 
kvartalus, kuriuose gyvena 
negrai, meksikiečiai, žiurkės 
ir tarakonai, jau kalbama ir 
rašoma maždaug nuo 18 J C 
metų, bet labai mažai kas pa 
daryta. Kol tęsiasi Vietnamo 
karas, negrai ir meksikiečiai, 
žiurkės ir tarakonai dar tu
rės dar gyventi po vienu sto
gu, nepaisant demokratų ir 
respublikonų kalbų, pažadų 
ir programų.

RIAUŠĖS
Romoje, po Šv. Petro bazilikos didžiuoju altorium bus 

įrengta Aušros Vartų Dievo Motinos garbei lietuvių pamin
klinė koplyčia Darbai jau varomi smarkiu tempu, kaip pa
tyrėme iš S. Amerikos lietuvių spaudos. Jau mūrijamos ir 
tvarkomos steik s. L etuviai menininkai rengia koplyčios iš
puošimo planus. «Mūsų Lietuva» dėjo Jo Ek«c. Vysk. V- 
Brizgio atsišaukimus ir pati skyrė porą vedamųjų tam 
reikalui nušviesti. Mintis yra ti, kad Aušros Vartų koplyčia 
Romoje turK būti visos laisvėje gyvenančios lietuvių tautos 
vaikų dosnumo kūrinys.

Jau yra gauta šiek tiek aukų iš S. Paulo lietuviu. Dar 
per mažą. Todėl visi, Kas nori tam reikalui savo kad ir ska-
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tiką paaukoti, gali tai padaryti pcr Tėvus Jėzuitus, per Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos narius, ar per savo organizacijų val
dyba*. Visų aukojusių vardus pavardes paskelbsime .laikraš
tyje, ar išleisime atskira knygute. Reikia pasiskubinti auko. 
ti, nes pinigai statybai reikatingi jau DABAR.

«MŪSŲ LIETUVA» SKELBIA TAI KOPLYČIAI AUKŲ 
RINKIMO VAJŲ, kurs tęsis iki spalio mėnesio galo. Tat vi
si kaip vienas pridėkim savo skatiką, pagal savo išgales.

Kiekviena organizacija gali pravesti tą vajų, krdp jai 
atrodo patogiausia.

Negrų riaušės ir krautuvių 
padegimai, tur būt, pasibaigs 
tik tada, kai užaugs naujoji 
amerikiečių karta, lankanti 
dabar integruotas mokyklas. 
JAV rasizmas turi tiek daug 
šaknų, k>d jas sunku ir su
skaityti. Apie jų išrovimą 
tuo tarpu galima tik svajoti- 
Bet jos palengva jau atsako-

(pabaiga 5 pusi.)
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Jaunos Jėgos Bendruomenėje
Dėl ligos p. Jurgiui Sliesoraičiui negalint 

eiti Brazūijos Krašto Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininko pareigų, paskutiniame Ta 
rybos posėdyje, rugsėjo 6 d. toms pareigoms iš 
rinktas p. Juozas Tijūnėlis.

Valdybos sekretorei plei. Elenai Šimonytei 
ilgiau už rukus S. Amerikoje, jos vieton išrink
tas p. Jonas Šermukšnis.

Abu naujai išrinktieji yra jauni, Brazilijoje 
gimę augę vyrai, tai vienokiu, tai kitokiu būdu 
aktyviai reiškęsi -. Paulo lietuvių gyvenime, 
nors iki šiol vyresnės kartos veikėjų nustelbti, 
je taip būtų galima išsireikšti;

Vargiai yra kuris kitas kraštas, kurio Lietu 
vių Ben iruomenės priešakyje būtų atsistoję to
kias jaunos jėgos vadovauti. Jei iki šiol S Pau
lo lietuvių jaunimas galėjo nusiskųsti, kad ne- 
ran > lendros kalbos su «seniais», tai dabar tas 
argumentas atpuls. Jaunoji karta sudaro valdy
bos daugumą. Pirmininkas Juozas Tijūnėlis, I se 
kretorius Jonas Šermukšnis. II sekretorius Jo
nas Bajorinas. Senosios kartos atstovai tik du: 
vicepirmininKas p. Jonas Jodelis ir iždininkas 
p. Juozas Matelionis.

Nuoširdžiai linkime jaunajai Bendruomenės 
Valdybai gražios iniciatyvos ir sėkmės spren
džiant svarbius ir opius mūsų Bendruomenės rei 
kalus. Linkėtina, kad visi tautiečiai tą valdybą 
nuoširdžiai remtų, o ypač jaunimas!

BALYS SRUOGA

Didis Viešpatie Galybių
Didis Viešpatie įgalybiu,
Kurs davei žmonėn gyvybę,

Žoleles pasodinai, —

Kurs iš pragarišku pančių 
Per Golgotos kryžiaus kančią 

. r e vertus mus vadavai,

Kurs gali per mirksnį menką
Ir ištiest pagalbos ranką,

Ir mirtim paverst žvaigždes

Atsigrįžk į mūsų šalį, n
Geras Tėve visagali,

4 tavų vaikų kančias.

Po tavų gerybių plotį,
Monų pragaro apžioti,

Pasiklydom, kaip miške.

Išklausyk, kaip širdį gelia,'j
Kur muro eit, parodyk kelią — 

Nesibaigiama nakčia.
(Iš dramos «Kazimieras Sapiega»:)

gaitė.
— Jau kuris laikas negaliu 

pakęsti draugės. Ji pirmoji 
klasėje, nors nėra gabesnė 
už mane, Ji mažiau dirba, bet 
mokytojai ją labiau mėgstą, 
— rašo kita.

KÈISTA SAVIJAUTA

Mergaitei SUNKIAU DALY 
T*S DRAUGYSTE IR MEILE 
SU KITAIS. Sunkiau pakelti 
kitiems rodomą didesnę mei
lę, negu jai.

— Turiu dvi geras drauges. 
Abi lygiai mėgstu, bet jos ne 
mėgsta viena antros. Jei kai 
bu vienai, tai kita būna nepa 

tenkinta Jei viena laukia manęs gatvėj, tai an
troji, pamačiusi pirmąją, apsigręžia ir eina na 
mo. Abi geros mergaitės, bet...

— Turiu vy esnę seserį. Ji nėra man blo
ga, bet savotiškai mane kankina.,.

u gal tu kankinies, nes nori, kaip sesuo 
ilgiau vakaroti, atskirai ruošti pamokas ir daž 
niaų išeiti j kiną — ir negali. Tėvai jai leidžia, 
o tau ne. 1 u pyksti ant tėvų, bet labiausiai ant 
sesers, — kam ji vyresnė!

Dėl tos pačios priežasties motina nemyli 
marčios, močiutė dukters, tapusios šeimininke. 
Šeimininkė «nepakelia» jaunesnės ir giažesnės 
tarnaitės. Kiekvienas mažas dalykas, kuris įmote 
rį padaro lyg žemesnę kitų akyse - ją žeidžia, 
skaudina, kelia nerimą. Tada kyla noras iškelti 
save prieš tą asmenį, arba ji žeminti. Iš pavydo 
atsiveda lūpos kartais visai nepažįstamam 
žmogui;

— u, ji puiki mergaitė, bėt, gaila, niekąs 
nenori su ja draugauti.

— ui iš geros šeimos ir neblogai išlavinta, 
bet išlepintas padaras!

— Ji gražiai rengiasi, tiktų madų Balionui. 
Bet tai ūc jos nuopelnas, levai nežino, kur pi
nigus dėti!

Pirmas įspūdis — tu vertini kitas mergaites 
vispusiškai. Juk taip dažnai būna, kad žmonės ' 
turi dvi puses» Deja, kaip tik tokiuose posa
kiuose slepiasi pavydas.

(Moderni mergaitė)

Vienuolis gyvuliu malšintojas
□augelis jaunuolių yra pasirengę užmušti 

miškų drakoną, bet pradėti kovą su savo širdy
je glūdinčiu slibinu jiems dažnai trūksta drąsos, 
nors ši kova yra labai reikalinga.

Vieno seno vienuolyno vyresnysis pa
klausė kartą vakare vieną vienuolį: «Ką esi 
šiandie padaręs?» - «Ak>, — atsakė šis, — «Aš 
šiandien turėjau tiek daug darbo, jog-Jbe Dievo 
pagalbos tikrai būčiau neištesėjęs. Aš surišau du 
sakalus, suvaldžiau du briedžius, du vanagus, 
ąutrėškiau kirmiuą, kovojau su lokiu ir slaugiau 
ligonį.» «Ką tu kalbi?!» — nusijuokė viršinin
kas. - ^Visame pasaulyje nėra tokių žvėrių!» 
— «O vis dėlto buvo!» — atsakė vienuolis. — \ 
.Du sakalai tai mano akys, kurias turėjau per 
dieną valdyti, kad nežiūrėtų į nuodėmingus daik 
tus. Du briedžiai yra mano kojos; reikėjo jas 
prižiūrėti, kad neitų blogais keliais. Du vanagai 
yra manu rankos. Jas turėjau priversti dirbti. 
Kirminas yra mano liežuvis, kuri reikia labai 
saugoti, kas neplepėtų niekų. Lokys yra mano 
širdis. Aš visada turiu kovoti su savimeile ir 
tuštumu. O ligonis yra visas mano kūnas. Jį rei
kia slaugyti, nes jis serga gašlumo liga.»

Kova su netvarkingais sąvo geidul ais yra 
tikrai malšinimo darbas,-kurį tu, mielas jaunuo
li, ir kiekvienas kitas norįs būti tvirto būdo vy
ru turi kasdien dirbti. Jaunuolis, kuris rūpinasi 
savo būdu, negalvos; «A*š,esu jau toks gimęs, 
tai gludi mano prigimtyje», — bet galvos: «Jei 
nauyje yra gyvulys, aš jį turiu suvaldyti". <

Nesiskųsk, kad esi aistringas. Aistra savy 
nėra blogas daiktas, reikja tik ją valdyti. Be d i- 

dėlių aistrų negalima nudirbti didelių darbų, ne
galima būti didžiu vyru — net nė didžiu šven- 
tuoju. Aistra yra jūrų vėjas. Jei ji nusioja pū- ' 
tęs kelionės metu, laivų burės suglemba, ir to
liau keliauti nebeįmanoma. Jei kyla smarkus 
vėjas, tai viskas pareina nuo to, ar mokėsime 
tinkamai sutvarkyti gaires. Jei tai nepasiseks, 
laivelis apvirs. Taip ir tu turi padaryti savo ais
tras įrankiais, savo ginklais, bet negali klausyti v 
jų šnabždėjimų ir jų vilionių. Kiekviena aistra 
yra lyg ugnis; ji gali būti laimė, ar nelaimė, 
kaip Šileris sako «Varpo giesmėje».

Palaiminga yra ugnies jėga.
Kai žmogus ją pažaboja, suvaldo.
Gali turėti aistringiaus ą temperamentą, ga

li būti paveldėjęs blogiausią palinkimą, bet jej 
tik stengsiesi kilninti savo sielą, tuoj patirsi šią 
guodžiančių tiesą: «kas daro tai, ką pajėgiajam 
Dievas neatsako malonių.»

(Jaunuolio būdas)

. -įtgr.i. r, . -O

Kodėl negaliu kaip kitos?
STASYS YLA

Tokia n^ergaitės prigimtis. Ji norėtų daug 
ką turėti ir negali. Kadangi negali, ji kenčia ' 
jaudinasi ir .fe.ngia tų asmenų, kurie gali dau
giau už ją. Neįtik vengia, bet ^ma jų nemėgti, 
nepakęsti.

Kitbs gali juokauti, plepėti su berniukais, o 
aš negaliu, atsisakau eiti, kur draugės eina. Bet 
savijauta vis tiek būna bloga, rašo viena mer-

Mini, Mini, Mini Marija...
— Mama! Mama! Kur dingo mūsų Marija?
— Išbėgo, dukrele, išbėgo.
— Kas čia per juokai, mamą? Kur yra mū

sų Marija?
— Ar tikrai tau rūpi žinoti, Mariuk?
— Pasakysiu. Tik tu nesupyk.
— Kai tu ir tavo seserys pradėjote nešioti 

tuos trumpučiukus sijonėlius, aš ne kartą 5švel- 
niai daviau jums suprasti, jog tai nedera tikim \ 
čioms, Mariją mylinčioms mergaitėms, kokios 
jūs visoszirys esate, bet jūs tik pasijuokėte iš 
manu senų pažiūrų. Savu sijonukus ir toliau trum 
pinote, kad net jūsų broliai pradėjo iš jūsų ty
čiotis. Atsimeni, kai vieną rytą Juozukab paklau 
sė: «Ką jūs daugiau beparodysite, kai jums pri
trūks kojų?»

— Kas man beliko daryti? Jūs žinote, jog 
ginčytis ir bartis aš nemėgstu. Savo širdyse ir
gi gerai žinote, kad Dievo Motinos draugėms to
kie sijonukai neoera vilkėti. Jūs ne laukinės ir 
ne gatvių merginos, todėl iš Jūsų kambarėlio 
pasitraukė. Marijos statula, iki jame ir mūsų na
muose viešpataus kuklumą įžeidžiantys pagoniš
ki sijonukai. Jei dar nepastebėjote, tai pasižiūrą 
kite; valgykloje vietoje Kristaus kryžiaus kabo 
juodas^kaspinas. Ir kryžius;nebegrįš,ant mūsų 
sienų, iki mano dukros tyčiosis iš krikščioniško 
padorumo. Butų veidmainystė apkabinėti^sienas. 
Kristaus ir Marijos paveikslais,|o; elgtis kaip ne
krikščionys.

Po poros dienų seserys pasirodė j padorumą 
nepažeidžiančiuose’i sijonukuose,
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(pabaiga iš 2 pusi,) 

praeina, lyg nematydami, ne- 
sidomėctami,

O vią jjèlto šis «Spaudos» 
kioskąs^ra didelis kultūros 
židinys Waterburyje. Išimk jį, 
ir tuoj bus tamsiau. Gražiem 
namam ir dideliem turtam, ku 
riuos dabar turi lietuviai, dar 
reikia ir lietuviškos minties, 
lietuviškos knygos, kad tie 
žmonės, gyveną, tarp brangių 
baldų, nesumenkėtų ir išliktų 
gyvi: O tos gyvybės kaip tik 
duoda lietuviška knyga.

Į Waterburj visada miela 
užsukti. Čia žmonės malonūs 
ir pasisvečiuoti ir draugus 
aplankyti, pasidalinti bičiulys 
te. Tegu jie ten ir išlieka 
tvirti ir įtikėję į lietuvišką 
žodį. (p. j,)

(pabaiga iš 3 pUJ.)

mos. Tas sunkus darbas užsi-.. 
tęs dar daugelį daugelį, dan
gėj metų. Baltieji yra kalti
nami tuo, kad ilgą laiką ne
leido negrams pasisavinti ci
vilizacijos, o negrai tuo, kad 
jie jos nevertino. Dabar ne
grai veržte veržiasi j baltųjų 
mokyklas, o jgyję mokslo ar
ba išmokę amato gauna ge
resnius vietas

VIETNAMAS

PRISLĖGTA NUOTAIKA, 

BET OPTIMISTAI

Esant,..tokiai padėčiai, nėra 
ko stebėte-, kad amerikiečių 
nuotaikos yra gerokai prislėg 
tos. Šiaurės Korėja dar tebe
turi pagrobusi karinį JAV Lai 
vą ir siunčia partizanus į Pie 
tų Korėją, Vietnamo karas ir 
Paryžiaus derybos nejuda iš 
vietos, negrai reikalauja sa-< 
vo dalies ir bruzdą ; isur, at
silikusios tautos nprėtų dau
giau Jav pagalbos, o rusai 
dar nenori kalbėtis nei su 
Joh'nsonu, nei su Niksonu. 
Bet amerikiečiai yra optimis
tai ir, išsirinkę, naują prezi
dentą, tikrai nenuleis rankų; 
Problemų, - tiesa, yra daug. 
Bet kada jų nebuvo? Jų už
teks ir senam, ir. naujanr? JAV 
prezidentui' . . . ~

IŠEITIS VIS TIEK YRA?

Keleivis apsistojo menka
me viešbutėlyje. Kadangi jis 
rytą turėjo aukšti keltis, tai 
paprašė žadintuvo. Apžiūrė
jęs ir pamatęs, kad žadintu
vas jau labai senas, jis pa- 
kiausė.-

— Kas atsitiko? — paklau
sė ligonis.

— Aš galvojuj kaip nuneš 
karstą susukiotais' šių namų 
laiptais,—' tarė ligoniui Ogra 
dis. \
»—n • i ą . ~ t

. ■

- • PAUKŠTIS, KURIS 
NEPASINAUDOJO SAVO

GABUMAIS
> »

Viena ponia labai mėgo 
paukščiūs, ir jos vyras'' buvo 
pakankamai turtingas, dėl to 
kiekviena proga jis nupirkda
vo jai kokį nors rėtęsnį. Gi
mimo dienai jis surado jai 
papūgą, kalbančią vienuolika 
kalbų, už kiekvieną jos kal
bą jis sumokėjo po-100J dole
rių ir pasiuntė’jai tą paukštį 
Grįžęs namo, jis paklausė?

— Ką, Jų, .galvoji, < apie tą 
nuostabų paukštį, kuri tau 
pars.unčiau? • ■'

— Puikus, -r, atsakė žmo.- 
na. — Dabar kaip tik kepa 
pečiiij.į

— Vyras paraudo, kaip vė
žys.
^2— Pečiuj? — sušuko jis. — 
Tas paukštelis gi kalbėjo vie 
nuolika kalbų!

— Tai kodėl jis nieko ne
sakė? — paklausė žmona.

POLICIJOS ŠLO 

šuo. Įpykusi ji paskambino 
tiems, kurie skelbėsi.

— Kaip jūs drįstate tokį 
bjaurų išsigimėlį dar polici
jos šunim vadinti? — paklau
sė.’ji.; ; ... j

. — Jis toks if yra, — buvd 
atsakyta jai. — Nespręskite 
iš jo išvaizdos. Jis yra slap
tosios policijos šuo.

• •' * n m r—ran 
iįjBBKHŪ . .. ^ ,

'PENKTASIS ’ KALTINIMAS
■ ' '

Policininkas pasivijo, kiek 
ilgiau, stebėtąjį motoristą,, su
stabdė. jį ir pradėjp.-
• — Aš .areštuoju tamstą, nes 
pirmiausia,’nesustojai; kai bu
vo raudona'iviėsa; antra 
važiavai nei ta’ kryptimi vie-

♦ nOs krypties gatve; trečia — 
miesto centru važiavai 50 my
lių į valandą greičiu; ketvir
ta —; nekreipei dėmesių į ma 
no signalus.

Tadą apkaltintųjų žmonąpa 
silenkė j policininką ir tarė;

— Nekreipkite į jį dėmesių. 
Jis visiškai girtas.
II—»ll- -I ' ! t i 1 '■
íimwBii

SKAITYKITE 1 B

PLATINKITE V I i 

NINTELI PIETŲ AMER|K- > 

SAVAITRAŠTI < M O S (,

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINAvRua Inacio ir A v 
ZelinarMons. Pio Ragažjgs- 
kas, Tel. 63-5978.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Malė- 
Iionis,';âüa Tatai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011, '

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gęn, Fonseca . Teles, 608 
Tel. 81-,6423.

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

LĮĘTUVĮŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

v. Želi na parapijoje kasdi» 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania; 67 Liet* 
vių Namų koplyčioje:

Apie Vietnamo karą ameri
kiečių nuomones yra labai 
suskilusios, ir nei vienam 
kandidatui j prezidentus ne
pasiseks jų suvienyt ar su
derinti. Kol rusai kursto ir 
paiaiko Vietnamo karą, tol 
kiekvienas Kandidatas turės 
kreiptis į Maskvą ir prašyti 
malonės. lodė; ir preziden
tas Johnsooas, ir ničaroas 
Niksonae, nori važiuoti į Mask 
vą ir užves i platesnį pokal
bį. Jis apimtų raketų gamy
bos suvaržymą nūs ginklavi
mą, Izraelio ir arabų santy
kius ir nelaimingą Vietnamą. 
Bet rusai tuo tarpu turi' kitų 
rūpesčių (Čekoslovak ją, Ki
niją, laisvės ištroškusius in
teligentus, politiškai apatišką 
jaunimą ir pan.), ir amerikie
čiams teks ua, palaukti.

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas oei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÜRG1ÇÁ - FABRICAÇÃO DE PEÇAS

■! - PARA AUTOMÓVEIS
' r •

ESTAMPUS, PEÇAS ÊSTAMPADAS B FERRAMENTAS
. : ■ ; i ■ ; - . ■ ; i P. . H

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
— 1 {' V. Prudente

Caixa Postal ^371 — São Paulo

— Kažin ar jis skambins?
— (Jeigu neskambintų, — 

piaiškino šeimininkė, — tai 
gerai pakratykite, tada tuoj 
suskambins.

PAGUODA

Calahanas labai sunkiai su
sirgo, ir drauzai lankė jį, kad 
jis, Imos spaudžiamas, nenusi 
mintų. Vieną vakarą jo ap
lankyti atėjo Og adis, ir jis 
būvu įspėtas, kad Calahanas 
nas yra silpnas ir kad su juo 
reikia atsargiai kalbėti.

Ogradis iš ties į elgėsi pui
kiai. Kai pa as< ko o keletą 
anekdotų, tai ir ligonis pra
linksmėjo. Tačiau ugradis 
šlama suiimtėjo ir pradėjo 
linguoti gaivą;

Ponia viaulė priemiesčio 
laikraštyje užtiko skelbimą, 
kad už 4 dolerius parduoda
mas policijos šuo. Kaina jai 
pasirodė priimtina, ir ji pa 
siuntė čekį, prašydama atga
benti šunį.

Po kelių dienų jai prie du
rų bu.o paliktas bjauriausios 
išvaizdos maišytos veislės

PIGI IR GERA KOKYBĖ!
Z . x

v

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

garantija vieniems metams.
Raktinė: Rua Newton Prado, K86, Tel 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

, teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

« SS0 f» •
® U » X* • • • -

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYÁ
-ir... j o

1IPMACJ CAiJElWI
Lindoya vanduo yra sekai žinomas gėrimas h 
Kurio puikų veik.rita į lUogaus sveikatą jau2 ’ 
visi yra vienbalsiai ptijcžinę. Pabandykite, z 
sitikinkite ir visados naudokite I > •

, 5 .,„.•*/) .ėO<
Ruė Dino Bueno,į $4.3,;

Telefones: 220-1748, 220-1751ųe 220-1752

Caixa Postai 396iT — S A O PAULO*
ta«« .«b. m»■ .......................... ..... ....................f—. —

LIETUVA»
t

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

Sekmadieniais ir šventadte 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikbi 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

Piruią mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® vali 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde. 17.15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16 30 vai., 

r rečią
Agua Rasa R 30 vai..
Moinho Velho 11,30 vai..
Lapa K,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 11,15 vąL
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trar# 
liuojama KETV!|tTApiENIA^ - 
18 vai. 40 min. .
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RENKITĖS SPAUDOS BAUDI RDGSEJO
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, ’3

BENDRUOENÊS 
ŽINIOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS POSĖDIS

šaukiamas šitą šeštadienį, rūgs 
14 d. Dr. V. Kudirkos rūmuo
se, lygiai 15 vai.. Darbotvar
kėje; veiklos gairių svarsty
mas.

Juozas Tijūnėlis, pirm.
X—IĮ

Bendr. Tarybos posėdis įvy 
ko rūgs, 6 dieną Dr. V. Kudir 
kos rūmuose. Papildyta vahiy 
ba ir Taryba naujais asmeni
mis

P. Jurgiui Slies< raičiui dėl 
širdies ligos nebegalint šiuo 
metu atlikti pirmininko parei
gas, jo vieton išrinktas p. Juo 
zas Tijūnėlis

Vieton S. Amerikoje ilges
nį laiką užtrunkančios i sek
retorės p lės Elenos Šimony- 
©.s, išrinktas p. Jonas Šer
mukšnis.

Porai Tarybos narių nega
lint dalyvauti posėdžiuose, pa 
gal statutus jų vieton pakvies 
ti du per rinkimus daigiausią 
balau gavę sekantieji kau iaa 
tai: p. Petras Zarkauskas ir 
inž. Zenonas Baėelis.

P. Žarkauskas ilgą eilę me
tų sumaniai vadovauja Dr. J. 
Basanavičiaus mokyklos glo
bos būreliui ir yra visų lie
tuviškų reikalų nuoširdus rė
mėjas, Inž. Bačelis visa šim- 
mi sielojosi ir darbavosi Ben
druomenei įkurti patį pirmą 
kartą prieš keletą metų, jis 
dėjo visas pastangas dabar 
jai vėl apkurti. Bendruomenės 
reikalais jo širdis visada užim 
ta. Tų dviejų darbščių ir rim
tų vyrų įsijungimas Tarybon 
turėtų pagyvinti jos veiklą.
II—IĮ

Brazilijos Krašto Liet. Ben

—
DR ANTONIO S I A U LYS

C R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo

Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

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

Atende-se com hora marcada
DR» JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultodo: Rua Cap< Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

druomenę Pasaulio Liet. Ben
druomenės seime Naujorke 
atstovavo plė Regina Bras- 
lauskaitė. Visuotiname posė
dyje ji painformavo seimą 
apie Brazilijos Liet. Bendruo
menę ir jos veiklą, jos įspū 
džius įdėsime kituose «M L » 
numeriuose

✓

II—II 
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VZelina
PIKNIKAS ! PIKNIKAS I

- Kas' jį rengia?
— Nagi šv, Juozapo Vyrų 

Brolija! K s kitas gali t kj da
lyką tinkamai surengti?

— K ida jis bus?
— Spalio 20 di ną.
- Kame?

— Praia Grande
— Tai, vy uti, duok man 

tuojau pakv etimą. Važiuosiu! 
Važiuokim d augę. Gerai?

Pakvietimus galim gauti pas 
Brolijos narius.
II—II
ilMMiii

«Ateikit ar atvažiuokit, 
tik į pradžią nepavėluokit! 
Bus publika padori. 
Ir alučio — kiek nori, 
Šoks visi, kiek norės, 
kiek tik jėgų turės! 
Kas nešoks, galės ilsėtis 
Ir su kaimynais kalbėtis. 
Orkestras linksmai gros, 
Iki visiems nusibos.
Scenoje bus visokių monų — 
Juoktis reiks nusitvėrus šonus. 
O kas juokų neperneš, 
Tą Į ligoninę nuveš!
Niekur kitur nepasižadėkit, 
I Spaudos Balių Atskubėkit ! 
Kviečia visus Rautas Virvelė

Smagiai ir naudingai praleisti laiką kviečia visus Šv. 
Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą tradicinį

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 21 dieną 20 valandą, Mookoje, Dr. Vince 

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

trumpa įdomi meninė programa.
Pakvietimų galima gauti pas Vyrų Brolijos narius: Vila 
Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką ir Vitą Žal- 
kauską. V. Prudente pas Motiejų Tamaliūną. Casa Ver
de pas Juozą ir J irgį Matelionius Taip pat bilietų bus 

«Mūsų Lietuvos* administracijoje ir spaustuvėje.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Brolijos 

Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4011.

Gražaus amželio garbingai sulaukusią ilgametę M* 
Apaštalavimo pirmininkę ir uolią parapijos darbininkę

MONIKĄ KLEIZIENĘ 

nuoširdžiausiai sveikina, linkėdama ir toliau stiprybės, 
gausios idevo palaimos ir paguodos

Šv, Juozapo Vyrų Brolija
Juozas Matelionis, pirm.

Ju kai juokais, bet j Spau
dos balių tikrai ateikit rugs. 
21 d. Ne tik smagiai praleisit 
laiką, bet ir jprisi lėsit prie 
«Mūsų Lietuvos» išlaikymo- 
Daugiau apie tai bus kitame 
Ml numeryje.
II—1
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Jau baigta kalėdoti V. Ja- 
ęana, baigiama apeiti ir Lapa. 
Paskui bus lankomos šeimos 
Perouche, Casa Verde, Vila 
Espanhola, Bom Retiro.
II—II
ilHUISBlii

Už «M L» atsilygino; Anta
nas Korsakas ir VI. Mališaus 
kas po 10 kr. ML paremti 
auką davė p. Milordas Sau
ka 10 kr

Visiems ačiū!
n—ii 
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KUR LIETUVIU NESAMA?

Aplankius ligonę Jlietuvę Jar 
dim Popular ir pasiteiravus, 
ar nėra čia daugiau tautiečių, 

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

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

Alta rotação
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

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

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
IRENA GRITÊNAS- SPINA praneša savo tautiečiams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
7 de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai. >

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį 
mokesnį gauna šias lengvatas: 1) konsultas dovanai, 
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa 
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

tuojau nuvedė pas kitas dv 
šeimas, tos peš kitas ir trum 
pu laiku atsirado 13 iki šiol 
lietuvių kunigų niekada neap 
lankytų šeimų.

J. P-kas

♦♦♦
SUTUOKTUVĖS

Praėjusį antradienį, rugsėjo 
10, Jurgio ir Pranciškos Gari 
kų dukrelė Aldona Marija su
situokė Ipirangos Seminarijos 
bažnyčioje su Dorival Martins 
Pinheiro Junior.

Moterystę palaimino ir šv. 
Mišias atlaikė ^šv,, Kazimiero 
parapijos klebonas T. Bruži- 
kas, S. J. Komunija jaunave
džiams suteikė dviejuose pa
vidaluose.

Per mišias giedojo! solistas 
p. K. Ambrazevi'ius, vargo
nais grojo muzikė plė Liucija 
Šukytė.

Vestuvių vaišės vyko Dr. V 
Kudirkos rūmuose Buvo daug 
gražių svečių ir keletą dešim 
čių gydytojų, jaunosios kolegų

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

MŪSŲ MIRUSIEJI

Rugsėjo 9 d mirusį Juozą 
Vasiliauską į Formosas kapi
nes palydėj > daug žmonių. 
Septintos dienos mišios bus 
V. Prudente bažnyčioje rugsė 
jo 16 d. 19,30 vai. visi pažįs
tamieji kviečiami dalyvauti.

ÍMBHBlÜ

MIRĖ AfA MARIJA 
BURAGIENĖ.^

Tautų Parke ilgus metus gy 
venusi ir veikusi bei visų ger 
biama ir mylima p. Marija Bu 
ragienė atsiskyrė su šiuo p; § 
šauliu rugsėjo 10 dieną. Palai 
dota rugsėjo U d. Camilopo- 
lio kapinėse.

Septintos dienos mišios bus 
rugsėjo 16 ... 19 vai. Tautų 
Pa^ko didžiojoje bažnyčioje.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
daug lietuvių. Namuose sugie 
dojo «Marija, Marija», o kapi
nėse «Viešpaties Angelas. T- 
Bružikas palaimino kapą ir 
tarė lietuvišką atsisveiKin mo 
žodį.

Negalima nepaminėti, jog 
velionė keletą metų sirgo vė 
žiu Ji tai žinojo ir savo ligą 
labai kantriai ir net linksmai 
priėmė. Aplankoma visada pri 
imdavo svečią su šypseną. Pa
klausta, ar nesibijo, visada at 
sakydavo: «Mirti nebijau, nes 
žinau, jog Dievas yra geras 
ir su Juo susitiksi».

Misijom . J. bružikas S. J.

(prbaiga iš 1 pilsi.)

Pristačius naujos RLB vai 
dybos narius, jų \ardu trum
pą žodį tarė J. Bačiūnas. Po 
Lietuvos himno ir kuo. Nei’ 
mano maldos seimas baigtas.

PO SEIMO
I

Kiek persitvarkius toj pa
čioj salėj netrukus dail V,įK. 
Jonynas rodė lietuvių daRinin 
kų skaidres. 8 vai. vak. nau
joj Philharmonic auditorijoj 
Lincoln centre įvyko didysis 
seimo koncertas.

Kugsėjo 2, pirmadienį, di
džioji ekskursija apie New 
Yorką neįvyko, bet būrys sei
mo atstovų ir svečių nuvyko 
prie Laisvės statulos ir padė
jo seimo vardu vainiką.

(Seime padarytų pranešimų 
ir paskaitų tekstai ar santrau
kos bus skelbiami skyrium)

<M0SŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL. g
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