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Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Pagerbimo pobūvis, literatūros vakaras ir didysis koncertas,

PAGERBIMO POBÚ v I <

Seimo išvakarėse, rugpjū
čio 29, tame pačiame Statler 
Hilton viešbutyje surengtas 
Lietuvos diplomatijos šefo 
min. Stasio Lozoraičio ir sei
mo atstovų pagerbimo pobū
vis. Pobūvį rengė Lietuvos 
gen, konsulas A. Simutis ir 
PLB III-jo seimo komitetais. 
Žmonių atsilankė apie 150,

Pirma gen. konsulas A. Si
mutis pasveikino svečią min. 
St Lozoraitį, seimo atstovus 
pasveikino vykdomasis vice- 
pirm. Aleksandras Vaksehs. 
Už svečius pakeltos taurės.

Žodį tarė ir PLB pirminin
kas J. Bačiūnas, pasveikinda
mas St. Lozoraitį jo 70 metų 
sukakties proga. Šia proga 
Lietuvių Fond *s svečiui įtei
kė savo išlei tą medalį. Fon
do vykdomasis vicepirm. A. 
Rėklaitis paskaitė skiriamuo- 
siu* raštus, medali įteikė dr. 
G. Balukas. . Lozoraitienei 
įteiKta raudonų rožių . puokš
tė. Susirinkę sugiedojo ilgiau 
šių metų Dėkodamas už svei 

, kinimus, min. St. Lozoraitis 
prisiminė savo darną ir savo 
sukaktį.

Toliau jau vaišės vyko prie 
staliukų, besikalbant su įvai
riai* telepatais. Jau i* vaka
ro buvo atvažiavę visi oa- 
grindimai delegatai iš \ustra 
lijos, P. Amerikos, Š Ameri
kos, Europos. Vaišės prasidė 
jo 6 vai., baigėsi 9 vai. va
karo.

JAUNI JI TALKININKAI

Seimas vyko viešbučio vi r 
šutiniame - 18 aukšte, čia 
lietuvių reikalam buvo duo
tos kelius salės. Schuyler 
Room buvo įsikūrus transpor 
to sekcija. Ten buvo telefo
nas. Sekcijai vadovavo Vy
tautas Radzivaaas. Čia patar
navo visiem, kam reikėjo sei
mo reikalais kur nors ke
liauti.

Jaunimui teko ir techniki
nė sekcija kuriai vadovavo 
Genė Nutautaitė. Ji sukvietė 
eilę mergaičių. Jos registra
vo, palaikė ryšius su viešbu
čio administracija, parūpino 
įvairius reikmenis.

’SPAUDOS KIOSKAI r

Koridoriuje buvo keli sta 
lai su knygomis. Čia savo 
spaudos kioskus turėjo Darbi 
ninkas, Romuvos leidykla, 
wallas. Knygas platino ir Re
liginė Šalpa. Darbininkas bu
vo atsivežęs pluoštą laikraš
čių, kuriuos visiem nemoka
mai dakjo.

iškilioji lietuvaitė
DIDYSIS SKELBIMAS

Viešbučio vestibiulyje orte 
didžiųjų laiptų buvo padėtas 
didelis skelbimas, kuriame 
anglų ir lietuvių kalba skel
bė, kad čia vyksta trečias 
PLB seimas. Plakata- buvo 
gerai matomas. Visi jį paste
bėjo.

Savotišką plakatui reklamą 
darė ir už lūdę jaunieji. Kaž
kokia amerikiečių studentų 
draugija viešbutyje rengė su
važiavimą, tad ne rūko nei il
gų plaukų, nei barzdų. Jauni
mo pulkai apsupdavo ir lietu 
viŠKą plakatą.

LITERATŪROS VAKARAS
)

enktadienio vakare, Sky 
Top salėje įvyko literatūros 
vakaras. Turėjo jis prasidėt! 
7,30 vai. vakaro, bet pasivė
lino kokį p «valandą nes tuo 
metu rinkosi publika.

Žmonių buvo laukta; 300, o 
atsilankė apie 5u0. Tai rodo, 
kad žmonės m gsta litera fi
ra ir kamerinę muzika.

akarą organizavo, 01B 
S tino pakviestas, rašytojas 
i aubus Jurkus. Jis ir va o- 
vavo literatūrinės dalies pro" 
gramai.

ĮTEIKIAMOS PREMIJOS

i-radėta Liet. Rašytojų Drau 
gijos premijų įteigimu. re- 
mijoa, Kaip žinia, atiteko J. 
Švaistui už jo knygą «Dan
gus debesyse» ir J. Jankui 
už dramą «Pei<io ašmenim 8». 
Abu laureatai neatvyko.

Anatolijus Kairys, Liet. Ra
šytojų Draugijos valdybos na
rys, perskaitė premijų skiria 
muosius aktus, gi dr. A. Raz
ma, Lietnvių Fondo pirminin
kas, pasakęs trumpą sveikini
mo kalbą, įteikė ir du čekius 
(po 500 dol.J. Čekiai bus per
siųsti laureatam.

Jurgis Jankus buvo atsiun
tęs savo žodį, bet jo nebes
kaitė, nes nebenorėjo užtęsti 
programos. Žodis bus ats
pausdintas Darbininke.

Irena Veblaitienė pristatė 
J. Švaisto premijuotą knygą 
<Dangu» debesyse». Ji paskai
tė ištrauką apie Sekmines 
Lietuvoje. Aktorius Vitalis Žu 
kauskae paskaitė ilgesnę iš
trauką iŠ J. Jankaus dramos 
«Peilio ašmenimis».

Tuo ir buvo baigtas laurea 
tų pristatymas ir jų pagerbi
mas. Tolimesnę programos 
dalį pradėjo Mykolas Vait
kus, pats seniausias lietuvių 
rašytojas Čia, Amerikoje. gJis 
paskaitė piuosią eilėraščių 

Susirinkusieji sukėlė ovacijas 
ir oagerbė atsistojimu tą sirn 
patingą ir visada jauną ka
nauninką Mykolą Vaitkų.

Tolimiausias šio vakaro sve 
čias buvo Bernardas Braz
džionis iš Los Angeles, Čalif. 
Jis grįžo prie Vaidilos Valiū
no baladės ir paskaitė naujų 
fragmentų. Skaitė pagaunan
čiai ir iškilmingai, griausmin
gai, vesdamas Vaidilą per 
šių dienų aktua'ijas.

Marius Katiliškis iš Chica- 
gos vaizdžių žodžiu pasakojo 
apie okupacijų ir suiručių 
metus Lietuvoje ir vieno žy
do likimą, skaitė jis santū
riai, įtikinančiai.
' He rikas Nagys, poetas iŠ 

Montrealio, paskaitė pluoštą 
eilių. Skaitė tekančiu žemu 
balsu, iš kurio atsišaukė ir 
sielvartas ir pasid.džiavimas 
savo tau*a.

Tuo ir buvo baigta literatū
rine dalis. Vakare turėjo da
lyvauti humoristas Antanas 
Gustaitis, bet jis dėl techniKi 
mų knūėių nesuspėjo j vaka
rą ui u.

kamerine- m zikos 
aO 'iCEK i S

Antroji vakaro dalis buvo 
skirta kamerinei muzikai. Čia 
grojo: Zidorius Vasyliūnas — 
smuikas, David Mott klar
netas, Vytautas astonis — fa 
gotas, Vytenis M. Vasyliūnas 
— fortepijonas.

Buvo atlikti šie kūriniai: 
M. K. Čiurlionio — Preliudas 
d moll, V. Jakubėno — Melo 
dija, J. Gaidelio —- Trijo 
smuikui, klarnetui, fagotui 
[12 tonų technika), K. V. Ba
naičio — Lietuvos idilijos.

Šokių salėje pirmame aukš
te buvo surengti šokiai jauni
mui. Grojo Jee Thomas or
kestras. Svečius rašytojus ir 
menininkus privačiai pavaiši 
no vakaro rengėjas.

BANKETAS

Šeštadienio vakare Terra
ce Ball Room įvyko banke, 
tas. Ir čia, kaip literatūros 
vakare, atsilankė nelauktai 
daug publikos. Teko pridėti 
stalų.

Banketą pradėjo seimo šei
mininkas A. Vekselis, banke
to vadovu pakvietė prof. J. 
Stuką. invokaciją sukalbėjo 
pre!. L. Tulaba.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė; J. Bačiūnas, pfel. J 
BaSkūnas, susilaukęs daugiau
sia plojimų, min. St. Lozo ai 
tis, dr. K. Valiūnas — V liko 
pirm., inž. E. Bankus — Alto 

pirm., V, Sidzikauskas — Lais 
vės Komiteto pirm., vysk. V. 
Brizgys, kuris malda užbaigė 
banketą.

V. Šteporiis, sporto sekci
jos pirmininkas, įteikė tau
res. Dieną buvo futbolo rung
tynės. Abi taures laimėjo 
Chicagos Lituanica.

Padavus kavą ir ledus, vy
ko iškiliosios lietuvaitės rin
kimai, kuriuos pravedė jauni
mo sekcijos atstovai Giodrė 
Stankūnienė ir Gediminas Ri
dikas.

Pirma salėn suėjo visas 
pulkas, ir, sustojus pusračiu, 
buvo atrinktos finalistės. I 
jas pateko Milda Jakūbaity- 
tė, Audronė Klimaitė, Dalia 
Orentaitė ir Marytė Šimkutė,

Iškiliąja lietuvaite išrinkta 
Dalit Orentaitė iš Clevelan- 
do. Jai įteikta dovanų, ginta
ro pereinamoji karūna, apdo 
vanotos ir kitos, patekusios 
į pusfinalį.

Vakarienės metu grojo Joe 
Thomas orkestras, jis muzi
ka palydėjo ir iškiliosios lie
tuvaites rinkimus. Grojo taik
liai ir skoningai Gerai grojo 
ir šokiam, kurie vyko po ban 
keto toje pačioje salėje.

PAMALD. S ŠV, PATRIKE

sekmadienį, rugsėjo 1, 10 
vai. šv. patriko katedroje Mu- 
uhattane buvo iškilmingos 
pamaldos, kurias laikė vysk. 
V. Brizgys. Pradžioje buvo 
sugiedota Pulkim ant kelių, 
o mišių gale Marija, Mari 
ja, Lietuvos ir Amerikos 
himnai.

Pamokslą pasakė tėvas Gė
dina nas Kijauskas, S. J., jė
zuitų provincijolas.

Žmonių kaip paprastai bu
vo pilna kate .ra. Lietuviai 
buvo susenę į centrinę navą 
ir gana stipriai pagiedojo 
bendras giesmes.

SKAiDRlŲ PARODA

Pasibaigus iškilmingam po
sėdžiui, sekmadienį, 5 vai. to
je pačioje sa ėję buvo suor
ganizuotas skaidrių rodymas.

Kaip žinia, šio kongreso 
metu nerengta dailės paro
dos bandyta sutelkta dailinin 
kų skaidrių ir jas parodyti 
Šiam darbui vadovavo dail. 
V. K. Jonynas.

Iš viso atsiuntė 38 dailinin
kai, kiekvienas po 10 skai
drių. Atsiuntusieji dailininkai 
buvo iš įvairių kraštų, Vokie
tijos, Abstralijos, Kanados, 
daugiausia — iš JAV.

Ekrane rodė pats dail. V. 
K. Jonynas, supažindindamas 
su dailininko svarbesnėm da
tom. Vyriausias šios grupės 
dailininkas buvo A. Galdikas- 
Už jo rikiavosi visa eilė dai
lininku, baigusių mokslus ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Vokietijoje, JAV Ir kituose 
kraštuose. Buvo čia ir abs
traktų, modernistų ir realistų 
grafikų, tapytojų, skulptorių.

Rodymas užėmė a^ie 2 vai

DIDYSIS KONCERTAS 
■'^HARMONIJOS SALĖJE 

LINCOLNO CENTRE
* ’s . . -

Pirmą, kartą susirinko tiek 
daug lietuvių į šią iškilmin
gą salę. Susirinko punktua
liai, net dar anksčiau, kad 
turėtų laiko pasigrožėti ar
chitektūra, fontanais, pasėdė
ti terasos kavinėje.

Didžioje koncertų salėje 
telpa apie 2.800 žmonių. I šį 
koncertą susirinko arti dvie 
jų tūkstančių.

Pirmoji dalis buvo atlikta 
su simfoniniu orkestru, kuria 
me grojo apie 70 muzikantų. 
Dirigavo Vytautas Marijošius.

Čia buvo atlikta J. Gaide
lio — Dramatinė uvertiūra, —• 
specialiai parašyta šiam kon
certui, V. Jakubėno — Nejau, 
gi vėi o Dieve, J. Gaidelio 
prologas iš operos Dana, dai 
navo Jonas Vaznelis. Jeroni
mo Kačinsko — Trys dainos 
— triptikas (parašytos šiam 
koncertui’, dainavo Danutė 
Stankaiiytė, V. áJakubéno — 
Mano deimantai, K. V. Banai
čio — Barcarolle iš op. Jūra 
tė ir Kastytis, dainavo Stasys 
Baras.

Taip pat buvo pristatyti 
kompozitoriai.
ČIURLIONIO ANSAMBLIS

Po pertraukos pasirodė 
Čiurlionio ansamblis, kuriam 
dirigavo Alfonsas Mikulskį-,

Ansamblis padainavo šias 
dainas: M. K. Čiurlionio —• 
Anoj pusėj Nemuno, toliau vi 
sos harmonizuoti s A. Mikuiš 
kio — Piemenėlės raliavimas 
su soliste R. Mastieue, Aš pa 
sėjau lineli, Kalnai, krūmy
nai — sol btas Aigimanta Gri 
gas, Klaipėdos baladė su so
liste /?. Mastiene ir Al. Giliu. 
Iškasiu šulnel — šol. R. Mas- 
tienė, A, Grigas, 0apartėlis, 
Lietuva Brangi J. aujalio 
solistai R. Mastienė, A. Gri
gus.

Antroji dalis užsitęsė kiek 
ilgiau, nes dirigentas mielai 
pakartojo bent kelias dainas.

Po koncerto šalimam Impe
rial viešbutyje buvo daininin 
kų ir svečių pagerbimas ku
riame dalyvavo apie 1U0 žmo 
nių. Čia buvo solistai, kompo 
zitoriai, žymieji bendrueme- 
nės veikėjai ir svečiai iš New 
Yocko, Chicagos ir kitų mies
tų bei kitų kraštų.

Koncertas buvo aprašytas 
New York Times pirmadienio 
laidoja. Filharmonija išleido 
koncerto programą, kur bu
vo įdėti dainų vertimai į an
glų kalbą, paaiškinimai ir 
šiaip kitos informacinės me
džiagos apie Lietuvą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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Šventieji Jankiu Metai
1

Nežinau, j ką yra labiau pa 
našūs JAV prezidento rinki
mai: ar į turgaus dieną, ar i 
maskaradą, ar i karnavalą. 
Tur būt tie rinkimai turi visų 
tų nuotaikų po truputį. Jei 
vieną dieną kandidatas į pre
zidentus sako rimtą kalbą ir 
siūlo savo prekę rinkėjams, 
tai kitą dieną arba dar tą pa
tį vakarą turi dalyvauti parti
jos maskarade arba karnava- 

' v le. Be triukšmo, juokų ir įterp 
tų rimtų posakių joks jankis 
neapsieis, ar jis būtų demok
ratas, ar respublikonas Pasi
kalbėjęs su prezidentu ir ke
liais mintsteriais, Konradas 
Adenaueris taip ids reiškė; «Aš 
niekur kitur nemačiau, kad 
Įmonės taip rimtai galvotų iP 
kartu tiek daug juoktųsi».

<AŠ - KANDIDATAS»

JAV prezidento rinkimai už 
Sitęsia ištisus metus. Tie ypa. 

i tingi metai įrašomi Į istoriją 
tarsi jie bū ų jubiliejiniai ar 
šventieji metai. Jie prasideda 
vieną šaltą žiemos dieną, kai 
koks nors senatorius, guber
natorius ar koks politikas su
šaukia žurnalistus ir pasako 
senai žinomą tiesą: «Aš esu 
kandidatas į prezidentus». 
Paskui, nepaisydamas šalčio 
ir pūgų, jis lanko miestus, 
įmones, krautuves ir tas vie
tas, kur gali pasiekti kiek ga
lima jaugiau žmonių. Kartais 
Jų yra da g kartais mažai. 
Kar ą senatorius McCarthy 
sveikino žmones gatvėje ir 
atrodė, tarsi jis prašytų iš
maldos. Žmonių buvo mažai, 
tik kelios į krautuvę einan
čios moterys.

PETRAS PAKALNIS

PIRMI BANDYMAI IR KE
LIONĖS

Kovo ir balandžio mėnesi 
esti pirmieji rinkimai. Jonė 
turi tik kelios valstybės. Tie 
rinkimai yra panašūs į žtnė- 
gų, ragaujantį įvairius gėri
mus ir užkandžius reklamai. 
Rinkimus laimėjęs kandidatas 
įgauna didesnį svorį ir gali 
stoti į antras rungtines, į par 
tijos suvažiavimą. Prieš tai 
jis turi dar daug keliauti, sa 
kyti daug kalbų, sveikinti 
diug žmonių ir, savaime sup
rantama, visuomet šypsotis. 
Ta šventa kelionė nutraukia-/ 
ma tada, kai jam ištinsta ran 
kos, užkimšta gerulė ir akys 
parausta nuo nemigo nakčių. 
Jis važiuoja ne vienas; daž 
niausiai ji lydi 'žmona ir vai
kai, giminės ir draugai beį 
smalsūs žurnalistai. Rober
tas Kennedy vežėsi ne t’k 
gimines bet taip pat ir astro 
nautą Glenn ir didelį šunį.

«MES VIENINTÊLI 
IŠGELBĖTOJAI»

Apvažiavęs visą platų kraš
tą, kandidatas pasilsi keletą 
dienų namie, o paskui vyks
ta j partijos delegatų suvažia 
vimą, į taip vadinamą kon
venciją. Ten rinktiniai parti
jos vadai susirenka aptarti 
vidaus ir užsienio politikos 
kryptį ir nustato platformą. 
Tame didžiuliame partijos 
turguje kandidatai dar kartą 
pasigiria ir sako, jog tik jie 
tegali išgelbėti visą pasaulį 
nuo visų blogybių Jiems pri
taria du kalbėtojai, nušvies- 
dami kandidatų nuopelnus iš

MUSU LIETUVA
visų pusių.

TEATRO KOMEDIJOS

Po to prasideda teatras, 
kokio nėra niekur kitur. Kan
didato draugai sudaro proce
siją, neša kandidato paveiks
lus, šoka, kraiposi, ūžia, gie
da, švilpia, trypia ir šūkauja 
tiek, kiek leidžia plaučiai 
Tas karnavalas užsitęsia virš 
pusvalandžio. Kandidatai jau
čiasi stovį tarsi ant pakopų 
j dangų. Dar vienas žingsnis, 
ir vienas iš jų bus rojuje.

TEISMAS

Dabar prasideda paskutinis 
teismas. Kandidatus teisia iš
rinkti partijos vadai. Išėję i 
salės vidurį, jie sako garsiai, 
kiek kuriam kandidatui ati
duoda balsų tokios ir tokios 
valstybės delegacija. Toje 
milžiniškoje žmonių masėje 
ir Kiekvienoje JAV šeimoje 
įsiviešpatauja mirtina tyla. 
Visi išsižioję spokso į televi

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
?c 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

ziją, kuris kandidatas gaus 
daugiausiai balsų.„

REIKIA POILSIO

Išrinktasis kandidatas pasa
ko kalbą, nusižemina, kiek 
gali, padėkoja už pasitikėji
mą ir eina neva gulti. Parva
žiavęs į viešbutį, jis randa 
pulką draugų, pavalgo pietus 
ar vakarienę ir galvoja, ko
kiu būdu jis įpirš partijos va 
dams savo bičiulį į vicepre
zidento vietą.

Išrinkus kandidatus į pre
zidentą ir viceprezidentą, mi
nia išsiskirsto, o abu išrink
tieji dingsta be žinios. Bet 
žurnalistai juos sumedžioja 
kokiame nors kurorte ir ištrf 
m tuoja kiekvieną jų žodį, 
suvalgytą kąsnį, kiekvieną 
juos aplankiusį žmogų. Tie 
žmonės taps vėliau ministe
riais, ambasador aiais, patarė 
jais ir kitais aukštais parei
gūnais. Atostogų metu kiek
vienas kandidatas jau sudaro

196^ o) ru'TR'Mo 20 d
savo busimąjį kabinetą.

Po ilgesnių ar trumpesnių 
atostogų, kandidatai vėl ima 
keliauti, sakyti kalbas, svei
kinti žmones, šypsotis ir daly 
vautl vakarienėse, kurios kaš 
tuoja po 100 dol. kiekvienam 
dalyviui. Surinktais pinigais 
apmokamos propagandos iš
laidos. Tos išlaidos svyruoja 
tarp 2 ir 6 milijonų dolerių.

balsavimai

Rudeniop, padėkoję Dievui 
už gerą derlių, amerikiečiai 
eina prie urnų ir atiduoda 
savo balsą. Po vakarienės sė
da prie televizijos ir pamato 
pirmuosius rinkimu davinius. 
Tarp dvyliktos ir pármos jau 
aišku, kas bus sekantis ga
lingiausios valstybės prezi
dentas. Vieni nusiminę, kiti 
pilni džiaugsmo išgeria po 
burnelę ir eina miegoti. Jiems 
saldžiai bemiegant, ir kitų 
valstybių galvos sužino, su 
kuo jiems reikės skaitytis

Sausio 11 dieną naujai iš
rinktas prezidentas iškilmin
gai perima savo pareigas. 
Apie vidudienį prie seimo rū
mų pasakom* programinė kai 
ba. į kurią, pagal seną tradi
ciją, įpinamas Dievo vardas 
arba šv. Rašto vieta. Po to 
prasideda eisenos, maskara
dai, karnavalai; baliai ir šo
kiai. Tuo užbaigiami šventie
ji jankių metai.

Gintarė Banatytė-IVaškienė

įkaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Kad žemės negriūtų sienos 
paramstytos tvirtais mediniais 
ramsčiais. Landynės gilumoje 
trejos durys į tris nemažus 
kambarius. Jų sienos storų 
rąstų — sienojų. Medinės lu
bos paremtos sijomis. Pasie
niais sustatyti suolai, sukabi
nėti drabužiai. Kiekviename 
kambaryje — po vieną stalą. 
Xentynose pridėliota molinių 
indų, įvairių reikmenų, įran
kių. Viename iš trijų kamba
rių sukrauti ginklai ir maisto 
atsargos. Kampe — akmeninis 
gaubtas židinys, ir ties juo lu
bose skylė. Tai ta pati, kurią 
Audrys užsėdęs saugojo.

— Reikia pažiūrėti, ar ne
turi kur turtų paslėpę, ^. pa
siūlo Pruto rikis.

Išsiskirsto po kambūrius. 
Pasirodo, kad iš kiekvieno 
kambario yra po tris olas Iš
lįsti laukan.

— Atsargūs, baisybės! Vie
ną skylę iš lauko užkimšus, 
jiems dar liktų aštuoniosl — 
stebisi vyrai.

Ieško kambariuose ir visuo 

se devyniose olose, bet turtų 
neranda.

— Sunku tikėti, kad bran- 
gumynų neturėtų. Juk Avarui 
aukso žadėjo! — primena Au
drio pasakojimą Skomantas.

- O aš beveik tikiu, kad 
nieko ir neturėjo. Maisto pri- 
siplėšdavo iš apylinkės gyven
tojų, aprangą gaudavo iš sa
vo viršininkų. O atlyginimą 
už grobimus ir žinių rinkimą 
gal laikė savo krašte. Tikriau
siai kalavijuočiai ir negalvojo 
čia nuolat gyventi, — spėlio
ja Prnto rikis.

— Gaila, kad nepavyko pa
imti gyvų nei Avaro, nei jų 
vado Albrechto. Iš jų tai bū
tume anksčiau ar vėliau vis
ką išgavę. Šitie nuskurdėliai 
gal net nežino, kokiais tiks
lais čia lindėjo.

PAGALIAU NAMO

Dabar abiejų pilių kariai 
svarsto tolimesnį kelionės 
planą.

~ Sprendžiu, kad esame ne. 
toli Proto, — sako tos pilies 

rikis. Pasiųsime kelis vyrus 
su žirgais į vaivorą, o mes, 
likusieji, traukiame į pagirį, 
Ten nutarsime, ar visi vyksi
te pas mane paviešėti, ar ke
liausime kas sau namo.

— Dėkui už kvietimą, riki. 
Šį kartą juo nepasinaudosime. 
Greitai ^prasidės rudens dar
ganos. Pažliugs žemė. Noriu 
savo vaikiną kaip galint grei
čiau namo pristatyti.

Ir pajuda visi, Pruto rikio 
vadovaujami.

— Tiesa, Bary, gal palikti 
tau Draugužį, kad greičiau 
Vnivorą atrastumėte, — pasiū 
lo Audrys.

— Gal apsieisime. Nebus 
sunku daugelio vyrų išklam
potu keliu grįžti — Atsisvei
kinęs su keliais Pruto vyrais, 
Barys pasuka priešinga kryp 
timi.

Audriui šį paskutinė kelio
nė tokia miela, kad net. ant 
vedamų belaisvių nebepyksta, 
O jq gal koks tuzinas — nu
vargusių, apdriskusių, dūmais 
prisisunkusių. Dar dabar kos. 
ti ir suraišiotomis rankomis 
trina paraudusias akis.

Jie atvyksta į aikštelę pas 
plėšikų žirgus. Keletas Striū-

dirsčioja į vienas kitą. O kai 
kurie, baimingai į stumbrą pa 
sižiurėję, net persižegnoja, 
lyg piktą dvasią pamatę. 
Jiems nesuprantamas toks žvė 
ries elgesys. Juk stumbrai ar
ba nubėga, arba puola. O šis 
draugiškai seka. Keleiviams 
sustojus, ir jis sustoja, ir vėl 
lydi juos keliaujančius.

Audrys su Gendručiu žen
gia laimingi, nes žino baltojo 
stumbro reikšmę Jis pagaliau 
surado žmones, kurie parodys 
kelią į Mindaugo pilį.

— Tai dabar valdovo Min
daugo troškimas bus išsipil
dęs: turės gyvą stumbrą savo 
žvėryne. Ir ne bet kokį —■ 
ba[tąl

— Negaliu tikėti, kad jiss 
mus iki pat Vorutos seks. Gal 
tik iki girios pakraščio. .. abe 
joja vaišvilkas.

(Bus Daugiau)

bo ir Prūto vyrų išsiskiria iš 
būrio. Greitosiomis iš virvių 
ir odinių juostų padarę pava
džius, vedasi visus dvidešimt 
žirgų, pasidalinę po keturis 
žirgus

— Laukinių veislės, — pas 
tebi Skomantas, — Girioje pri- 
sigaudė plėšikai ir prisijauki
no: net nesupančioti neišbė- 
gioją.

— Gal supranta, kad žmo
nes juos nuo žvėrių apgina?

Žirgai atrodo gerai prižiū
rimi ir patvarūs. Pratę prie 
spygliuotų medžių ir prie sa
manų, atsargiai žengia giria.

— Žiūrėkit -- stumbras kar
tu eina! — sušunka kažin ku
ris vyrų.

Beveik visi kartu sužiuro 
ir .pamato: gal dvidešimties 
didelių žingsnių atstumu eina 
baltasis stumbras!

— Netikėčiau, jei savo aki
mis nematyčiau! stebisi Prū
to rikis. '■x"

Audrys, kaip tik tuo metu 
norėjęs paleisti nuo virvės 
Draugužį, susilaiko, kad vil
kiukas stumbro nenutylu. Žir 
gai eina prunkšdami, jie pri' 
sibijo stumbro. Ir belaisviai

2



3 pud.

«NOSSA LITU A NJ A > 
RUA LITUANIA, 67 

SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
DIRETOR RESPONSÁVEL OR. JOSŽ FERREIRA CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N'.CrJ 10,00 visoje P 
Amerikpje. GARBĖS PRENUMERATA NČr.i 25 00. GARBĖS 
Atskiroaiumer. išleidimas NCr.®60.00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$@.20 
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. S 15,00 paskutiniajame

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

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški” redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kaip ir knygnešiai...
Niekas anuomet nespaudė Lietuvoje ne tik laikraščio, 

bet nė maldaknygės. Rusų žandarai budėjo, kad tik kur ne
pasirodytų ir net slapta neprasmuktų kokia nors lietuviška 
knygelė. Net bažnyčiose ir ant šventorių iš rankų plėšė lie
tuviškas maldakn ges. Ir baudė, Net Sibiran siuntė jų platin 
tojus ir laikytojus. Ir visgi Lietuvoje plito knygelės. Plito ir 
laikraščiai prūsuose ir kitur spauainami.

Paštas tų knygelių ir laikraščių neišnešiojo žmonėms, 
X bet jie pasiekdavo ir toliausius kaimus. O tai buvo_todėl, kad 

lietuvis ilgėjosi savo spaudinto žodžio, norėjo apsišviesti, 
nenorėjo likti tamsuoliu.

Kiek tų knygnešių nukentėjo nuo žandarų, kad tik bro- 
liai lietuviai gautų Lietuvišką spaudmtą žodį! Kiek žmonių 
aukojosi ir pinigus auk jo, kad būtų galima lietuvišką lai
kraštį išleisti, nors tai buvo ir nepelninga ir labai pavojinga.

Brazilija - lai vas kraštas Nevaržo lietuviško spaudin 
to žodžio, Snaudink, kiek nori. Skaityk, kiek tinkamas. Gal 
dėl to daugis to lietuviško spaudinto žodžio čia, laisvėje, ir 
neįvertina. Mat, labai pigiai gauname. Daugelis jo nė matyti 
nenori.

Kartkartėmis jau seniau buvo rašyta ir kalbėta apie 
mūsų span šos sunkumus. Čia kaip ir senovės Lietuvoje yra 
ryžtingų vyrų ir moterų, kurie nori turėti savo lietuvišką 
spaudimą žodį ir nesigaili jam ne tik prenumeratos, bet Ir 
ekstra aukų sudėti, kad tik jis galėtų išeiti. Tam reikalui 
šv. Juozapo Vvrų Brolija kasmet rengia spaudos balių, ku
rio pelną skiria «Mūsų Lietuvai» leisti, ir ų šeštadienį Dr. 

inco Kulir os rūmų salėje bus toks «spaudos balius». Kvie 
čiami dalyvauti ne tik ML skaitytojai, bet ir visi lietuviai, 
kurie, nors skaity i nemokėdami, bet nori padėti lietuviškam 
laikraščiu išsilaikyti, kurie nori būti kaip ir knygnešiai.

Laukiame ir Jūsų šį šeštadienį, rugsėjo 2 d. Spaudos 
baliuje.

Sąžinės
Kas manė, kad Eucharisti

nio Kongreso proga popie
žius dramatiškai pasmerks 
P. Amerikos kapitalistus, tas 
gerokai nusivylė. Popiežiaus 
žodžiai apie skurdą ir nežmo
niškas gyvenime sąlygas bu
vo taiklūs, bet ne ugningi. 
Antra vertus, popiežių nesi
vylė ir tie, kurie manė, kad 
jis palaikys esamą P Ameri
kos ekonominę santvarką. Po
vilas VI nedviprasmiškai pa
sakė, Kad ji yra neteisinga ir 
reikalinga reformų.

DAUG REVOLIUCIJŲ, BET 
MAŽA NAUDOS

Kalbėdamas ir turtingiems, 
ir neturtingiems, popiežius pa 
sirinko vidurio kelią, nes jis 
yra ir vienų, ir kitų tėvas ir 
mokytojas. Bet kartu jis aiš
kiai pabrėžė, kad smurtas ir 
prievarta nėra gera priemo
nė, kuria būtų galima įgyven

saskaita
dinti bo ialinį teisingumą. J ik 
Pietų Amerika matė revoliu
cijų ne dešimtimis, bet šim
tais: o ką jos g^lų gaie pa
siekė? Tiesa, jos pakeitė vie 
ną valdančią partiją kita, bet 
neišrišo jokio socialinio klau 
simo, nes nepakeitė žmonių 
galvojimo P jų sąžinės. Jei 
vienas karininkų būrelis nu
vertė kiti, nuo tos revoliuci
jos pačiam kraštui nepasida
rė geriau, nes keitėsi žmo
nės, o ne principai, Daugumą 
Pietų Amerikos valstybių val
do senų kolonijalistų palikuo
nys, kurie retkarčiais užeina 
į bažnyčią pasimelsti, bet ne- 
palto socialinio Bažnyčios 
mokslo ir pažangius kunigus 
vadina komunistais, Tas savo
tiškas žmonių tikėjimas, labai 
atskiestas prietarais, spiritiz
mu ar burtais, savotiškai su- 
lormavo turtuolių sąžines ir 
padarė jas nejautrias šių die
nų socialiniams klausimams

Mèsij LI ET W A

įrašyk savo varda 
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje 

sv. Petro Bazilikoje Romoje 
z 
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. POPIEŽIUS TAI NE 
KURSTYTOJAS.

Kai 1961 m. prezidentas 
Kennedy paskelbė savo «Pa
žangos Sąjungą», vieno Pietų 
Amerikos bankininko žmona 
taip tarė vienam JAV biznie
riui: «Aš visuomet maniau, 
kad Kennedy yra komunis
tas. Šiandien turiu įrodymą». 
Biznieriui paklausus, kokį ji 
turinti įrodymą, ši tuojau at
sakė: «Tas žmogus nori ati
duoti visa, ką mes turime, 
gyvuliams su žmonių var
dais». Esant tokiai nuotaikai, 
popiežius negali pilti žibalo 
ant ugnies ir kurstyti mases 
prieš oligarchus. Nei jis, nei 
vyskupai negali perrėkti Ku
bos Kastro ar kito kokio (de
magogo. Todėl ramiu ir aiš
kiu tonu Kongreso dalyviams 
jis pasakė, kad «norėdami 
teisingai atnaujinti socialinę 
santvarką, mes negalime pa
sirinkti uei ateistinio mark
sizmo, nei sistemingo maišta
vimo, dar mažiau kraujo pra
liejimą ir anarchijų». Sociali
nis Bažnyčios mokslas gerai 
suformuotas popiežių encikli 
koše ir dabar atėjo laikas 
pristatyti jį P. Amerikoje.

NESUPRATO...

Deja, P. Amerikos dvasiš 
kiai ligą laiką nesuprato so 
cialinių klausimų opumo ir 
kalbėdami apie dangaus gro
žybes, tarėsi atlikę savo pa
reigą, Bet kai skurdūs mies. 
tų ypač priemiesčių, kvarta
lai pasidarė tikru ekonominiu 
ir doro vinkliu pragaru, tada 
jiems atsivėrė akys ir jie su
prato, kad reikia šalinti neiur 
to šaknis ne išmalda, bet re
formomis. Pats popiežius kal
bėjo Kolumbijoje, tik apie že
mės ir mokesčių reformas. 
Žinoma, kiekvienas P. Ameri
kos valstybė yra skirtinga ir 
socialiniai klausimai nevieno
di, bet kiekviena nori būti 
krikšč.oniška Todėl tarsi ins 
tinktyviai komunizmas Joms 
yra svetimas, o socialinis 
Bažnyčios mokslas dar ma
žai pažįstamas.

PAGYRĖ

Kalbėdamas P. Amerikos 
vyskupams, popiežius pagyrė 
socialinius jų darbus ir primi 

nė kai kurių vyskupų ir kitų 
dvasiškių socialinio turinio 
raštus. Bet ir šį kartą pabrė
žė, .ad reikia vengti prie
vartos ir smurto. Kun. Kami
lo Torres nuėjo per toli, ir 
popiežius nenori, kad kiti ku
nigai sektų jo pavyzdžiu. Bet 
tai nereiškia, kad jie turėtų 
atsisakyti kovos už socialinį 
teisingumą ir užmerkti akis 
prieš skurdą.

MIŠIOS NE KAPITALISTAMS, 
O VARGŠAMS

Norėdamas parodyti, kurio
je pusėje jis pats stovi, po
piežius nuvyko j Moskveros 
kaimą ir atlaikė mišias 50.000 
susirinkusių ūkininkų miniai. 
Garbės vietoje sėdėjo 21 P. 
Amerikos valstybės ūkininkų 
atstovai, jų tarpe ir keli indė 
nai. Niekas to popiežiaus ges 
to neužmirš, nes jis kalba 
aiškiau už popiežiaus žodžius- 
Kada ir kur popiežius atlaikė 
mišias P. Amerikos kapitalis» 
tams?

ATVERTI DURIS į GEROVĘ

Vykstant kongresui, Bego
tos laikraštis EI Tempo sa
vęs klausė, «kas yru toji 
struktūros reforma, apie ku
rią Bažnyčia taip daug kal
ba. Ar ji nori pakeisti mūsų 
santvarką taip, kad visi tap
tume neturtingi?» Ne, Bažny
čia to tikrai nenori. Bet ji 
sako, kad reikia pravesti že
mės reformą taip, kad lauko 
darbininkas ir mažažemis ne
badautų, o turtingasis nesi
švaistytų prabangoje. Ji taip 
pat sako, kad reikia teisin
giau padalinti mokesčius, nuo 
kurių labai dažnai P. Ameri
kos kapitalistai moka išsisuk
ti. Trumpai, ne smurtu, bet 
įstatymų keliu reikia atverti 
beturčiams duris į mokyklas, 
į kooperatyvus, į partijas į 
įstaigas, į ligonines, į pramo
nę, į amatus ir pan. Kodėl 
dauguma gyventojų turi visą 
laiką maitintis pupelėmis ir 
kukurūzais, gyventi lūšnelė
se, dėvėti skarmalais ir pasi
likti analfabetais? Tokia ben
druomenės santvarka yra ne
krikščioniška, nes ji žemina 
žmogų, atima iš jo savigarbą 
ir paverčia «gyvuliu su žmo
gaus vardu». Jei Bažnyčia 
tylėtų, ji atsitolintų nuo Kris

i m rugsėjo 20 d

taus?

KAS PRAMATYTA — AR 
BUS PADARYTA?

Kolumbijos Eucharistinis 
Kongresas ir santūri popie
žiaus kalba tapo savotiška 
sąžinės sąskaita visiems jo 
dalyviams. Beturčiai dar kar
tą išgirdo, kokios yra jų įgim 
tos teisės. Turtingieji pama
tė, kieno pusėje stovi Bažny
čios galva. Vyskupai ir kuni
gai suprato kokia yra jų pa
reiga ir koks turi būti veiki
mo būdas. keikia tikėtis, kad 
Pietų Amerikos vyskupai, pa
svarstę per 2 savaites socia
lines ir pastoracines proble
mas, tars ir savo žodį. Kon
gresas buvo įdomus dar ir 
tuo, kad popiežius pašventi
no keletą vedusių vyrų dia
konais. O jei Bogotos biznie
riai dejuoja, kad kongrese 
dalyvavo tik 10.000 užsienio 
turistų tai _yra jų pači* rei
kalas. Kai Kolumbijos val- 
džia pr ves bent tas refor
mas, kurias priminė popie
žius, daugiau pinigų atsiras 
kreolų kišenėse ir nereikės 
aimanuoti. Bet kol pinigą tu
ri tik saujelė žmonių, ką ga-, 
Ii uždirbti?

Švenčiant Eucharistinį Kris
tų, Kolumbijoje iškilo kasdie
nės duonos Klausimas tinka
moje vietoje, tinkamu laiku 
ir tinkamose aplinkybėse. 
Tinkamą atsakymą į tą klau. 
simą gali duoti tik tie žmo
nės, kurių tikėjimas yra gy
vas. Kam nerūpi Dievas, tam 
nerūpi nei artimas.

Bronius.
I1MBKSM3ĮĮ 
ÜBMBBÍÍ

Tiesa ir Gyvenimas

ŽMOG ŠKOJI GYVYBĖ
Pauliaus VI Enciklika 

GIMDYMOS1 PRIEMONĖS 
GALIMOS

15. Kita vertus, kai reika
linga gydyti kūno organiz
mus ir tam būtinai reikia pa 
vartoti premones, kurios, pra 
matoma, gali sukliudyti nau
jos gyvybės įžiebimą, Bažny. 
čia nelaiko tai neleistinų da-. 
lyku, jei tik tos priemonės 
nėra jokiu būdu vartojame», 
pirmon galvon tik gyvybėj; 
sukliudyti. ...

16. Nevaisingieji laikotar
piai — galimi.

Jau anksčiau pastebėjome, 
kad šitokiam Bažnyč os mo
kymui apie vedusiųjų dorinį 
gyvenimą priekaištaujama. 
Girdi, žmogaus protas turi vai 
dyti neprotingos prigimties su 
teiktas energijas ir jas nu 
kreipti tokiam tikslui, kurie 
derintųsi su žmonių gerove. 
Jei tai yra teisinga, tai, >kai- 
kas sako, argi daugeliu atve
jų nebūtų išmintinga dirbtinu 
bttdu reguliuotiggimimus? Juk 
teo būdu (sukuriama šeimoje 
darna bei ramybė, ir sudaro
mos geresnės sąlygos jau gi- 
muslems vaikams tinkamai 
išauklėti.

(Bus daugiau)
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VISI EINAM SPAUDOS BALNUI BUBSĖJO
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTI

SUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, “»3

EINAM SPAUDOS BALIUN!
Kada?
Šį Šeštadienį, 20 valandą.
Kame jis bus?
Dr. Vinco Kudirkos rūmuose, R. Lituania, 67, Mooca.
Ir ką ten atrasim?
Jaukią lietuviškos spaudos mėgėjų ir palaikytojų kom

paniją. Kiek kartų kas tame Spaudos baliuje dalyvavo, visa
da džiaugėsi. Pasidžiaugsite ir šitą kartą.

iki pasimataut Spaudos baliuje šį šeštadienį lygiai 20 
valandą.

V.Zelina
4, —■

PIKNIKAS! PIKNIKAS!

— Kas jį rengia?
- Nagi šv, Juozapo Vyrų 

Brolija! Kas kitas gali t r kj da
lyką tinkamai surengti?

— Kada jis bus?
— Spalio 20 dieną.
— Kame?
— Praia Grande
— Tai, vy uti, duok man 

tuojau pakv etimą. Važiuosiu. 
Važiuokim drauge. Gerai?

Pakvietimus galim gauti pas 
Brolijos narius.
nst—n
sa

Lietuvių vaikų sambūrio 
«Žilvitisi Tėvų Komiteto pir
mininkė šaukia visuotiną tė
vų susirinkimą, kuris įvyks 
Š.m. rugsėjo m. 2J d. 20 vai, 
(šeštadienį), Jaunimo Namuo
se V. Zelinoje.

Kviečiame visus tėvus kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

Tėvų Komitetas

APLANKYKITE PARODĖLE.
Šį šeštadienį nuo 18 vai. ir 

DR. ANTONIO SI A U L Y S
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

■í - - . 1

Atende-se com hora marcada
DRi JONAS NICIPORCIUKAS

. Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X
Consult  orio; Rua Capl Pacheco Chaves, 1206,

Vila Prudente, Tel. 63-5M2

sekmadienį nuo 15 vai, bus 
galima aplankyti kuklią lietu 
vių liaudies meno parodėlę, 
kuri veiks šalia kitų tautų 
Ginásio Estadual Vila Barce
lona — priešais General Mo
tors klubą (S. Caetano do Sul).

Lietuviškame kampelyje ga
lėsite matyti įvairių audinių, 
medžio išdirbinių, juostų, tau
tinių rūbų ir pan.

Parodėlės reikalais rūpina
si M. Vinkšnaitienė, A. Jočie- 
nė, P. Šimonis ir Sesutės Alek 
navičiūtės.

Lietuviška parodėlė — re. 
tas įvykis mūsų kolonijoje; 
todėl kas galėsite — aplan
kykite.
p—n 
liūŪHnii

ŠIMTAS DVIDEŠIMTS 
TŪKSTANČIŲ!.

Taip, per pernykštį Spau
dos Balių plė. Aldona Butri
mą vičiūtė įteikė spaudos rei
kalams 120,000 kruzeirų. Pini
gus sutelkė dramos «Sąmoks
las prieš savuosius» vadintų
jų grupė, kurią sdtrė! V- 
Bilevičius, R. Brasliuskas, 

A. Butrimavičiutė, A. Vinkš- 
naitytė, P. Makuška, J. Vin- 
grys, V. Klišytė, M. Černiaus 
kaitė, *. Vinkšnaitis ir E, 
Guzikauskas.

"Mūsų Lietuvos» Adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja vi
siems šiems.asmenims ir jų 
režisierei p. M. Vinkšnaitie- 
nei už gražų kultūrinį darbą 
ir už stiprią paramą lietuviš
kai spaudai.

Tą faktą dar kartą iškelia
me norėdami priminti, jog ir 
nedidelis žmonių būrelis gali 
daug gero padaryti, jei tik jo 
širdis šiltai lietuviškai plaka.

Šitas mūsų jaunimo mostas 
pernai buvo maloni staigme
na. Kokių staigmenų patirsim 
per šių metų Spaudos Balių?

ATVYKO KUN. DR. P. 
DAUGINTIS, S. J.

Iš Urugvajaus S. Paulin dar 
buotis šį šeštadienį atvyksta 
daugeliui jau pažįstamas tė
vas P. Daugintis, S. J.

Jis — buvęs mokytojas, ta
pęs jėzuitas, Komoje šv. Gri
galiaus universitete įsigijęs 
sooioxogijos daktaratą, eilę 
metų darbavosi lietuvių para
pijoje Montevideo, JUrugvaju- 
je. Kuri laiką jis čia talkino 
ir kunigų seminarijoje. Kele
tą mėnesių pasidarbavo ir S. 
Paulo lietuvių tarpe, prieš 
penketą metų, Su Urugvajaus 
jaunimo tautinių šokių būre
liu buvo šią vasarą nuvykęs 
Š. Amerikon, kur ta proga 
aplankė daug savo senų pa
žįstamų.

S. Paulyje Tėvas Daugintis 
bus parapijos asistentas ir 
jėzuitų vienuolyno ūkvedis. 
Jis bendradarbiaus ir <Mūsų 
Lietuvoje».

Sveikiname laimingai atvy
kusį ir linkime sėkmingo 
darbo!

iet. parodėlės iniciatorius 
gimnazijoje «Vila Barcelona» 
yra Antanas Sližys.

Dr. Victor Pedro Saulytis
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 68 andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai. "-y’

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį 
mokesnį gauna Šias lengvatas; 1) konsultãs 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.

KRIKŠTAI IR MOTERYSTĖS

Šv. Kazimiero parapija, api 
manti visą São Paule ir San
to Andrė Vyskupijas štai vėl 
susilaukė 4 krikštų ir ketetos 
moterysčių. Tai malonūs įvy
kiai parapijoj, nes paskutinių 
savaičių laidotuvės labai liūd 
nai nuteikė lietuvišką koloniją

KLEBONAS LANKO SAVO 
PARAPIJĄ

Misijonierius ir klebonas 
Jonas Bružikas jau spėjo ap
lankyti šias Vilas: Anastazijos 
Lapos, Ipujukos, Bonilhos, 
Carolina, Palmieri, Leopoldi- 
nos, Perdizes Jardim Popu
lar. Visi lietuviai maloniai 
priėmė. Nė vieno neatsirado- 
kas atstumtų kunigą. Visi pa
prašė palaiminti namus ir 
priėmė Kūčių plotkeles. Arti 
miausioj ateity manoma ap
lankyti Casa Verde, V. Espa
nhola, Peruche, Imirim, Cho
ra Menino.

DIDELIS AČIŪ

ML administracija labai dė
koja Juozui Baužiui, kuris su 
rinko iš ML skaitytojų už lai
krašti ir įteikė administraci
jai iškart 67 ncr. Visus ML 
skaitytojus kviečiame surink
ti iš savo kaimynų už laikras 
ti, nes be lėšų negalime leis
ti laikraščio.

ATSILYGINO UŽ ML. Kata 
rina Glaudutienė 16 ncr Vla
das Pocius 15 ncr. Labai 
ačiū.

PATARTINA

Yra jau gana daug lietuvis 
kų religinio turinio knygų ir 
viena labai patartina įsigyti, 
vadinama «Pilnutinis Kristus». 
Ją parašė Emile Guerry Cam 
brai arkivyskupas. I lietuvių 
kalbą vertė Tėvas Kęstutis 
Marija Butkus, O. F. M. Toj

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,20

knygoj lengvu ir kiekvienam 
prieinamu stiliumi išaiškinta, 
žmogus gali bendrauti su 
Kristumi ir kaip jis įeina į 
Kristaus Mistinį Kūną, kurio 
galva yra pats Kristus.

TAUTŲ PARKE VĖL MIRTIS

Dar nespėjo nudžiūti ašaros 
dėl nelauktos Marijos Bura- 
gienės mirties, kai štai mir
ties, angelas vėl aplankė Tau 
tų Parko koloRija. Šiuo tarpu 
Stasio Jurevičiaus pastogę iš 
kurios iškvietė a.a. Veroniką 
Girnienę, Stasio uošvę, o Sta 
sienės brangią mamytę. Ji mi
rė rūgs. 16 d. 16 vai. sulauk” 
si 75 metų. Gimusi Obeliuos® 
Ukmergės apskr. Brazilijon 
atvyko 1929 m. Išaugino duk
terį Anelę ir du sūnus Vaclo
vą ir Bronių. Palaidota Cami- 
lopolo kapinėse dalyvaujant 
dideliam žmonių būr ui. T. Jo 
nas Bružikas atliko’laidotuvių 
apeigas ir tarė atsisveikinimo 
žodį. 7 dienos Mišios yra nu
matytos Tautų Parko bažny
čioje rugsėjo 23 d. 19 vai. 
Tautiečiai prašomi ateiti į 
Mišias.

BENDRUOENÊS
ŽINIOS

Valdybos posėdis.

Nutarta:

1. Rinkti Jsolidarumo įna
šus (mokestį) Tam bus ats
pausti kvitai vieno ir penkių 
kruzeirų vertės.

2. Surengti susiartinimo su 
sipažinimo vakarienę spalio 
28 dieną.

3. Dar šiais metais pastaty
ti vaidinimą-dramą «Baisusis 
birželis».

i
4. Platinti musų kolonijoje 

Jungtinių Tautų Organizaci
jos sekcijos UNICEFF kalėdi 
nių sveikinimų atvirukus. Jie 
yra skirti Jungi. Tautų vaikų 
fondui lėšų sukelti.

Svarstyta;
1. Surengti Eglutę vaikams 

ir seneliams gruodžio 29 d. 
Valdybos nariai patyrinės ga 
limybes gauti nemokamai do
vanų ir piniginės kolonijos 
paramos tam reikalui.

2. Rūpintis lietuvių kalbos 
mokytojų paruošimu. Šis rei
kalas, atrodo, pereis nuo:

a. Pradžios mokyklos moky 
tojų, kurie apsiimtų dėstyti 
pamokas.

b. Nuo lietuvių kalbos žino 
vų pačioje Brazilijoje, kurie 
apsiimtų mokytojus paruošti.

c. Nuo baigusių universite
te kalbų kursą, kurie apsiim
tų tiems mokytojams dėstyti 
kalbų mokymo metodus,

J, Tijūnėlis: pirm,
J. Šermukšnis, I sekr.
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