
MR. 18. (1083j S. PAULO — BRASIL — 1969 M. GEGUŽIO — MAIO 2D." XXI METAI

Naujas Lietuvis Vyskupas

v v ’
Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

ROMA. — Kun. A, Miciū- 
nas praneša iš Romos, KAD 
PREL. ANTANAS DEKS.NYS 
YRA POP EŽIAUS PAULIAUS 
VI PASKIRTAS EUROPOS 
LIETUVIŲ VYSKUPU.

Naujasis vyskupas PREL. 
A. DEKSNYŠ yra gimęs 1906 

o m gegužės 9 d. Butenišky, 
Juodupės valsčiuje, Rokiškio 
apskr. 1926 m. baigė Rokiš
kio gimnaziją Baigęs Kauno 
kunigų seminariją, 1931 m. 
gegužės 30 d. įšventintas ku
nigu. Vikaravo Panevėžio ka
tedroje ir Biržų parapijoje. 
1936-40 m. studijavo Šveicari 
jos Friburgo universitete, įsi
gydamas filosofijos daktaro 
laipsnį.

NUO 1941 M. - JAV-SE

1941 m., negalėdamas gi įž- 
ti bolševikų okupuoton Lietu 
von, atvyko į JAV pas savo 
dėdę kun. Ant. Deksnį. Čia

PLAČIAJAME PASAULYJE
PRANCŪZIJA

Šios savaitės svarbiausias 
politinis įvykis buvo tas, kad 
Prancūzijos prezidentas gen. 
Charles de Gaulle pralaimėjo 
savo paties paskelbtą plebis
citą, t. y. tauta nepritarė bal
savimuose jo siūlomoms kraš 
to reformoms. O kadangi de 
Gaulle buvo pasakęs, jog pra 
laimėjęs rinkimus jis pasi
trauksiąs nuo valstybės vai
ro, tai taip ir padarė. Balan
džio 28 d. 12 vai. jis pasi
traukė iš prezidento vietos.

Tas gen. de Gaulle žings
nis turės svarbių pasekmių 
tiek pačiai Prancūzijai, tiek 
tarptautinei politikai,
HBgsacuaii 
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PALESTINA

' Palestinoje toliau virė par
tizanų kovos su žydais. Žy
dai savo ruožtu bombardavo 
neva partizanų stovyklas. Jor 
dano ir Egipto kariuomenės 
apšaudinėjo Izraelio, o šie 
anų pozicijas. Nors Paryžiu
je vykstą keturių didžiųjų 
(Anglijos, Amerikos, Prancū
zijos ir Sov. Rusijos) pasitari 
mai dėl žydų arabų taikos, 
sako, einą įtenkinamoje nuo 
taikoje gir galingieji sutarią 
daugeliu klausimų, tačiau tiek 
žydai, tiek arabai sakosi ne- 
pripažinsią jokių pašalinių 
valstybių sutarimų. Ypač sti
priai prieš tuos pasita'imus 
pasisakė Izraelio ministerė 
pirmininkė ponia Goldą Meir; 
«Didžiosios valstybės neturi 
jokios teisės tartis ir derėtis 
dėl mūsų žemių, dėl mūsų gy 

vienerius metus vikaravo Mt 
Carmel, Pa., lietuvių parapijo 
je, o nuo 1943 m. buvo East 
St Louis, Ill., Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos kle 
bonu. Už nuopelnus katalikiš 
kai ir Amerikos lietuvių veik 
lai prieš ketverius metus bu
vo pakeltas prelatu.

S uo metu yra Amerikos 
Lietuvių Kunigų vienybės c. 
v. vicepirmininkas. Vysk. A. 
Deksnys yra bendradarbiavęs 
ir spaudoje, Lietuvoje — »XX 
amžiuje» ir «Panevėžio bal
se», JAV-se — įvairioje kata
likų spaudoje.

«DRAUGA •_•»

Keliaudamas pernai į Eu
charistinį Kongresą Kolumbi- 
jon buvo jis sustojęs ir São 
Paulyje.

Sveikiname naująjį vysku
pą ir linkime gausios Dievo 
palaimos ganytojo darbams!

vybių bei gyvybinių in eresų 
Jiems nėra ko kištis į mūsų 
problemas. Vienintelis būdas 
taikai sukurti yra tas: arabai 
ir žydai turi patys sėstis prie 
derybų stalo ir savo tarpe su 
sitarti».

Deja, arabai griežtai atsisa
ko derėtis su žydais, iki tie 
nepasitrauks iš paskutinio ka 
ro metu užimtų arabų žemių.

KOM. KINIJA

Tik šiomis dienomis tepasi 
baigė Kinijos komunistų par
tijos kongresas. Jis buvo la
bai slaptas ir maža tesužino
ta, kas jame tikrai buvo svars 
tomą ir nutarta.

Kas paskelbta pačiu komu 
nistų spaudos, tai tik pasako, 
jo nuo šiol tikrasis komuniz
mas yra Marksu-Lenino ir 
Mao Tse-Tungo mokslas. O 
dar tikriau ir praktiškai tik
tai Mao Tse-Tungo mintys yra 
teisingos, visiems privalomos. 
Visa kas nesutinka su Mao, 
nėra tikras komunizmas. To
dėl ir Sov. Rusija nėra komu 
nistinė valstybė, o tik kapita 
listų pakali kė.g
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SOV. RUSIJA
Apie metus laiko rusai ko

munistai delsė šaukti Euro
pos komunistų partijų viršū
nių pasitarimą. Viena kad jie 
žinojo, jog nebus galima pri
eiti visiško susitarimo, visą 
laiką ožiavoei Rumunija, Če
koslovakijos užpuolimas dar 

labiau suerzino kitų Europos 
kraštų komunistus.

Pagaliau sušauktas Mask
von šešių kraštų komunistų 
viršūnių pasitarimas Dalyva 
vo Sovietų Ru i ja, Rytų Vo
kietija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Čekoslovakija, 
bet ir tame pasitarime Bumu 
nijos partijos vadas Ceaus- 
cescu taip labii spyrėsi rusų 
reikalavimams, kad kaikuriais 
klausimais, ypač pramonės 
ir prekybos negalėjo susitar
ti ir turimas problemas pali
ko kitam kartui, ’at nepai
sant viso hov. Rusijos spau
dimo į kitų kraš«ų partijas, 
jos jau drįsta visagaliams 
viešpačiams pasipriešinti. Ru 
sija nebeturi tokios įtakos, ko 
kia turėjo Stalino laikais.
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PARAGVAJUS

Prez. diktatoriaus valdžia 
reikalauja, kad vyskupai ir 
vienuolynų vyresnieji pašalin 
tų iš krašto keturis jėzuitus, 
katalikų universiteto Assun- 
cion mieste profesorius. Esą 
jie kurstą studentus streikuo
ti, neklausyti valdžios ir 11.

11 krašto vyskupų parašė 
prezidentui raštą gindami jįjė- 
zuitus, sakydami, kad tie pro 
fesoriai atlieka svarbų auklė
jimo darbą ir jokiais kursty
mais neužsiima.

Valdžia turi apie šimtą po
litinių kalinių su kuriais ji la 
hai žiauriai elgiasi. Arkivys
kupas Aníbal Porta prašo pre 
zidentą Stroesnerį žmoniš- 
ktau su jais elgtis. Be to visi 
vyskupai įsako savo parapi
joms po mišių melstis už po
litinių kalinių išlaisvinimą. 
Tai labai nepatinka diktato
riui Stroesneriui ir jo pakali 
kams.
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KUBA

Visi septyni Kubos vysku
pai parašė stiprų griežtą raš
tą, praėjusį sekmadienį per
skaitytą visose krašto bažny
čiose ir smerkiantį Kubosssa 
los užblokavimą. Kaip atsime 
name, Šiaurės Amerika ir ki 
ti kraštai kontroliuja Kubon

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti 
privilegija įamžinti Lietuvos vardą ir joVkankinių atmi
nimą lietuviška koplyčia šv. Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus 

Lietuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu; LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL FUND.
2701, W. 68th Sth. Chicago, Ill. 60629.

GERBIAMIEJI J1EVA IR VINCAS KUTKAI 
gegužio 4 švenčių auksinį vedybinio gyvenimo jubiliejų.

Susipažino juodu tolimajame Sibire per pirmąjį Pasau
linį karą. Jievutė giedojo Tomsko lietuvių chore ir krito jau 
nam Vincui į akį ir širdį, ir 1919 m. gegužio 4 dekanas "De- 
mikis palaimino jų moterystės ryšį.

Karo, o po karo revoliucijos metams, pp Kutkams teko 
daug vargo patirti. Juk ouKrelė Birutė gimė traukinio vago 
ne, be jokios mediciniškos pagalbos, kur net cukraus kruo
pelės, nei sacharino nebuvo galima gauti. Prisibaladoia, pri- 
sivažinėta mėnesių mėnesiais, iki pagaliau galėjo sugrįžti 
Lietuvon. Čia gimė dar trys jų vaikai J1927 m atkeliauta Bra 
zilijon su 5 mažais vaikais, kur jų irgi ne «gatavi pyragai 
iaukė» o sunkus darbas, nelaimės ligos. Tačiau pp Kutkai 
nepalūžo, nenusiminė, o grumdamiesi su gyvenimu už kiek
vieną duonos kąsnį, užaugino visus vaikus lietuvius, dalyva
vo lietuviškame gyvenime. P. Vincas visą laiką, iki vaikai 
ėjo mokyklon, buvo Vila Belos tėvų komiteto narys ir jame 
atliko įvairias pareigas, p. Jieva 8 metus buvo Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos pirmin nke, o jos valdyboje net 14 
metų. Kur koks parengimas, vaidinimas, koncertas kur koks 
kitas lietuviškas katalikiškas reikalas visur regi pp. Kutkus 
dalyvaujant, savo darbu ir pinigu prisidedant, ir ML ne vie
ną ir ne du kartu patyrė jų dosnumą.

Dabar, kai jau visi vaikai patys išėję gyveniman, kada 
jau galėtų ramiai džiaugtis anūkais, gerb. Jubiliatai nesiliau 
ja sielojęsi lietuviškuoju gyvenimu, dalyvauja organizacijo
se ir parapijos veikloje.

Tiems mūsų kolonijos šviesiems, uoliems darbininkams, 
ištikimiems lietuviams patriotams linkime dar ilgų, pajėgių 
sėkmimgų metų ir gausios Dievo palaimos!

liu. Nuo 1960 metų Bažny-plaukiančius laivus, kad jon 
nugabentų uždraustas prekes. 
Vyskupai sako, jog tai netei
sybė, dėl Kurios labai kenčia 
nekalti krašto gyventojai. Jie 
kreipiasi į pasaulio sąžinę, 
spausti, kad ta blokada būtų 
panaikinta.

TAI PATINKA CASTRUI
Žinoma, toks kat. vyskupų 

žingsnis labai patinka Castrui. 
Jis irgi geidžia visiškai lais
vai prekiauti su visu pašau- 

čios padėtis Kuboje esanti 
kiek pagerėjusi, jos persekio 
jimai sumažėję.

t -
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fàpcizltija
Prezidentas Costa e Silva 

pasirašė žemės reformos įsta 
tymą ir jam vykdyti dekretą. 
Jei vyriausybė imsis jį rimtai 
vykdyti, galės padaryti var
guomenei daug- gero.

Nepakanka atimti iš dvari
ninką žemes ir jas išdalyti be 
žemiams, kurie savo beveik 
nieko neturi. Iš kur jie gaus 
įrankius žemei dirbti? Iš kur 
sėklą? Ar jie sugebės be ki
tų pagalbos patys ūkininkau
ti? teks vyriausybei duoti 
jiemis pašalpą. Kiek teko pa 
tirti visa tai numato žemės 
reformos įstatymas Kai dau
giau apie jį sužinosime, pain 
formuosime skaitytojus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Tėvu Jėzuitu Apyskaita Visuomenei
Užimiami administruoti Dr V. Kudirkos naiius, Tėvai 

Jėzuitai rado juos gana nudėvėtus bei reikalingus skubintai 
symų. Tai gali paliudyti visi, kam juos teko matyti bulgarui 
ir japonams išėjus 1964 m.

Svarbiausieji pataisymai atsiėjo:

1. Kaikurių kambarių grindys ir lubos 398.389 sen. or.
2. metaliniai langai ir durys 397 130 M ■ >>

3. prausyklos ir vandentiekio sutvarkymas 412.200 n J?

4. elektros laidų sutvarkymas ir lempos 70 9.950 J,
5. įvairios remontams medžiagos 883.083 M n

6. dažai ir išiažymas 1.073.681 9» H

7. scenos su varkymas 423.490 99

8 valstybiniai ir kiti mokesčiai iki
1968 m. 1.155.084 H >9

9. salės registracija (alvará) 952.137 99 99

SUMA: 6,405.144 S en. cr

Pajamų per tą laiką (iki 1968 m. galo)
butą : už išnuomuotą salę vest, ir šokiams 810.000 sen. cr.

Tai parodo, jog salės pajamos neap
mokėjo net salei vartoti reikalingų leidi
mų (alvará) išlaidų.

Be šitų pastatui sutvarkyti ir operuoti būtinų išlaidų bu 
vo ir kitų. Tėvams reikalingi baldai: lovos, stalai, virtuvės 
reikmenis ir kt.; salei 300 kėdžių, 20 staliukų, peiliai, šaku
tės, lėkštės, stiklinės ir tt. Visa tai kainavo 3.702.700 senųjų 
kruzeirų.

Tat Jėzuitai turėjo investuoti j Dr. V. Kudirkos namus 
10.107.844 senųjų kruzeirų kad galėtų juose šiaip taip gyven 
ti ir pradėti lietuvišką veiklą. x

Spaudoje rašyta apie daug tūkstančiu surinktų dolerių 
(net Kanadoje) kiemui sutvarkyti. Tam tikslui gauta S. Pau
lo mieste.

1965 m. iš trijų asmenų 17 000 senųjų kruz.
I960 m. iš keturių asmenų 19,500 senųjų kruz.

Suma; 36.500 senųjų kruz.
Kiemas nebetaisytas Sąjungai užvedus jėzuitų iškraus- 

tymo bylą. Jei aukojusieji nori tuos pinigus atsiimti, jėzuitai 
mielai juos sugrąžins Jei nori pervesti Sąjungai, ir tai pa
darys. Pinigai nėra žuvę. Iš kitur tam tikslui jokių aukų ne
gauta, nes neprašyta.

Ta virš dešimties milijonų Įdėtą sumą Į Dr. V. Kudir
kos namus nevarant jokios pinigų rinkimo propagandos São 
Paulyje ir neapsunkinant mūsų visuomenės. Ją sudėjo Tėvų 
Jėzuitų darbuotę vertinantieji rėmėjai Š. Amerikoje, Kanado
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je, Australijoje, N. Zelandijo
je, Argentinoje, ' rugvajuje ir 
eilė bičiulių įc. Pa įlyje. Visų 
tų sumų Dr V. Kudirkos na-

ai nebūtų gavę, jei Jėzuitai 
nebūtų paėmę juos adminis
truoti Ir juose darbuotis.

Lieka dar vienas didelių iš
laidų šaltinis. Verčiami ne lai
ku apleisti Kudirkos namus, 
jėzuitai greitomis turėjo dai 
rytis Įsigyti tinkamus namus, 
kur būtų galima toliau dar
buotis S. Paulyje. Nupirktieji 
namai kainavo ne dešimtį ir 
ne šimtą milijonų senųjų kru
zeirų, bet daug daugiau, Jė
zuitai savo turto neturėjo ir 
neturi. Teko vėl šauktis ge
raširdžių žmonių pagalbos ir 
Ijsti į skalas, kad būtų gali
ma patarnauti Brazilijos lie 
tuviams. Ir vėl teko apsunkiu 
ti geraširdžius draugus. Jei 
būt buvę tai iš anksto žino
ta, taip nebūt atsitikę, nes 
jėzuitai nebūtų Brazilijon at
vykę. Visos tos šimtamilijoni
nės išlaidos nebūt buvusios 
reikalingos, jei būt buvę lai
kytųsi duoto ž’odžio ir sutar
čių ir leista jėzuitams darbuo 
tis Dr. V. Kudirkos namuose.

Ta apykaita parodo plačia 
me pasaulyje pasklidusių lie
tuvių katalikų didelį pasitikė
jimą Tėvų Jėzuitų veikla. Už 
tai esame jiems labai dėkin
gi, ir stengsimės, kiek galė
dami tą jų pasitikėjimą neap
vilti.

Brazilijos Lietuvių Tėvų 
Jėzuitų vardu

T. Jonas Bružikas, S. J.
Vyresnysis
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PAMINĖTAS J. NAUJALIS
Balandžio 10 d. — šimtasis 

muziko J. Naujalio gimtadie

nis. Vilniaus konservatorija 
atitinkamą paminėjimą suren
gė beveik 2 savaites iš anks
to. Buvo surengta J. Naujalio 
kūrinių, rankraščių bei nuo 
traukų paroda ir mažiau žino 
nauju jo kūrinių koncertas 
perpintas buvusią Naujalio 
nendradarbių bei mokiniu at
siminimų pasakojimais. Kal
bėjo Juozas Karosas. Petras 
Oleka, Jonas Nabažas, Konra 
das Kaveckas. Vilniaus kon
servatorija laiko J. Naujalj 
savo Įsteigėju, kadangi ji yra 
buvusi Kauno konservatorija, 
kuri savo keliu išaugo iš J. 
Naujalio prieš 50 metų Įsteig
tos Kauno muzikos mokyklos-

(ELTA)
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KNYGA APIE STRAZDELI

Praėjusių metų pabaigoj Vii 
niuje išleista nauja knyga apie 
poetą Antaną Strazdą-Strazde 
IĮ. Autorius — Vytautas Vana 
gas. Knyga beveik 400 pusla
pių ir joje, anot recenzijos 
TIESOJ (kovo 29), esama ir 
naujų, lig šiol neskelbtų ar 
kitaip skelbtų duomenų apie 
poetą. Tarp kitų dalyku, tvir
tinama, kad poeto gimimo da 
ta ne 1763 m. birželio 12, o 
1760 m. kovo 9. Jo tėvo var
das b-uvęs ne Jonas, o An
drius. įrodinėjama, kad prieš 
stodamas į kunigų seminariją 
A. Strazdas jau buvęs baigęs 
aukštąjį mokslą Vilniuje.

GELTA)
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IR MUZIKAI MASKVOS 
PAŽABOTI

«Maskvoje, TSRS Kompozi
torių sąjungos rūmuose, Įvy
ko Tarybų Lietuvos kompozi-

I

1969 m gegužio 2 d 
torių organizacijos kūrybinė 
ataskaita»,..

Žodis žodin tokiu pareiški
mu prasideda specialaus ko
respondento J. Finkelšteino 
pranešimas iš Maskvos Vil
niaus TIESOJ kovo 29 4.

Laisvų tautų laisvi meninin 
kai neprivalo nė j savo •ošti 
nę rinktis «atsiskaityti», lààip 
moksleiviai egzaminų komis! 
joj, ar pavaldiniai pas virši 
niekus įrodinėti, kad nedyki
nėjo ir iš doro kelio neiškly- 
do.

Lietuvos kompozitorių var
du «atsiskaityti» turėjo pats 
kompozitorių pirmininkas Ed. 
Balsys, kurs, anot Finkelštei- 
no, aiškino «didiesiems bro
liams», kaip Lietuvos kompo
zitoriai ruošiasi Lenino jubi
liejui. . Muzikologas A. Taura 
gis kalbėjęs apie Lietuvos mu 
zikologų darbus ir rūpesčius. 
Iš juostelių buvę duoti paklau 
syti keli nauji lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Pasirody
mo bei pasipasakojimo klau
sė; Nestevas, Ešpajus, Solodu 
cha, Jarustovskis ir Kuchars- 
kis...

(ELTA)
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Bolševikinei «elektros gady 
nei» būdingą vaizdelį nupie
šė bal. 1 d. VALSTIEČIŲ LAI 
KRAŠTIS;

«Kasdien žmonės užėję į ūki 
nių prekių parduotuvę, klau
sia — ar kartais neturite sau
giklių? Pardavėjai paaiškina: 
— Nėra ir nebus. Pernai ne
gavome nei paprastų, nei au
tomatinių. Patys ne kartą į 
Panevėžį važinėjom. Žmonės 
vietoj saugiklio epraudžia vi
nį... Pasitaiko gaisrų..

(ELTA) n—u 
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Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATS!MINIMAI

(tęsinys)

Mano busimasis svajoja a- 
pie Palestiną, apie savo žy
dų valstybę. Norime pasiruoš 
ti ten Įsikurti. Jam nieko ne
sakiau apie savo ryšius su 
žvalgyba ir norėčiau, kad taip 
liktų.

— Tai gal jis komunistas ir 
važiuoja ten ne kurti, o griau 
ti? — klausiu.

— Ne. Jūs neįsivaizduoja
te, koks procentas išvykstan
čių į Palestiną išmoko valsty
bingumo iš Lietuvos. Mums at 
sidarė akys, ką reiškia dirbti 
savo valstybei.

— Tai priimkite mano svei 
kinimus — nuoširdžiai palin
kėjau Soniai.

— Ačiū. Taip norėčiau atsi
dėkoti jums už tuos mėne
sius ligoninėje, bet nežinau 
kaip, jokių žinių dar neturiu-

Man atėjo staigi mintis:
— Yra vienas dalykas, kur 

jūs galėtumėt man padėti, Bet 
kai jūs norite pasitraukti iš 
darbo, nenorėčiau jums ką 
nauja užkrauti.

— Koks? — kiek susirūpi
nusi paklausė Sonia.

Išdėsčiau jai, kad tokią ir 
tokią dieną sugrįžta iš Mask
vos panelė, duktė fabrikanto 
Vilniuje. Norėčiau patirti, kas 
ji per viena: jos politines pa
žiūras, jos ryšius ir planus 
čia.

— Ar ji komunistė?
— Nežinau. Norėčiau, kad 

jūs susipažintumėte ir susida
rytumėte savo nuomonę. Jums 
kaip mergaitei beveik vien
metei, tai lengviau padaryti. 
Mes ją seksime kelias dienas, 
bet asmeninis kontaktas daug 
padėtų.

— Gerai. Aš tai dar atliksiu. 
Būsiu stoty ir susidarysiu nuo. 
monę apie ją. Kaunas mažas 
vėliau susitiksiu su ja.

— Tik neskubėkite kontak
tuoti ją stoty. Pažiūrėkime, 
kas ją pasitiks. Mano žinio
mis, ji giminių čia neturi. Jei 
kas pasiektų, tai būtų gal par 
tiniai ryšiai.

Taigi Sonia ją pasitiko ir 
nusivežė.

Kitą dieną Sonia jautelefo- 

nuoja man.
— Pastebėjau, kad Alice 

nesusigaudo stotyje. Priėjau 
ir išsivežiau; Paklausiau, ar 
ji turi kur apsistoti. Sako ne
pasiūliau jai laikinai apsistoti 
pas mano tetą, o ryt dieną su
spės pagalvoti, kur jai būtų 
geriau. Alice tuoj sutiko. Te
ta našlė. Vaikai jau išsiskirs
tę, tai davė jai kambarį ir 
džiaugėsi, kad gal ir išnuo- 
muos ilgesniam laikui atvyku
siai jaunai ir simpatingai mer
gaitei. Buvo pietų laikas. Pa
kvietė ją prie stalo. Žinote, 
aš po ligos vengiu sunkių vai 
gių, bet Alice puolėsi į juos. 
Viskas jai skanu, seniai nėra 
gauta. Džiaugėsi kaip vaikas. 
Tetai patiko, aš tylėjau ir ste
bėjau. Po pietų klausiu, kokie 
jos planai, ką ji mano daryti 
Lietuvoje.

— Dar nieko nežinau. Nei 
giminių nei pažįstamų. Visa 
giminė Vilniuje.

- Klausė manęs, ar yra čia 
kokių kabaretų. Atsakiau, kad 
yra du menkučiai, bet su tuo 
suspėsite. Pirmiausiai susitvar 
kykite su vieta. Kokios tarny 
bos pageidausite?

— Taigi vieta. Aš nieko ne 
moku - galiu padainuoti po
rą romansų rusiškai. Maskvo

je per paskutinius mėnesius 
jau jokio darbo nebuvo, tai 
ten mėginau dainuoti. Plojo. 
Gal ir čia pabandysiu.

— Iš to vargu pragyvensite’
Bet ji paprašė, kad nuves

čiau. Atsižvelgdama į jūsų nu 
rodymą, nuvedžiau ją Į nedi
deli restoranėli Laisvės Alė
joje, netoli Soboro. Na, jūs ži 
uote kur. Užsisakėme kuklią 
vakarienę, o restorano šeimi
ninkė tuoj atkreipė dėmesį į 
dvi jaunas mergaites, atėju
sias be palydos. Pradėjo 
kalbą:

— Pirmą kartą vienoms bus 
nuobodu, aš supažindinsiu jus. 
•— Sužinojusi, kad Alice tik 
šiandien iš Maskvos ir ten 
dainavo kabaretuose, tuoj pa
siūlė jai padainuoti.

— Man, turint galvoje su
žieduotinį, ir ateities planus 
pasidarė nesmagu. Aš pasiū
liau Alice ateiti jos pasiimti 
11 valandą, bet šeimininkė 
įsikišof

— Nesirūpinkite, mes ją 
pristatysime.

— Daviau adresą ir atsi
sveikinau. Alice pralinksmė
jo, pasijuto lyg žuvis vande
ny. Tuoj perėjo prie vyru 
kompanijos. Ji taip ir negrį
žo nakvynės. Teta supyko ir 

prašė perkelti viešnią į vieš
butį. Alice grįžo dienos me 
tu, gerokai išsigėrusi, atsiim
ti savo daiktų. Sako ji susipa 
žinusi su to paties «kasino» 
artiste ruse, kuri ją pakvietu 
si gyventi pas save.

Jos, Sonios nuomone, Ali
ce jokia politika nesidomi» 
yra tiesiog lengvo būdo mo
teris, ir jai, Soniai, pavojinga 
tęsti tą pažintį, kad neįsivel
tų į kokį skandalą. Kaip ji 
paaiškins tą «draugystę» sa
vo sužieduotiniui?

Pasakiau Soniai, jog atvy
kėlė manęs daugiau neintere 
suoja. Apgailestavau, kad įvė 
liau ją ir laikau uždavinį 
baigtą.

Iš tikrųjų aš jau turėjau ki
tą smulkų pranešimą iš tos 
rusės—artistės draugo, kuris 
vyrų kompanijoje naktį tame 
kabarete ir laikė reikalinga 
painformuoti mane apie atvy
kusią iš Maskvos.

(B. D.)
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Ar tai suinteresuotu jaunuosius?

Dar šalpos reikalais
Nors Brazilijos lietuviai nuo imigracijos dienų gerokai 

prasigyveno, bet dar yra užsilikusių nepasiturinčių senesnio
sios kartos žmonių. Beveik visi jie yra ligoti, reikalingi pa
šalpos, vieni nuolatinės, kiti nors retkarčiais. Pašalpa reika
linga ne tiek drabužiais ir maistu, kiek pinigais, kuriais ga
lima nusipirkti vaistų, apmokėti gydytoją ir tt.

Anksčiau ML iškėlė mintį organizuoti gabiems lietu
viams studentams šalpos fondų, kurs jiems pinigus skolintų 
be procentų, o paskolą grąžintų baigę mokslus ir gavę dar
bą. Buvo prašyta tuo reikalu suinteresuotus pasisakyti. Iki 
šiol tik du asmenys palankiai atsiliepė, vienas jų ir dešim
kę tuojau įteikti norėjo.
Šalpos fondo mintį pradėjo svarstyti Bendruomenės Taryba 

paskutiniame posėdyje. Bet kadangi tas punktas dienotvarkė 
je iškilo tarp sumanymų, o nebuvo iš anksto duotas nariams 
apgalvoti, tai tame posėdyje nieko nenutarta ir klausimas pa 
liktas atviras. Šalpos reikalai bus vispusiškai svarstomi atei 
nančiame Bendruomenės Tarybos posėdyje gegužio 6 d, an
tradienio vakarą, 19 valandą, Tėvų Jėzuitų namuose Oua Jua 
tindiba, 20. Parque da Mooca). Šitame posėdyje dalyvauti 
kviečiami visi, kam rūpi padėti savo tautiečiams.

Patyrėme, jog kilusi mintis turėti tik vieną bendrą šal
pos fondą, kuris šelptų ir senelius ligonis ir studentus. Ma
noma, jog žmonės mieliau aukos seneliams šelpti negu stu
dentams. Kitas pasiūlymas turėti' du atskirus fondus; vieną 
seneliams, kitą studentams. Kas būtų geriau? Kokia organi. 
zacija galėtų sėkmingiau sukelti didesnį fondą ir daugiau ge 
ro padaryti?

Už vieno fondo steigimą būtų tai, kad nekiltų varžytinių 
tarp dviejų f. ndų, žmonės nebūtų apsunkinti pasikartojančių 
elgetavi nų vienamšir kitam fondui o ir darbininkų lėšoms 
rinkti būtų lengviau rasti vienam fondui, negu dviem.

Kita vertus, vienas fondas gali nepatenkinti nei studen
tų nei senelių. Gali kilti pavydas.- štai jaunikliai gauna dau
giau, o ligonys mažiau: Arba: studentai negauna, nes viskas 
atiduodama seneliams. Jei fondo valdybą sudarytų žmonės ma 
žiau palankūs šelpti studentus, tie gali ir nieko negauti, ar
ba priešingai, gali «nebelikti pinigų» seneliams, kad «per
daug davė studentams». Žodžiu, kaip darysime, taip susidur
sime su sunkumais ir problemomis. Todėl, kiek galima, rei
kia jas dabar nuodugniai apsvarstyti, išdiskutuoti, sudaryti 
ar vienam, ar dviems fondams aiškius įstatus. Jei ši Bendruo 
menės Taryba įstengtų tai padaryti ir suorganizuotų vienoki 
ar kitokį šalpos fondą, tai ji būtų atlikusi didelį ir labai nau 
dingą bei reikalingą darbą mūsų kolonijoje. Tada «būtų ap- 
čiuopiamesnė Bendruomenės nauda mūsų žmonėms. Todėl 
reikia rimtai pasiruošti ateinančiam Tarybos posėdžiui ir vi 
stems jame dalyvaujant sudėti geriausius savo sumanymus, 
juos išsijoti, tinkamiausius bei praktiškiausius atrinkus suda 
ryti mūsų šalpai užuomazga.

Ne viena# nenori priklausy 
ti Lietuvių Bendruomenei, y- 
pač iš jaunimo, kadangi ne
mato iš to jokios naudos < Ką 
man lietuviai davė? Ką iš Ben 
druomenės gausiu? Lietuviai 
moka tik prašyti,. reikalauti, 
o ką jie viens kitam duoda?» 
Tokių 'ir panašių nuomonių 
tenka nugirsti mūsuose.

įsivaizduokim, jog Bendruo 

menė turi studentams šelpti 
fondą ir padeda negalintiems 
išeiti aukštuosius mokslus. Ta 
da jaunimas apčiuopiamai pa
tirtų, jog Lietuvių Bendruome 
nė brangina savo jaunuosius 
talentus, juos remia ne pa
mokslais ir gražiais tuščiais 
žodeliais, o konkrečia para
ma, padeda jiems aukščiau iš 
kilti, geriau gyvenime įsikur-

MŪSŲ LIETUVA

Husseino pasiūlymas
PETRAS PAKALNIS

Nepaisant kasdienių susi
šaudymų, atrodo, kad arabų 
ir žydų konfliktas pakrypo į 
gerąją pusę. Visų pirma Pran 
cūzijos prezidentas Karolis 
De Gaulle pasiūlė sušaukti 4 
suinteresuotų valstybių konfe 
renciją (Sovietų, JAV, Angli
jos ir Prancūzijos) ir žings
nis po žingsnio svarstyti tai
kos planą, priimtiną ir žy
dams, ir arabams. Norslzrae 
lio vyriausybė nekartą pa
reiškė, kad nepriims prievar
ta uždėtos sutarties, tačiau 
balandžio pradžioje JAV, So
vietų, Prancūzijos ir Anglijos 
pasiuntiniai prie Jungtinių 
Tautų susirinko Prancūzijos 
ambasadoriaus bute ir ben
drais bruožais svarstė princi
pinius dalykus. Pasitarimų pa 
grindą, žinoma, sudarė Jung
tinių Tautų rezoliucija, prim- 
ta 1967 m. lapkričio mėnesį. 
Ji sako, kad arabai turi ga
rantuoti Izraelio rubežių sau
gumą ir leisti žydams naudo
tis tarptautiniais vandenimis 
(Sueso kanalu ir Akabos įlan
ka), o žydai turi atitraukti sa 
vo kariuomenę iš užimtų ara
bų žemių.

Antrą, dar labiau padrąsi
nantį faktą, galima įžvelgti 
Jordano karaliaus Husseino 
pareiškime. Pasitaręs su Egip 
to prezidentu Nasseriu, Hus- 
seinas atvyko į JAV ir po il
gų pokalbių su Niksonu ir va 
dovaujančiais JAV politikais 
balandžio 10 dieną taip išsi
reiškė spaudos konferencijo
je: «Arabų valstybės siūlo Iz. 
raeliui šią teisingos ir patva
rios taikos bazę, susidedan
čią iš 6 punktų. 1 Visos vale 
tybės turi sustabdyti karo veik 
smus 2. Jos turi respektuoi7"r 
pripažinti kiekvienos valsty
bės suverenumą, rubežių ne
liečiamybę ir politinę nepri
klausomybę. 3, Jos turi pripa 
žinti kiekvienos valstybės tei
sę ir gyventi taikoje. 4. Jos 
turi garantuoti laisvą susisie
kimą Sueso kanalu ir Akabos 
įlanka. 5. Jos turi pripažinti 
teisingą arabų pabėgėlių pro
blemos sprendimą. Tiesa, Hus 
seinas išskaičiavo dar ir šeš
tą punktą, bet. jis yra pana
šus į antrąjį ir todėl čia iš
leistas.

ti. Tokia Bendruomenė turė
tų būti patrauklesne, ir jauni
mas gal ja labiau suintere
suotų. ”

Turint jaunimo studijų fon~ 
dą būtų didesnis akstinas pa
čiam jaunimui įsitr ūkti jį or
ganizuoti, pinigus rinkti. Tuo 
atveju būtų gera ir fondo vai 
dybon išrinkti ko daugiau 
jaunųjų žmonių su vienu kitu 
vylesniuoju patarėju. Tada 
pats jaunimas ne^tų didesnę 
ar visiškų atsakomybę, pasi
džiaugtų ir savo darbo vai
siais ir nelauktų iš tėvų ir ki 
tų vyresn uju, «kad jiems su
kramtytą kąsnį burnon įkiš
tų». Ką Jūs apie tai manote?

J. Kidykas

Nėra jokios paslapties, kad 
tarp visų arabų vadų Jorda
no karalius Husseinas buvo 
ir yra labiausiai palankus lais 
vajam, pasauliui. Kalbėdamas 
visų arabų vardu, jis tikrai 
padarė didelį žingsnį pirmyn. 
Tačiau dar yra eilė klausi
mų, kuriuos teks ilgai ir kan 
triai nagrinėti ne tik žydų ir 
arabų bet ir keturių didžiųjų 
valstybių politikams.

Pirmas klausimas liečia Je
ruzalės miestą. Žydai pakar
totinai pareiškė, kad kitados 
Jordano valstybei priklausiu
sioji Jeruzalės dalis pasiliks 
žydų rankose. Bet ar Hussei
nas su tuo sutiks? O kam pri 
klausys Betliejaus miestelis? 
Jei ir šis pasiliks žydų ran
kose, tuokart beveik visa taip 
vadinamoji Šventoji Žemė pri 
klausys žydams, ir Jordano 
valstybė nustos daug turistų, 
o su jais ir pajamų. JAV di
plomatai sako, kad Jordano 
valstybei reikia pripažinti e 
ruzalės mieste «civilines, ju
ridines ir religines teises». 
Bet ką jo* turi apimti ir ko
kiu būdu gali būti saugoja
mos?

Ant as svarbus ir svarus

Brangus Broliai ir Sesės — 
Laisvo Pasaulio Lietuviai

Tauta už tėvynės ilgesnį lai 
ką gali išsilaikyti tik ypatin
gomis sąlygomis, kaip turime 
gyvą pavyzdį žydų tautoje. 
Tokio» sąlygos tačiau negali 
būti naujai sukurtos, jeigu jų 
nėra iš gilios senovės. Svetur 
nesunykti stipriausia pagalba 
yra gyvas ryšys su gyva tau
ta tėvynėje. Remdami tautą 
tėvynėje kiekvienu tos srities 
veiksmu išgyvename savyje 
savos tautos meilę ir taip sti
priname svetur esančių lietu
vių sąmoningumą.

Kaip spaudos draudimo lai
kais lietuviika knyga buvo 
vertinga dovana, taip ir dabar 
religijos persekiojimo laikais 
religinė ir moralinė pagalba 
yra svarbesnė už medžiagi
nę pagalbą

Šiemet sukanka 10 metų, kai 
per Lietuvių Katalikų Keligi 
nės Šalpos organizacija lais
vo pasaulio lietuviai stengia
mės gelbėti Lietuvoje esančių 
lietuvių religiją ir krikščioniš 
ką moralę; tą vilties pagrin
dą. Paiaryta daug gero. Trum 
pu žodžiu neįmanoma tai atpa 
šakoti. Stengiamės daryti, ką 
pajėgiame.

Bėga laikas keičiasi žmo
nės — ne tik pavergtieji, o ir 
pavergėjai Šiems besikeičiant 
keičiasi ir gyvenimo sąlygos. 
Gal netrukus daug kas pasi
keis ir Lietuvoj-1. Mes turime 
būti pasiruošę kiekvienos 'at
mainos valandą nedelsdamį 
padėti mūsų tautos religiniams 
doriniams ir bendrai dvasi
niams reikalams. Šiais tiks
lais, daug svarbesniais už kas 
dien nę duoną ar rūbą, me;
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klausimas yra arabų pabėgė
liai. Ar norės žydai atsilygin

ėti už arabų ūkius, namus ir 
kitą turtų, kurį arabai buvo 
priversti palikti? Kas įkai
nuos tą turtą? Per kiek metų 
bus išmokėta kompensacija 
ir pan.?

Trečias klausimas liečia ka 
ro veiksmų sustabdymą. Jei 
Egipto, Sirijos ir Jordano ka
riuomenės oficialiai sustab
dys karo veiksmus, bet juos 
tęs tų kraštų partizanai, kas 
bus už juos atsakingas? Neat 
rodo, kad Jordano karalius 
būtų toks pajėgus, kad galė
tų sustabdyti arabų partiza
nų įkarštį.

Vedant talkos derybas, be 
abejonės iškils ir kitų pana
šių klausimų. Tačiau reikia 
pripažinti, kad karaliaus Hus
seino pareiškimas yra labai 
rimta ir reali derybų bazė, 
kuria politikai galės pasirem
ti. Juk ko žydai visuomet 
troško — jų valstybės pripa
žinimo ir teisės naudotis Sue 
so kanalu bei Akabos įlanka 
— tą jie pagaliau ir gavo. 
Nuo politikų išminties prikiau 
sys, kiek kuri derybų p sė 
norės daryti nuolaidų. Bet 
nuolaidos yra būtinos, nes 
arabų ir žydų karas j/ra ne 
tik jiems patiems, bet ir jų 
draugams kenksmingas.

šaukiame visus lietuvius tal
kon. Jeigu turėtume daugiau 
lėšų, ir aabar galėtume dau
giau padaryti, O mums turi 
rūpėti ir ateitis. Turime kelių 
asmenų palikimus ateičiai, bet 
ir tų reikia daugiau, kad ga
lėtume efektyviai atsiliepti atė 
jus palankiai valandai. Derė
tų kiekvienam lietuviui skirti 
oalį savo turto dabartiniams 
ar ateities Lietuvos religi
niams reikalams. Testamente 
užrašytų palikimų bažnyčioms 
Lietuvoje jau ne vienas nuė
jo į rusų bolševikų rankas. 
Mes raginame tokius paliki
mus atiduoti Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos globai. 
Žmonija parodo savo kilnu
mą remdama misijas, skurdo 
slegiamus žmones. Pavergė
jas laiko mūsų tautą r e tik 
medžiaginiame skurde, o griao 
na tautos gyvybingumo pagi in 
dus - tikėjimą ir dorą. Orga 
nizuotu darbu galima padary
ti daug ką.

Minint Religinės Šalpos vei
klos dešimtmetį noriu padė
koti lietuviams kunigams už 
jų asmeninę pagalbų ir rink
liavas parapijose, už auką 
skirtą L. K. Religinės Šalpos 
veiklai. Kiek padėta tautai Lie 
tuvoje, tai jūsų nuopelnas.

Dievo, art.mo ir savos tau
tos meilė ir toliau tejungia 
lietuvių mases aplink L.K. Re 
Ilginę šalpą bendrai — ge'bė 
ti pavergtos mūsų tautos dva
sinės tvirtybės pagrindus.

Kartu su jumis besisielojus 
misų tautos likimu,

Vysk. Vincentas Brizgys.
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Žengiam i Geguži
Gegužis ir Marija katalikų pasaulyje tai vie 

na ir tas pat. Gegužis šiaurėj nuo žemės pusiau 
jo tai pavasario mėnuo; tai naujo, jauno, visu 
gaivalingumu pulsuojančio gyvenimo, tai išsisklei 
džiančių pumpurų ir žiedų metas.

Kalią gražiai j tai jungiasi jaunystė su savo 
beišsiskleidžiančių vilčių kupinomis svajonėmis, 
su karšta jautria širdimi, su prieš akis išsidrie
kiančiu laimės kupinu gyvenimu.

Pasitaiko, jog anksti išsiskleidusius pavasa
rio žiedus nuvirina šalnos. Pasitaiko, kad beiš- 
sisklešdžiančią idealų žavimą jaurystę nusiau
bia gyvenimo žiaurybės. Kas laukia'tavęs, jau
noji širdie? Ar tau pasiseks nepa aužtai nesu- 
treropti iš jaunystės įžengti į subrendusio žmo
gaus tvirtą, vertingą ir garbingą gyvenimą?

Tikrai tai pasiseks, jei tavo jaunystė, kaip 
gegužis, susilies su Marija. Pasiseks jei ir tu, 
kaip Marija, džiaugsies būti Viešpaties ištikima 
tarnaitė-tarnas. Džiaugsies, jei ne tik per gegu
žio mėnesį, bet ir per visą gyvenimą Marija bus 
tavo žavioji Mergelė, mieliausioji Motina, seka
mas pavyzdys tavo šir nes gelmių meilė. Su 
Marija džiaugsmas kilnesnis, su Ja ir skausmas 
panešamesnis. Šis gegužis tesuartina, tesudrau- 
gina tave labiau ir labiau su Marija, su tuo am
žinuoju dievišku Pavasariu.

J. Kidykas

Kaip kurti karakteri?
STASYS YLA, 

rūmo spalvų kompbzicija gali išeiti visai kito
kia. Viskas priklauso nuo tavo kūrybiškumo.

Kūryba yra įdomus darbas. Tu pati žinai, 
jeigu mėgsti piešti arba rašai poeziją. Užklumpa 
įkvėpimas, atsiranda entuziazmas, - ir pradedi 
dirbti. Ne visuomet sekasi. Kartais meti popierį 
j šalį — ne tas, ko norėjai! Bet vėl bandai, ir, 
žiūrėk, ima sektis.

Reikia pradėti tam tikrą bandymą įsi
traukti, pajusti malonumą, pamatyti savo darbo 
vaisius Lengviau pamatyti vaisius popieryj, ne
gu savyje. Bet žinok, nėra veltui jokia pastan
ga. Mes mokomės iš savo pačių nesėkmės. Bet 
tam, kas stengiasi, turi pagaliau sektis.

Poezijos piuostas
VINCAS JONIKAS išleido naują savo poe

zijos knygą «LYDĖJAU Viešnią Vėtroje». Tai 173 
puslapių kūryba Joje 124 eilėraščiai. Juose daug 
šilto širdies jausmo, nuoširdumo. Autorius neieš
ko keistų, neįprastų eiliavimo, formų, Laikosi tra 
dicinio klasiško stiliaus. Iš jo eilėraščių dvelkia 
tėvynės meilė, atjautimas, gamtos grožio skaus
mo, meilės, džiaugsmo, liūdesio, vilties, tikėji
mo. Jis pats savo knygą ta p pristaio;

«Šioje knygoje sudėtoji eilėraša norėtų iš
reikšti mano poetinį tikėjimą, sušvitusį laike, 
kur susitiko pasaka su tikrove. Tas mano lai
kas, pilnas ritmo, gyvų veidų, kvapų ir nuojau
tų prisidėjo prie Virvytės krantų, Mantvydų kai- 
movietėję, 1918 metų gegužės 30 d. Ten sulau
kiau brolio, valgėme tėvo šventą duoną ir gė
rėme tėviškės dvasią. Vėliau, dar vaikystėje, pa 
lydėjome savo mamą į kapus ir sutikome gro- 
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žio laumę pavasario migio 
se, kuri davė braliui smuiką, 
o man — svajonę. Per svajo
nę ateis gražesnė tikrovė. Pa 
tikėjau savo laumei ir tenai 
pažadėjau pilną knygą švie
sos prirašyti. Mano tikėjimas 
vis didėjo.

AUKURO LAIPTAI (pirma
sis knygos skyrius) susioarė 
mano gimtoje Lietuvoje, jos 
kaime, mokykloje, kariuome
nėje, kovoje, sostinėje, kely
je į viltingus vakarus.

POLITIKOS PĖDOS (antro
ji dalisj) jau prisisapnavo per 
žengus tėvynės slenkstį, kla 

jojant po degančią Vokietijos žemelę, kuri su 
mumis jau savo nelaime dalijosi.

UŽGESĘ ŽIDINIAI (trečioji dalis) prisiminė 
jau jo karo košmaro likiminio žodžio savo tėvy
nei belaukiant, kada neteisingųjų teisėjų valia 
ją vergijoje vis laikė.

TYLIOSIOS TOLUMOS (ketvirtoji dalis) pra 
šneko tolstant nuo Europos, laive ant pikto At
lanto pirmaisiais metais tarp New Yorko plieni
nių dantų ir jo žvėryno muzikos

Vėl siela senos tėvynės ilgesiu sukliko.

PERGALĖS BŪGNAI susidarė jau kaip san 
kaupa viso to, kas laike buvo mano išjausta ir 
ištikėta, pasaulinės tieses griuvėsiuose beieš
kant keli prie šviesesnės gyvenimo prasmės...»

Kas sugeba pasigėrėti švelniais nekompli
kuotais vaizdais ir jų sukeliamais jausmais, tiem 
ta poezijos knyga suteiks ramaus pasigėrėjimo 
valandėlių.

Keletą knygučių galima gauti M.L. redakci 
joje. Daugiau — pas autorių.

J. K.

Sveikinu tave, gimtoji žeme! Gimtasis dan
gau! Gimtoji saule! Ir jūs, pievos ir kalneliai, 
miškai ir upeliail Visa širdimi sveikinu jus 
Koks gaivus vėjas, dvelkiąs nuo mano tėviškė
lės kainų! Kokiu balzamu tu liejies! į vargšo 
bėglio krūtinę.

Ne visi skiria karakterį nuo temperamento. 
Bet yra skirtumas. Temperamentai visi geri, o 
charakteris gali būti ir blogas. Temperamentai 
PRIGIMTI o charakteris ĮSI GYJAMAS. Tempera
mentai yra medžiaga tavo rankose — gali su 
jais daryti, ką nori. Vieni padaro iš savęs kari
katūrą, kiti — asmenybę.

Asmenybei reikia abiejų dalykų — tempe
ramentų ir charakterio. Temperamentai yra kaip 
keturi kertiniai akmenys naujiems namams Ant 
jų reikia statyti' sienas, dėti stogą, išpuošti vi
dų. Tai charakterio ugdymas.

CHARAKTERIS KURIAMAS

Žiūrėk, ką daro dailininkas. Jis turi po 
ranka drobę dažus, teptukus. Ruošiasi kurti pa
veikslą — visai naują, originalų. Apie tai galvo
jo iš anksto ir jau turi bendrą vaizdą. Bet jis 
dar neryškus, netikras. Dailininkas daro škicus, 
paskui juos taiso ryškina, kol pagaliau atranda 
sprendimą. Tada pradeda brėžti .linijas drobėje 
dėti dažus, juos derinti. '

Su charakteriu yra kažkas panašu. Tau rei 
kia idėjos, tikro vaizdo, KAS TU NORI BŪTI 
ką iš savęs ketini daryti. Gal jau turi bendrą 
idėją, kaip kiekvienas jaunas, — būti geru žmo
gum, GERA MERGAITE. Bet kaip tu įsivaizduo
ji «gerą mergaite*? Daug yra gerų, ir kiekvie
na gali būti kitokia. Net šventieji, kurių yra 
tūkstančiai, nepanašūs vienas į kitą. G'erumo 
spalvos, formos ir linijos labai įvairios, ir tų ge Marija Lietuvos gegužyje

VINCAS JONIKAS

Nekalto džiaugsmo karalaitei
Litanija graudi,
Altoriuos mirštančių berželių 
Auka perdaug skaudi.

41/ ^7
O gieda jie tikėdami t‘".
Padangės gilumu.
O miršta jie tikėdami i?*'
Peramžiu žalumu

Giesmė ir atnašas berželių 
Per šklautą nuaidės, 
Nekalto džiaugsmo karalaitė 
Altoriuose liūdės.
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PSORAS SUTAUPYTI

K^a.d nereikėtų mokėti meis 
truiipgabrovietis (bulgaras) nu 
tarė pats pataisyti stogą. Ne
įgudęs tokiam darbe, jis pas
lydo ir nuvirto nuo stogo. 
Krisdamas pro virtuvės lan
gą, jis šūktelėjo žmonai

— Ei, šiandien pietų man 
nereikia!
«—■—n 
ufififiiu

PAMINKLAS IPÉJE

— Kol gyvensiu, niekada 
kojos neįkelsiu į šiuos na
mus! Tamstos žmona 'žiauriai 
žeidė mane.

— Tižiausia, čia kokia nors 
klaida,’— ramino ją šeiminiu 
kas. —*Ką gi ji pasakė?

— Są.kę, kad aš esu gatvi
nė m ftteris!

*•*

— Aš taip ir maniau! Ma
tot, ponia, tai tik jos toks Dū
das išsireikšti. Žiūrėkite, kad 
ir į mane; jau 30 metų, kai 
aš pasitraukiau iš kariuome
nės, o ji vis dar pulkininku 
mane tebevadina.

ŪBSSEBSii

LIŪDNAS GALAS

Turistas Gabrove paklausė 
praeivį, kodėl miesto įkūrė
jui kalviui Račo paminklas 
pastatytas vidury Jantros 
upės.

— Kad neužimtų vietos, nes 
miesto žemė brangi, — atsa
kė gabrovietis,

i Iš bulgarų humoro)
II—IĮ 
UKosanii

KANDIDATA IR ŠV. PETRAS

Kandidatui baigiant priešrin 
kiminę kalbą, iš salės galo 
pasigirdo triukšmadario bal
sas: «Tu vėjo maiše, už ta
ve nebalsuočiau, jei būtum ir 
pats šv. Petras».

— Jei būčiau šv. Petras, 
tu negalėtum už mane bal
suoti, nes negyventum mano 
distrikte, — atšovė kandida 
tas.

Didysis airių juokdarys ra
šytojas, dramaturgas, kritikas 
cinikas ir kas dar, George 
Bernard Shaw, pažįstamų ra
telyje, diskutuodamas teatro 
klausimus, vienos jaunos po
niutės buvo užklaustas apie 
jo paties naujausį teatralinį 
veikalą; «Ar tai yra meilės 
istorija?»,

— Taip, — rimtai atsakė 
Shaw — Berniukas ir mer
gaitė įsimylėjo, deja, sociali
niai jų kilmės skirtumai pada 
rė patvarią sąjungą neįmano
mą...

— Tačiau viskas laimingai 
baigėsi? — paklausė ji nekan 
traudama.

— priešingai, baigėsi labai 
liūdnai, atsakė autorius.

— Mirė? Nusižudė? Nužudė?
— Nieko panašaus, — atsa

kė Shaw, — jis apsivedė,

NURAMINIMAS

Išlėkdama iš iškilmingų pie 
tų, ponia pribėgusi dar pasa
kė šeimininkui;

umasBEail 
ÜEBKSDÕii

Gegužės pirmoji, kaip pa
saulinė darbininkų šventė, bu
vo pradėta švęsti nuo 1890 
metų, Amerikos darbo fede-

racijos suvažiavimas, įvykęs 
1888 m. St. Louis mieste, nu
tarė pradėti kovoti dėl 8 va
landų darbo dienos. Kovos 
pradžiai paskyrė 1890 metų 
gegužės 1 d. O 1889 metais 
liepos 14-21 d.d. vykęs Inter
ns cionalo suvažiavimas taip 
pat pasisakė už 8 valandų 
darbo dieną ir pritarė min
čiai gegužės 1 d. turėti kaip 
darbininkų šventę.

1892 metais jau Vilniuje bu
vo suruoštos demonstracijos, 
reikalaujančios 8 valandų daT 
bo dienos.

Lietuvoje 1919 metais balan 
džio 30 i. ministério pirmi
ninko pavaduotojo vidaus rei 
kalų ministério P. Leono ir 
darbo ir sočia mės apsaugos 
ministério J. Pakno įsakymu 
gegužės 1 d. buvo paskelbta 
darbo žmonių ir tautų solida 
rumo švente.

Yra ryšių tarp psichinių 
žmcgaus savybių ir jo fizi
nės struktūros. Dideli meni
ninkai, žmogaus žinovai, jau 
seniai yra pastebėję sąryšį 
tarp žmogaus asmenybės ir 
jo išvaizdos bei kūno sudėji
mo Štai, Servantes skirtingos 
psichologijos žmonės. Don K1 
chotą ir Sančo Pansą, vaiz
duoja visiškai. skirtingais fi
ziniais tipais: svajotojas, idea 
listas — liesas, aštriais bruo
žais, o realistas ir praktikas 
— trumpas, storas.

įdomios Šekšpyro įdėtos į 
Cezario lūpas pastabos (kai 
jam praneša apie Kasijaus 
ruošiamą prieš jį sąmokslą). 
«Tebūnie aplink mane žmo
nės riebūs praplikę ir Igerai 
miegą naktimis — anas Kasi- 
jus yra liesas ir alkanos iš
vaizdos; jis galvoja per daug;

okie žmonės kaip Kasijus 
yra pavojingi».

J. Blažys (iš Tolerancijos)

444
Kai 1919 m. Lietuvos vy

riausybė pasitraukė iš Vil
niaus ir įsikūrė Kaune, tai 
mieste nebuvo nė vienos pa
jėgios spaustuvės, kuri galė
tų spausdinti dienraštį. Tada 
iš vokiečių karinės valdžios 
buvo atpirkta ta spaustuvė, 
kurioje vokiečiai leido «Da
bartį». Tai sudarė pagrindą, 
valstybės spaustuvei, ir joje 
buvo spausdinamas «Lietu
vos» dienraštis — vyriausy
bės oficiozas 1919 m, sausio 
mėnesį.

Ta spaustuvė buvo pajėgiau 
šia Lietuvos spaustuvė,

SKAITYKITE II 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERIKCS

SAVAITRAŠTI < M Ū S Ų
LIETUVA»

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

krautuvėms

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

ĮSIDĖMĖTINI adresai 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
dê Puiris 5836, Tel. 50-2180. 
Vėlina' kasdien prieš piet

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Mate. 
lionis/Rua latai, 150 — Casi 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
- Tel. 92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA ERA 
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rut 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARč 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania^ 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laiko; 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišioss

Išpažintys čia klausomoi 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vai 

, V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vaL,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If,30 vai.,

Paskutinį:

ALEKSAS KALÍNAUSKÂS
Advokatas

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

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

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

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

Vila Anastacio 8,30 vau., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
'Lietuvių radio valandėle ’ 

«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KĘTVIKTADIENIAD 
18 vai 40 min.

jono j n y i i s
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra d cm ai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veib.*ma..į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 S A O P A U i. O
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JIEVA IR VINCA KUTKUS
auksinio vedybinio jubiliejaus proga, nuoširdžiai svei

kiname ir linkime dar daug laimingų metų.
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba

__ «í liko duktė Bruna Jermalavi-
WH m mm T> ^ienė. sūnus Juozas, žentas

W© J®™ H I i UI 3 marti ir aQūkai. Gyveno Vila
Zelinoje Palaidotas S. Caeta*

DVIGUBA SUKAKTIS

Šv. Juozapo parapijos kle
bonas Jo Prakilnybė prelatas 
Pijus Ragažinskas švenčia ge 
gūžio 4 ir 5 dienomis savo 
gimtadienį ir vardines. Šven
to Juozapo Vyrų Brolija, my
lėdama savo vadą ir globėją, 
nuoširdžiai sveikina jį, linkė
dama nuo Aukščiausio sti
prios sveikatos, palaimos dar
buotėje ir ilgo amžiaus.

Labai retas įvykis, kad kle 
bonas išbūtų vienoje parapi
joje 40 metų. Mūsų Prelatas 
jau arti to. Klebono našta sun 
ki ir pernai metais paguldė 
Prelatą ligoninėn. Visa para
pija už jį meldėsi ir gerašir
džiai draugai dar kitaip jį pa 
rėmė. Savo gerb. Klebono šir 
džiai sustiprinti ir pradžiugin 
ti, uolieji parapijiečiai vado
vaujami parapijos komiteto 
lyg naujais rūbais(papuošė se 
nelę bažnyčią. Jos bokšto vir 
šūnėje sužibo kryžius. Toli 
toli žmonės regi lietuvių baž 
nyčią, lyg nuotaką, šviesiuo
se Tūbuose žengiančią prie 
Dievo altoriaus.

Brangus ir mylimas Prela
te, gyvuok ilgiausius metus 
mūsų džiaugsmui, sielų nau
dai ir Dievo garbei.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
ifcaa—u

Balandžio 28 d. ligoninėn 
nuvežtas greitai pasimirė

a fa. JUOZAS ŽEMAITIS 
sulaukęs 8i m. amžiaus kilęs 
iš Rokiškio vals. Južetų kai
mo. į Brazilija su šeima at
vyko 1927 met. Nubudime pa 

no kapinėse, 7 dienos mišios 
bus Zelinos bažnyčioje gegu
žio 3 d. 7,30 vai.
UP8X8MBBH1
iiõãÊeãü

BENDRUOMENĖS POSĖDIS

Gegužio 6 d., 19 vai. 
šaukiamas

L. B. TARYBOS OSÉDIS
Tėvų Jėzuitų namuose, rua 

Juatindiba, 20, Parque da 
Moèca.

Bus svarstoma lietuvių šal
pos fondo steigimo reikalai.

Kviečiami posėdyje daly
vauti visi tuo suinteresuotieji.

Kun. J. Šeškevičius
L. B. Tarybos Prezidiumo 

Pirmininkas.
naa—mn
ÍÍHBBMÜ

Praėjusį sekmadienį visos 
pamaldos vyko jau Tėvų Jė
zuitų namų koplyčioje, Rua 
Juatindiba, 20, Parque da Moó 
ca. Dar kartą pakartojame pa 
mainų tvarką:

Šiokiadieniais 7 ir 7,30 va
landą. Dėl vakarinių mišių 
kaip septintos dienos proga 
ir tt. susitarti su parapijos 
kunigais.

Sekmadieniais; 8, 10 ir 17 
valandą.
11—11 
ÍÍBBBBBÜ

MOTINOS DIENA

Lietuviškoji Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklėlė pagerbs

+>+++>>>+>++>++>++++++++++++++
TRADICINĖ ŠVENTĖ

Šv Juozapo Vyrų Brolija minėdama 28-as veiklos sukak
tuves, rengia tradicinę

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS ŠVENTĘ

Jį įvyks š. m. gegužės 4 d. 11 vai. lietuviškos ŠV. Mi 
Šios su procesija.

12,30 va!.- Jaunimo Namuose prie bažnyčios lietuviškos 
vaišės pietūs.

Visi kviečiami dalyvauti. Pakvietimus galima gauti pas 
visus Brolijos narius.

Šventės Rengėjų Komisija
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

PIKNIKAS, PIKNIKAS, PIKNIKAS!!!

Parapijos Komitetas rengia didelį šaunų PIKNI
KĄ i dieną Gegužės. Jis bus:

VALINHOS, FONTE SONHA
Autobusai išeis iš Zelinos.
Bilietus galima gauti pas Parapijos Komiteto na

rius ir klebonijoje.
Kviečiame visus parapijiečius.

Šv. Juozapo Parapijos Komitetas

savo motinėles gegužio 11 
dieną.

Trumpa programėlė vienuo 
lyno salėje bus 15 vai., o 17 
šv. Mišios. Kviečiami atsilan 
kyti ne tik mokinių mamytės 
ir tėvai, bet ir visi, kas nori 
pagerbti savo mamas.

Motinų paminėjimas bus pir 
mams parengimas Tėvų Jė
zuitų naujose patalpose.

IIMĘgCHMII 
ÜMBBHHÍ

KADA BUS ĮKURTUVĖS?

Ne vienas pasiteiruja, kada 
bus Tėvų Jėzuitų namų atida 
rymas ir įkurtuvės. Šiuo me
tu patalpos tebėra užverstos 
atkraustytais iš Rua Lituania 
baldais, kad sunku net namiš 
kiams prieiti. Statoma pašiū- 
rė-sandėliukas. Tą pabaigus 
ir apsitvarkius bus «įkurtu
vės*. Visuomenė bus apie tai 
laiku painformuota.
II—II 
Bamaii

DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! Vienintelės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, .Tėvų Jė 
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie 

tuva* ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, 20
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats.* 
92-2263. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo
II—H 
ÍM»Í

KAIP RASTI TĖVŲ
JĖZUITŲ VIENUOLYNĄ?

Atvykstantiems iš miesto 
centro ir iŠ Zelinos imti ZE- 
LlNOS omnibusą. Iš ^Zelinos 
važiuojant, išlipti antrame su 
stojime, iš.sisukus iš Avenida 
Paes de Barros (prie labai di 
dėlėmis raidėmis skelbimo 
«ANTARCTICA*). Iš čia tik 
pora šimtų žingsnių iki vie
nuolyno, prie kurio durų sto
vi lietuviška koplytėlė.

Važiuojant omnibusu Par
que São Lucas — CORREIO 
išlipti prie kampo gatvių TA- 
MARATACA ir CAM Ė. Tada 
leistis pakalniui gatve Embo- 
aęava iki Rua Conde de Pra
tes, čia pasisukti dešinėn ir, 
priėję aikštelę, rasite vienuo. 
lyną. Leidžiantis ženyn Rua 
Camė, pasisukti pirma gatve 
kairėn, ir dar kartą kairėn, 
priėjus Conde Prates.

ATSKIR

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

KAINA 0,30
\ , ■

DAR GALIMA Gauti pilną 
lietuvišką mišiolą. Kreiptis 
pas Tėvus Jėzuito. Kaina tik 
16 nėr.

Mišiolas tinka ne tik bažny 
ffioje naudotis; bet ir namie 
pasiskaityti. Juk jame yra S v. 
Rašto, Psalmių, Pranašų, Apaš 
talų laiškų ir Evangelijos trum 
pi skaitymai kiekvienai die
nai Kiek čia kilnių minčių 
bei išminties savo gyvenimai 
tvarkyti! Kiek dvasinės pa
guodos! O jei kas nori mels 
tis, tai gali pasinaudoti ir Mi
šių ir kitomis maldomis, ku
rių jame yra apstu.

GIMTADIENIAI. Rikardas 
Braslauskas (geg. 1 d.), Inž. 
Vladas Stulgaitis (1 d.), Balys 
Rinkus (3 d.), Jo Prakilnybė 
prel. Pijus Ragažinskas (4 d.) 
L. Mitrulis ir Dom. Lapienie- 
nė (7 d.), Uršulė Joteikienė ir 
Jonas Bagdžius (8 d.)J

Laimės, sveikatos, palai
mos sukaktuvininkams!

SERGA ligoninėse: Julė Moe 
kienė - Sta, Cruz, Ona Stan
kevičienė - Sta. Casa; Juozas 
Karušauskas - Sta. Helena.

Namie: V. Vosylienė, Jonas 
Silica , Jonas Kareckas.
IĮ M——II 
unnaKsaii

VENDE-SE CASA TERRElA 
no Jardim S. Paulo, Santana» 
de esquina com 2 dormitories, 
sala, cozinha, banheiro, quar
to de empregada, lavandaria, 
quintal e jardim.

Tratar com advogada Irena 
Gritênae-Spina. no LargoJSete 
de Setembro,) 52, 6-to andar, 
sala 607 (em frente de Forum) 
das 16 asl8 horas.

VENDE-SE CASA TERREA 
a R. Coelho Neto, 281, com 
2 dormitories, sala, cosinha, 
banheiro, e mais 4 quartinhos 
nos fundos.

Trotar com apvogada Irena 
Gritėnas-Spina, no Largo Sete 
de Setembro, 52, *6-to andar, 
sala 607, das 16 as 18 horas-
«KRRiUiWtJUtWWWWtStRKWSRItKRR»-

DR. ANTONIO - SI AULYS
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 ãs 14 e das 19 as 21 horas 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOSj 1576
Mooca, Fone 92 3991

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X -'X
Consultorio:. Rua Gap? Pacheco Chaves, 1206;

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS-SPINA 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos. 

♦

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, Moóea, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

n ■Bengali
ÜBBãflEOii

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.
.5, , . ' .-

Gegužės 4 d. Brolijos 27 me 
tų veiklos jubiliejus.

, Birželio 22 d. švehtkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius, .;$?./

Rugpiučio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueigą.

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas 
Praia Grande, Santos.
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