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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

BANDO DARYTI STOTIS 
ERDVĖSE

MASKVA, P.-aeitą šeštadie 
nj Sovietų Rusija iš Kazaksta 
no iššovė j erdves raketinį 
lėktuvą SOYUZ 6 su dviem 
astronautais. Jo iššėvimas bu
vo parodytas per televiziją 
tik po poros valandų, kai erd 
vėlaivis jau skrido jam nus
tatytoje orbitoje apie žemę. 
Skrenda aviacijos pulkininkas 
George Šonin ir inžinierius 
Valery Kubasov.

Sekmadienį į erdves buvo 
išsiųstas dar kitas erdvėlai
vis ir pirmadienį trečiasis. 
Pagal turimus pranešimus šie 
erdvėla.viai susijungs tarp sa 
vęs ir sudarys stotį erdvėse. 
Tai bus ipirmas toks bandy
mas. Galėjimas sustatyti tokią 
stotį erdvėse turės didelės 
reikšmės astronautų skry
džiams į tolimas pi>netas, pa 
vyzdžiui'aprūpins juos kuru 
tolimesniems skridimams, nuo 
jų galé . pakilti mažesnieji 
erdvėlaiviai ir t.t.

Be to, šie astronautai atliks 
dar įvairius mokslinius erd
vių tyrinėjimus ir techninius 
bandymus.

SOVIETŲ IR KINŲ
TAKTIKA

MASKVA. Praeitą savaitę 
Prancūzijos Užsienių Reikalų 
ministras R. Schuman lankė
si Sovietų Rusijoje ir pakvie
tė jos vadovus vizituoti Pran 
cūziją.

Šia proga Sovietų Rusijos 
ministrų pirmininkas Aleksas 
Kosiguia pareiškė, jos susiti
kęs Pekine su Chu-Eniai jis 
jam pasakęs, kad Sovietų Ru 
sija nemano pulti Kinijos ato 
minių ginklų laboratorijų bei 
dibtuvių Lop Nur Shangai 
provincijoje.

O tačiau ten yra sutraūkta 
apie 1,5 milijono sovietų ka
rių apginkluotų moderniškiau 
siais ir atominiais ginklais. 
Tai Sovietų Rusijos taktika — 
įbauginti savo priešą ar net 
staiga užpulti.
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M AO-TSE- TUNGO TAKTIKA

HONG-CONG. Čia diploma
tai ir stebėtojai gana skeptiš 
kai žiūri į paskelbtąsias de
rybas Kinijos su Sovietų Ru 
sija įvairiems pasienio ginči

jamiems klausimams taikiai iš 
spręsti Mat, ir čia kinai se
ka Mao- Tsė-tungo doktrinos 
dėsnį.

— “riešas puola — mes 
traukiamės; priešas sustoja 
— mes grasiname, Priešas pa 
vargsta — mes puolame! Jei 
jis traukiasi — mes persekio- 
jame jį.

Taigi, dabar kinai, prisibi
jodami moderniškiausiai gin
kluotos sovietų kariuomenės, 
kaip ir pasitraukia — sutinka 
derėtis. Jie spalio 6 d. dėklą 
racijoje net pasiskelbė nerei
kalaują tūkstančių kvadr. ki
lometrų žemės, paglemžtos ea 
rištinės Rusijos iš Kinų Impe 
rijos, kurias visada reikalavu 
si grąžinti. Taip Kinija gana 
pigiai atgaus ramybę, laimės 
kitų kraštų simpatijas ir tuo 
laiku toliau ginkluosis moder
niškais, atominiais ginklais

■'Tačiau kai ji politiškai, eko 
nomiškai ir mditariškai susti
prės kai turės tiek atominių 
ginklų, kaip ir Sovietų Rusi
ja, ar sovietai sustos turėda
mi įvairių vidaus ir išorės sun 
kūmų — tada kinai pradės 
pulti: geruoju ar ginklu išrei
kalaus anas teritorijas, ir net 
daugiau.

iinMBaii

VĖL KOVOJAMA ŠIAURĖS 
AIRIJOJE

BELFAST. Spalio 11 dienom 
naktį šiame mieste vėl prasi, 
dėjo kovos. Šį kartą kovojo 
protestantai prieš policiją ir 
anglų kareivius. Mat, šie su
kliudė jiems statyti gatvėse 
barikadas-užtvaras ir įsiverž
ti į vieną katalikų gyvenamą 
namų bloką. Neužteko ašari
nių bombų. Policija ir anglų 
kareiviai buvo priversti pa
vartot5 šaunamuosius ginklus. 
Įvyko kaip koks karas Shan. 
kill Road priemiestyje. Už
mušti 2 civiliai, 1 policinin
kas, 67 sužeisti ir 140 areš
tuoti.

Sekmadieni») naktį, vėl pra
sidėjo tos pačios kovos, Tik 
nebuvo užmuštų. Jei taip il
giau tęsis, Anglijos Vyriausy
bė turėtų įsikišti ir pašalinti 
vietos valdžią bei paimti pati 
valdyti kraštą. 
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PARTIZANINIS KARAS IR
BYLA KARIAMS

VAŠINGTONAS. Prieš porą 

mėnesių Pietų Vietname JAV 
bių «Specialiųjų Pajėgų^ ka
riai nužudė pietų vietnamietį 
Thai Khoc Chuyen. Šis buvęs 
dvigubas šnipas: amerikiečių 
ir Šiaurės Vietnamo, o grei
čiausiai dar šnipinėjo ir Sai- 
gono Vyriausybei, Šis eilinis 
šnipo — išdaviko likvidavi
mas tačiau iškilo aikštėn ir 
pasiekė tarptautinio skandalo 
masto. Iškelti padėjo turtingi 
šnipo giminės Pietų Vietname, 
JAV reguliarios kariuomenės 
ir ČIA, arba ikontražvalgybos 
pavyduliavimai, Amerikos ^vi
suomenės jautrumas, kurį su
kėlė ir pagarsėjusio John 
Wayne režisuoto filmo apie 
«Specialiųjų pajėgų» žalias bi
reles dėvinčius karius, spe
cialiai paruoštus partizani- 
niam-įkarui.

Taigi, nužudžiusieji aną šn* 
pą-išdaviką kariškiai buvo iš 
tardyti ir ruošiamasi teismui. 
Dėka ČIA ir reguliarios JAV 
kariuomenės paiankumo, žur 
nalistai tai galėjo labai pla
čiai išgarsinti JAV ir pasauli
nėje spaudoj. JAV visuomenė 
įsijaudino, protestavo, reikalą 
vo kariams viešo teismo. O 
tačiau jie nebuvo nubausti, o 
paleisti laisvėn, tik perkelti 
kiton vieton.

JUOKINGA IR PIKTA

VIS I LIETUVIŲ DIENĄ — GEGUŽINE
JURUBATUBOJE

Tautiečiai, tautietės, suvažiuokim visi, seni ir jau
ni susitikti, pažintis atnaujinti, pasigėrėti lietuviškąją 
meno programa, drauge pabuvoti, pasilinksminti!

AUTOBUSAI išeina šį sekmadienio rytą, spalių 19 
iš VILA ZELINOS — nuo Liet bažnyčios 7 valandą. 

Iiš MOOKOS. nuo Tėvų Jėzuitų koplyčios, Rua Jua 
tindiba, 20 Parque da Mooca, irgi 7 vai.

iš VILA ANASTACIO nuo Dr. J. Basanavičiaus mo 
kyklos 6,30 vai.

iš CASA VERDE nuo Pr. Cruz de Esperança 
6,30 vai.

Galim” nuvažiuoti ir kitais autobusais. Iš S. Paulo 
reikia imti autobusą į Jurubatuba, Parque Municipal 
de São Bernardo.

Autobusas S. Bernardo išeina iš Parque D. Pedro 
ponto inicial, Antras autobusas iš ten pat veža iki Parq.

I
 Municipal.

Kas vyks savo mašinomis, tai imti Via Anchieta ir 
važiuoti iki 29 kilometro. Pravažiavus «Represa» suka
ma dešinėn ir pralindus pro greitkelio t pačią, patenka 
ma į «Estrada do Mar”. Ja kiek pavažiavus išsisuka 
kairėn į Jurubatuba — Parque Municipal. Rinktis prie 

VLADO JASIUL1ONIO REŠIORANO
P. Vladas Jasiulionis nemokamai užleido didelę sa 

vo salę Lietuvių Dienai. Čia, nors ir lytų, bus galima 
turėti pamaldas; išpildyti savo programas ir šokti.

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA
8,30 vai. šv. Mišios. Bus ‘galima šv. Komuniją prilakti. i
9,30 vai. meninė programa. Bus progos ir drauge pa I 

dainuoti. —-
10 30 vai. Vyrų Brolijos pravedami žaidimai.
11,30 vai. Pietūs.

Po pietų šokiai, dainos, pasilinksminimai.
Tad dalyvaukime patys ir kvieskime savo artimuo 

sius draugus dalyvauti šioje pirmojoje LIET. DIENOJE!

Dean Acheson, buvęs JAV 
sekretorius užsienio reika
lams prezid. Trumano laikais 
laikė reikalinga įsikišti į gin
čus dabartinės JAV vidaus 
krizės metu. Studentų maištai, 
intelektualų manifestacijos, 
politikierių kritika labai griau 
ja visuomenės pasitikėjimą sa 
vo vyriausybe. Jie nori pri
versti prez.fNiksoną pasitrauk 
ti iš P. Vietnamo partizaninio 
karo, sumažinti ginklavimąsi-

Todėl Acheson rašo: «Inte
lektualai, kurių galvojimas ap 
ribotas vienos mokslo disci 
plinos, mano pažįstą viską... 
Todėl man tiesiog skaudu dėl 
daktaro Benjamin Spock. Gi 
Bill Coffin, Yalės kapelionas 
— geras žmogus, mano, kad 
būdamas protestantų sministe. 
ris—dvasiškis, tuo pačiu žino 
visą apie tarptautinę politiką. 
Užtat jam tiesiog juokinga ir 
pikta, kad šiais mokslų, me
no ir technikos specializavi- 
mosi laikais intelektualai ir 
dvasiškiai netvarkingai el
giasi.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Lietuviai, Gausiai Sueikime i
Piano Koncertą

įžymaus lietuvio muziko ANDRĮ US KUPREVIČIAUS 
šį sekmadienį, spalio mėn. 19 dieną, 19 valandą.
Koncertas bus KONSERVATORIJOS SALĖJE

Av. São João, 259, beveik priešais Correio Central.

PAKVIETIMUS į koncertą galima gauti pas Vila Žoli
nos parapijos kleboną prel Pijų Ragažinską, šv. Kazimier 
parapijos kunigus ir draugijų vadovus, taip pat ir prie įėji
mo į salę. I koncertą bus lengva sugrįžti iš LIETUVIŲ DIE
NOS Jurubatuboje. Tai bus gražus Lietuvių Dienos užbai
gimas.

KONCERTU PROGRAMĄ sudaro jo skambinami lietuvių 
muzikų kompozitorių kūriniai, Juliaus Gaidelio, Jono Švedo, 
klasinės muzikos autorių Fr. Chopin, (garsioji Sonata Nr. 3), 
Claude Debussy, Maurice Ravel ir moderniųjų kompozitorių 
Alberto Ginestera ir Gabriel Faure.

Štai kaip apie šio mūsų tautiečio, visur išgarsėjusio 
pianisto Andriaus Kupievičiaus koncertavimą rašo amerikie
čių laikraštis «THE PLA1YNG», Cleveland.-

«Aukščiausio meistriškumo pasireiškimas interpretuojan 
Chopino kūrinį... Garso gražumas, ritmo laisvumas ir ramus 
tikrumas — tai savybės, kurios suteikė jo interpretacija 
ypatingą pasižymėjimą...»

Visa tai garantuoja, kad ir šis pianisto Kuprevičiaus ko n 
certas bus klausytojams MENO ŠVENTĖ.

Užtat laikykime sau lietuvio garbės pareiga ir laime d . 
lyvauti šio mūsų tautiečio, pasaulinio masto pianisto virtuo 
zo Andriaus Kuprevičiaus koncerte!

Tad patys su savo artimaisiais ir pažįstamais kitai li
čiais dalyvaukime šiame koncerte!
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ARGENTINA
«LITUANIA» vardu pavadin 

ta viena gatvė Avellaneda 
mieste prie Buenos Aires. Jos 
atidarymo iškilmėse 14 rugsė 
jo dalyvavo miesto burmis
tras, visa eilė aukštų val
džios pareigūnų, argentinie
čių ir lietuvių. Paskui buvo 
bendri pietūs su dainų pro
grama.
fll—fj 
iiawaowii

«ATŽALYNO* TARPTAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ, įvykusi 
30 rugsėjo lietuvių salėje 
Avellanedoje, sutraukė daug 
svečių Programoje pasirodė 
argentiniečių, ukrainiečių ir 
trys lietuvių tautinių šokių 
vienetetai su gerai sušoktais 
šokiais ir sudainuotom keliom 
dainom. Visiems šokėjams iš
sirikiavus scenoje, buvo visų 
sudainuota «De que color es 
ta piei de Dios?»
H—11 
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BERISSO LIETUVIŲ nedi- 
dutė kolonija yra gerai susi
organizavusi. Daug jos narių 
priklauso MINDAUGO draugi 
jai. Jos reikalams daug kas 
aukoja ir josios pirmininkas 
V. Studžius pradėjo organizuo 
ti vaikučių chorelį ir jį mo
kinti lietuviškų dainų.

BALFO SUTEIKTA ŠALPA

Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos fondas per pasku 
tiniūs finansinius metus (1968 
VII. 1 — 1969. V'. 30) sušel
pė Lietuvoje ir Sibire gyve
nančius tautiečius siuntiniais 
už 42,442 dol., Vokietijoje už 
7.146, Lenkijoje (persiųsda- 
mas vartotus rūbus) 3.663, Š. 
Amerikoje 875, P. Amerikoje 
575, kituose kraštuose 603; pa 
siųsta Vasario 16 Gimnazijai 
17.3 8 ir Saleziečių 3.097. Tai 
gi, šelpimui vien pinigais iš
leista 74.844 dolerių. O dar 
kokia vertė pasiųstųjų dėvė. 
tų rūbų?! Kaip lietuviai verti 
na gautuosius siuntinius aiš
kėja:
n—awn 
ÍÍÜMÉKSÍ Ü

IŠ LAIŠKO, GAUTO IŠ LIE 
TU ‘ OS, rašyto birželio 7 d.: 
«Iš tolimų, svetimų kraštų aną 
dieną mudriem atėjo siuntinė 
lis, j kurį radom sudėtas mums 
aisiųtas dovanėles. Su giliu 
susijaudinimu, su virpančia 
širdimi dėiiojom įviską, žiūri 
nėjom ir stebėjomės, kad ge 
ri, tolimi žmonės rado reika
linga mudu pradžiuginti ir pa 
guosti savo užuojauta, savo 
rūpestingumu. Prašome per-

MUSŲ i IETUVA

duoti mūsų nuoširdžiausią pa 
dėką visiems, kad prisidėjo 
prie to žygio, kuris mus mo 
raliai parėmė, atnešė daug 
džiaugsmo ir suraminimo* O 
tokią žmonių ir Salio skyrių 
JAV-se yra nemaža, ir jie su
rinko vien pinigais 63.113 dol. 
ir testamentais užrašė 20.387 
doi.
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SKAUTŲ STOVYKLOS 
RAKO MIŠKUOSE

Tie daktaro Rako padova
noti miškai yra apie 300 km. 
nuo Čikagos, ir šiemet ten 
stovyklavo daug skautų. Lie» 
pos mėnesį čia žąsele trauk
davo vilkiukai, sk. P. Vitkaus 
vedami, į ežerą maudytis, 
krykštauti. Skaučių Merkinės 
stovykla labai graži ir švari. 
Stovyklos didžiausia pabaisa 
— tai didelė ražinė šluota, ku 
ria kasdien atžymima kurine 
tvarkinga skiltis. Nuo jos ke 
liuku pro kryžių einama j Auš 
ros Vartų tunto Medeinės sto 
vykią. Šios stovyklos vadovė 
vyr. sk. Irenė Šerelienė daž
nai tariasi sū savo jaunųjų 
vadovų štabu.

Neto i sesių įsikūrusį ir Li- 
tuanicos tunto stovykla su 5 
pastovyklėmis, su 150 skautų 
ir jų vadovų. Ten kalnelyje 
plevėsuoja daug vėliavų ir 
dega, rusena aukure pirmąją 
stovyklos dieną įžiebtoji ug
nelė. Pakalnėje prie skautiš
ko stiliaus kryžiaus glaudėsi 
oro sk*iutų Simbolis propele
ris, o kitoje pusėje — gražus 
jūrų skautų irklas. Pakelėje į 
Kaziuko seklyčią pastatytoji 
lenta su už Lietuvos laisvę 
kovoje žuvusių skautų atvaiz 
dais verčia kiekvieną praei
nantį stabtelėti, susimąstyta ir 
atiduoti pagarbą tiems kovo

tojams. įžodžio davimai, iškil 
mi paradai, gražūs vėliavų 
nuleidimai ir laužai vakarais 
— tai nuotaikingiausi stovy
klų momentai.
iiihmwr 
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LIETUVOS BYLĄ į Jungti 
nes Tautas įkelti rūpinasi Re 
zoliucijoms Remti Komitetas. 
I šį komitetą, be žinomų lie
tuvių įeina net JAV preziden 
tas Niksonas, viceprezidentas 
Spiro T. Agnew, visa eilė kon 
gresmanų, senatorių ir 8 vals
tijų gubernatoriai. Paskutinis 
jų, Indianos gubernatorius Ed 
gar D. Whitcom, įstodamas 
nariu liepos mėn. pareiškė: 
«Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų byla turi būti iškelta 
Jungtinėse Tautose ir tinka
mai ten apginta». Kaip per 6 
metus šis Komitetas pravedė 
rezoliuc'ją Kongrese, reika
laujančią JAV prezidentą sto
ti už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, taip pat tikisi 
per tokį laiką įkelti šią bylą 
į Jungtinių Tautų posėdžius.
IM—OMI 
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TARPT. MEDICI NOS-PSI- 
CHOLOGIJOS Mokslininkų Dr 
jos pirmininku š’os draugijos 
kongrese liepos 20-25 d. iš
rinktas lietuvis dr. Vytautas 
Bieliauskas, Havier Universi 
teto psichologijos katedros ve 
dejas. Kongrese dalyvavo 284 
delegatai — medicinos dakta 
rai, psichiatrai, psichologai, 
teologai iš 22 pasaulio kraš
tų. Ji yra globojama Italijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko kard. Giovanni Urbani, 
Venecijos patriarko.
I1HBMWII u.— 
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IŠGARSINT AS IŠRADĖJAS. 
Inž. Kostas F. Dočkus, Ame. 
rikiečių spaudos konferenci

1969 m spalio 17 d

joje buvo iškeltas labai svar
bus šio lietuvio inžinieriaus 
išradimas metalo suvirinimo 
srityje. Jo išradimo dėka jau 
statomos milijoninės vertės 
įmonės Kanadoje. Tai ne pir
mas jo išradimas Inž. Doč
kus yra veiklus lietuvis, vi
suomenininkas, JAV Bendruo 
menės iždininkas, gyvenąs Ci 
cero mieste, prie Čikagos.
Hw—wn
SnBrãõii v

«PALIK AŠARAS MASKVO
JE», A. Armonienės ir A. Nas 
vyčio knyga labai paplito. An 
glų kalba jau baigiama iš pa r 
duoti jos 6 ji laida (apie 800. 
000 egz.), gi ispanų kalba apie 
160.000 ir apie 5.000 portuga
lų. Ji yra išleista dviem kal
bom Indijoje ir Vokietijoje. 
Taigi, šią knygą gal perskai
tė apie milijonas žmonių.
UHBMggmil 
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INDIJOS MISIONIERIUS Ku 
nigas D Šlapšys, S.J. rašo sa 
vo laiške: «Jau maždaug prieš 
dvi savaites (liepos mėn. ga 
le) persikėliau į naują vietą, 
apie 90 mylių nuo senosios. 
Čia yra visai nauji dirvonai. 
Darbas kaip ir nepradėtas. Tie 
sa, turime mažą bažnytėlę. 
Bet tikinčiųjų ?kaip ir nėra- 
Tik apie du šimtu Bet ir tie 
ne vietiniai, o iš įvairių kraš
to vietų čia patekę geležinke 
liečiai.

Tai labai paranku. Išoriniai 
žmogus esi čia gyvenančių 
dvasiškis, dėl visiems priimti
nos priežasties. Juk niekas 
nemegs žmogaus, kuris jo ar
tumoje apsistoja tik jam at
versti... įsisąmoninęs, kad esu 
jūsų atstovas misijų darbe, pa 
tempsiu savo jėgas. Bet kartu 
lauksiu Jūsų paramos malda 
bei auka, Mano adresas: St 
Anthony‘8, Church, Dist. Sho 
lapur, Kurduwadi, India*.

Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

(tęsinys)

Vaikai, užsimetę ant pečių maišus, rito di
lius sietus. Moterys, vyrai, jauni ir seni, ėjo į 
kavos laukus, Visi lietuviai susirinkom draugėn 
ir laukiam. Atėjo fiskalas ir minėtas čekas ir 
liepė eiti, kur visi eina.

Užlipom ant kalniuko ir, kiek tik užmatai, 
beribiai kavos medelių laukai, Net kalnai ir pa
kalnės apsodinti išlygiuotomis kavės medžių ei
lėmis.

Visur raudonos degtos plytos spalvos žemė. 
Ji dulka čia pat prie kojų. Vos žingsniuojam. Pa 
galiau nustojom, ir negrai ir baltieji dingo kavy- 
ne. Pasigirdo lapų ir sausų šakų čežėjimas. At
važiavo dveji ratai, traukiami po dvi poras mu
lų. Vežėčios kaip vežėčios, bet ratai, ratai! Be
veik žmogaus aukščio! Juose atvežė keletą ko
pėčių, daug marškų ir keletą vielos rėčių mažu 
čiais lankais. Fiskalas užsirašė kiekvienos šei
mos vardus pavardes, o čekoslovakas daiijo at 
vežtus įrankius. Ir mes gavome: vieną ilgą, ke
lių palų maršką, vieną rėtį, ir kopėčias su atspy 
riu, Dabar, sako, parodysim, kaip teikia dirbti». 
Liepė pakloti vieną maršką iš vienos, kitą iš ki' 
tos pusės. Klojame , bet gaila tokią švarią ir nau 
ją maršką teršti raudona žeme. Kažkas prasitarė;

— Ką padarysi, matyt taip turi būti. —
Paklojome ir purvinomis kojomis užlipom. 

Fiskalas dabar liepė braukti rankomis per šakas 
kurios buvo apkerę kavos uogomis.

Braukiame. Jaučiame kažkokį aštrų niežtė

jimą nuo sausų šakų. Bet nėra laiko skųstis. Už 
baigus nubraukyti apatines, ir kiek galime pa
siekti aukštesnes šakas, liepė pasistatyti kopė
čias ir baigti nuimti kavą nuo viršūnių. Per ke
letą minučių mes penki žmonės, kaip iš pypkės, 
nuvalėm medelį. Fikalas paliepė eiti prie kito, 
ir tt, ir tt.

KAS GREITESNIS

Buvau girdėjęs, jog gali būti gyvačių, susi
rangiusių po kavos medžiais. Taigi, kai pirmąjį 
medelį užbaigę nuraškyti atsidūrėm prie kito, aš 
tuojau pakėliau jo šakas ir su dviem pagaliais 
stropiai patikrinau, ar nėra čia kur nors susiran 
ginsi gyvatė.

— Gali tiesti marškas «= surikau. — Po ši
tuo medžiu gyvačių nėra! — Pasiklojom ir vėl 
braukiame kavos grūdus. Marškos susitepė, o jų 
apačia jau visai raudona. Šalia mūsų eilės raškė 
kavą juodieji žmonės; vienas senis ir dvi jau
nos mergaitės. Mes jau baigėm nuraškyti penk. 
tąjį medelį, jie tik priėjo prie antrojo. Kai mes 
pradėjom raškyti šeštąjį, jie jau buvo greta su 
mumis. O kai mes pradėjom septintąjį, jie atsi
dūrė ties tryliktuoju, — pats suskaičiavau.

Kas čia gali būti? Mes penkiese, o jų tik 
tryse. Jie pradėjo daug vėliau, pavijo mus ir 
pralenkė! Na, ateis laikas, kad ir mes taip greit 
apsidirbsime — pagalvojau.

AKROBATIKA SU KAVA

Kai jau buvom nuraškę kelioliką medelių ir gero 
kai kavos buvo mūsų marškoje, atėjo fiskalas. Ka 
žin ką kalbėdamas, pasiėmė rėtį, prisėmė nuo 
marškos kavos grūdų, ir, patogiai atsistojęs, iš
metė visus aukštyn oran, ir kai tie krito atgal, 

jis visus sugavo į rėtį. Akylai ir smalsiai stebė
jau tą jo fokusą. Mačiau grūdus išlekiant į vir
šų, nuo jų atsiskiriant lapus ir sausų šake ių 
nuotrupas, kurios nukrito šonan, toli nuo sieto- 
Po keleto tokių mostų siete beliko tik švarūs ka 
vos grūdai, nei vieno lapo nei šakelės...

Fiskalas paėmė maišą, supylė jan švarią 
kavą ir padavė rėtį man, rodydamas taip pa
daryti. Paėmiau sietą. ^Atsiklaupęs prisisėmiau 
grūdų. Atsistojau ir dar išsižergiau, kad patogiau 
stovėčiau. Atsidusau ir išmečiau aukštyn visus 
grūdus. Lėkte išlėkė visi grūdai oran ir krito at
gal, bet vos tik keli jų besugrįžo Jį mano rėtį 
Likusieji nuriedėjo per galvą, per nosį, per nu
garą ir išdriko po mano kojomis.

— Po šimts pypkių, koks nepasisekimas! Pa 
jutau, kaip kraujas mušė galvon, iš gėdos. Fis
kalas šyptelėjo, bet greit surimtėjo, kažin ką pa 
sakė, paplojo ranka per mano petį ir nuėjo. Li
kęs vienas susėmiau grūdus su žemėmis—reiks 
vėl bandyti, Juk daug kartų mačiau Lietuvoje 
moteris sijojant grūdus, Taigi dabar ir nutariau 
griebtis tokios pat priemonės, Sijojau, sijojau 
net kuprą ėmė skaudėti, bet niekas nebyra pe 
per sietą. Tada griebiau rinkte rinkti lapus ir 
šakeles. Raškyti daugiau nebėjau.

Saulė buvo jau pačiame vidurdieny. Kepi
no neapsakomai. O mano dar vilnonės kelnės ir 
paprasta kepurė visai mane kamavo. Pagaliau 
pasigirdo rago balsas. Pietų valgėme visą pusva 
landį — ryžius su rudomis pupelėmis, motutės 
pagamintus.

Po pusvalandžio pietų ir vėl išgirdome ra
go balsą. Ir vėl stojome visi prie darbo! Dirbo
me iki saulei leidžiantis!

(Bus daugiau)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kas daryta ML pagerinti
Trims atsiliepus į Bendruomenės pirmininko p. J. Tijū

nėlio žodį musų laikraščio reikalais, ir daugiau raštų nebe- 
gauuant, dabartinis redaktorius jaučia turįs kaiką pasakyti.

Nesigiliname į p. Pirmininko neigiamąsias kritikos pu
ses. Jas pakankamai nušvietė tiek kun. J Šeškevičius, tiek 
inž. Z. Bačelis, tiek kap. J. Čiuvinskas. Liečiam pozityviuo
sius pasiūlymus laikraščiui pagerinti, kaip juos iš eilės su
minėjo p. Pirmininkas.

1) Padidinti laikraštį iki 10 puslapių. Net ir turint pini 
go kasoje per akis tai neįmanoma padaryti mūsų spaustuvė 
je. Čia vienam puslapiui ranka surinkti reikia visos dienos 
darbo. Padidinus iki 10 — reiktų dešimties dienų. Tada atsi
sveikintume su SAVAITRAŠČIU. Jieškojome S. Paulyje spaus 
tuvių, kurios galėtų surinkti linotipu Nė viena nesutiko to
kio darbo imtis, nes neturi lietuviško šrifto, neturi rinkėjo, 
mokančio lietuviškai. O jei ir apsiimtų, tai linotipu surinki
mas kainuotų kone trigubai brangiau.

2. Siūlo dėti visus redakcijoje gaunamus straipsnius. Ar 
negalėtų tada atsitikti taip, kad vieną dieną skaitytume, jog 
reikia kovoti ir aukoti bei aukotis už Lietuvos laisvę, laiky 
tis savo tikėjimo ir tt, o kitą savaitę priešingai, kitas straips 
nis girtų dabartinę komunistų okupaciją ir bedievybę. Tai 
galėtų daryti tik toks laikraštis, kuris nežino, ko nori, išsky 
rus pelną.

3. Korespondencijoms rašyti nereikia jokių redakcijos 
įgaiinjimų. Ji ne kartą prašė rašyti, kas tik kiek pavaldo 
plunksną. Reoaktorius organizavo net kurselius, pasimokyti 
kaip aprašyti įvairias žinias. Susidomėjimas buvo buvo toks 
•didelis», kad tik vienąs jaunuolis atėjo.

4. Siūlo p. Tijūnėlis sudaryti nuolat rašančių žmonių ko
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misiją straipsniams rašyti, Redaktorius kartkartėmis prašė 
net 14 vyresnio amžiaus rašyti sugebančių vyrų ir moterų; 
prašė jis ir 12 vaikinų bei mergaičių. Deja tik vienas kitas 
jų, prie sienos prispirtas, parašė ar išvertė kokį dalykėlį, 
Redaktorius kvietė jaunimą (asmeniškai) sudaryti Jaunimo 
skyriui savo redakciją Iš to nieko neišėjo. Jei p. Pirminin
kui pasiseks tai padaryti, tai bus dėkingi šio laikraščio lei
dėjai ir redaktorius.

5. Abejoju, ar sudaryta skelbimų komisija ką nors dau
giau laimėtų. Mažam, maža skaitytojų teturinčiam laikraš
čiui skelbimų neduoda, kas nori pasiekti ko daugiau žmo
nių ir gauti daugiau pelno. Kas duoda, tai tik iš patriotišku 
mo, ar pasigailėjimo.

6. ML leidėjai ir Administracija labai džiaugtųsi, jei 
Ben< ruomenė surastų žmonių laikraščiui platinti ir prenume- 
retas išrinkti Tačiau redaktorius labai abejoja, ar jai pasi
seks rasti nors vieną tokį pasišventėlį, kaip T. Jonas Bruži
kas. Juk jis kone visus lietuvius kas metą aplanko, Kitus ir 
po keletą kartų, ir juos prašo, ragina užsiprenumeruoti ML. 
Jei jis negauna daugiau prenumeratorių, tai neturiu kolkas 
rimto pagrindo tikėti, kad sudaryta komisija daugiau pa
sieks. Kodėl taip yra, bent vieną rimtą priežastį nurodė p. 
J. Čiuvinskas. Aš galėčiau dar ir kitų priežasčių nurodyti, 
bet tai nepatiktų nei p. Pirmininkui, nei eilei kitų tautiečių, 
ir vistiek nieko nepadėtų, tai ir neminiu.

Ir gerb. Bendruomenės pirmininkas ir inž. Bačelis vie
nu atsikvėpimu sugretina «cenzūrą» su straipsnių trumpini
mu, apkarpymu, taisymu bei «laikraščio linija». O visgi tai 
yra du skirtingi dalykai.

«CENZÚRA» yra «valdžios organų priežiūra spaudai, fil
mams ir tt». Taip sako «Dabartinės lietuvių kalbos žodynas» 
100 pusi.). Ta cenzūra budi, kad laikraštis nedėtų valdžiai ne 
palankių straipsnių, kad jos nekritikuotų, kad «nekiršintų vi
suomenės. Jei kada toks straipsnis prašmugeliuojamas, tai 
valdžia laikraštį nubaudžia. ML redakcija nėra valdžios or
ganas ir tokia cenzūra užsiimti negali.

REDAKTORIAUS gi darbas reikalauja, kai reikalinga 
straipsnius sutrumpinti, nepraleisti šmeižtų, tikrai žinomos 
netiesos, nedėti nekultūringai besiriejančių rašytojų raštų, 
kai bandoma viešai skalbti savo pačių ar kitų marškinius. 
Vargiai rasime nors vieną sąžiningą redaktorių, kurs dėtų 
tokiub straipsnius, kurie jo įsitikinimu kenkia bendram labui 
ar kieno nors geram vardui. Juk už tai jam galėtų tekti net 
teisme atsakyti. Ir šio laikraščio redaktoriui teko kai 
kurių straipsnių tęsinius nutraukti, kitus visai nedėti, dėl ben 
dro mūsų kolonijos labo Tai padaryta tik pasitarus su ki
tais garbingais žmonėmis. ML redaktorius nėra atmetęs nė 
vieno rimtai parašyto straipsnio, kurs galėjo būti naudingas 
mūsų visuomenei ar jos daliai. Būdamas aiškiai lietuviškas 
katalikiškas laikraštis, ML ir toliau laikysis tos pačios lini
jas, ir nevengs pozityvios kritikos, konstruktyvių straipsnių, 
nors jie būtų ir diskutuotini.

Redaktorius ta proga dar kartą kviečia visus raštinguo 
sius rašyti straipsnius, žinutes, įvairenybes ir tt., ir taip pra 
turtinti mūsų laikraštį!

Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas

Šių metų lapkričio 26-30 die 
nomis, Padėkos Dienos savait 
galio metu, Čikagoje įvyksta 
pirmasis išeivijoje liet, moks
lininkų suvažiavimas — Moks 
lo ir Kūrybos Simpoziumas. 
Suvažiaviman yra kviečiam 
Kanados ir Amerikos lietu 
viai mokslininkai ir profesio
nalai. Pagrindiniai šio simpo
ziumo tikslai yra šie:

1. Sudaryti patogias sąly
gas tarpusavio nuomonių pa
sikeitimui įvairiose mokslo 
disciplinose.

2. Supažindinti [lietuviškąją 
visuomenę su lietuviškosios 
išeivijos moksliniu pajėgumut 
jų atliktais darbais ir pasiek
tais laimėjimais.

3. Duoti visuomenei įdomių 
paskaitų iš mokslo bei kultū
ros pasaulio.

4. Išdiskutuoti galimybes Pa 
šaulio Lietuvių Mokslo Drau
gijai steigti.

Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas iš trijų pagrindinių da 
lių; mokslinių posėdžių, dis
kusinio pobūdžio forumų ir 
paskaitų. Tiek moksliniai po 
sėdžiai, tiek forumai bei pas 
kaitos yra viešo pobūdžio ir 
yra atviros ne tik mokslinin
kams bet ir visai lietuviškai 
visuomenei.

Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo organizatoriai JAV LB 
Centro valdyba ir iniciatorių 
mokslininkų grupė — prof. 
A. Avižienis, dr. A. Kliorė ir 
dr. V. Vardys, ruošdami šį sim 
poziumą siekė komunikacijos 
mokslininkų tarpe. Del adre
sų ir laiko stokos bei kitų 
kliūčių visų mokslininkų kon 
taktuoti nebuvo įmanoma 
Kviečiame visus prisidėti priė 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mo pasisekimo. Jeigu ne kuo 
kitu, tai bent dalyvavimu.

Prof, dr A. Avižienis 
Dr. A Kliorė 
Inž. Br. Nainys

Didysis Ilgesys
Mūsų širdis ilgisi visiško 

saugumo, patvarios meilės, 
jokio debesėlio nepridengtos 
laimės. Ir tas ilgesys niekad 
dar nebuvo patenkintas. O vis 
tiek jis nenurimsta, vistiek pa 
silieka mumyse, ką mes^beda 
rytume. Jis nustato kasdienio 
mūsų gyvenimo toną.

Jis liečia paprasčiausius 
mažmožėlius. Bet kurios die
nos kiekviena minutė statoma 
ant tų neįvykdytų ilgesių. Štai 
namie darbuojasi moteris. Ji 
pagalvoja: «Pusė vienuolik
tos gersiu arbatėlės*. Ateina 
laikas, ji atsisėda, geria, pa
siilsi. Tada ji galvoja.- «Kaip 
būt gera, kad saulė pasirody
tų. Viskas greičiau išdžiūtų». 
Arba ji ats mena televizoriuje 
regėtą programą ir jau lau
kia vakaro vėl jos pasižiūrė
ti. Arba ji rūpinasi kokiu ma
žesniu vaiko sunegalavimu.

Visada yra kas nors, ko ji 
nori, ko siekia.

Nejaugi nėra gyvenime nė 
vienos akimirkos, kai mes esą 
me visiškai patenkinti? Kar
tais atrodo, jog esu patenkin
tas, kai pav. gaunu ką nors, 
ko labai labai geilžiu ir da
bar galiu tuo gėrėtis. Prileis- 
kim, esu karštą dieną per- 
troškęs. Nieko daugiau nebe 
noriu, — tik vandens. Vanduo 
dabar man "viskas». Pagaliau 
randu. Geriu Geriu ir geriu. 
Dabar jau, rodos, esu visai 
patenkintas, visai la mingas- 
Tik staiga pastebiu, jog kas 
nors kita yra netvarkoj. Ant 
rankos pūslė pritrinta. Vėl kaž 
ko reikia. Niekas negali visai 
mane patenkinti.

O gal koks žmogus gali 
man viską atstoti? Vyras ir 
žmona gali būt tas «viskas» 
viens antram, ir nieko kito ne 

begeisti, kaip tos viens kito 
meilės, kuria jie begyvena. 
Ar tai jau išpildytų visus mū 
sų troškimus?

Ar kartais nėra akimirkų, 
kai mes pajuntame, jog mes 
esame niekuomet neištesia- 
mas pažadas? Abi puses gali 
ištikti dideli nusivylimai.

Yra dar nuostabesnių daly
kų už nepasitenkinimo trage
diją. Tai patirtas abiejų viens 
kito pripildymo džiaugsmas, 
kurs atveria naujus akiračius. 
Taip, pav., atsitinka būnant 
pilniems didelio džiaugsmo. 
Atrodo, jog tame džiaugsme 
aidi dar aukštesni tonai, kaž
koks įsitikinimas, jog tas di
delis džiaugsmas neištiko mus 
tik iš netyčių. Ar toks didis 
dalykas neturi būt saugiai iš
laikomas kieno nors, kas ,yra 
tobulai saugus, geras, amži- 

-nas? Du jaunuoliai klausia 
patys savęs.- «Kaip atsitiko, 
kad mes susipažinom? Tik iš 
netyčių? Kam mes turim dė
koti už tai, kad mūsų pirma
sis neužmirštamas romansas 
virto meile? Manėm patys da
vę viens antram savo meil<ę. 
Bet kartais atrodo, jog kaž

kas kitas davė mus. viens an
tram, jog taip turėjo būti. Ko 
dėl? Kas tai padarė?»

Tokiose akimirkose atrodo 
jog kas tai mumyse atsiliepia 
— «TAIP», kai mes klausia
me gyvenimo prasmės. «Taip, 
gyvenimas turi prasmę. Yra 
skirta išsipildyti mūsų ilgė
sima ir troškimams. Mes esa
me saugūs ir tikri. Esame pa 
statyti ant kažkokio pagrindo 
didesnio ir vertingesnio, ne
gu yra bet kas šioje žemėje». 
Tai mintis, jog už mums žino 
mų ribų yra kažkas beribio 
mūsų širdims. Žmonės Ui iš
sakė šimtais būdų «regėt viens 
kitą ir nabūt vienas kitu» (M, 
Vasalis). Arba, kaip tas savo 
žmonai rašęs vyras; «Kiekvie 
nu atveju, moterystė padarė 
man vieną dalyką. Nebegaliu 
daugiau tikėti, jog religija-ky 
la iš nėaąmoningai svajojam 
čios galvosenos ir yra tiktai 
lyties išaukštinimas». Metų 
metus drauge gyvendami, E- 
ir aš džiaugėmės meile, tar
tum švente, visokiausiais bū
dais — tai iškilmingai ir lai
mingai, ’■ tai romantiškai bei 
realistiškai. Mūsų širdys, gal

vos ir gyvenimas buvo visiš
kai patenkinti. Jei Dievas te
būtų tik meilės pakaitalas, tai 
mes būtumėm visiškai juomi 
nesidomėję. Kam mums besi, 
domėti pakaitalu, turint tikrą 
jį dalyką? *Bet taip nebuvo- 
Abu žinojom esą reikalingi 
kažko k-to šalia viens antro. 
Jei būtų ne tąip, tai lygia 
galėtum sakyti, jog dviem 
viens kitą įsimylėjusiems žmo 
nėms nebereikia nei skaityti 
nei valgyti, nei alsuoti».

Tiek savo laimėj tiek kan 
čioj mes nujaučiame kažką 
esant už mūsų ribotų rube- 
žių. Šito gilaus vilties papras 
tumo nereiktų leisti nuginčy
ti paviršutiniškiems aiškini
mams, kurie neprilygsta šito 
esminio klausimo lygio. Ką 
tik mes darome, darome aki- 
narni tokio ilgesio-troškimo, 
kuriame tūno mėklinimas-nu
jautimas, jog yra kažkas be 
galiniai tikra, gera, gražu, 
kas mus kelia ir palaiko... 
Ar tas BUjantimas yra tik 
tuščias muilo burbulas?
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ką leisti.

— Kas rūpinasi pačiu kny
gų leidimu?

— Visas praktiškasis knygų 
leidimo darbas ir platinimas 
krinta at ATEITIES leidyklos 
vadovo kun. Viktoro Dabušio 
pečių. Kun. Dabuiis stumia 
leidyklą pirmyn nuo ('pat jos 
įsisteigimo ir jis atliko jau 
didelį darbą. Kažin ar jam už 
tai kas nors padėkojo?

— Kokias knygas Fondas 
žada leisti toliau?

— Ne tik poeziją. Duos ir 
beletristinės nūšies grožinės 
literatūros. Bet tai 'dar netu
rim nė vieno rankraščio.

Jaunos Mintys, Jauni Darbai
Neseniai ATEITIES leidykla išleido Vitali

jos Bogutaitės eilėraščių rinktinį < Lietus ir lai
kas». Leidėjų Fondo pirmininko Dr. K. Keblio 
pasiteirauta.-

— Ar apsimoka finansiškai išleisti poezijos 
knygas?

— Ne. Kad ir geros poezijos knygą išleidus 
parduotų egzempliorių skaičius nepadengia spau 
dinimo išlaidų.

— Jei taip, tai kas tuomet apmoka poezi
jos leidinius, ar pati ATEITIES leidykla, ar gal 
Ateitininkų Federacijos valdyba?

— Nei viena, nei kita. Leidyklos turtas «in
vestuotas» neišparduotose knygose, o Federaci
jos valdybos iždo skryniose gainiojasi vėjai. 
Anksčiau ATEITIES išleistus poezijos rinkinius 
apmokėdavo arba atskiri geradariai, arba orga
nizacijos, kaip pav, At-kų Sendraugių Sąjunga. 
Gi «Lietus ir laikas» galėjo pasirodyti tik ATEI
TIES LEIDYKLOS LITERATŪROS FONDO būrio 
rėmėjų-mecenatų dėka.

— Ar tai atsirado naujas fondas? Ar yra tas 
ALLF ir kas jo mecenatai?;

Ilga istorija. At-kų Federacijos valdyba, 
svarstydama ATEITIES leidyklos darbo planus, 
nusprendė, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio 
grožinei literatūrai. Idėja kilni, bet nepigi. Iš 
kur lėšų? Teoretiškai sprendimas nesunkus. Yra 
daug ateitininkų, kurie dar domisi kultūriniais 
darbais ir kuriems doleris kitas atlieka nuo duo
nos ir škotiškos. Ar negalėtų jie susibausti ir 
pastatyti savo leidyklą ant kojų? Idėja gal ir 
būtų likusi sapneliu, jei nė būrelis praktikų, ku

rie tarė sau; kodėl ne? Netik tarė, bet ir paban
dė suburti ateitininkus šiam konkrečiam reika
lui. Taip gimė tasai ATEITIES leidyklos litera
tūros fondas. Jis dar nedidelis, nei lėšom, nei 
rėmėjų skaičiumi; bet gyvas ir pasiryžęs stiprėti.

— Kokie fondo rėmėjų įnašai ir ką jie už 
tai gauna?

— Fondo mecenatai pasižada kas met skir
tis su 20 dolerių šiam tikslui. Kiekvienas mece- 
knygas. Be to, įnašą galima nusirašyti nuo fede- 
ralinių pajamų mokesčių.

— Jokiu būdu! Vajaus komiteto laiškai toli 
gražu nepasiekė visų ateitininkų. Tad leiskit pa 
sinaudoti šia proga ir pakviesti visus kultūrin
gai pinigingus ateitininkus jungtis j šį darbą. Ina 
šą (20 dol.į) galima siųsti fondo sekretorei J- 
Udrienei, 24675 7 horndyke, Southfield, Mich. 
48075. EU . Bet pradžiai užtektų ir paprasto at 
virlaiškio su pažadu tapti fondo nariu.

— Kas ir kaip verbavo Fondo nąrius? Ar 
daug atsiliepė?

— Pradžioj laišku kreipėmės į maždaug 250 
ateitininkų, kviesdami juos tapti nariais-mecena- 
tais. Iki šiol atsiliepė 42. Tai gera pradžia? Bet 
kad Fondas galėtų atlikti užsibrėžtus darbus rei
kia bent 60 rėmėjų. Kvietimą pasirašė vajaus ko 
mitetas: A. Gečys, K. Keblys, P. Kisielius, V. 
Kleiza, A. Lukas, J. Pikūnas, V. Skrupskelytė, A. 
Sužiedėlis, K. Trimakas, J. Udrienė.

— Kas spręs, kokioms knygoms skirti Fon
do lėšas?

— At-kų Federacija sudarė ATEITIES lei
dyklos redakcinę komisiją, kurion įeina dr. Vik
torija Skrupskelytė, Kazys Bradūnas ir aš. Ko
misija spręs, kokias knygas leis ATEITIES leidy 
kla. Šiuo metu praktiškai tenka rūpintis suirsta

Gražus, kilnus, svarbus užmojis — nėr kas 
sakyti Ir tai daro jaunoji ateitininkijos karta, ku 
ri gyvai jaučia lietuviškos grožinės knygos rei
kalą ir nori padėti iškilti jauniems ir jauniau
siems rašytojams, kuriems yra labai sunku rasti 
leidėjų. Ar atsiras to fondo rėmėjų S. Paulo atei 
tininkų tarpe?

Lietuvaitė gerai pasirodė
«Regina Mundi» kolegijoje, portugalų kalbos 

profesorė Doną Marilene uždavė visoms mokyklą 
lankančioms mergaitėms aprašyti savo tėvų gim
tąjį kraštą, atnešti savo tautos kultūros pavyz
džių ir iš jų surengė parodėlę, užsitęsusią kele
tą savaičių.

Tą kolegiją lanko ir Sandra Saldytė, preky
bininkų Albinos ir Algimanto Saldžių dukrelė, f i 
nustebino (Ipirangoje) mokyklos mokytojas ir 
drauges mokines tiek savo ’gražiu rašiniu apie 
Lietuvą, tiek gausia medžiaga parodėlei. Čia iš
statė dvi lietuviškai aprengtės lėlės, juostų, pini
gų ir pašto ženklų rinkinius, padėjo porą pa
veiksluotų leidinių apie Lietuvą ir kitų daiktų.

Malonu patirti, jog yra Brazilijos mokyklose 
mokytojų, kurie skiepija studentams tėvų kraštui 
meilės, kurie nori, kad vaikai žinotų iš kur yra 
kilę, kokia jų tėvų kultūra. Buvo studenčių, ku
rios pasirodė nežinančios net kur yra jų tėvų 
gimtasis kraštas.*

Ar ir kitiems mūsų lietuviukams ir lietuvai* 
tems taip gražiai pristatyti Lietuvą, kaip Sandrai? 
Tiesa, ji ir pati pasirūpino įsigyti tautinius dra
bužius ir jais pasipuošusi pasirodė mokykloje- 
Ačiū Sandrai ir tėveliams, padėjusioms jai savo 
uždavinį gerai atlikti!

Koresp.

- Conhecer,
51.
Como se chamava o Papa 

que enviou a coroa ao rei 
Mindaugas?

A. Inocente IV
B. Pio XI
C. Bonifácio Vil

52. Quantos filhos tinha o 
grão duque Gediminas?

A. 3 filhos
B. 5 filhos
C. 7 filhos

53.
Em que ano foi declarada 

a lei proibindo a impressão 
de livros em idioma lituano?

A. no ano
B. No ano de 1945
C. ao ano de 1765

54.
Muitos lituanos tiveram a 

oportunidade de ler a nove
la histórica «Algimantas». 
Quem e o autor dêste livro?

A. Motiejus Valančius
B. Antanas Vaičiulaitis
C. Vincas Pietaris

aprender...
55.
Quem não conhece cantos 

de Maironis, tal como «Kur 
bėga Šešupė» e outros Mai
ronis ė o pseudônimo Qual 
é o verdadeiro nome dêste 
poeta?

A, Jonas Mačiulis
B, Adomas Mickevičius
C, Vincas Kudirka

56.
Separar em silabas a se

guinte palavra.
A. ku-ni-gaik-štis
B ku ni-gaikš-tis
C. ku-ni-gai-kštis

57.
Como escreVer corrętamen- 

te a seguinte palavra?
A. pijanti
B. piauti
C. pjauti '■

58.
O que quer dizer a abrevia 

turą VLIK. É o nome abrevia 
do de uma organização 11- 
tuana,

A. Visų Lietuvių Komitetas
B. Vyriausias Lietuvių Ko

mitetas
C. Vyriausias Lietuvių Iš

laisvinimo Komitetas

59.
Mensalmente e publicado o 

boletim <Pasaulio Lietuvis». 
Quem e o editor?

A. Coletividade Lituana
B. Presidencia do VLIK
C. Fundo Cultural

60.
A revista «Laiškai Lietu

viams» e editada pelos Pa
dres Jesuítas. Onde encontra- 
se a redação?

A, «orna
B Chicago
C. Nova York

RESPOSTAS;
51-A, 52-C, 53-A, 54-C, 55- 

A, 56-B, 57-B e C, 58-C, 59-A, 
60-B.

VIRTUVĖ
Sausainiai - sequilhos

Ingredientes;
2/3 xicara de manteiga
1 xicara de açúcar mascavo
1 ôvo
2 xícaras de farinha
1/4 colher de cafe de sal
meia colher de chá de fermento
1 colher de chá de baunilha.
Misturar bem o açúcar com & manteiga.
Juntar o ôvo e a baunilha e bater bem.
Misturar os ingredientes secos; a farinha, o fermente 

e o sal e juntar à massa.
Dividir a massa em várias partes. Fazer rolinhos alo» 

gados com 4 centímetros de diâmetro.
Embrulhá-los em papel parafinado.
Guardar no refrigerador durante 1 ou 2 horas ate que 

endureçam. ...
Cortar em fatias não muito grossas e colocar ne tabu

leiro para assar.į
Pode-se enfeitar ã superfície das fatias com ameixas 

ou nozes picadas.

Glasgovo miesto komitetas blaivybei platinti iškabinėjo 
atsišaukimus, didelėmis raidėmis parašta:

— Alkoholis didžiausias mūsų priešas 1
Po nakties praeiviai plakatuose rado prirašyta;
— Mylėkime savo priešus!

i
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Ir Mes Galėtume!!!
KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Penkioliktąjį kartą Kanados 
lietuviai susirenka savo di- 
džiosion tradicinėn šventėn, 
Lietuvių Diena tapo tokiu pa 
rengimu, sutelkiančiu visus 
lietuvius, be pažiūrų skirtu
mo, vienon vieton pasidalinti 
mintimis, pasigerėti savųjų at 
siekimais, draugiškai parung- 
tiniaut, susitikti su bičiuliais 
ir linksmai praleisti laiką. 
Tai kaip ir milžiniškas šeimi- 
niškas susibūrimas, lietuvybės 
talka, po vasaros atostogų su 
siėjus, vienas kitam suteikti 
jėgų ir energijos naujiems 
veiklos metams Tai kaip ir 
rankos padavimas vieno ki
tam, tautinio solidarumo ma
nifestacija, atnaujinimas as
meniškų ir nuoširdžių kontak 
tų, be kurių jokia darbi ir vie 
ninga veikla nėra įmanoma. 
Nesame šiame pasaulyje vie
ni. Nuolatos ieškome atjau
tos, supratimo ir skirtingų 
minčių pas kitus, kad galėtu
me patys sustiprėti ir giliau 
perprasti save. To ypatingai 
siekia žmonės, palikę savo 
namus ir tėviškę, žmonės at 
vykę ne praturtėti, bet skelb
ti pasauliui jų tėvynei pada
rytą skriaudą ir neteisybų. 
Laisvės ir žmoniškumo išsiil
gę susirenkame-į tokius šuva 
žiavimus. Susirenkame į Lie 
tuvių Dieną, kad parodytume 
Kanados žmonėms, jog savo 
šalies nepamiršome ir šian
dien, kaip visados, reikalau
jame laisvės ir nepriklauso
mybės. Todėl Lietuvių Diena 
nėra Jkoks eilinis sąskrydis. 
Todėl Lietuvių D ena nėra 
skirta tiktai tam, kad mes ką 
nors iš jos gautume, bet taip 
pat, kad jos metu kitiems, sa 
vo seserims ir broliams, ką

Stasys Lapienis

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

naujose patalpose parduoda įvairias 
statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

5 Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

RUA COSTA BARROS, 362

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

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

* ® W 
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nors duotume. Jau mūsų da
lyvavimas yra tokia nepamai
noma dovana, nes kiekvienas 
lietuvis, atsilankęs į Lietuvių 
Dieną, yra daugiau negu žiū 
rovas ir klausytojas, — jis 
yra ir dalis pačios Lietuvių 
Dienos. Be mūsų dalyvavimo 
ir pačios Lietuvių Dienos ne' 
būtų. Veltui mūsų kultūrinin
kai, menininkai ir visuomeni
ninkai atliktų programas, vel
tui mėnesių mėnesius vargtų 
organizaciniai komitetai, jei 
mes — kiekvienas atskirai — 
toje šventėje nedalyvautume. 
Lietuviu Diena yra solidaru
mo manifestacija ir jos pasi
sekimas ar nepasisekimas liu 
dys kiek sąmoningais lietu
viais tebesame Ta prasme to 
ji diena yra kaip kiekvienas 
kitas tautinis žygis Išeivijoje 
— tiek teprasmingas ir tiek 
tevertas, kiek mes patys jam 
suteikiame svorio ir reikš
mės. Kanados Lietuvių Ben
druomenė atstovauja mus vi 
sus. Ir paremdami jos veiklą 
mes tai įsakmiai paliudijame. 
Nėra jokios pašalinės jėgos, 
kuri mus suvarytų į tokias 
šventes. Laisvai ir savo noru 
susirenkame į Lietuvių Dieną, 
kad parodytume pavergėjams 
jog tikime tuo, ką skelbiame 
ir išpažįstame.

Neužmirština ir tai, kad šio 
ji Lietuvių diena yra sušauk
ta šeimos ir švietimo metais. 
Lietuvybė išliks arba mirs su 
lietuviškos šeimos sąmoningu 
mu> s i šeštauieninių mokyklų 
gyvastansumu Vedu! kartosi- 
me jauniesiems žodžius apie 
Lietuvą — jei nesugebėsime 
darbais įrodyti, kiek toji tė
vynė yra mūsų gyvenimo da-

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

MŪSŲ LIETUVA

lis, jie nusigręš nuo mūsų ir 
nuo savos žemes. Penkiolikto
ji Lietuvių Diena skiria daug 
laiko jaunimui. Didesnė jos 
dalis yra skirta jaunimo šuva 
žlavimui. Jaunimas, galų ga
le, atliks svarbiausią to šuva 
žiavimo programą. Jei mums 
tikrai rūpi, mūsų išeivijos atei 
tis, mes visi kaip vienas turi 
me tos programos išklausyti. 
Tokiu būdu parodysim ir sa
vo jaunajai kartai, kad .Jetu 
vių Dieną pradėjome ’organi
zuoti tikėdamiesi metai po 
metų susitikti Kanadoje, ko^ 
bus laisva gimtoji šalis ir vie 
ną dieną susitiks visi, namuo 
se gyveną ir benamiai, į LAIS 
VŲJŲ LIETUVIŲ DIENĄ LIE
TUVOJE.

«Tėv Žiburiai»

Kai Kanados lietuviai jau 
penkioliktąjį kartą rinkosi į 
savo Kanados Lietuvių Die
ną, tai Brazilijoje tokia die
na rengiama pirmą kartą. Vis 
kas, kiiB taip gražiai, aiškiai, 
tiesiog jaudinančiai parašyta 
Kanados tautiečiais, šimtą 
procentų tinka ir Jmums. To
dėl, kas dar gyvas krutame, 
kas dar jaučiamės esą Lietu 
vos sūaūs ir dukros, visi, su 
savo šeimomis šį sekmadie
nio rytą traukiame į Pirmąją 
Lietuvių Dieną S. Paulo apy
linkėse! Nuo Tamstos priklau 
so, kiek ji pasiseks, ar nepa 
siseks!!! ir mes galime, jei 
tik panorėtume, turėti šaunią 
šventę!

[Í3SSS&XEÍÍ

VAGIŲ PAŽANGA

Japonų kišenvagiai nebepa- 
sitenkina senoviškai skustuvu 
vu prapjauti kišenes. Jie ^da
bar vartoju drabužį suėdan
čią rūgštį. Užpurškia rūgšties 
ant kišenės, medžiaga tuojau 
sudulka žmogui ničnieko ne
juntant, o pinigai, laikrodė-

Įkorporavimai — kondominijos — sklypų išdalinimas — 
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei 

pardavimai — kreipkitės į

Administrâdorà e Imobiliária Bernardes Ltda- 
atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernaries

Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401. 
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

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

A teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GzlRSIOJO VANDENS LINDOYA

IEMAOJ CARRBEKi OT,'
Lindoya vanduo yra sanai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 — S À O PAUL©
‘UJU® ts g*, m vi »r* 
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liai atsiduria vagies rankose 
be jokio vargo. Ypač tai ge
rai sekasi žmonių miniose.
il1.il M—» 
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IŠRADIMAS GĖLĖMS
LAISTYTI

Gali išvykti iš namų savai
tėms, o gėiės namie vistiek 
nebenudžius. Nusipirkai už 5 
dolerius aparatą, pripylei jį 
vandens, sujungei su vazo
nais ir užmiršk. Tam tikri 
jautrūs siūleliai aparatui pa
sako, jog vazono žemėje jau 
trūksta drėgmės ir tas tuo
jau Ipaleidžia vandens tiek» 
kiek jo reikia. Brazilijoje jo 
kol kas dar negalima gauti. 
Jau yra Amerikoje.
nuMiwmir 
ÜQS^SKSRÜ

MOTERIMS VAIRUOTOJOMS 
ŽINOTINA

(Ne pro šalį bus ir 
vyramž žinoti).

Detroito policijos departa
mentas išdalijo gyventojams 
lapelius su patarimais mote
rims, vairuojančioms automo 
biiius. Štai:

4- Prieš įsegdama į savo 
mašiną pasižiūrėk pro langą, 
ar kas nesislepia užpakalyje 
sėdynės ant grindų.
4 Išvažiavus iš garažo už

rakink duris, kad niekas ne
galėtų įeiti ir laukti jūsų su 
grįžtant.

Jei jus vejasi kitas au
tomobilis, tai sustok prie ar
timiausios gazolino stoties, ar 
restorano, ar policijos.

4- Jei kas bandytų į maši
ną įsilaužti, paleisk jos sire
ną. O mašinai sugedus, pa
kelk jos motoro dangtį ir sė
dėk užsirakinus viduje, iki 
ateis pagalba.

pusi s

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI;
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

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

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

Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
-- Tel. 273-0338 arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 3® 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios»

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Jirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17., 15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 va! 
Sow Retire, 10,15 vai. 
Utinga 16,30 vai,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vaL,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa U,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vas». 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS. RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

S K A i f Y KITE i h 
PLATINKITE VIE 
NINTELT PIETŲ AMERiKU 

SAVAITRAŠTI «MŪS Ų 
LIETUVA».
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B3NDRUOMĖNĖS TARYBOS

sekantis posėdis šaukiamas ateinanti antradieni, spalio 21 
dieną, 19 valandą, Jaunimo4namuose Zelinoje.

Kun. J. Šeškevičius
Tarybos prezidiumo pirmininkas

Nepraleiskite neperskaitę 
šio numerio penktąjį puslapį 
apie Kanados lietuvių dieną? 
Rasit ir Jums gerų minčių!
jtgasMūBgn 
üsàsoaEaii

BBSi sekmadienį lietuviai lai 
kosi tokios programos: ,

Iš ryto, kaip aprašyta šio 
laikraščio 1 puslapyje vyks
tam j Lietuvių Dieną Juruba- 
tuboje. Visi: ir jaunimas, ir 
senimas, ir vaikai. Ten gau
sim ir pamaldas ir visi links 
mai pabendrausim.

Iš Lietuvių Dienos vakare 
apie 5 valandą grįšim į A. Ku 
previčiaus piano koncertą. 
Apie tai irgi pirmame pusla
pyje.

Tik tikri paliegėliai, ligo- 
nys ir vos vos bepakrutą se
neliai gali namie pasilikti, 
Bet jei kas ir juos atvežtų 
automobiliais, jiems būtų ma
lonu iš miesto dutkių ir triukš 
mo pasprukti grynon gamton 
tyru oru pakvėpuoti seniai be 
matytus pažįstamus susitikti 
ir taip atsigaivinti. Tad visi 
Lietuvių Dienon!
«■man
IÍEBHSS5Ü

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choro koncertas bus 
lapkričio 8 dieną Zelinos gim
nazijos salėje. Šokiams gros 
geras orkestras. Pakvietimus 
ir staliukus iŠ anksto įsigyti 
pas choristus ir Klebonijoje.

Lapkričio mėn. choras kvie 
čiamas koncertuoti São Car
los miesto teatre.

JAU PLATINAMI PAKVIE
TIMAI į «Aušros» choro kon
certą lapkričio 23 dieną. Kon 

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

Partos — Operações
Borario; 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 NICIPORC8UKAS
Cirurgião Dentista

& ■? p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X

CoMultorio: Rua Capt Pacheco Chaves, 1206, ?
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

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

certo dalis bus skiria pami
nėti Lietuvos savanorius kū
rėjus, partizanus ir savo gy 
vybę už Lietuvos laisvę ati* 
davusius karus.

ATSIKVIETĖ SESERĮ
o

Ponia Rimšien® atsikvietė 
iš Rygos savo vyresniąją se
serį Aldoną Beleškevičiutę. 
Ji atvyko jau prieš porą sa
vaičių ir sakosi esanti labai 
patenkinta."

LEOKADIJA ALEKNAVI
- TÊ rašo;

«Musų Lietuvos» redakto
riui, o per jį ir visienls drau
gams bei geradariams rėmė
jams:

«Prieš tris dienas atvykau 
iš Lisboa į Coimbra, ir apsi
gyvenau Rua Moçambique, 
104, Coimbra, Brasil.

Jau maždau susitvarkiau sa 
vo gyvenimą. Butas netoli.'uni 
versiteto pas nelabai turtin
gus, bet gerus žmones, ir jis 
nebrangus. Jau turiu kelias 
drauges, kurios kartu su ma 
nim mokinasi ir atrodo labai 
geros mergaitės.

Kelionė Portugalijon nega
lėjo būti geresnė ir viskas 
gerai klojoje Dievo globoje.

Čia radau didokus neramu
mus. Studentus sekioja poli
cija, nevalia daryti jokių su 
sirinkimų, suėjimų. Viskas ki 
lo dėl to, kad atvykus Coim 
bron prezidentui, studentai no 
rėjo su juo susitikti ir aptar, 
ti savo problemas. Universi- 
to rektorius neleidęs. Tada

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

METINĖS MIŠIOS už
a a. PRANO ZIEZIO vėlę bus 

penktadienio vakarą spalio 17 dieną 19,30 valandą Zeli
nos bažnyčioje.

Velionio žmma Anastazija prašo gausiai dalyvauti, 
ir už tai nuoširdžiai iš anksto dėkoja.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

PRIMENAMA

studentai sukilof prieš savo 
vyriausybę. Dabar jau atrodo 
viskas nurimę ir nėra ko bi
jotis.

Norėčiau parašyti po laišku 
tį kiekvienam, kas man pade 
jo ir dabar padeda eiti moks 
lą, padėkoti jiems už gerą 
š rdį. Tuo tarpu tai man yra 
gana sunku, nes jau prasidė
jo mokslas ir turiu daug dar
bo mokykloje. Prašau Jus, 
malonėkit perduoti visiems ir 
visoms mano nuoširdžiausią 
ačiū!

Su gilia pagarba,
Leokadija Aleknavičiūtė

HBasBgasn 
lianmii

DĖMESIO! DĖMESIO!

Šį sekmadienį nebus pa
maldų Moinho Velho ir La
pos lietuviams, nes pamaldos 
bus Lietuvių Dienoje.
HMMBPĮĮ 
iifiKseaaii

Trisdešimtos dienos mišios 
už Vincą Tumėną bus 17 d. 
spalio 20 vai. V Zelinoje.

Spalio 17 dieną, penktadie
nį, 19 vai bus misšios už a."a. 
Kazio Toleikio vėlę. 
iihebbsbiii ii^ãii

Praeitą sekmadienį Lapoję 
mišios buvo užprašytos Mar
celės Adulienės už jos šei
mos, giminių Putvinskų šeimų 
gyvus ir mirusius, Mišiose da 
lyvavo daug tautiečių. Po pa 
maldų p. Marcelė visus pui
kiausiai pavaišino savo na
muose. Tai buvo gera proga 
pasimatyti daugeliui lietuvių
liaEOEBSHH! 
ŪaDSBHli

iš Čikagos paraše

panelė Onutė Joteikaitė. Ji te 
nai vienoje šeimoje slaugo 
sunkiai sergančią moterį. Dar 
bu ir visa aplinka labai pa
tenkinta. Turi daug progų lan 
kytis lietuvių parengimuose, 
piknikuose ir šeimose. Džiau 
giasi visų draugiškumu ir 
sveikina savo pažįstamus drau 
gus ir drauges 8, Paulyje!

Kas norite jai parašyti štai 
jos adresas;

Miss Ona Joteikaitė 
7141 S. California Ave 
Chicago, Illinois, 60629 

EUA

ML PRIE PAŠTO
«Mūsų Lietuvos» paskirų 

numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Ceu- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.
IIBMBSUĮ
ÍÍaB9BKKBÍÍ

GIMTADIENIUS MINI:

Vincas Kutka (spalio 17), Eu 
genija Kubiliūnienė (17), An
drius Pupienis (17), Kun. L- 
^aremba, S.J. (17), Aldona Va 
lavičienė (17), Aleksas Luns- 
kis (19), Uršulė Laučienė (20), 
Dimša Jonas (21), Lidija Ba- 
jorinienė (24),

Visiems ilgų laimingų metų!
BMB—11 
įjfisaraBaiį

PAIEŠKO

Jonas Reinys iš Vila Gui- 
Ihermina ieško savo dėdžių 
Jono ir Prano Reižių, taip pat 
savo pusbrolio Juozo Tamo
šiūno. Kas žinotų apie juos 
prašoma pranešti į ML redak 
ciją.
BB—BMili

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 Mooca.

Telefonas lieka tas pats; 
273-0338. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postal 4421, S. Paulo

SI i '
UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Ignas Juknevičius 15 nėr., 
Petras Palivanas 15 ncr.
Vacį. Čiųrlevičius 15 ncr., 
Jonas Budrevičius 20 ncr. 
Dominikas Laučius už Joną 

Balanių sumokėjo 30 ncr.

GERA PROGA

Iki Kalėdų yra lankomos 
lietuviškos šeimos, dėl to yra 
gera proga užsisakyti savait 
raštį «Mūsų Lietuva», arba at 
silyginti už praėjusius metus 
kartais ir keletą metų. Taip 
pat galima išsirašyti ir kitus 
laikraščius ar žurnalus iš už 
sienių, kaip «Laiškai Lietu
viams», «Draugas», «Darbiniu 
kas», «Varpelis» ir kiti.

šv, Kazimiero asmeninė pa 
rapija apima visus dviejų vys 
kupijų São Paulo ir Santo An 
drė lietuvius ir jų vaikus, dėl 
to yra šventa pareiga lanky 
tis į lietuviškas pamaldas, kai 
būna artimiausioj bažnyčioj 
arba centrinėj parapijos šv. 
Kazimiero koplyčioj Parque 
da Mooca, Rua Juatindiba. 
20. Taip pat šios parapijos 
kunigai tvarko moterystes, 
krikštija, laidoja numirėlius, 
lanko ligonis. Su įvairiais pa 
rapijos reikalais atvykstama 
į Parque da Mooca, arba te
lefonu 92-2263 pasišaukiamas 
kunigas į namus.

USHEHMU

PADĖKA

Šv. Kazimiero asmeninės 
parapijos kunigai širdingai 
dėkoja už malonų priėmimą, 
kai gateina šventinti namų, 
įteikia kalėdaičius ir pasikal 
ba įvairiais parapijos ir lietu
vybės reikalais. Taip pat nuo 
širdžiai dėkoja už suteiktas 
aukas, kurios bus vartojamos 
salei bei koplyčiai įrengti ir 
nelengvam šiais laikais pra
gyvenimui.

Parengimai
Spalio mėn, 19 d. LIETUVIŲ 

DIENA Jurubatuba Parke.

Spalio 19 pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus piano koncertas 
S. Paulo Konservatorijos sa
lėje 19 vai. Avenida São João, 
priešais pašto rūmus.

Lapkričio 8 d. Liet. Kai. 
Bendruomenės choro balius - 
koncertas Zelinoje, Sės. Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje.

PRIEŠAS

Glasgovo miesto komitetas 
blaivybei platinti iškabinėjo 
atsišaukimus, didelėmis raidė 
mis parašta:

— Alkoholis didžiausias mū
sų priešas!
w Po nakties praeiviai dauge
lyje plakatų rado ^prirašyta;

— Mylėkime savo priešus!

KAPINĖSE

Naktį per kapines ėja vie
niša moteris. Ižpakalyje žings 
nius.

Ją sekė vienišas vyras. Pa
sivijęs, pasisiūlė palydėti,r ir 
palydėjo ją iki kapinių vartų.

Moteris jam dtėkodama pa
klausė; - _

— Ar tamsta nebijai?
O vyras atsakė;
— Dabar ne. Bet kai bu

vau gyvas, bijodavau.

SH3S3ÍSI» ...
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