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PLAČIAJAME PASAULYJE
AR PRIEIS PRIE
DERYBŲ?
WAŠINGTONAS. Nors jau ir
įsigalėjo ginklųgpaliaubos tarp
Izraelio ir Egipto-Jordano, ta
čiau dar nėra tikra kad įvyks
netiesioginės taikos derybos.
Dar mažiau tikra, jog tos de
rybos bus vaisingos,
Izraelis apskundė arabus,
kad jie sulaužę ginklų paliav
bas; '2 valandų joms įsigalė
jus, egiptiečiai plėtę San? 2
ir Sara 3 raketų bazių tinklą
prie Suezo kanalo

Bet JAV Ginybos ministras
Melvin laird pareiškė <Tai
labai sunku patikrinti Bet už
tikrinu, kad po to egiptiečiai
ten jų nebestiprina. Svarbiau
sia pratėti pačias taikos de
rybas!»
O tai sunku. Izraelis siekia,
kad jos tarpininkaujant Jung
tinių Tautų ambasadoriai šve
dui Jarring būtų užsienio
ministrų range, egiptiečiai to
nenorėtų Žydai no ėtų pasi
traukei iš užimtųjų sričių tik
po galutinas taikos sutarties
sudarymo. Arabai reikalauja
betarpiško kariuomenės ati
traukimo Ir dar 2 su puse
milijono palestiniečių a abu
pabėgėlių problema!

NEAIŠKUS LIKIMAS

MONTEVIDEO. Tupamarų
— raudonųjų partizanų pa
grobtųjų Brazilijos konsulo
Aioisio GOMIDE ir amerikie
čio agronomo Claude FLY li
kimas dar neišspręstas, ueaiš
kus.

džios organų perorganizavi
mą. administracijos decentra
lizaciją, tačiau centrinei val
džiai turės teikti griežtą pini
ginę apyskaitą, Pažadėjo pas
tatyti darbininkams naujų bu
tų ir daug mokyklų bei ligo
ninių
narnaami
iiirmn—iii
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BEIRUTAS. Taip pat Liba
ne parlamentas vieno balso
dauguma išrinko naują prezi
dentą Soleiman FRANGIÊ. Jis
yra krikščionis muronitas, Sa
bai gabus, autoritetingas žmo
gus ir didelis Libano nepri
klausomybės gynėjas. Jo iš
rinkimą palestiniečiai partiza
nai, kurie yra musulmonai ir
Panarabijos, visų arab šalių
susijungimo šalininkai, I iko
savo pralaimėjimu.
II M—UI
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KOMUNISTAI -TIPRÚS
P. IETNAME

SvGONAS. Autoritetingi amerikiečiai kalbėdavo, jog ka
ras žemėj tarp kariuomenių
P Vietname praktiškai esąs
kaip ir baigtas.
Tačiau šią savaitę komunis
tų jėgos įvykdė pati didžiau
sią per 12 mėnesių bombar
davimą pietų vietnamiečių ar
tilerijos linijos «O Reilly» —
ją apšaudė 400 sunkiais svie
diniais.

Suvažiuokime autobusais ir savo mašinomis iš visų
bairrų ir vietų draug su vaikais, giminėm ir prieteliaial Su
sitelkime, lietuviai, vienon vieton pasidalinti mintim, susitik
ti vėl su seniai gal bematytais-pažįstamais ir bičiuliais, drau.
giškai parungtyniauti, pasišokti ir linksmai laiką praleisti,
vienu žodžiu — atsigauti lietuviškoje dvasioje!
Tebūnie tai didžiulis šeimfniškas lietuvių susibūrimas,
rankų padavimas vienas kitam, tautinio solidarumo pasireiš
kimas. Tai bus atnaujinimas ir asmeniškų, nuoširdžių kon
taktų., be kurių neįmanoma naši ir vieninga lietūviškoji
NETIKĖTUMAI RENKANT
veikla. Tai bus pasidžiaugimas pasiektais laimėjimais»
KANDIDATUS
pasigėrėjimas prietelių atsiekimais.
Paskirkime tą dieną vien savo broliams ir se
Praeitomis savaitėmis val
džios partijos A/?ilNA regioną sėms lietuviams ir lietuviškajam reikalui. Brazilijos Lietuvių
lines tarybos rinko kandida Bendruomenė, kuri rengia šį suvažiavimą, atstovauja mus
tus į parlamentą senatą, vals visus. Dalyvaudami joje, paremdami jos veiklą, mes aiškiai
tijų seimus ir miestų tarybas. pasiūdijame artimiesies, jaunajai mūsų kartai ir visiems esą
Juos renkant buvo daug ne gyvi lietuviškosios kolonijos nariai, ir kad Lietuva Tėvynė
tikėtumų Daug senųjų atsto yra mūsų gyvenimo dalis.
vų, gubernatorių, prefektų siū
Tad kiekvienas susipratęs lietuvis rezervuoja paskutinį
lomųjų nebuvo išrinkti kandi rugpjūčio mėnesio sekmadienį LIETUVIŲ DIENAI!
dat is Atrodo, kad tarybų na
Plačios informacijos apie ją - paskutiniame pusi.
riai norėjo senuosius ; pakeis
ti naujais ir jaunesniais, su
švaresne politine karjera. ARE
NOS vadovybė jau pristatė do. Vidutinės metinės portu sirėmimus Angoloje ir Mo
aj e 60 kandidatų Regionali galų pajamos siekia tik 454 zambike, kur veikia 8.000 ne
niam Rinkimų Tribunolui juos dolerius, o tuo tarpu Ispaniio grų partizanų. Kolonijalistų
oficialiai užregistruoti.
je 663 dolerius, o Vokietijo namai yra ąptverti aukštomis
je net 1576 dolerius. Norėda sienomis ir apginkluoti kaip
jiggg!!
I1MBSSU
mas nusipirkti kostiumą, Por kokios tvirtovės. Net ir mote
tugalijos darbininkas turi dirb *rys mokosi šaudyti.
SAUSRA
MIL JONAS
ti nuo pusantro iki dviejų mė
CAE ANO TEBETĘS A
K ASDiEN
nėšių. Gaudami tik 10 cent
Nors Hortugaiijos diktato
Vidaus reikalų ministras Cos nerių javų, smulkieji ūkinin
kai
parduoda
savo
žemę
ir
rius yra miręs, bet jo politi
ta Caval anti pareiškė, kad
bėga
į
miestus
arba
emigrtio
ka, šiek tiek sušvi Ininta, tę
Šiaurės Rytu Br zilijoje užsi
tęsusi ilga sausra ir po jos ja užsienin. Nuo 1955 iki 1967 siama toliau. «Aš netikiu į vi
sekę lietūs kraštui kainuoja metų iš ortugalijos emigra suotioą balsavimą, aš netikiu
kasdien 1 milijonas kruzeirų. vo apie mi ijonas žmonių. j žmoutų lygybę Aš tiki i į
Ten 131 darbo frontuose pri. 1967 metais Saiazaras uždrau hierarchinę santvarką». Toks
buvo Salazaro politinis cre
sidėjo 391.488 žmonės. Be dė emigruoti.
do.
Stebėję iš arti praėjusių
veik pusė jų darbuojasi nau
TURTINGŲJŲ NEA VALDĖ
metu rinkimus, užsienio žur
jų kelių tiesime, 47 užtvankų
Toji pat priespauda ir skur nalistai sako, kad toji pati
vandens sudaryme ir t.t.
das viešpatauja ir Portugali dvasia viešpatauja Portuga
Nuo lietų liko ten be pas
jos kolonijose. Nors naująja lijoje ir daoar
togės 15.000 žmonių. Iš jų konstitucija Saiazaras paver
Baigiantis antram pasauli
5 000 maitina valdžia.
tė kolonijas Portugalijos teri niam karui, Saiazaras paste
torija, bet jų padėtis nepas:- bėjo, tad pergalė krypsta są
keitė, Tik 2C% negrų vaikų jungininkų pusėn ii leido
gali lankyti pradžios moky JAV įrengti karo bazes Azo
klas, o pačioje Portugalijoje rų salose. Už tą prielankumą
yra
46% analfabetų. 122,000 Portugalija galėjo įstoti j i.A
tvarkė Portugalijos finansus,
bet dar turėjo pelno. 1932 m. kareivių saugoja kolonijas TÜ. Bet nei Saiazaras, nei jo
Saiazaras tapo miniateriu pir nuo ginkluotų sukilimų ir pra įpėdinis Caetano nenori stoti
ryja 40% Portugalijos paja į Ekonominę Europos Ben
mininku.
mų. «Europa», taip kartą išsi druomenę, nes bijo, kad sve
SKURDO NEPASALINO
reiškė Portugalijos diktato timieji neužvaldytų Portugal!
rius, "jau nebetiki į savo ci jos rinkų. Todėl, gyvendama
Nusižiūrėjęs į Mussolinj, se vilizacijos misiją. Bet mes politinėje ir ekonominėje ižo.
kančiais metais ’Saiazaras pas dar tebetikime». Taip ir ne Ihcijoje ir atimdama opozi
kelbė naują konstituciją ir ša Portugalija savo atsiliku cijai balsą, Portugalija pasida
pavertė Portugaliją korpora- sią civilizaciją į užjūrio kraš rė panaši į namus kurių ’du
tyvine valstybe. Salia parla tus ir neduoda prispaustoms rys ir langai yra beveik akli
mento, į kurį patenka daugu
tautoms laisvas. «Karas kolo nai uždaryti. Nenuostabu, tad
moję jo partijos nariai, buvo nijose», taip pripažino vie juose tvanku.
įvesti korporacijų rūmai. Jie nas opozicijos lyderis prieš
Petras Pakalnis
turėtų atstovauti įvairius vers rinkimus, «vedamas ne Portu
lūs. Kadangi ir korporacijų galijos, bet mažo» grupės
rūmų nariai buvo parenkami žmonių naudai». Ekonominiam
paties Salazaro, tai ir jie ats ir politiniam Portugalijos gy
tovaudavo Salazaro pageida venimui vadovauja 30 turtin
vimu^. Kontroliuodamas par gų šeimų, kurių rankose yra
lamentą korporacijų rūmus, politika, ministerijos, bankai
spauiią, radiją ir televiziją, pramonė ir prekyba Tarnau
SaiiiZ ras valdė Portugaliją darni kariuomenėje net 4 me
kaip koks karalius.
tus, Portugalų kareiviai gina
nei gyvenę daug revoliuci turtuolių interesus kolonijose,
jų, portugalai leidosi taip vai kur investuojamas atliekamas
domi, nes nematė kitos išei privatus kapitalas. Kartas nuo
ties. Tačiau jų kraštas, kita karto pasirodo užsienio spau
dos galingas ir turtingas, skur doje žinios apie kruvinus su

Brazilija.

Salazaro Palikimas

Neseniai Lisabonoje mirė
Antonio de Oliveira Saiaza
ras, išbuvęs Portugalijos dik
Yra visokių gandų, netikrų tatorium net 36 metus. Jis gy
tupamarų reikalavimų. Vie veno kaip vienuolis, apsikro
nas tupamarų vadų, suimtasis vęs knygomis ir raštais, ne
Raul Sendic sakė, kad paleis gėrė ir nerūkė ir buvo vien
ių juodu laisvėn, jei Urugva gungis. Kai prieš porą metų
jaus valdžia pašalintų karo Saiazaras gavo širdies smūgį
stovi ir atiduotų tupamarus ir buvo sudaryta nauja vy
riausybė, niekas nedrįso jam
teisti civiliniam teismui.
pasakyti, kad jis jau nebe
Tačiau kiti teipamarų va
dai, kuriems policija leido premjeras, prašant tarnaitei,
kad atsistatydintų dėl pašliju
sueiti draugėn Punta Carrera
kalėjime, ir toliau reikalauja sios sveikatos, jis jai taip at
visų Urugvajaus politinių ka sakydavo «Aš negaliu pasi
traukti. O kas valdys Portu
linių paleidimo laisvėn.
galiją?» Taip ir mirė tas ukalkėj^s politikas, sulaukęs
81 metų amžiaus.
Saiazaras buvo ūkvedžio sū
NAUJI PREZIDENTAI
nūs, studijavo teisę ir ekono
miją
Coimbros universitete ir.
S. DOMINGO. Praeitą sek
madienį naujai perrinktasis baigęs studijas, tapo ekonomi
Domininkonų respublikos pre jos ir finansų profesorium.
zidentas Joaquim BALAGUER 1928 metais prezidentas Car
davė priesaiką parlamento mona pavedė jam finansų mi
akyvaizdoje Savo kalboje nisteriją, kad subalaneuo ų
kraštui jis pažadėjo svarbių valstybės biudžetą). Per porą
reformų: žemės reformą, va! metų Saiazaras ne tik kad su
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Sąjungos. Prie archyvo vedė; mirties. Buvęs Vilkaviškio vys
jas dirba jau 50 metų, ir tiki kupu pagalbininku, vėliau gy
si neužilgo jį perkelti į\ nau veno Vakarų Europoje. Prieš
jas patalpas plečiamame Tė pat mirtį pareiškė: «Esu gi
vų Jėzuitų Jaunimo Centre, liai įsitikinęs, kad Lietuva ir
▼ėl bus laisvą, ir viso pašau
Čikagoje.
lio lietuviai pastatys Lietuvos
n——ii
Motinai paminklą kaip padė
ii—râiii
kos ženklą už jos nepalaužia
LIETUVOS MEBŽIAI
mą ištikimybę Dievui ir Tė
AMERIKOJE
vynei, už tautinį bei religinį
savo vaikų auklėjimą ir tos
Miškininkas proL J. Kuprio- dvasios nuolatinį puoselėjimą
KALBA APIE RYŠIUS
nis, 18 metų dirbąs Louisia- savo šeimoje».
nos politechniniame institute,
SU KRAŠTU
užveisė botanikos sodą, kuria
Filisterių Skautų Sąjunga me šiuo metu sodina iš Lietu
PIRMASIS PASAULIETIS
Čikagoje suruošė pokalbį apie vos gautas eglės, pušies ir
bendradarbiavimą su okupuo uosio sėklas, kad tarp įvai
Šv. Tėvas paskyrė savo
ta Lietuva. Kalbėjo iš New riausių kraštų medžių būtų dienraščio «L’Osservatore Ro
Yorko atvykęs Vliko valdy atstovaujama i? Lietuva
mano» viceredaktorių Frede
bos narys R. Kezys, dr. T. II—BH
rico Alessandrini šv. Sosto
Remeikis, J. Damauskas, Vli Ü—SÜ
žinių agentūros direktorių.
ko pirmininkas K. Valiūnai.
Pirmiau tą vietą užimdavo
KANADOS L ETUVIŲ
Simpoziume paaiškėjo, kad
prelatai,
kunigai.
KNYGOS
lietuvių jaunimas išeivijoje la
bai domisi Lietuvos laisvini
Kanados Lietuvių Bendruomo problemomis ir savo tau
menės kultūros komisijos rū- ROMOJE PASKLIDO GANDAI
tiečių gyvenimu Lietuvoje.
pėsčiu sostinės Ottawos vals
n—BBgn
tybiniame universitete steigia- jog greitu laika atsisakysiąs
liimnwr-'l
mas lietuv škųjų knygų sky* savo valdžios popiežius PauPROF. J. ŽILEVIČIUI
rius, kuriam jau gauta Lietu Üus VI. Tai padarysiąs dėl
vių Enciklopediji s komplek savo senyvo amžiaus. Jis ra
80 METŲ
gina visus vyskupus ir kardi
tas ir įvairios kitos knygos.
nolus užleisti vietas jaunes
Lietuvių muzikologijos ar- II ■Mitų
nėms jėgoms. Gal jis nori sa
®byve, kuriame sutelkta virš iimŠŪKUi
vo pavyzdžiu dar labiau juos
250.000 muzikos dalykų, ne
LIETUVIŲ
D
ENGS
paskatinti. Bet tuo tarpu nėra
nuilsdamas dirba prof. J. Ži
tikrų
žinių, kiek tie atsistaty
AUSTRALIJOJE
levičius, kuriam už put-mečio
dinimo gandai tikri
sueina 80 metų Archyvo me
Kiekvienais
metais
ruošia
džiagoje atstovaujami net 400
lietuviai kompozitoriai. Pro mos Lietuvių Dienos; šį kar
fesorius įvairiomis kaluomis tą Melbourne. Programoje pa
KITAS GANDAS sako, jog
išeinančiam pasaulinio masto aiškėja, kas kultūriniai ir vi popiežius padarysiąs kardino
muzikos biografijai Riemann suomeniniai to krašto lietu lu komunistinės Kinijos kalė
Masik Lexicon, paruošė 44 vių atsiekta.
jimuose 12 metų iškentėjusį
lietuvių muzikų biogtafijas. 11—11
vyskupą James Edward Walsh
Šiam darbui Lietuvių Fondas ÜMBBWÍ
Sakoma, kad kardinolu jį pas
skyrė 500 dol., o Amerikos
>/YSK. PADOLSKIO
kyręs jau praėjusių metų ba
Lietuvių Taryba 200 dol. Jo
landžio mėnesio konsistorijo
SUKAKTIS
knyga, «Lietuv s vargoninin
je, tik to iki šiol nepaskel
Romoje šv. Kazimiero kole bęs, o paskelbsiąs vyskupui
kas išeivijoje», turinti 300
puslapių, šiuo metu spausdi gijoje minėta dešimties metų Walsh atvykus aplankyti šv.
nama Lietuvių Vargonininkų sukaktie nuo vysk. Padolskio Tėvą.

riais Klaipėdoje ir Vilniuje.
Ji vaikė ir vokiečių okupaci
jos metu, o sovietams įsiver
žus, prijungta prie TASS agen
taros. Laisvajame pasaulyje
ELTA informuoja lietuvių ir
įvairių kraštų spaudą apie lie
tuviškus reikalus ypit opai
politiką, liečiančią Lietuvos
laisvinimo bylą.

IEŠKO TALKOS SPAUDAI

Dienraštis «Draugas», lei
džiamas Čikagoje, atkreipė
skaitytojų dėmesj i laiškus»
kuriais giria laikrašti, o taip
pat ir i skundus, kad laikcaš
tis nepristatomas laiku. Tai
yra vietinio pašto klaida, nes
laikraštis laiku atspaudžiamas. Norima, kad įvairios or
ganizacijos susirūpintų ir ra
gintų savo narius spaudą pre
numeruoti, nes iš didesnio
skaitytojų skaičiaus lengviau
išsilaikyti. Yra skaitytojų, ku
rie užmiršta prenumeratą at
naujinti. Esama ir veikėjų,
kurie spaudos neprenumeruo
ja. Pirmasis laikraštis JAV-bė
se pradėjo eiti 1879 metais,
ir jų vienu tarpu buvo keli
šimtai įvairiose kolonijose.
«Draugas» eina jau 60 metų.

J. Tininis bei. prof. E. Tumieaé.
ÜBKMSÜ

iv-toj i dainų Šventė

Čikagoje 1971 metais ruoš ama ketvirtoji Kanados ir
Amerikos lietu ių Dainų šven
tė. Šventę ruošia Lietuvių
Bendruomenė. Pirmosios trys
įvyko 1956. 1961 ir 1966 me
tais, kiekvienoje dalyvavo
virš 1000 dainininkų. Pirmoji
panaši šventė JAV-bėse su
ruošta 1916 metais; jų buvo
keliolika, kurių didžiausia^
prof. J. Žilevičiaus diriguoja
ma, buvo suruošta 1939 me
tais New Yorke pasaulinėje
parodoje, su 60 chorų ir 3000
dainininkų. Pirmoji dainų šven
tė Lietuvoje diriguota rašyto
jo filosofo Vydūno 1895 metais Rambyno kalne Nepri
unamii
klausomybės laikais Kaune
vyko tokios šventės 1924,
DRAMOS LAIMĖTOJAI
1928 ir 1930 metais. Dabar
Los Angeles Dramos sam Lietuvoje irgi ruošiamos di
būrio konkurse paskirtos pre džiulės dainų šventės, aukšto
mijos, pirmoji 1000 dol., an meniško lygio ir su didžiuliu
troji 500 dol. Pirmoji vieta dalyvių skaičiumi, bet r su
teko'' igirio Landsbergio «Pas primestomis sovietinėmis dai
kutinysis Piknikas», tragiko nomis.
medijai. Antrąją premiją laimė n ■■—■n
jo Anatolijus Kairys už trijų ÜMM—ii
veiksmų komediją «Ku ku". EL OS 50 METŲ SUKAKTIS
Konkursui atsiųstus aštuonis
veikalus vertino prof C. JaLietuvių informacijos įstai
guty-tė, režisierė D. Mackia- ga — ELTA buvo įsteigta 1920
lienė, rašytojai Alė Rūta ir metais Kaune, vėliau su sky

Rugsėjo šeštadienis
PREMIJUOTAS ROMANAS

BIRUTĖ PÚKELEVlClÚTÉ

(tęsinys)
HOROlOGISTA

Bet aš visai išsibudinau. Atsikelsiu, bandy
siu taisyti tą laikrodį, kurį man vakar atnešė po
nas More. Norėjo jau šiandien per pietus atsiim
ti, o aš dar nesu tikras, ar reikėtų taisyti kumpliaračius, ar jam įdėti naują ašį.
Yra daiktų, ku ie užvaldo žmogaus sielos
dalį: laivų inkarai, senų malūnų girnos, muzikos
instrumentai. Ir laikrodžiai.
Buvau dar vaisas, kai tėvas nupirko laikro
dį—žadintuvą. Idant musės jo nesuterštų, laikro
džiui buvo sukaltas medinis namelis, panašus į
inkilą. Kiekvieną vakarą tėvas laikrodi išsitrauk
davo pro užpakalines dureles ir ji prisukdavo.
O paskui, atsargiai nuo jo nupūtęs dulkes, vėl
įdėdavo į medinį inkilą.
,
Taip prasidėdavo vakaro ceremoniją, nes
tada tėvas skaitydavo «Šventųjų gyvenimus".
Knyga taipogi buvo ypatingai gerbiama ir laiko»
ma iš drobės pasiūtąmė^pvalkale, kad nesusi
teptų. Tur bQt^knyga;‘Xr laikrodis man pasidarė
pusiau mistiniai^ dalykais.
Naktį, kaį-visi sumigdavo, aiškiai girdėda’sau iš inkilo tibsintj laikrodį. Kartais mane apim
davo tokia baimė, kad net galvą užsiklodavau.
Bet vistiek girdžiu I Rodos, vis greičiau, vis grei
čiau jis tiksi, rodos, artėja prie manęs... Kad lai

krodis yra gyva būtybė, man nebuvo jokios
abejonės
Kai pradėjau eiti mokyklon, mane nuvežė į
Lankeliškius ir ten apgyvendino, nes mūsų kai
me mokyklos nebuvo. Apgyvendino drauge su
Skomantų Valeru špitolėje, pas našlę Rožę Kra
sauskienę. Jos vyras Kadaise buvo dvaro eiguliu
ir tarnavo dar velioniui grafui Kosakovui.
Rožės virtuvėje stovėjo didžiulė skrynia,
kurioje ji laikė staltieses, sijonus ir skaras. Skry
nia visados būdavo užrakinta; špitolninkė nešio
josi raktų pundą, prisirijusi prie juosmens. Kar
tą, kai ji prasija baltinius ir paskui dėliojo juos
į skrynią, mudu pamatėm, kad ten dar buvo ma
ža lentynėlė, o ant jos gulėjo senoviškas pištalietas ir sidabrinis laikrodis su grandine.
Valerui parūpo pištalietas, o man laikrodis.
Užsigeidžiau padaryti tai, ko namuose nedrįsau;
bent vieną kartą laikrodį atidaryti ir sužinoti kas
jo viduje tiksi?!
Nuo to laiko mudu ėmėm tykoti Rožę — gal
ji užmiršus paliks kada nors raktus? Taip vieną
sekmadienį ir atsitiko. Vos tik Rožė dingo už
bažnyčios durų, mudu pripuolėm prie skrynios,
Kol prisitaikėm raktą, kol skrynią atrakinom —
likom visai be kvapo.
Valeras griebė pištalietą ir tuojau pradėjo
gaiduku spragsinti. Aš gi, pasidėjęs antstato lai
krodį, kriauainiu peiliu atkėliau jo antvožą.
Tai, ką ten pamačiau, man tiesiog atėmė
net žadą... Neapsakomo mažumo rateliai, iškarpo
ti lygiais dantimis, rėmėsi į vienas kitą... Vos
pajudinau šone straigtelį ir, lyg užburti, ėmė suk
tis mažieji ratukai... Bet pats įdomiausias dalymankas buvo tvikčiojanti vielelė, keliom eilėm

apsisukusi apie sidabrinę ašel$. Atrodė, kad ji
alsuoja..,
Žiūrėjau, lyg apstulbęs. Kas tuos ratukus
suka? Kur jie rieda?
— O jūs, nevidonai! — staiga sugriaudė an
slenksčio Rožė. — Aš juos; kaip savo vaikus, o
jie mano skrynionl
Pagriebė Valerą ir mane už rankų ir ėmė
tempti pro duris.
— Pas kleboną! Tuojau pas kleboną! Aš
jums parodysiu!
— Tetule, tetulyte! — šaukiam mudu, bėgda
mi Rožei iš paskos, Valeras kitoje rankoje tebemosuoja pištalietu. aš nepaleidžiu laikrodžio
grandinės
Kaip viesulas nurūkom per špitolės daržą
ir stojom prieš klebono teismą. Rožė, vos kvajją
atgaudama, išpasakojo, kaip tie piemenys, Geru
laitukas ir Skomantukas, įsilaužė skrynion, kaip
amžine atilsio Jeronimo (duok, Dieve, jam dan
gų) pištalietą, kaip amžinatilsio grafo dovanotą
laikrodį...
Klebonas teisė trumpai, saliamoniškai. Nu
suko Valerui ausį, atėmė iš jo pištalietą, švyst
— ir užmetė ant aukšto, koklinio klebonijos pe
čiaus. Rožė tik aiktelėjo.
— Mano pečius — geriausia pištalietams vie
ta. Nestriūbauk, b ba, džiaukis, kad buvo neužtajsytas. Nes. būtum jau nukeliavus pas amžina
tilsį (duok, Dieve, jam dangų) Jeronimą.
.
O į mane pasilenkęs paklausė;
’
Tai ką, Pranciškau? Nori būti horologista?
Pamatęs mano išpustas akis, pliaukštelėjo
man per petį ir nusijuokė;
— Laikrodininku, vyre! Ar norėtum?
(Bus daugiau)
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Ar Lietuvybė Apsimoka?
Dažnai tenka, deja, girdėti: «Kam reikia skelbtis, kad
esame lietuvių kilmės? Neapsimoka vaikų leisti j Šeštadienio
mokyklą, lietuviškai mokyti kalbėti. Nėra reikalo eiti i lietu
viškas pamaldas, nes jau gerai mokame ir braziliškai. Tik
kvailybė priklausyti lietuviškoms organizacijoms, nes tai tik
laiko gaišinimas. Be to, lietuvių draugijos tarp savęs plau
nasi. Kam dalyvauti lietuviškame chore ar siųsti vaikus mo
kytis lietuviškų tautinių šokių? Tokių kvailybių mes jau esą
me atsikratę, ir gyvename geriau bei ramiau!»
Tai tik viena pinigo pusė, su skaičiais, su medžiagine
nauda. Bet yra ir antroji pinigo pusė su su valstybės žy
miųjų vyrų, įvykių paveikslais. Be jų nebūtų ir tos pinigų
pusės su skaičiais. Ir iš viso tos valstybės ir jos pinigų,
Tokie tautiečiai tedrįsta pažvelgti ir j antrąją pinigo,
dalyku ousę Mes drįstame tvirtinti: dauguma lietuvių ir an
trosios bei trečiosios kartos lietuvių dėka tų «kvailybių» ir
«neapsimoka'» pasiekė gero gyvenimo! Tik pasvars
tykime tai.
SAVIGARBOS PALAIKYMAS.
Čia, Brazilijoje, anglai, amerikiečiai, vokiečiai, žydai,
sirai tur savo tautinę garbę ir ja didžiuojasi. Kodėl tat lie
tuvis turėtų bijoti pasisakyti savo kilmę, bijoti kalbėti lietu
viškai ar savo vaikus mokyti lietuvių kalbos, dainų, šokių?!
Kurs bijosi pasirodyti lietuviu, nedaro garbės nei sau, nei
kitam.
Toks lietuvis primena garsiojo Šekspyro Falstafą veika
le «Henry IV». Tadžioje Falstafas gerai gyvena, yra popu
liarus. iš gero gyvenimo jis yra kiek nutukęs, jo draugas
yra jaunasis princas Jam garbė visai nerūpi, Jam geras gy
nimas daug svarbesnis už garbę. Kai visi šaukiami stoti ka
riuomenėn, ginti krašto, jis taip filosofuoja.
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LIETUVA

Neseniai mirė Lapoj (Vila
Romana) a.a. VINCAS BART
KUS, savo maloniu būdu ir
judrumu pažįstamas daugeliui
S, Paulo kolonijos lietuvių.
Jo ’nueitas gyvenimo ketas
išeivijoje labai būdingas dau
geliui tautiečių. Norėtume Jį
priminti. „

tiek turėjęs duoti 100 milrei&ų.
Iš ten keliavęs toliau į Bau
ru. Norėjęs pernakvoti pas
vieną negrą, bet tas neįsileidęs. Todėl jis nuėjęs prie ge
ležinkelio stotelės ir ten įli
pęs į vieną vagoną. Paskui iš
girdęs šalia traukinį judant
ir, kaip buvęs Lietuvoje ge
ležinkelietis supratęs, jį manob uojant, įlipęs į traukinio
vieną vagoną. Kelias syk kon
dūktomis jį išlaipinęs. Bet vis
tiek — vienam geram ponui
užmokėjus bilietą — jis a!®y
kęs į Baurú.
Kadangi jis mokėjęs vokiš
kai, tai susipažinęs su vienu
vokiškai kalbėjusiu vaikinu?
Šis nuvedęs Vincą pas savo
darbdavius Pas juos gavęs
darbo — dirbęs su jais langus
duris ir kt. Gaudavęs 7 mil"
reisus už 8 darbo valandas.
Po kiek laiko sutikęs ruske
lį iš Kauno. Tas jam padėjęs
gauti kitur darbo. Ten jąu gau
davęs 9 milreisus už darbo
dieną. Išdirbęsgten pusę metų.

Vincas Bartkus išvyko iš
Lietuvos 1926 metais. Jis ne
norėjo važiuoti Brazilijon, pa
likti Lietuvoj Bei: tėvelis ra
gino, spaudė. Net tris dienas
tūnojo kur tai jis pasislėpęs.
Bet tėvai jau turėjo pardavę
savo namuką Pilviškių mies PABĖGIMAS IŠ FAZENDOS
telyje ir be jo, šeimos vyriau
Ten bedirbdamas sužinojęs,
šio sūnaus negalėjo vykti. To kad jo tėvai apleidę aną fa
dėl jis nusileido ir išvyko.
zendą. Gavę darbo kur tai
Atvykus Brazilijon, jo šei prie geležinkelio. Bet labai
ma nugabenama į «Calveria» sergą. Tada Vincas išvykęs jų
fazendą-cvarą prie Araęatuba ieškoti. Radęs sergančius vi
(S. „Paulo valstijoje) darbui. durių ligom, gyvenančius men
Bet fazendoje jis tebuvo tik kame barakėlyje Paėmęs juos
9 dienas. Pasibaisėjo sunkio, draug su Daunorių šeima ir
nežmonišku ten dirbančių gy atsivežęs į Araęatubą. Pritrū
venimu ir darbu
kę jam užmokėti pinigų už
Todėl vieną ankstų rytą, 4 kelionę. Išlipę viename mies
vai., pasiėmęs antklodę ir per telyje. Ten perėję keliasde
sižegnojęs, pabėga iš fazen šimt krautuvių rinkdami au
dos. Ėjęs pėsčias apie 20 km. kas Taip galėję atvykti j
Važiuojant pro šalį sunkveži Baurú.
Čia ligonys pasveiksta. Gau
miui, jie apsimetę® ligoniu,
prašęs priimti. Priėmę ir nu na darbo. Tačiau Milčius pri
vežę iki Araęatuboe. Bet vis šneka tėvui, kad vyktų dirbti

dirbtuvių, fabrikų, krautuvių savininkai, direktoriai, vedėjai,
buhalteriai, gydytojai, advokatai...
Iš lietuvių tautos kartu iš kartos paveldėtas užsispirymas, sveikata, darbštumas, sumanumas ir savigarbos sąmo
nė buvo galingieji akstinai, kurie vedė ir veda lietuvį į švie
sesnj, geresnį ekonominį gyvenimą.

— Jeigu kare prarasiu ko|ą, ar garbė duos man nau
ją? Ne, — Arba ranką — Ne! Ar garbė galės atimti mano
žaizdų skausmą? — Ne! — Kas yra ta garbė?! — Žodis. Kas
TAUTINIO MENO IR DRAUGIJŲ REIKŠMĖ
yra tas žodis «garbė ? — Oras — mažas menkniekis!
— Kas turi garbę? Tas, kuris žuvo kovoje? Bet ar jis
Gražu pasiklausyti lietuviškos dainos, giesmės, pasigė
tą garbę jaugia, ar ją girdi? Ne! Mirusieji jos nejaučia. Bei rėti lietuvišku tautiniu šokiu, drabužiu, juostom. Malonu ma
ar garbė gyvena su gyvaisiais? — Ne. Todėl garbė man vi tyti jaunimą ir senimą draugijose dirbantį menišką, kultūri
sai yra nereikalinga, ir taip baigiasi visas mano garbės ka nį, visuomenišką darbą, turintį bendrus kilnius siekius. Tai
tekizmas.
įgalina suaugusį ir jaunuolį būti toli nuo visokių išdaigų ir
Veikalo pabaigoje Falstafas jaučiasi visų atstumtas, blogų įpročių, kurie žuao kūną ir sielą.
nelaimingas, pradeda girtauti ir susilaukia niekšingos pabai
Taigi, jiaunuolis-lė ar suaugęs, dalyvaudamas lietuvių
gos. Turime visą eilę tokių pavyzdžių ir São Paulo lietuvių meninėse grupėse ar kultūrinėse draugijose, bendrauja, susi
kolonijoje. Žmogaus gera garbė, geras vardas, savigarbos pažįsta su kitais tautiečiais, švysto savo meninius ir proti
palaikymas ir gyva jos sąmonė yra vienas iš svarbiausių nius gabumus, įpranta viešai reikštis, darosi visuomeninin
žmogaus polinkių. Gyvenimas rodo, kad aukščiau stovintie kas. Jis jaučiasi kitiems reikalingas jų vertinamas, myli
ji ir gerus darbus turintieji lietuviai nesibijo savo kilmės ir mas. ir pats^moka jverdnti kitus, gerbti, mylėti ir būti lai
ja dažnai didžiuojasi.
mingas savųjų tarpe. Jis save praturtma lietuviškosios Kal
bos, dvasios, kultūros ir tautodailės turtais. Tie meniièki, gi
EKONOMINĖ PADĖTIS
lūs pergyvenimai, lietuviškosios dvasios pajutimas, jos gėri
Pagal statistikos duomenis Kanadoje imigrantai geriau mas padės jam apsispręsti būti gal sąmoningu lietuviu pa
gyvena, negu čia gimę Kanados piliečiai. Tarp visų imigran triotu ar bent dideliu lietuvių tautos gerbėju, draugu.
ų lietuviai yra vieni ir pasiekusių aukštą
gyveniTodėl yra labai svarbu, kad senimas ir jaunimas drįstų
m o lygį. Nors neturime statistikos davinių iš Brazilijos, bet atydžiai pasižiūrėti į antrąją pinige pusę, apsvarstyti lietuvy
galima tą patį teigti. Todėl yra nesąmonė tvirtinti — bės išeivijoje * neapsimoka» pusę. Tai turėtų padaryti visi,
lietuviškumas yra gero gyvenimo ar pažangos stabdis.
ypač tėvai, kurie patys turėdami mažai mokslo ir pajamų,
Tik prisižiorėkim arčiau dirbamam darbui, užimamom visą savo energiją sudeda iš.eisti vaikus į aukštuosius moks
vietom! Prieš 23—40 metų atvykę lietuviai gąi Kokia'90 m lūs. Tada jis neturėtų gailėtis, kad jų issimoks-linusi amija
šimčių buvo paprasti darbininkai. O dabar nebėra, tur būt, tampa grynais savanaudžiais, materialista-s, girtuokliais, dva
nė 10%. J*e tapo kvalifikuoti darbininkai, meistrai, prižiūru sios ubagais ar užimdami geras vietas atsuka nugarą jiems
ojai, sekcijų vadovai, savistovūs profesionali, dirbtuvėlių, ir lietuviškam reikalui.

į kitą dvarą. Ten būsią laba
gerai. Tėvai su broliu išvyks
ta. Jis pasilieka Baurú dar
buoti^.. Po 5 mėnesių jis gau
na iš tėvų laišką, kuriame
prašo gelbėti juos iš to dvaro.
Vincas važiuoja pae juos.
Šoferis įspėja, kad būtų atsar
gus, kitaip gali pakliūti ir jis
pats bėdon. Jis būna pas tė
vus tik kambaryje. Sargybi
niai su šautuvais eina sargy
bas apie darbininkų namukus
ir prie darbo, kad niekas ne
pabėgtų.
Bet jie vistiek ryžtasi bėg
ti.-Naktį 'jauniausias jų — Mo
tiejukas apžiūri, kur sargai.
Jie toli. Tad iššoksta per lan
gą iš trobelės ir bėga. Priė
jo Ipanema upę. Jie žinojo,
kad tiltą irgi saugo dvarų sar
gai, kapangos.
Tačiau jie pasiryžta viskam
Naktį 12 valandą jie bando
pereiti per tiltą. Plaukai šiau
šias! ant galvas. Tačiau gink
luoto sargo nebuvo.
Tačiau kebas dar tolimasStotelėje «Barboza* dvarinin
kai ai policija buvo papirkus
stotelės tarnautoją. Šis nelei
džia jiems įlipti į traukinį.
Tad turi eiti vis pėsčiom.
Naktimis permiega kavos me
de iu<ose. Neranda geriamo
vandens, Turi iš griovio pasi
semti vandens su vabaliu
kais. Išsivirina ir tada geria.
Pagaliau gauna nusipirKti bi
lietus traukiniui Važiuoja ant
plataformos. Pinigų betmi tik
po 1U0 milereisų Fame mies
telyje tėvas liepia jam par
duoti sidabrinį savo laikrodį.
Tačiau ten Vincas sutinka
vieną vokieti. Sis nusiveda jį
pas sav žemą, italą, kuris u
ri Krautuvę ir sunkvežimi.Jis
liepia visus- iš stoties parsi
vesi! pas jį. jiems atėj us, ita
lo zinooa nusiveda jo motiną
į namą, nuprausia, duoda sa
vo rūbų ir pagulao pas save.
Jie, vyrai, miega sandėlyje.
Padeda jam surasti darbo pas
savo draugą stalių, o tėvams
ir broliui - prie geležinkelio
pylimo darymo. Vincas jau
gauna 8 9 milereisus už 9
darbo valandas.

PABĖGA NUO ITALES.

Palengva įsikuria, apsipras
ta. Šeimininko sesers duktė
praieda Vincą vis kalbinti.
Jo mamai su mielu noru tal
kininkauja baltinius plauti ir
kitus darbelius dirbti. Ir vis
stengiasi prie Vmco būti.
Švogeris jam viską papasa
koja. Ji mylinti jį labai. Ta
čiau ji negraži. Bet nueina
kartais su ja į kiną. Anas rus
kelis įspėja Vincą; <Nevaikščiok su ja! Gali Jus prievar
ta sutuokti, čia tokie papročia.». Ką daryti? Nenori už
gauti gerų italų šeimininkų,
n ad staiga viską palieka ir
pabėga S. Pauliu, lik brolis
aiškino visiems, kad Vincas
greit grįšiąs atgal.
Bet ^negrįžo.. Gavo darbo.
Parašo laišką tėvams, kad ir
jie atvyktų S Paulin. Atvyko.
Gavo ir jie darbo. Visi gyve
na Mookoje. iada jau turi pi
nigų. SusipažįSut su lietuvai
te L>. ir ją vena.
^pabaiga u pusi.)
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NEISSISKIRKIM, BROLIAI
HENRIKAS NAGYS
Neišsiskirkim, broliai,

būkime kartu —
tegul ateina naktis visiems iš karto;
tirpsta veidai, siluetai, žodžiai migloj...
Dreba epušės lapai.
Nepalikime broliai vieni kitų —
baltas rūkas ateina,
balta migla.

GRAŽIOJI BRAZILIJA
(ĮSPŪDŽIAI S KELIONĖS)
(tęsinys)
Nustebome, kai kelias iš Foz de Iguaçu bu
vo negrįstas. Grožėjomės gamta ir naujomis gra
ž omis aujakurių sodybomis, o tuo tarpu visas'
automobilis priėjo raudonų dulkių. Kelyje daug
vaikų
ką tik pasibaigė pamokos. Pradėjus
temti, pasiekėme Santa Helena kaimelį, kurio
viešbutyje sustojome. Dar vokiškai kalbą šeimi
ninkai davė labai skanią brazilišką vakarienę.
Čia sustoja dažnai autobusai ir jų vairuotojai.
Rytą pasileidome į Guairą. Pakelėje daug kur
deginami miškai, sodinami kviečiai, kukurūzai.
Pakelės jaukiose kapinėse, panašiose į lietuviš
kąsias, radome tik itališkas pavardes. Iš vaikų
šviesų plaukų galima spręsti, kad iš šiaurinės
Italijos. Vieno kambario mokyklų kiemuose žai
dė vaikai, švariai ir gražiai apsirengę, nors mo
kyklon pés i eina keletą kilometrų tuo dulkėtu
keliu. Susisiekimo nebuvo daug. Sutinki arklių
ar jaučių traukiamus vežimus, autobusus, sunk
vežimius. Sutikome ir eilę vištų, sugalvojusių
eiti iš vienos kelio pusės kiton ir atgal. Vieną
kone nupešėme, kai palindo po ratais.
Guairoje, kuri yra kitoje pusėje Paranos
nuo Paragvajaus, papildėme maisto dėžę, ir nūs
kubėjome į Sete Quedas, kurie yra už 5 km. Ma
losi sena jėzuitų bažnytėlė, normandiško stiliaus
statyta indėnų redukcijų metu, prieš keletą šim
tų metų. Kai privažiuoji krioklius, beveik nieko
nesimato, o kad pasiektum visų krioklių galą,
reikia eiti kelis kilometrus per mišką išvaikš
čiotu takeliu.
Paraná tuos septynis kritimus išgraužė uo
loje. Nors krenta apie 40 metrų, vanduo beveik
baltas nuo sukūrių ir verpetų. Iš viso pasaulio
krioklių, šiame daugiausiai nubėga vandens —
apie trylika tūkstančių kv. metrų per sekundę^
Lietaus laikais upė pakyla dar 12 metrų, ką ti
krai sunku įsivaizduoti, kol nepamatai didžiulių
medžių ir rastų, upės atneštų iš aukštupio.
Per krioklius pereini indėnišku tiltu, kuris
pradeda siūbuoti, jeigu keli žmonės eina į žings
nį. Vis pasižiūri j pienines vielas, kad būtų
tvirtai į akmenis įmūrytos! Nuo popiečio saulės
vanduo atrodė lyg aukso takas, o ant kiekvieno
akmens kaitinosi driežai, kurių čia taip apstu,
kiek Lietuvoje žiogų. Prie paskutiniojo krioki'o
ištaškyto vandens debesyje pasirodė vaivorykš
tė, o prie pat didžiausių vandenų auga mažos
gėlytės. .
x

Palieskime rankom leng'.ą
lininį audeklą —
dar sekundė viena,
vienas atsidūsėjimas girdėsim tik aivaro nykų
plasnojimą gluosnių šešėlyje.
HENRIKAS NĄGYS yra vidutiniosios kartos
poetas, pradėjęs rašyti dar Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Šiuo laiku jis gyvena Kanadoje. Šis eilė
raštis yra iš jo naujai išleistosios poezijos kny
gos «Broliai balti atvarai». Aitvaras yra paslap
tingas lietuvių pasakų ir padavimų paukštis, ku
ris lėkdamas žėruoja ir kai kuriem žmonėm nu
meta pinigų maišelįi.
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turais e educacionais.
Quantas e quantas realiza
ções já foram «queimadas»
pela falta de público interes
sado e participante, ao qusl
os dirigentes relapsos não
levaram a necessária emetivação.
Vivemos uma época de vio
lenta transição que deve ser
- acompanhada por sólida base
cultural e educaeional sob
pena
de
condenar
mos, já as futuras gera
ções a completa ignorância
da «lietuvybe».^
Despertem e participem
Envolvam-se com a «lietuvy
be» Não se fausentem do cha
mamento daqueles que têm o que dizer, que
querem transmitir suar experiências, ou simples
mente pedem participação e colaboração, para
qu- não pereça a tradição da Lituânia.
A. M.

UŽDAVINIAI

/

Nr. 3. Du tėvai ir du sūnūs paveldėjo tris
šimtus kruzeirų. Kokiu būdu kiekvienam teko
po šimtą kruzeirų, jeigu visi gavo po lygiai?
Nr. 4. Surašyk šiems žodžiams priešingus
žodžius; karas, bailys, purvinas, drangas, tiesa,
aukštas, ilgas, ramus, (Negalima rašyti žodžių,
prasidedančių su «ne»).

ATSAKYMAI IŠ PRAEITO NUMERIU:
Nr. 1. Gran’dis, aras, karas, kardas, naras,
gandras - visi sudaryti iš raidžių, randamų žo
dyje «grandininkas».
Nr. 2. Šie žodžiai užbaigia duotus skieme
nis: Kaunas, sviedinys namas, knyga, žmogus
(arba žmona), stalas. Klaipėda.

VAIKO TESTAMENTAS

Buvo taip karšta, kad reikėjo prie knoklių
viršūnės pasimaudyti, pavėsyje atsigaivinti. Jo
kios piranhos nesusidomėjo mumis.
Per kava apsodintus kalnus nukeliavome
iki lpora; sparčiai augantį miestelį, kurį metų
gale pasieks jau iš Tįstas kelias. Čia miestan at
važiuoja džypais ir raiti; girdisi moderni muzi
ka. Vietos keturi kunigai palotinai buvo labai ma
lonūs, pakvietė ir’pusryčių. Parapijos salė dide
lė, graži. Kitose patalpose vyksta mokykla, siu
vimo kursai mergaitėms ir t,t.
Kelionei atgal reikėjo dar vienos nakties
poilsio, netoli Londrinos, o daugiausiai džiaugė
mės gražiuoju keliu, kuriuo atvykome S. Paulin.
Iš viso išvažinėjome apie 2,600 km, apie 500 to
kelio negrįstais keliais, kuriais kartais tegalima
važiuoti apie 30—40 km, per valandą.
Gražiausią įspūdį paliko, aišku, abieji krio
kliai. kurių kitame pasaulio krašte nerasi. Taip
pat pamatai, kokia Brazilija didelė, kiek yra ga
limybių plėstis, kurtis, kaip visur vedami keliai,
statomi tiltai, kuriasi šeimos, kartu dirbdamos
laukuose, kaip Lietuvoje, su viltimi ateičiai.

Despertem-se
Chama a atenção a falta de interesse de
certa parte da comunidade e de determinados
dirigentes pelos acontecimentos que se uesenro
Iam em nosso meio.
Há uma apatia inexplicável que não po
de ser desculpada pela vida moderna e agí
tada que vivemos, já que outras comunidades,
participando do mesmo ritmo e da mesma dinâ
mica, dedicam muito de seu tempo às atividades
que envolvem esclarecimentos tradicionais, cul-

Ir seni žmonės, kurių mirtis nebe už kalnų,
retai pagalvoja, kad reikės mirti ir kad savo gė
rybes, kurias gyvenime taip mylėjo, reikia kam
nors palikti. Ir astronautai prieš išvykdami pavo
jingon kelionėn, turbūt nepadarydavo savo tęs
tamentų.
Neseniai, viena kanadiečių šeima su vai
kais, jų tarpe ir 10 metų sūnumi Danielių, sugal
vojo nuskristi Kalifornijon atostogų, Danielius,
lipdamas Toronte lėktuvan, rankoje turėjo raštą,
kuriame buvo jo paties pasirašytas testamentas.
Rašte jis savo draugams atsiduoda savo dviratį,
rašomąją mašinėlę Apollo 11 modelį, magnetofo
ną, pinigų rinkinį, net nosinaitę. Testamentą bai
gia žodžiais; «Jeigu negrįšiu, savo žaislus palie
ku išdalinti savo draugams. Mes mirsime, ir to
dėl surašiau šį sąrašą tiksliai ir jį pasirašau*.
Kaip iš spaudos žinoma, šis lėktuvas iš ae
rodromo pakilęs užsidegė ir nukrito netoli To
ronto.
Sunku suprasti, kodėl šis dešimties metų
vaikas pareiškė savo paskutiniąją valią, ir ko
dėl didžiulis modernus lėktuvas, vos kelias sekundęs pakilęs;, turėjo nukristi, kad išsipildytų
vaiko Danieliaus paskutinė valia.

DIDŽIOSIOS BRITAN1JOŠ lietuvių jaunimo
atstovai nutarė įsteigti Jaunimo Organizaciją, ku
ri apjungtų visą jaunimą, įskaitant tą, kuris ki
tai organizacijai nepriklauso Tuo būdu jauni
žmonės galės veikliau pareikšti savo balsą lietu
viškuose reikaluose ir vėliau jungtis platesnė»
veiklon.

VASARIO 16 GIMNAZIJA kviečia atvykti
mokinius iš kitų kraštų. Kiekvienais metais Vo
kietijon mokytis atvykdavo lietuvių iš kitų kraš
tų. Dabar stengiamasi suGominti JAV ir Kanados,
jaunimą ir tėvus. Nors mokslo sistema skirtinga
ją baigę mokiniai gali tęsti aukštąjį mokslą ki
tur. Šiais metais gimnaziją baigė 3 mokiniai.
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Klesték, Lietuviška Atžala
Mokyklos suolo dienomis
tarp kitų eilėraščių buvau iš
mokęs eilėrašti apie midį.
Šiandien nėprisimenu eilėraš
čio, net jo autoriaus. Atminty
je liko tik turinys. Eilėraštis
apdainavo medi, augusį lau
kų platybėse. Šimtmečiais me
dis grūmėsi su audromis ir
vėjais Negąsdino jo nė vie
sulai nė pats perkūnas. Kas
pavasari jis puošėsi lapais ir
žiedais. Vasarą globė dan
gaus paukščius. Rudenį atida
vęs kuklius savo vaisius, drą
siai pasitikdavo žiemą.
Tačiau vieną kartą audra
buvo tokia stipri, kad milži
nas medis neatsilaikė. Trūko
šaknys, lūžo šakos ir išdidus
kamienas buvo pablokštas ant
žemės. Vėl atėjo pavasaris.
Budo gemta, tik medis jku
nepasipuošė gležnais pumpu
rais. Bėgo metai, bėgo metų
dešimtys. Ir, iš puikaus me
džio teliko pelenų-piuvenų
sauja. Tačiau tas pesimistinis
eilėraštis baigėsi gana opti
mistiškai Paskutinė jo eilutė
buvo tokia. «Neliko medžio,
bet atžala žaliavo*.
Šis eilėpaštis iš pasąmonės
gilumų iškilo, kai antrą die
ną rugpjūčio grįžau iš p M.
Vinkšnaitienės parengto «Žilvitiečių» popiečio. Juk tie žil
vitiečiai, mažieji, viduriniai
ir vyresnieji yra lietuviška
atžala Daug kas mūsų lietu
viško darbo baruose „sunyko,
o jie žaliuoja.
Reikėtų visiems rūpintis,
kad ši atžala nenudžiūtų, ar
nebūtų nudžiovinta, arba nu
laužta.

Kas reikėtų daryti? Bando
me garsiai mąstyti ir minti
mis dalinamės su «ML» skai
tytojais .

Pirmiausia, šį darbą reiktų

remti dėmesiu. Nors į popie
tę buvo susirinkęs gražus bū
rys lietuvių, bet pasigedome
tų. kuriems, rodos, turėtų bū
ti lietuviško jaunimõ pasireiš
kimas taip pat širdies rei
kalu.
_ .
Reikėtų remti taip pat ir
materialiniai, ’juk ką myli
me, tam nieko neturime gai
lėti.
'
Kitos lietuviškos šeimos tu
rėtų pasekti žilvitiečių tėvų
pavyzdžiu ir savo vaikus ten
leisti, raginti, gabenti.
Mano suolo kaimynas toje
popietėje man sako; «Matai
tą mergaitę, jos motina ne
lietuvė, tėvas gimęs Brazilijo
je, o ji puikiai kalba lietuviš
kai. Ji ir savo mamai sako:
«Mama, kodėl tu nekalbi lie
tuviškai?» Net ir tokiais sun
kiais atvejais pastangos neša
vaisių.
O už vis svarbiausia, kad
atsirastų, kas p. Viukšnaitienei talk.ntų darbu. Nes jei ji
liks viena, tai pails, kaip jau
ne kartą yra atsitikę, ir tada
pavasario vietą užims ruduo.
Mums reikia daugiau vadų
jauniesiems ir jaunimui. Šia
proga menasi truputis istori
jos. Prieš keletą metų, kai
su gražiu būriu talkininkų su
kau pamažu lietuviško jauni
mo ratą; buvau viešai (lai
kraštyje) pakaltintas kad už
hipnotizavau lietuvišką jauni
mą, ir jis kitų vadų be ma
nęs nemato. Atseit, kiti norė
tų pasireikšti, bet dėl manęs
negali. Jau aštuoni metai, kai
nieko «neijjpnotizuoju», o kiek
prisimenu, šiame laikotarpyje
kaip jaunimo vadai viešai ku
rį laiką pasireiškė tik Leoka
dija Aleknavičiūtė, Irena Ši
monytė, Vincas Tūbeps ir
daugiausia p. Vinksnaitienė.

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

pusi 5

MŪSŲ LIETUVA

(Čia nekalbam apie Tėv ųJė
zuitų mokyklėlės mokytojus
ir vadovus). Bet jie visi jau
dirbo kartu su manim.
Tačiau nuolat savęs vis
klausiam, kur dingo tie nuo
«hipnotizacijos» nukentėję, ir
vis viliuosi, kad jie dar pasi
rodys ir pasireikš žiedais ir
vaisiais.
- « ;.
Toli Brazilijos laukuose, dau
gelio darbų ir rūpesčių sle
giamos, vis pasiunčiu atodū
sį Viešpačiui, kad atsirastų
naujų vadų, kad visi lietuviš
ką darbą remtų, jam aukotų,
si, kad duotų p. Vinkšnaitienei jėgų nepavargti ir ilgai
žilvitieč-iais rūpintis, kad pa
augę žilvitiečiai nuo lietuviš
kų reikalų nenutoltų, bet tap
tų mūsų pasididžiavimu — lie
tuvišku jaunimu, gal ateiti
ninkais,
KLESTÉK, LIETUVIŠKA
ATŽĄLA.
Dėdė Juozas
iianffMĮ
iiTimiii

PALAIMINTI PILDANTIEJI

Nedaug katalikų yra įsigiję
ir skaito Šventą Raštą. Kai
kurie skaito todėl, kad galė
tų pasigirti, ar pasigirti, ar
kad niekas neprikaišiotų, jog
neskaitą. Kiti skaitą, sakosi,
nepatyrę jokios naudos.
— Kodėl tokia nesėkmė?

Pradeda vargingai. Vestu
vių rūbams ir žiedams išlei
džia visus pinigus ir net pa
siskolina. Pradžioje neturėję
jieau gi nė lovos. Vėliau nu
sipirkę ją ir kitus baldus.
Gimsta duktė, o vėliau ir sū
nus. Atleidžia iš darbo. Gavo
vėliau darbo pas buhalterį
Sr. Barros. Jam gražiai atlie
ka darbus. Užtat jis pasiūlo
Vincą tarnauti Sorocabanos
Geležinkelių Bendrovei.
- Priima. Pirma būna sargu
jprie kavos sandėlių, vėliau
■stalių jos dirbtuvėse. Paga
liau persikelia dirbti S. Pau
lo geležinkelio stotin. Viso iš
dirbo toje Bendrovėje 17 me
tų. Tada pasiliuosavo pensi
jon.

+ 4 +
1935 m. jis apsigyvena Vi
la Aaastacio, kadangi arčiau
darbovietės. Prisideda prie
Dr. Basanavičiaus vardo mo
kyklos statymo savo kvota,
kiek ir darbu. Vėliau, įsikū
rus Mokyklos Globėjų Rate
liui, jis daug darbuojasi ru
juo. Yra daug žmonių aplan
kęs, daug pinigų surinkęs ir
dirbęs.
P. D.

knygą, skaitome ne vien apie
tai, kas buvo seniai, bet apie
tai, kas aktualu. Tas žodis
yra skirtas ir šiandien gyve
nančiam žmogui.

Prieš pradėdamas skaityti
Evangeliją, kunigas susitel
kia ir pasilinkęs meldžiasi.
Taip ir tu, prieš pradėdamas
«palaiminti, kurie girdi JDie
skaityti, atsistok, atsiklaupk
ir susitelkęs pasimelsk. Nie vo Žodį ir jį laiko» — paskel
kas pats vienas negali supras bė Kiistus. Todėl t ievo Žodį
ti Dievo Žodžio. «Be manęs reikia ne tik klausyti, skaity
jus nieko Jnegilite» — sakė ti, bet ir apmąstyti. Mąstyti,
pergalvoti tą perskaitytą iš
Kristus.
Dievo Žodį reikia ne skai trauką, žodį iki tol, kol jis
pradeua mums sakyti; sakyti
tyti tik, bet jį įsiklausyti. Skai
apie Dievą, apie mus pačius,
tydami Evangeliją, mes ben
draujame ne su negyva rai mūsų pačių gyvenimą, ragin
de, su senovės laikų istorija. damas dėkoti, garbinti, mums
tą daryti, pasitaisyti, gal vi
Mes klausomės, girdim gyvą
balsą. Klausomės, skaitome sai kitaip pradėti elgtis. Ta
žodžius, kurie mums skiria da mes būsime pildantieji Die
mi, kurie mus skatina, gal vo žodį — būsime palaimin
tieji.
mums priekaištauja.
Kai priimame šv. Komuni
ją, priimame Kristų, kuris gy
veno ne vien prieš 2.000 me
tų, bet kuris gyvas šiandien.
Kai atskleidžiame Eva gelijų

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 ral.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

(pabaiga iš 3 pusi.)

SIUVYKLOJE LAUROJ
JI

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2186
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir At
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybos
pirminink. p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Caea Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJuatindiba, 20 Parque da Mooks
~ Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS
J
V. Zelina parapijoje kasdit
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatindiba, 20.
Sekmadieniais ir Sventadw
uiais 8,10 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios
špažintys čia klausomot
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1® vai
V. Carolina 15 val.}
Casa Verde, 17,í5 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vaL
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:

Agua Rasa 8,30 vai,{
Moinho Velho JI,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vaa.j
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» REDAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JÊZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAlŠ
KUS ŠIUO ADRESU:
CAIXA POSTAL 4421,

S. PAULO, BRASIL.
_
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VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICHAOJ' CARRIER!
JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

Lindoya vanduo yra
žinomas gėrimas
Kurio puikų veiaima į žmogaus sveikatą jau
visi yra vien balsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967

6

VISI į LIETUVIŲ DU NA - GEGUŽINE

ATSKIRO

C- N RO MUNICIPAL DO CAMPISMO — Rodovia
Raposo Tavares, km. 25, rugpjūčio agosto 30 dieną, ten,
kur buvome birželio mėnesį, kur gražus parkas, futbo
lo, krepšinio aikštės, vaikams sūpynės ir salė su visais
patogumais!

NUMERIO

KAINA 0,40

X

UA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

—

SÃO

PAULO, I3

PROGKAMA: 8,30 vai. vėliavų pakėlimas,
9 vai. — šventos Mišios
9
45 vai. — žaidimai, lenktynės, ko
lietuvių liaudies meno pažini
miški numeriai ir kt.
mo KUKSAl pradės veikti
12 vai — pietūs
rugsėjo 1 dieną 20 valandą
14
vai. — žaidimų tęsinys, dainavi
Vila Zelinoje, Jaunimo Na
mas, pasišokimas.
muose.
ARTĖJA SPAUDOS BALIUS
17 vai. — užbaiga.
Kursus globos «Žilvičio»
Šv. Juozapo Vyrų Brolija Tėvų KoniteUe. Už kursus
,
AUTOBUS v! išeina, sekmadienio rytą 7 vai.:
rengia šeštą tradicinį SPAU mokėti nereikės; bus imamas
iš VILA ZELINOS (nuo bažnyčios) bilietus galima
DOS BAl.IŲ š. m rugsėjo 20 tiktai registracijos mokestis
gauti
jaunimui pas Magdaleną Vinkšnaitienę, Rua Barão
(t., sekmadienį, sekmadienį, 5 kruzeirai.
■ do Pirai, 367, suaugusiems pas Joną Jodelį, Rua Mon
sekmadienį. 12 30 ai. Jauniteiro Soares Filho, 152.
Kursantės prašomos ui gira
I šį SPAUDOS BIČIULIŲ ba
iš MOOKOS (nuo Jėzuitų Vienuo yno); bilietus ga
lių-pobūvį ji maloniai kvie šyti iš anksto Jaunimo Na
Įima gauti: pas Tėvus Jėzuitus, Joną Dimšą, Rua Guaim
čia atvykti visus ir visas, muose šeštadieniais 15—17
bė, 193, Mimą Braslauskaitę, Rua Dias Leme, 544
drauge ir smagiai laiką pra vai. arba sekmadieniais 10 12
vai.
pas
Verutę
Aleknavičiū

leisti, gardžiai papietauti, pa
iš CENTRO, Largo > ão Bento autobusas išeina
sižiūrėti trumpos ir įdomios tę*, Laimutę Vosyliūtę aiba
7,15
vai.,
o bilietus galima gauti pas Oną Matelionytę,
meniškos programos Gros ir Eienutę Trinkūnaitę. Galima
Rua Marconi, 138, 8,o andar, sala 802, nuo 14 iki 17 vai.
taip pat užsirašyti Lietuvių
lietuviška muzikai
Iš CASA VERDE (Praça Cruz da Esperança) pas
amsta dalyvaudamas pa- Dienos išvykoje.
Andrių Stankūną — Rua Cruz das Posses, 55.
remsite lietuviškąją spaudą,
Kursams vadovaus lietuvių
mūsų kolonijos savaitraštį liaudies meno žinovė agr.
BILIETŲ KAINOS:
’
t
«Mūsų Lietuva».
M. Vinkšnaitienė.
nemokamai vaikams iki 10 metų (sėdintnemsant kelių)
Bilietus galite gauti; VILA
Tikimasi, kad moterys ir
4 kr. jaunimui (žali bilietai),
ZELINOJE pas Brolijos na mergaitės pasinaudos šia Jre8
kr. suaugusiems (mėlyni bilietai),
rius, MOOKOJE pas Joną Dim ta proga ir pagražins tauti
Kas važiuoja savo mašinomis — auka dėl «estaciona
tą ir Tėvus Jėzuitus, CASA nius rūbus ir savo namus lie
mento» 10 kruzeirų.
VERDE pas Matelionius ir bro tuviškais raštais.
BUFETAS — maistą kiekv enas turi atsivežti savo,
liūs ^Stankūnus, VILA PuUKursų pabaigoje bus rengia
DEsTĖJE pas Motiejų Tama- ma S. Paulyje Lietuvių Liau
gėrimus nusipirkimui parūpins organi
zatoriai.
liūną.
dies Meno Paroda, kurioje ga
LIETUVIŲ DIENOJ DALYVAVIMAS, SUSIPAŽINIMAS
lės
dalyvauti ir visos kursan
Rengėjai — Šv. Juozapo
tas su savo darbais.
Vyrų Brolija
- KELIAS Į VIENYBĘ
B. L. Bendruomenės Valdyba

n—Jin
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MERGAITĖS ATE Ti KIN
KĖS ir kandidatės išpildys
meninę
programą Lietuvių
Katalikių Moterų Draugijos
susirinkime ateinantį sekma
dienį *16 vai. Jaunimo Namuose

JUOSTŲ AUDI /iO, tautinių
raštų siuvinėjimo ’ir bendrai

PRàMATOMi

parengimai

topalio 10 dieną PARAPIJOS
VAKARAS. , Rengia Lietuvių
Katalikių Moterų Draugijos
jaunesnioji karta.
25 spalio Katalikų Bendruo
menės Choro koncertas Sese
lių Pranciškiečių Gimnazijos
salėje i kt.

Klinika — Chirurgija — Protežė — RX

Priima didelius ir mažus.
nuo pirmadienio iki per ktadienio-' nuo 8 iki 11,30 vai.
šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultorio: Rua França Carvalho, 121, Mooca.

.ANTONIO SIAULYS *;■**
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
,
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
>
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horaa
Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576
Mooca, Fone 92-3991

,

IL

. •*

Atende-se com hora marcada
\
DRr JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Capt Pacheco Chaves^ 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352
\

J. GIEDRYS, S. J.

KAS ŽINOTŲ?

PRAŠO SUIEŠKOTI

Kur randasi Lekavičius
Konstantas ar jo vaikai. Jis
atvyko Brazilijon dar prieš
pirmąjį Karą iš Trakų ąpskri
ties, Žiežmarių valsčiaus, Kai
riškėlių kaimo. Kas žino te
pasako ML redakcijai (prašo
Balys Adomėnas).

Kur randasi Emilija Kaza
kevičienė? Jos ieško brolis
Jonas Butavičius, 19603 Couventury St., Detroit 3, Mich,
U. S. A.

ii—g—u

diplomuotas São Paulo Universitete.

t

reiškia kuo širdingiausią užuojautą mirusiųjų šeimoms
.ir visai São Paulo lietuvių kolonijai, netekus tokių
pajėgių ir rimtų bendradarbių, ir kartu liūdi

b——

DR. VICTOR PETRAS SAULYTIS
Dentistas Chirurgas,

DR.

Mirus Onai STANKEVIČlEN/1 ir Vincui BARTKUI

n—ii
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A. A. ANTANAI ŠLIŽYS
(3-12-1928 — 1)-8-1970)

PADĖKA
Praeitą pirmadienį, rugpjū
čio 17 d. už a. a. ANTANĄ
ŠLIŽį 7 dienos po mirties šv.
Mišias aukojusiam prel. P.
Ragažinskui ir jose dalyva
vusiems giminėms, bičiuliams
pažįstamiems, tautiečiams ir
kitiems nuoširdžią padėką
reiškia tragiškai auto nelai
mėje žuvusio
žmonai, vaikai, tėvai ir
brolis Eduardas Šiiziai

mus; arba tenusiperka jį iš
kiosko prie autobuso «Vila
Zelina» sustojimo vietos.
n—n
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RIO DE JANEIRO
IŠKILMINGAS KOPLYČIOS
PAŠVENTINIMAS RUGP. 30
Kaip jau buvo ML rašyta,
lietuviams pavyko gauti sau
nuolatinę koplyčią pačioj Rio
de Janeiro {São Sebastião)
katedroje.

Iškilmingas šios Aušros Var
tų Marijos ir šv Kazimiero ko
plyčios pašventinimas bus rvg
piūčio 30 d. 11 vai Koplyčia
pašventins ir šv Mišias atla
kys pats Rio de Janeiro ari i
vyskupas ((kardinolas Jaime
de Barros Camara. Visi lietu
viai labai kviečiami gausia
jose dalyvauti; Kviečiami at
vykti taip pat iš S. Paulo į
tas iškilmes,
JI—MII
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KUNIGŲ ADRESAI

.UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Generalvikaras lietuviams
Po 20 cr.: A. Gogelis ir — prel Zenonas Ignatavičius,
Ona Šablevičienė
Rua JSete de Setembro, 14
Kuriems Baliukas Latvėnas (šalia Praça 15, prie ^pat kaOus Matelionienė paieško
Juozo ir Balio Duklių. Prašo atnešdavo laikraštį .į namus ■ tedroš).
atsiliepti ar pranešti jai Rua tepraneša savo adresus da
Parapijos klebonas — kun.
Vichi, 204, Casa verde, S. P. bar pas p. Juozą Baužį ar
Juozas Janilionis. Rua Catespaustuvėje, kad toliau lai
linam
kraštis jiems atnešamas į na te, 274, ap. 605? fone 225-5548.
Tėvas Vladas Šatas, Ipane
ma, N. S. da Paz vienuolynas,
ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ<M. LIETUVĄ»

IHB,
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p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ncjudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

n——n
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VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS
•
.
Rugsėjo 20 d. spaudos bi
čiulių subuvimas-balius.
Spalio 11 žaidimai Jurubatubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
H—B
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