
PLAČIAJAME PASAULYJE
KĄ IŠSIRINKS ČILĖNAI?

SANTIAGO. Rugsėjo 4 die 
ną, ateinantį šeš'adienį, 3.5 
milijonai čilėnų rinks naujų 
Čilės prezidentą vieną iš šių 
trijų: gal labai radikalų krikš 
čionį demokratą ROD0MIRO 
TO MIC. lis paskelbė tęsiąs 
toliau dabartinio Čilės prezi
dento Frey «revoliuciją lais
vėje* — vykdysiąs pradėtą
sias reformas ir nusavinsiąs 
likusius dvarus.

Komunistai ir kairiosios par 
tiif s varo milžinišką propa
gandą iž S'LVA O ALEN- 
DE. Ji skelbia ru valstybini- 
mą visu ii ’ i'iįu oramonės ir 
biznio i-Ur U bei įvest pa- 
naš /ima «;•'.(> Kuboje

—_____ ________________ ;_r. ■■ ■ • ■Na ionabne ^rtija su libe
ralais ir dauguma konservato 
rių remia buvusio prezidento 
JORGE A ESSANi Rl kandi
datūrą. Jis irgi žada «nova 
respublica*. politikų sudraus 
minimui reformuoti Konstitu
ciją, įgalinti žmones labiau 
dalyvauti valdžioje ir tęsti to 
liau Frey reformas

Negavus nei vienam iš kan« 
didatų pusės visu balsų, par
lamentas prezidentu išrinks 
vieną iš jų.

KOiNSULAS TEBÊRA GYVAS

MONTEVIDEO. Pagal tupa- 
marų — raudonųjų partizanų 
komunikatą Nr.ll (iš 24 rug
pjūčio) Brazilijos konsulas 
Aloysio GOMIDE ir amerikie 
tis agronomas Claude FLY te 
bėra gyvi ir laikosi gerai. Ta

čiau tupamarai grasina: jei 
policija suras pagrobtuosius, 
būsią abudu sargybinių likvi
duoti.
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PRASIDEDA DERYBOS

NEW YORKAS. Pagaliau 
prasideda netiesioginės dery
bos tarp Izraelio ir Egipto 
bei Jordanijos. Jos vyksta 
Jungtinių Tautų būstinėje New 
Yorke, Jų tarpininkas švedas 
ambasadorius Jarring konfe
rencijoje žurnalistams pareiš
kė ta u tikro optimizmo dery
bų pasisekime.

Egipto prezidentas ir dikta 
torius Nasseris tačiau pareiš
kė netikės, kad žyd; i s įtiks 
visiškai pasitraukti iš užimtų
jų sričių,.kaip to reikalauja 
Saugumo nutarimas ir J V- 
ės. Bet JAV-ės gali paspausti 
žydus nemažiau, kaip Sov. 
Rusija arabus.
n ta—u 
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SUMAŽĖJO KOVOS.

PHNOM-PEN H Kambodžoje 
paskutiniu metu kovos suma- 
žėjusios. Bet komunistai dar 
tebeturi užėmę virš pusės vi
sos teritorijos.

Generolo LON NOL vyriau
sybė gauna vis daugiau bata- 
iijonų samdinių karių (belgų, 
prancūzų ir kt.), amerikiečių 
gerai kariškai paruoštų. JAV 
suteiks jai 46 milijonų dole
rių paskolos ginklais ir mais 
tu. Be to, JAV aviacija ir to
liau remia Kambodžos karių 
žygius.

Ketvirtoji Sutartis
Per paskutiniuosius 50 me

tų rusai ir vokiečiai yra pa
sirašę net 3 sutartis. Pirmoji 
sutartis buvo pasirašyta Lie
tuvos Brastoje 1918 metais. 
Ta sutartimi buvo baigas vp 
kiečių ir rusų karas, prašinė
jęs 1914 metais vasarą. Pasi
rašę sutartį, komunistai ture 
jo laisvas rankas grumtis su 
revoliucijos priešais, o vo
kiečiai galėjo tvarkyti savo 
valstybę demokratiniais pa
grindais. Antroji sutartis bu
vo sudaryta 1922 metėtais Ra 
pallo mieste, Italijoje. Ten 
rusai ir vokiečiai nutarė už

megzti diplomatinius ir eko
nominius santykius ir nerei
kalauti repara s (jų. Trečią su 
tartį vokiečiai ir rusai pasira 
šė Kremliuje 1939 metais ir 
pasidalino savo tarpe Lenki
jos ir Bąltijos žemes. Šįmeti- 
nė — ketvirtoji — rusų ir vo 
kiečių sutartis yra visiškai ki 
tokia. Ji apima šiuos svar
biausius punktus.

RUBEŽIŲ PRIĖMIMAS

Dabartinės sutarties bran
duolys yra rusų ir vokiečių 
susitarima-R nevartoti jėgos, 
sprendžiant abu kraštu lie

čiančius klausimus. Kitais žo- 
ožiais tariant, vokiečiai ir ru 
sai pasirašė nepuolimo sutar
tį ir tokiu būdu užbaigė ilgą 
ginkluoto ir šaltojo karo pe
riodą. Pasirašęs sutartį, Willy 
Brandt teisingai pastebėjo. 
«Šiandieną užbaigėme vieną 
mūsų santykių epochą ir pra 
dėjome kitą"., Kosyginas jam 
taip atsakė: *Ąš jums visiškai 
pritariu ‘

Antras svarbus sutarties 
punktas yra vokiečių ir rusų 
sutikimas pripažinti dabartį 
nės Europos valstybių sienas. . 
Vokiečiai atsisakė atgauti 
Klaipėdą. Rytprūsius, ude- 
tus, Sileziją ir pan., o rusai 
nesiverš į vakaru» ir pietus. 
Rusai seniai kalba apie re ka 
I ngą Eu opos saugumo kon
ferenciją. kurioje ir kitos vals 
lybės pripažintų dabartinės 
Euippos valstybių sienas ir 
stengtųsi jas garantuot. Ne
žinia, ar rusų planuojama kon 
ferencija Įvyks, ar neįvyks 
Tačiau ketvirtoji rusų ir vo
kiečių sutartis atidaro tai 
konferencijai kelią.

Ilgai ir kietai buvo derėta
si, kol rusai sutiko su princi
pu, kad abi vokietijos gali 
kada nors taikiu būdu susi
jungti. okiet jos susijungimo 
klausimas dabar, žinoma, nė
ra aktualus, nes rusai nori iš 
laikyti Rytų Vokietiją ir Ul- 
brichto režimą. Bet Vakarų 
Vokietija pasiliko sau teisę 
dėti tinkamu laiku tinkamas 
pastangas, kad iš iš dviejų Vo 
kietijų pasidarytų vienas rei
chas.

Vesdamas derybas Maskvo
je, Vokietijos užsienio reika. 
lų ministeris prašė Gromykos 
lengvatų Berlyno miestui. Bet 
Gromyko jam tik tiek tepri- 
žadėjo, kad Berlyno klausimą 
aptarsiąs anglų, prancūzų, 
JAV ir Sovietų pasitarimuo
se. Iš savo pusės vokiečiai 
pareiškė rusams, kad naujo
sios sutarties jie tol neratifi
kuos, kol nebus tinkamai iš
spręstas Berlyno klausimas.

ÜKSNÉ IR KARIŠKA NAUDA

Ketvirtoji vokiečių ir rusų 
sutartis atleis seną politinę 
įtampą ir atidarys vartus glau 
dėsniam ekonominiam tų tau 
tų bendradarbiavimui. To kaip 
tik labai norėtų rusai. Tur
būt, dėl ekcnominių šių metų 
nepasisekimų, Sovietai nukė
lė komunistų partijos kongre
są ateinantiems metams. Tuo

Šita Sekmadieni - Centro Municipal 
de Campismo - Pakelėje

São Roque ir Cotia

VISI J LIETUVIŲ DIENA — GEGUŽINE

CENRO 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!

PROGRAMA: 8,30 vai. vėliavų pakėlimas,
9 vai. — šventos Mišios
9 45 vai. — žaidimai, lenktynės, ko
miški numeriai ir kt.
12 vai — pietūs
14 vai. — žaidimų tęsinys, dainavi
mas, pasišokimas.
17 vai. — užbaiga.

AUTOBUS M išeina, sekmadienio rytą 7 vai.:
iš VILA ZELINOS (nuo bažnyčios) bilietus galima 

gauti jaunimui pas Magdaleną Vinkšnaitienę, Rua Barão 
do Pirai, 367. suaugusiems pas Joną Jodelį. Rua Mon
teiro Soares Filho, 152.

iš MOOKOS (nuo Jėzuitų Vienuo yno); bilietus ga 
Įima gauti: pas Tėvus Jėzuitus, Joną Dimšą, Rua Guaim 
bė, 193, Mimą Braslauskaitę, Rua Dias Leme, 544

iš CENTRO Largo ão Bento autobusas išeina 
7,15 vai. o bilietus galima gauti pas Oną Matelionytę, 
Rua Marconi, 138, 8 o andar, sala 802, nuo 14 iki 17 vai.

Iš CàSA VERDE (Hraça Cruz da Esperança) pas 
Ananų Stankūnu — Rua Cruz das Posses 55.

BILI ’TŲ KA1NC8

nemokamai vaikams iki 10 metų sėdintiemsant kelių)
4 k", jaunimui (žali bilietai ,
8 kr. suaugusiems mėlyni bilietai),
Kas važiuoja savo mašinomis ■- auka dėl «estaciona 

mento» 10 kruzeirų.
BUFETAS — mais’ą kiekv enas turi atsivežti savo, 

gėrimus nusipirkimui parūpins organi
zatoriai.

LIETUVIŲ DIENOJ DALYVAVIMAS, SUSIPAŽINIMAS
— KELIAS Į VIENYBĘ

B. L. Bendruomenės Valdyba

ŠIRDINGAI DĖKOJAME
Du metu pagret MONIKA BUTiER US de BRĄGA, kuri 

gyvena Porto Alegre yra šio numerio
GARBĖS LEIDĖJA

Visi laikraščio skaitvtojai kartu su redaktorium ir admi 
nistratorium labai įvertiname Garbės Leidėjos pasiaukojimą 
ir džiaugiamės, kad kaip caro laikais Lietuvoj atsirasdavo 
knygnešių, kurie palaikė ir platino lietuvišką spaudą sun
kiausiais laikais. Brazilijoj irgi reikia labai daug aukotis ir 
pinigo ir darbu, kad lietuviška spauda neužgestų.

Labai dėkingi Gerb. Monikai už dosnumą liet, spaudai.
Redakcija ir Administracija
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tarpu partijos organas «Tie
sa» kala ir kala kolchozų va
dovybėms, kad reikia paga
minti daugiau grūdų, mėsos 
kiaušinių ir pieno produktų- 
Bendradarbiaudami su vokie
čiais, rusai galės pasisavinti 
tobulesnę Vokietijos techniką 
ir pakelti savo pramonę ir že 
mes ūkį, Rusų laivai jau ga
bena į Sovietus Vokietijoje 
pagamintus vamzdžius, ku
riais ateis dujos iš Sibiro į 
Europą. Žymi Daimler-Benz 
bendrovė žada pastatyti sunk 
vežimių fabriką netoli Mask
vos Tai tik pradžia.

Politiniu atžvilgiu naujoji 
rusų ir vokiečių sutartis tuo
jau iškels keletą klausimų, į 
kuriuos nebus lengva atsaky
ti. Pavyzdžiui, jei vokiečiai 
prižadėjo nepulti rusų, kam 
reikalingos didelės rusų įgu
los Rytų Vokietijoje, Lenkijo
je ir Čekoslovakijoje. Jos ga 
Ii grįžti namo arba ‘važiuoti į 
Kinijos-Rusijos pasienį. "Gali
mas daiktas, kad Kinijos bai
mė vertė rusus susitarti su 
vokiečiais. Gal ta kryptim 
pradės žygiuoti Rytų Vokieti
ja, Lenkija ir Čekoslovakijai
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PARODA AUSTRALIJOJE

Elžbietos ILsios apsilanky
mo proga, Australijos emigran 
tai, jų tarpe lietuviai, suruo
šė parodą. Lietuviai parodė 
gintarinį Jūratės ir Kastyčio 
paveikslą ir medžio drožinius, 
n—giimn ÜKBHHÍÍÍ

DAIL. RATO ŠVENTĖ

Žinomam lietuvių dailinin
kui, V. Ratui, Australijoje, su 
kauka 60 metų. Jo mene pa
sižymi tautiniai motyvai — 
drožiniuose, grafikoje, litogra 
fijoje. /
IIWHU»—ii 1
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PASKIRSTĖ 3.000 DOLERIŲ

Kanados Lietuvių Fondas 
paskyrė net pusę visų pini
gų lietuviškajam švietimui; 
mokyk oms, vyresniųjų semi
narams, Vasario 16 gimnazi
jai ir švietimo komisijai. Jau
nimo stovykloms teko 301) 
dol., sporto klubams 300 dol., 
I ikraščiams 200 dol. ir radi
jo programai 50 dol,

ANSAMBLIUI 30 METŲ

Garsusis Čiu lionio ansam
blis švenčia 30 me ų sukaktį. 
Yra net narių, jame dalyvavu 
šių po 30, 25 ir 20 metų. An
samblis susikūrė Vokietijoje, 

kurioje plačiai koncertavo 
po karo pabaigos. Sutelktinė
mis oastangomis didelė dalis 
emigravo j tą patį miestą, 
Clevelandą, JAV, kad galėtų 
ansambli atgaivinti vėl. Jam 
vadovauja A. Mikulskis.
11—MII 
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LIETUVIO NAUJAS FILM/-S

Jonas Mekas, žinomas fil
mų filmų kūrėjas, sukūrė spal 
votą filmą «Dienoraštis», ku
riame vaizduojamas žmogaus 
vi-Jinis pasaulis, įskaitant tė
vynės ilgėsj. Amerikos filmo 
meno srityje, Mekas skaito
mas vienas iš kūrybingiausių.
n—n 
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LIETUVAITĖ PREFEKTÉ

jAV-bése, Waterburio mie« 
te vieną dieną miestą valdė 
lietuvaitė Elvira Balandienė, 
miebto tarybos populiari na
rė. Ji priklauso šv. Juozapo 
lietuvių parapijai, kuri viena 
iš didžiausių JAV bėse.
HMMII.... — ..—Į,
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PAŠVENTINO GATVE

Rugpjūčio 15 dieną Cordo- 
boje, Argentinoje, pašventin
ta Lituania gatvė. Iš Buenos 
Aires dalyvavo «Rambyno" 
sambūris ir kiti lietuviai.
!!"!g™!į
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MUŠI jETUVA
ŠVEDIJOS LIETUVIŲ 

RAŠTAS

Lietuviu Sąjungos Švedijoje 
pirmininkas J. Pajaujis pasi
rašė kartų su kitais baltie- 
čiais raštą, smerkiantį.' 30 me
tų užsitęsus ą Sovietu okupa
ciją, kurios metu iš trijų kraš 
tų buvo sunaikinta virš 600 
tūkstančių žmonių.
HE—II 
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NAUJA ISTORIJOS LAIDA

Lietuvos istorija anglų kal
ba, «Lithuania 700 years», jau 
pasiekė antrąją laidą, nes pir 
roosios laidos virš 800 egzem 
pliorių išpirko knygynai JAV, 
Vokietijoje, Švedijoje, Sveica 
rijoje, Kanadoje ir Turkijoje. 
Knygą redagavo dr. A. Geru
tis, išleido rašytojo St, Zobars 
ko vadovaujama Manyland 
leidykla.
II—II 
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LIETUVIŲ OPERA

Kompozitorius Darius La
pinskas paruošė pagal poeto 
Kazio Bradūno libretą operą 
«Miguel Manara», kuri bus 
pastatyta Čikagoje šių metų 
pabaigoje.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Lietuviškųjų plokštelių yra 
labai daug. Paskutiniu metu 
prie rinkinio prisidėjo solis
tės Alodijos Dičiūtės-Trečio- 
kienės «Dainos» ir aktoriaus 
Leono Barausko žemaitiškų 
pasakų bet poezijos plokšte
lė, lydima Dariaus Lapinsko 
muzikos.
II—I 
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GRAŽI SUKAKTIS
Škotijos lietuvių parapijos 

klebonas prel. Juozas Gutaus 

kas švenčia 50 metų kunigys
tės sukaktį. Jis Škotijos lietu 
vių tarpe darbuojasi nuo 
1934 metų.
nae—n 
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STATYS BENDRABUTĮ

Vasario 16 gimnazijos kurą 
toja nutarė statyti naują ben
drabutį. nes senoji pilis, ku
rioje gyvena apie šimtas mo
kinių, yra jau 300 metų senu 
mo. Gimnazijai išsilaikyti pa 
deda visų kraštų lietuviai.
n—n 
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BIBLIOTEKAI 400 METŲ

Vilniaus universiteto biblio
teka (dabar vadinama V Kap 
suko) švenčia 400 metų su
kaktį. Knygų iš viso yra du 
su puse milijonų. Knygyną 
pradėjo jėzuitai, įsteigdami 
Vilniaus akademiją.
n—n 
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«APŠVIESTI. RAŠYTOJAI

Stengdamasis paveikti Lie
tuvos rašytojus, okupantas su
šaukė baltiečių rašytojų su
važiavimą, kurio metu juos 
«švietė» iš Maskvos ir kitur 
atvykę, kad daugiau rašytų 
«karinėmis ir patriotinėmis» 
temomis. Tokiu būdu nori ru
sinti ir sovietinti lietuvių kū
rybą, 
tiao—ii ‘inwwnMÜ

STATYS FILMUS

J. Tumo-Vaižganto apysaka 
«Dėdės ir dėdienės" paversi
ma į filmą Lietuvoje. Taip 
pat ir J. Grušo tragediją 
«Herkus Mantas apie Mažo
sios Lietuvos didvyrį, numa
to paruošti netolimoje ateity
je. Tikimasi, kad šie filmai 
turės gerą pasisekimą.

197& m rugpjūčio 28 d

APSĄUGOJO NEMUNĄ

Maskva buvo nutarusi Jur 
barke statyti naftos valyklą, 
kuri būtų užteršusi Nemuną 
ir Kuršių Marias. Dabar nu
tarta statyti Mažeikiuose, o 
kiek nešvarų vandenį išleisti 
toli Baltijos jūroje neturiati- 
niu metu.
iiewhsii 
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VIEN SPORTO MOKYKLA

Panevėžyje veikia vieninte
lė Lietuvoje sporto mokykla, 
kurioje veikia gabiausieji 
sportininkai, viso apie 200- 
Kaip žinoma, sovietai nelei
džia Lietuvos sportininkams 
reikštis savo krašto vardu, 
bet tik Sovietų Sąjungos 
vardu. 
hb—n 
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ATIDARYTAS GREITKELIS

Tarp Vilniaus ir Kauno po 
30 metų planavimo ir pagal 
sovietinę statybos tvarką pa 
baigtas 106 km. greitkelis. Jį 
projektavo ir statė lietuviai 
beveik vietine medžiaga. Ke
lio statytojui P. Vilčinskui nu
vykus pasitariman Maskvon, 
rusai protestavo.- «Kodėl slun 
čiate tokius jaunus atstovus į 
rimtas konferencijas», kai 
prieš 17 metų pirmą kartą da 
lyvavo suvažiavime. O dabar 
laikomas geru specialistu. Ne 
priklausomoje Lietuvoje Že
maičių plentas buvo pastaty
tas per 4 metus, Aukštaičių 
per tvejis, abu ilgesni už nau 
jąjį Kauno-Vilniaus plentą.
IĮ—II
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INDIJA D^VĖ PREMIJA
Okup Lietuvos rašytojai ir 

pernai ir šiemet gavo Indi
jos «Nehru» vardo premiją.

Rugsėjo Šeštadienis
PREMIJUOTAS ROMANAS 

BįRUTĖ PÚKELEVIÕIÚTÉ

(tęsinys)

HOROLOG 1ST A

Horologista! Koks nuostabus žodis! Aš norė
čiau juo būti? Aš norėčiau varinėti tuos užbur
tus ratelius, aš norėčiau laikyti delne tą paslap
tingą vielelę, plazdančią, kaip širdis? Horologis
ta! Dėdė Serapinas man irgi atrodė pusią | urti- 
ninkas, bet jis buvo tikrai «herbalista». Visos jo 
vaistažolės, visus jo spalvotus mietus ir keisčiau 
šių skysčių bonkutes atiduočiau už tą alsuojan
čią vielelę!

Vėliau, kai pradėjau Mišioms tarnauti, suži
nojau, kad Ksaveras Paransevičius laisvalaikiu 
pats taiso laikrodžius. Tur būt, dėl to ir mano 
ausis aną teismo dieną liko nenusakta. Netrukus 
tapau jo gizeliu ir Įžengiau į magišką horologi- 
jos pasaulį. * ?
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Klebonas jau teis laikais buvo šeštą dešim
tį metų peržengęs.,.,bet ^d’ąr tvirtas ir raudon
skruostis. Juokdavosi, smarkiai į v*ršų galvą už. 
keldamas, ir juoko gale«,užburbuliuodavo, lyg te
tervinas. .< -L. ’

— Pranciškau! — Sušukdavo jis, įeidamas 
į savo dirbtuvėlę, kurią buvo įsirengęs už kle
bonijos kanceliarijos.

— Adsum! Esmil — turėdavau jam atsakyti-
Dešimties metų vaikui laikrodininko dirbtu

vėje gali apsisukti galva: alyvos lempelės, grąž 

tai, tekintuvai, alūnas, potašas ir agua regia, pla 
tina, ž Ivaris ir sidabras, deimanto dulkės ir Si
biro rubinai bei chrizolito akmenėliai...

Kiekvienas man užduotas darbas buvo pil
nas paslapčių: kaip suminkštinti plieną, virinant 
jį košelėje iš jaunų česnakų ir riešutų aliejaus; 
kaip sulydy i aukso lapelius su medumi, maišant 
juos stikline lazdele..

Manau, kad net pats Albertus Magnus man 
nebūtų padaręs didesnio įspūdžio, atskleisdamas 
visus viduramžių alchemijos stebuklus.

Klebonas Paransevičius buvo didžiai švie 
sus vyras; jau tais laikais komplektavo «Journal 
Suisse d’Horologie» ir iš Anglijos buvo išsirašęs 
naujausias tekinimo stakleles ir Guilmeto sincho 
metrą. Jei kartais per daug arti prisilenkdavau 
prie lemputės, jis kartodavo Boerhave posakį, 
kurs mam pasiliko atmintyje visam gyvenimui-

— «Laikrodininke, tebūnie šalta tavo galva’ 
o kojos šiltos!»

Ak, klebone Ksaverai! Mano meisteri ir bi
čiuli! Kur tu dabar?

Vėhau, grįžęs iš Suvalkų namo atostogoms, 
visados kunigą Ksaverą aplankydavau. Jei imda 
vau'pasakoti apie gimnaziją, jis mane staiga nu
traukdavo:

— Ad rem, Pranciškau, ad rem!
Atseit, grįžkime prie laikrodžių.
Jį dar Lietuvoje palikau gyvą. Manau, kad 

tais laikais jis turėjo jau arti šimto metų. Buvo 
altarista, kunigas emeritas, Barčiūnuose, skur
džioje Vilnijos parapijoje. Ir įdomus gamtos fe-, 
nomenas, jis taip suseno, kad pamiršo skaityti! 
Viešėdamas Bačiūnuose, pradėjau jį mokyti abė
cėlės, ir jis, džiaugėsi, kaip vaikas, kad daro.,. 

pažangą!
Kaip norėčiau dabar su kunigu Ksaveru, sa 

vn meisteriu, pasitarti!
Niekaip negaliu nustatyti diagnozės pono 

Mors laikrodžiui. Patikrinau svirtį, vibraciją ir 
balansą, naujai pervėriau šerno šerius per spy
ruoklės akį — tačiau neatradau priežasties, ko
dėl jis sustojo.

Pradžioje net spyriausi ir nenorėjau to lai
krodžio taisyti. Tuojau pat pamačiau, kad tai 
brangi retenybė, o aš, pagaliau, esu tik horologi 
jos mėgėjas. Bet paskui pajutau didelį norą a 
liesti savo rankomis jo mechanizmą.

Nesu matęs dailesnio stalinio laikrodžio. 
Sakyčiau, kad tai austriško empiro «Stockuhr». 
Jo bazė papuošta balto marmuro kolonom, lyg 
maža šventykla. Viršus atbaigtas blizgančiais «or 
molu» vainikais iš akanto lapų. Pats laikrodžio 
skritulys iškeltas virš kolonų ir jo viduryje įkom 
ponuota Hefaisto kalvė, aplink kurią ratu suka
si valandų skaičiai,

Galėčiau lažintis, kad tai didžiojo Vienos 
meistro darbas, ir vakar su padidinamu stiklu 
apžiūrėjau visą mechanizmą. Buvau tikras, kad 
kur nors rasiu parąšą; Josef Rommel. Bet joki® 
parašo jame nėra.

Stebiuosi, kaip ponas Mors ji man patikėjo.
— Pasitikėjimas, pone Gerulaiti — pusė pa 

sisekimo.
Nedrįsau klausti jo kilmės. Jis kalbėjo be 

akcento, bet jo lietuvių kalba buvo pernelyg gra 
mat ška, pernelyg išmokta, ir tatai jam teikė sve 
timumo atspalvio.

(Bus daugiau)
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Ir Vienas Lietuvis Yra Lietuva?
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, kurios centras yra JAV-se, 

neseniai buvo paskelbusi konkursą šūkiui, kuris pui
kiai išreikštų lietuvybės išlaikymo idėją. Jos komisija atrin
ko tokį: «Ir vienas lietuvis yra Lietuvai.

Premijuotas šūkis turi įtaigoti mus, kad kiekvienas — 
«ir vienas lietuvis» turi jaustis atstovaująs Lietu
vą. Su tokiu atsakomybės už Lietuvą pajautimu turi derinti 
visą savo elgesį.

Šūkis, antra vertus, turi įtaigoti mus pajausti bet kuria
me lietuvyje Lietuvą ir dėl to rodyti jam pagarbos, prisiri
šimo, solidarumo bei paramos — kaip ir Lietuvai.

Šūkis betgi kita prasme gali atrodyti neteisingas. Jei 
kuris lietuvis blogai elgiasi, pavyzdžiui, girtuokliauja daly

vy vau ja muštynėse, liežuvauja, yra apsileidęs — tai kitatau
čiai sako: «Žiūrėk, kokie tie lietuviai, kokia ta Lietuva!» Tai 
neteisinga, bet taip yra.

Prie tokios išvados prieina — mes norim ar nenorim — 
ypač ir .vaikai, mūsų jaunimas. Matydamas taip besielgiant 
lietuvį, ypač iš šviesuolių tarpo, girdėdamas jį nuolat ginči
jantis, barantis su kitais tautiečiais, suniekinant kitas jų gru 
peš, — jis nesidomi nenoii nieko girdėti apie Lietuvą ar 
net gėdisi savo lietuviškos kilmės. Mums tai atrodo neteisin
ga, bet, gyvenant tarp svetimtaučių masės ir tepažįstant ne
daugei lietuvių, vaikui ar jaunuoliui nuosekliai peršasi tokia 
išvada. Taigi ir šia prasme šūkis galioja ir yra aktualus, ska 
tinąs baigti tarpusavio barnius ir nesantaikas.

— Tai ką laikyti lietuviu, kurs teisingai atstovai 
tų Lietuvą?!

Ne viską lemia gimimas iš lietuvių tėvų. Jų vaikas ga
li būti lietuvis ir ekslietuvis, renegatas Taip pat gimimas 
kuriame krašte, Juk ir Brazilijoje gimęs žydas yra -žydas. 
Lietuvybės apsprendime mūsų laikais, ypač išeivijoje, vis la 
biau reikšmingas tampa paties žmogaus apsisprendimas. Net 
jau caristinio pavergimo laikais poetas Maironis pabrėžė šį 
momentą. Jis viename savo eilėraščių atribojo, kas nė
ra lietuvis;

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
bailiai, kaip kūdikis apleis. 
Kurs pamins, ką bočiai gynė 
per amžius milžinų keliais.

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
jos žemės dainų nemylės; 
neverkto, kad patys sūnūs žudo, 
kas verta meilės ir garbės.

Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
atsižadėt sapnų nakties;
kure bėgs nuo žygio, kalavijo, 
kurs didžiais darbais nešvies!

Taigi, tais .žodžiais mūsų tautos politinio ir tautinio atgi 
mimo datai» Maironis aptarė merdintį, mirštantį ir jau nė 
begyvą lietuvį. Priešginybė tokiam būtų gyvasis lie
tuvis, tikras, susipratęs lietuvis. Jo žymės pagai Maironį:

1. Meilė lietuvių tautai —jos praeičiai, vert ugom 
tradicijom, Jes žmonėms bei jų šviesiems darbams.

2. Realus, gilus žvilgsnis tikrovėn.- per vis..s gin

Dabar yra madoje kalbėti apie «asmeBišką^sąžimę», kaip 
visa ko matą, normą. Tad kiekviemo sąžinė turėtų pasvars
tyti.- kuriais veiksmais esu gal be mirštąs lietuvis, ir kuriais tu 
riu teisę — bent neiiėt-•« . ine prasme būti vadinamas — Lietu
va? - Dalyvavimas LIETUVIU DIENOJE būsų vienas iš to
kių darbų.

(Plg. «Darbininkas» 23. 5. 70)

MŪSŲ LIETUVA 
■ui—iiiiuiiwiinii um iit- r Wr----

Pasinaudoti «Taupymo Knygelėm»
Jau keletą metų, kaip fede 

valinės valdžios įstatymu Tau 
pomosios Kasos (Caixa Eko- 
nomiea Federal ir EstaduaP, 
visa eilė bankų ir finansinių 
įstaigų yra įgalinti primti kad 
ir mažiausias — 10 kr. — san 
taupas iš taupytojų ir mokė
ti jiems monetarinę kolekci
ją bei 6 metinius nuošimčius. 
Jas priima «Taupymo knyge
lėm - Caderneta de Poupan
ça». Santaupų saugumas yra 
pilnai užtikrinntai garantuo
tas didžiulio valdžios Banco 
Nacional de Habitação,

Monetarinė korekcija įgali
na taupytoją neprarasti savo 
santaupų tikrosios vertės. Ji 
svyruoja ir yra kas 3 mėne 
šiai valdžios nustatoma. Pra
eitais 1969 metais ji buvo 
23,5%, šių metų pirmąjį tri
mestrą 8 5%, o balandžio-bir
želio mėnesiais 3,5%. Taupy 
tojas, jei pinigų ar nuošimčių 
bei monetarinės korekcijos 
(to «pinigo pataisymo») neat 
siima, gauna sekantį trimes
trą ir nuo jų nuošimčius ir 
monetarinę korekciją. Be to, 
jų nereikia įtraukti į dekla- 
ruotinų rentos mokesčių su
mą (jei santaupos nesiekia

Sv. Kazimieras,
Šv. Kazimiero relikvijų per 

kėlimo šventė pirmą kartą 
buvo švenčiama 1604 metais 
rugpiūčio 27 dieną Vilniuje. 
Tada jo palaikai buvo perkel 
ti į jo vardo koplyčią kate- 
dron, vadovaujant Vilniaus 
vyskupui, dalyvaujant Lietu
vos visuomenės atstovams, 
Vilniaus akademijos studen
tams ir gausioms lietuv ų mi
nioms. Si šventė vėliau buvo 
švenčiama, nukeliant ją įsek 
madienį po Žolinės - Mari
jos Dangun Ėmimo oktavos.

1949 metais popiežius Pajus 
Xil šv. Kazimierą paskelbė 
Lietuvob jaunimo globėju ir 
pavyzdžiu, o Kauno arkivys
kupas ir kiti tremtyje esą 
Lietuvos vyskupai šią šventę 
yra paskyrę ir Lietuvos jau
nimo šventojo Globėjo Kazi
miero diena. Šiais metais ji 
buvo šios savaitės ketvirta
dienį.

» »» »» <♦» <0 4» +» «»»' «»» <» +» «

čus ir neigiamybes matyti savo tautiečių gerąsias puses ir 
sudėtas didžiules pastangas.

3. Drąsa nebūti konformistu: nepasiduoti visa 
niveliuojančiai, nutau inančiai aplinkai, bet eiti lietuviškuoju 
keliu, nors ir vertinant aukštai Braziliją.

4. Prasiveržti asmeninėmis pastangomis savo 
darbu, mokslu, visuomeniškumu pro kitataučius.

Kas turi tas žymes, kas tokį kelią pasirenka — tas ir 
svetur, ir po daugel išeivijos metų, ir nematęs Lietuvos jau 
čia stiprų ryšį su Lietuva ir savo pareigas Lietuvai, taip pat 
ir džiaugsmą jas atlikus.

Tas yra gyvasis lietuvis ir tokį, jei nori, gali va - 
dinti Lietuva!

16.000,00 kr.)
Kad gautum šias* "Taupo

mosios knygelės» teises, rei
kia pirmos padėtos santaupos 
— bent 10,00 kr. - išlaikyti 
neišėmus 6 mėnesius. Vėliau 
jau galima santaupų dalį iširn 
ti ir naujų pridėti. Tačiau mo 
netarinę korekciją ir nuošim
čius gaunama tik už tuos pi
nigus, kurie išlaikomi nepaju 
dinti per visą civilinį trinies 
trą (metų ketvirrj). «Taupomo 
sios knygelės» sąskaitą gali
ma atidaryti «Caixa E-onomi- 
ca» įstaigose, net didesniuose 
paštuose, daugelyje bankų ir 
finansinių įstaigų.

I ai lauai vertingas ir prak
tiškas bei saugus savo san
taupų padėjimas tomis «Tau
pymo knygelėmis». Panašias 
teises ir privilegijas turi ir 
Letras Imobiliárias ir Cédu
las Hipotecarias, kurios yra 
garantuotos to paties Siste
ma Brasileiro de Economia e 
Poupamça do Banc© Nacional 
de Habitação. Tačiau ten rei 
kia padėti kiek didesnes pini 
gų sumas bent keliems me
tamą. Bet už tai ganama mo
netarinė korekcija ir 8 meti
niai nuošimčiai.

Marija, Fatima
Si šventė iš naujo teikia 

mums proga priminti mūsų 
jaunimui šv. Kazimierą, 
jo gražų gyvenimą ir paska
tinti sekti kilniu jo gyvenimo 
pavyzdžiu, ji skatina taip pat 
mus melsti Dievą užtariant 
šv. Kazimierui,, gausių malo
nių lietuviškajam jaunimui 
tiek čia, tiek Lietuvoje, tiek 
kitur pasaulyje.

4- ♦ ♦
Ta pačia proga prisimena 

ir Marija, kurios didelis gar
bintojas buvo šv. Kazimieras- 
Ją labai garbino ir garbina 
Lietuvos jaunimas.

Rugpiūčio 22 dieną, praeitą 
šeštadienį, buvo NEKALČIAU 
SIOS MARIJOS ŠIRDIES šven 
tė. Josios pačios prašymu 
apsireiškimuose Fatimoje po
piežius Pijus XII 1942 metais 
pavedė visą pasaulį Nekalė. 
Josios Širdžiai. Jai lietuviai

1976) ml rugpjūčio 28 d 
vyskupai yra paaukoję i 
Lietuvą.

Lietuvos dalelė esame ir 
mes, ir kiekvienas lietuvis. 
Tad yra proga atnaujinti as
meniškai šį paaukojimą ar pa
siaukojimą, susimąstant kiek 
mes j vykdome šio pasiauko 
jimo būtinas sąlygas. Gi MA
RIJOS ŽODIS FAT MOJĘ 
skambėjo: «Darykite atgailą!» 
— «Nebeįžėidinėkite daugiau 
mano Sūnaus!» — «Kalbėkite 
Rožančių!»

Dera susimąstyti, kiek mes 
savo dą^bais prisidedame 
prie greitesnio Josios pažadų 
išsipildymo: «O vistiek galų 
gale mano motiniška nekal
čiausio ji Širdis triumfuos - ir 
Rusija atsivers». Žinoma, sn 
Rusijos atsivertimu išauštų ki 
tokios dienos ir mūsų Tėvy
nei Lietuvai:

iiKflHnBfla'

SAVAITEI BĖGANT
Skaitau mūsų savaitraštį ir 

galvoju:
— Per daug rimtas, pilnas 

žinių, rimtų išvedžiojimų Ki 
ti laikraščiai turi kampelį, kur 
galima laisvai pasikalbėti, taip 
sakant, be oficialumo.

Už tai noriu įspėti, mielas 
bičiuli, jeigu jau pradėjai šias 
eilutes jau galėjai suprasti, 
kad čia nieko svarbaus ’nėra 
si, tai pats laikas sustoti ir 
toliau skaityti. Žiūrėk, šalia 
straip nis geresnis, teisybė?

Ta gi neoficialiai kalbant, 
nekartą teiravausi pažįstamų 
tarpe apie mūsų spaudą. Be
veik viii vienminčiai.-

—Neįdomi Visuomet tas paL
Mėg nau sužinoti, kodėl, kas 

būtų darytina, bet aplinkuma 
buvo nepalank , žmonių Kam
šatis. Taip ir Snesųžinojau.

Kitą kartą skaičiau redak
toriaus mintis, kad rašai nėra 
šai, publika nereaguoja. Išvą 
doje galima būtų manyti, kad 
ji su viskuo sutinka, nors ga
lėtų būti ir kitas faktas, ne 
taip jau skelbtinas, tai yra, 
kad toji publika ^neskaito...

Galutincj sąskaitoj gal ir 
tiesa, kad mūsų spaudą būtų 
galima paįvairinti, pagerinti. 
Kiek žinau, rašeivų netrfiktų, 
nors nežinau kodėl retai jų 
raštus čia skaitome. Žinoma, 
gal būtų gražu specialiai pa
kviesti, bet savanoriška pa
galba būtų dar malonesnė 
Negi vienas redaktorius turi 
visą laikraštį parašyti?

Tarp kita ko, aš šitai rašau 
be redaktoriaus žinios. Neži
nau, ar praeis...

Bet jeigu kas atsilieptų ir 
pasakytų, kad panašiai galvo 
ja, tai man būtų drąsiau kitą 
kartą ką nors visiškai nereikš 
mingo parašyti. Pasakysiu at
virai, daug vilčių neturiu. Re 
dakcija nesako, ar daug laiš
kų gauna. O ką jau kalbėti 
apie bendradarbiavimus spau 
doje. O jeigu ir pasigirtų, ne
labai tikėčiau. Galėčiau pa
klausti»

— Tai kur tie bendradar
biavimai?

Kalbėjausi praeitą savaitę 
su vienu jaunu, fakultetą bai 
gūsiu piliečiu, taip sakant, 
ką tik «iškeptu». Pasaulis pi* 

(pabaiga 5 pusi)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIO», LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

1970 m rugpjūčio 28 ji

Nr. 6. Sukeitę šių žodžių 
raides, rasite naują žodį: ak
tas, audra daržas, kaulas, 
samtis, sula, masė.

ATSAKYMAI IŠ PRAEITO
NUMERIO

Nr 3. Tris šimtus kruzeirų 
paveldėjo du tėvai ir du sū
nūs : kiekvienas gavo po šim
tą: senelis, tėvas, sūnus.

Nr. 4. Priešingi žodžiai.- tai
ka, drąsuolis, švarus, prie
šas, melas, žemas, trumpąs, 
triukšmingas.
WCTHI
irnHsanii

TĖVO

antino

SKILTIS

Tauta Jaunuju Širdyse
Po vasaros lietuvių draugų ir draugių tar

pe jaunimo stovykloje namo sugrįžo viena de- 
vynerių metų mergaitė. Molina klausia, «Nu, Onu 
te, kaip patiko stovykla?" «Mama,» atsakė džiaug 
smingai mergaitė, «stovykloje kaip Lietuvoj!» O 
mergaitė gimusi ir augusi grynai išeivijoje, toli 
nu Lietuvos.

Iš tėvų pasakojimų, iš knygų, lietuviškos 
spaudos, o ypatingai ir iš lituanistinės mokyklos 
bei jaunimo organizacijos veiklos su vasaros 
stovykla, jaunos mergaitės širdyje susidarė Lie
tuvos vaizdas: Lietuvoje labai gražu, senos pi
lys, graži gamta, lietuvių jaunimas dainuoja, 
žaidžia.

Tėvams ir visuomenei įdomu> ką jaunimas, 
Sakykime iki 18 metu, galvoja apie Lietuvą. Esu 
apie tūkstantį lietuvių vaikų paklausęs, «kokie 
septyni dalykai svarbiausi Tavo gyvenime.» Ir 
Kanados, Anglijos, Vokietijos, Jungtinių Ameri
kos Valstybių bei kitų kraštų lietuvių tėvų vai
kai beveik be išimties tarp septynių dalykų įs
kaito Lietuvą.

Lietuvą jje vaizduoja įvairiai. Kaip savo iš 
tėvu oaveidėtos tautybės simbolį paima Vytį, Vy 
ėio kryžių, < edimino stulpus, trispalvę Lietuvos 
vėliavą, jaunesnieji nupiešia Lietuvos gamtos 
vaizdą su pievomis, gėlėmis ir kryžiais. Kiti še
ši dalykai būna, kaip rašiau praeituose «M. L.» 
numeriuose, bažnyčia ar tikėjimas, draugai, tė
vą’ 4c ;■ , viratis ar automobilis, gamta i t. t.

Kai prašai barelio nupiešti simbolinį pieši
nį, vaizduojanti Lietuvą, pasekmės irgi labai įdo
mios. Viena grupė mergaičių Kalifornijoje nu
piešė aidžiulį piešini «Lietuvaitė 1970 metais». 
Piešinyje jos sako, kad lietuvaitei svarbu tauti» 
niai šokiai, vasaros stovykla, lituanistinė moky
kla, draugystė, jaunimo organizacija. Kita grupe 
Worcesteryje-nupiešė «Seną ir jauną Lietuvą», 
pažymėdami sdirtumus tarp savo tėvų, vyresnio
sios kartus, ir savęs, jaunesniųjų, ir pabrėždami 
kad visi turi stengtis sugyventi, nors ir skiriasi 
papročiai, apranga, mados, kai kurios vertybės.

Vaizduodami savąją šeimą vaikai dažnai 
Įtraukia ir tautinį atspalvį — namų lietuviškus 
papuošimus (juostas, kryželį). Jaunesnieji, pieš
dami laisvai tema «Lietuva», papras&ai nupiešia 
gamtovaizdį, senovės pilį, bažnyčią, Trijų kryžių 
kalną, Lietuvos žemėlapį. Vyresnieji dažniau pie 
šiai Lietuvos dabartinį stovį, ant gražaus Lietu- 
vos vaizdo užpiešdami kūjį ir plaktuką, sovietų 
okupacijos ženklus. Daug kas parodo lietuvių 

tautą irgi simboliais. Pavyzdžiui, lietuvių tauta 
yra vežimas, kuri traukia visi lietuviai (mergai
tė iš New Yorko), arba stogas, kurį visi lietu
viai laiKO lyg stulpai (berniukas iš Čikagos), ar
ba skęstanti laivą, kuri gelbsti organizacijos, 
Bendruomenė, bažnyčia, jaunimas, šeimos (mer
gaitė iš Argentinos).

Vaikai, kurie moka bent dvi kalbas, kai ku
riuos žodžius suriša su Lietuva kitaip, negu tų 
žodžių reikšmė rodo antrąja kalba. Tokie žodžiai 
yra rūta, beržas, dobilas — daugiausiai dainų ir 
poezijos ar pasakų žodžiai, girdėti lietuviškame 
rate. Žodį «Lietuva» lietuviškai suriša su džiaugs 
mu, nes primena visas laimintis valandas lietu
vių jaunimo tarpe. Žodį «Lietuva», pavyzdžiui, 
angliškai, suriša su liūdnumu, nes, atstova”dami 
savo tarną kitataučių tarpe gyvenamajame kraš
te, ją pristato kaip svetimųjų užimtą.

Tėvai ir jaunimo vadovai žino, kad jauni
mui didesnę įtaką turi tautiški dalykai, jeigu jie 
yra pristatomi įvairiais būdais. Jeigu kitame kraš 
te augąs vaikas tiktai dalyvauja viename sam
būryje, pavyzdžiui, chore ar tautinių šokių gru
pėje, tautybė jame mažiau atsispindi, negu to 
vaiko ar jaunuolio širdyje, kuris dalyvauja tau 
tiniuose šokiuose, mokosi apie Lietuvos geogra 
fiją, istoriją, literatūrą, kalbą mokyklėlėje, moka 
lietuvių liaudies dainų, lanko lietuviškas pamal 
das, moka dirbti tautiniais motyvais rankdarbių. 
Jam yra daugiau galimybių pasisemti iš lietuviš
kojo lobyno.

Užtat ir pastebėsite, kad lituanistinėse mo
kyklose, stengiamasi vyKdyti kuo įvairesnę pro
grama: ne tik gramatikos pamokos, bet istorija, 
geografija, darbeliai, teatras, dainos, šokiai, žai
dimai, filmai, pokalbiai.

Yra didelis stebuklas, kad po tiek išeivijos 
metų — Amerikoje po šimto metų, Argentinoje, 
Urugvajuje, Brazilijoje po 45 metų, kituose kraš 
tuose po 25 metų turime tiek aaug jaunimo, ku 
ris moka lietuviškai, šoka tautinius šokius, daly 
vauja pamaldose. Visa tai atlikta už Lietuvos ri
bų tėvų, mokytojų, jaunimo organizacijų vadovų 
ir jauoimo veiklos rėmėjų pastangomis. Aišku, 
visi nedalyvauja, kaip būna visose žmogiškose 
bendruomenėse. Kanadoje ir Amerikoje apie 15% 
lietuviško jaunimo lauko šeštadienines mokyklas 
(o kiti dar turi tikybos pamokas sekmadieniais). 
Vasaros stovykloms per visą laisvąjį pasaulį lie 
tuviai išleidžia apie 14 milijonų inaujų) kruzei- 
rų Didžiausia lituanistinė mok.yK.la veikia Toron 
te, Kanadoje, su virš 6ti0 mokinių. 1968 metais 
skautų stovyklose stovyklavo beveik trys tūks
tančiai lietuviško jaunimo, kasmet iš viso stovy
klauja apie šeši tūkstančiai.

$ S Paulo lietuviai turi dvi gražias mokykiė 
les, jaunimo būrelius, ypatingai «Žilvitį» p. Vinkš 
naitienės globoje Zelinoje. Tas jaunimas yra 
mūsų tautos ateitis ir viltis sunkiais mūsų tau
tos laikais Lietuvoje ar išeivijoje, kurioje esame 
taip išsisklaidę. Beveik kiekviename posėdyje 
je ar privačiame pokalbyje kalbame apie mūsų 
jaunimą, įvairių raginimų atsišaukimų būna spau 
doje. «Mūsų Lietuvoje», «Sąjunga-Alianęa» ir 
kiekvieno krašto lietuvių laikraščiuose.

r ii t

UŽDAVINIAI
Nr. 5. Degtukų dėžutėje teturi vieną degtu 

ką. Namelyje yra žvakė, žibalinė lempa ir žiba
linė krosnis. Ką pirmiausia uždegi?

LIETUVIU JAUNIMAS PASAULYJE
PUIKUS JAUNIMO VAIDINIMAS

Jaunimo grupė pasirinko, išmoko ir puikiai 
pastatė A. Kairio vaidinimą «Palikimas» Adelai
dėje, Australijoje, viską paruošdami per 6 savai 
tęs. Šviesos bei muzikos efektai taip pat jauni 
mo pastatyti. Dabar kviečiami visi į kitas lietu
vių kolonijas,

VYKSTA TŪKSTANČIUS MYL Ų

Čikagos tautinių šokių grupė «Grandis» 
vyksta į Australiją dalyvauti to krašto Lietuvių 
Dienose. Tai bent ketvirtoji didesni atstumo tau 
tintų šokių grupės kelionė; 1967 metais Kanados 
vyriausybė siuntė Hamiltono «Gyvatarą» į Vo
kietiją, 1968 metais Montevideo lietuvių šokių 
grupė keliavo į tautinių šokių šventę JAV-bėee 
1970 metais Cievelando «Grandinėlė» aplankė 
Kolumbiją ir ’Venecuelą.

PLANETA «IIETUVA»

Laima Jagėlaitė, 14 metų, Kanados Lietu
vių Bendruomenės konkurse laimėjo antrąją vie 
tą Jos rašinys baigiasi žodžiais: «Aš manau’ 
kad yra labai daug gražių planetų, bet tiktai vie 
na graži Lietuvaa».

“LAISVE IR LIETUVA”

16 metų Jūratė Jurgutytė rašinyje, laimėju
siame trečią vietą konkurse, rašo; -Daug kas ei 
na į lietuvišką mokyklą ir išmoksta apie Lietu
vą. Tai gerai, bet reikia ir daugiau padėti.^Gali- 
me skaityti lietuviškas knygas ir laikraščius, pri 
klausyti prie lietuviškų organizacijų, kalbėti na
muose lietuviškai ir, jeigu būtų galima, laisvai 
aplankyti Lietuvą. Mums, lietuviams, reikia atsi- 
miati, kad nuo mūsų daug priklauso, ar Lietuva 
kada nors bus laisva, ar ne».

KANADOS ANTROPOlOGAS

Prof. Romas Vaštokas, dėstąs Trento uni
versitete, Kanadoje, įgijo Golumbijos universite
te daktaratą. Vasaros metu vadovaus archeologi 
niams tyrinėjimams Kanados Midland srityje, 
prie kurios buvo indėnų sostinė ir kurioje 1636 
metais buvo įsteigta jėzuitų misija. Jo žmona 
Joana dėsto meną ir studijuoja indėnų meną 
muziejuose.

«VAIKŲ RYTAS». Tokia pavadinimu numa
toma ruošti mokyklinio amžiaus lietuvių vaikų 
šventę Australijoje, Kiekviena mokykla pasiro
dytų su savo teatru, dainomis, šokiais.

JAUNIMO ŽYG O UŽ‘ TIKĖJIMO LAISVĘ 
komitetas Clėvelande paskelbė atsišaukime: 
«Mes ateinam su pilnutinės Kristaus laisvės ilge 
siu; mes ateinam su giliu tikėjimu į laisvą tau
tos ateitį; mes ateinam su konkrečiais darbais». 
Komitete atstovaujamos-visos jaunimo organiza
cijos ir jis stengiasi informuoti pasaulį apie reŲ 
ginę skriaudą Lietuvoje.
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Taip tvarkosi Cilugos lietuvio visuomenė
ZENONAS

(tęsinys)

Šimtas su viršum visuome
ninių organizacijų liudija, kad 
lietuviai Čikagoje nėra palai, 
da masė, bet kad dauguma jų 
sudaro tvirtąjgyvenimišką ben 
druomenę, besirūpinančią iš
laikyti lietuvybę, gerą lietu
vio vardą, savišalpa paraiky
ti pagalbos reikalingus savuo 
sius ir rūpinas kitais visut- 
meniniais reikalais, keletu ra
dijo stočių su lietuviškomis 
programomis, lietuviška tele
vizija ir t.t.

Nykstančio senimo vieton 
ruošiamas jaunimas. Tam vei
kia trijų srovių organizaci 
jos, kurios ilgainiui išugdo vi 
suomeninės veiklos vacovus. 
Y patingai svarbi yra plačiai 
paplitusi skautijos veikla. Lie 
tuvybei palaikyti gera p lemo 
nė yra netoli Čikagos esa
mos dvi vasarvietės. Čia tl©-

-W- -- -i-

(pabaiga iš 3 pusi.) 

ras žinių, inžinerijt žmones Į 
mėnulį kėlia.

Parašyk ir pats kiti su
žinos daugiau, o.ipačiam p un- 
kbi.'a surūdys jei nerašysi.

— Nebloga mintis, — atsa
kė. Reikės pagalvoti.

Šiandien jau septinta diena 
nuo i ažado Laikraščio dar 
negsv.iu. Ateina pavėluotai. 
Gal imi bus parašęs. Kitą sa
vaitę pasikalbėsim, kaip ten 
buvo.

A. D. Po
RED. PRIERAŠAS. M. L. re

daktorius yra ne kartą kvie
tęs 22, taip dvidešimtis ir du 
rašyti galinčius asmenis, mc - 
teris ir vyrus. Deja nė penki 
jų nieko neparašė.

BAČELIS

š’aruos gegužinės, iškylos sto 
vykiavimai, sporto žaidynės 
ir kitokios pramogos, Svar
būs yra ir pensijonai vasar
vietėse, sutraukiantieji šim
tus lietuvių atostogauti ir šei 
myniškai pabendrauti. Lietu
viškumui pasitarnauja »r dvi 
ligoninės ir senelių prie
glauda.

ATSTOVAUJAMA VISA 
TAUTA IR JOS SUVERE

NUMAS

Esant didele.) lietuviu ma
sei, susidaro palankios sąly
gos veikti ir Lietuvos konsu 
latui. Nebeturint prekybinių 
pareigų, konsulatas gali su
telkti visą savo dėmesį ir vei 
klą lietuvių bendruomenei, ir 
atstovauti tautą vietos bei ki 
tų tautų diplomatiniuose rate
liuose. Veiklus konsulas dak
taras Petras Daužvardis ne
praleidžia jokių svarbesnių 
progų dalyvauti vietos lietu
vių ir tarptautiniuose parent 
gimuose, suvažiavimuose, vj 
tada pasakydamas trumpą aiš 
kų šiltą žodį ir juo įžiebda
mas ir palaikydamas tėvynės 
meilės ugnelę Diplomatams 
ir kitų tautų atstovybėms jis 
nušviečia okupuotos tautos 
vargus, priespaudą, tautos ka 
meno rezistenciją ir visų lie 
tuvių laisvės troškimą

ALT, iš savo pusės, atst< 
vauja visus Amerikos lietu 
v u-i Jis ypač primena ne 
riko» valdžios vyrams lietu 
vos vargą bei reikalus, kvk 
čia ukštuosius pareigūnus . 
Vasario 16 t kitus minėji
mus, laimi tautai jų simpit 
ja ir per juos prieina prie 
užsienio politiką nustatančių 
vyrų.

(Bus daugiauį)

V. VERÁ QUE A PREŠSA É AMIGA 
DA PERFEIÇÃO.

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa.

Tai o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir.

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar.

Basta pisar no acelerador 
e êle vira fera.

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

qualquer estrada e em tôdas 
as curvas. Além dessa / 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações.

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com alėtas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capô com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá.

Olhe, já falamos demais.

O negócio certo é v. dar uma 
chegadinha até nossa loja 
e agarrar o bicho à unha. 
Saia com êle.

V. vai sentir a saúde dêle.
É mecânica Volkswagen, 

para garantir que aquela 
pressa vá longe, por 
anos e anos.

Qual é o outro apressadinho 
que pode garantir isso?

nv sv
Stasys Lapiems

naujose patalpose parduoda įvairias 
statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.
Rua Ibitirama, 1269, Fone 273-1721, Vila Prudente REVENDEDOR

AUTORIZADO

DEPOSITO PARATODOS
í

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisį doku 
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija: Raštinė: 1
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-SaląI9- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 Tai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARRCMfc 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paul©
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teiKite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

CAIXA POSTAL 1421.
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS €INDOY A

Lindoya vanauo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK..1/-.xF į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visado» naudokite!

Rua Dino Bueno, 643 
'telefones: 220-1748, 229-1751 e 220-1752

f , ■<*

Caixa Postai 3967 - > ’•> ’ " ü I O
H *»»U’III>«wslJ******^^ ......... ‘ <•
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MZélina
ARTĖJA SPAUDOS BALIUS

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia šeštą tradicinį SPAU
DOS BAulŲ š. m rugsėjo 20 
d., sekmadienį., sekmadienį, 
sekmadienį 12 30 *al. Jauni-

( šį SPAUDOS BIČIULIŲ ba 
lių-pobūvį ji maloniai kvie
čia atvykti visus ir visas, 
drauge ir smagiai laiką pra
leisti, gardžiai papietauti, pa
sižiūrėti trumpos ir įdomios 
meniškos programos Gros ir 
lietuviška muzika!

amsta dalyvaudamas pa- 
remsite lietuviškąją spaudą, 
mūsų kolonijos savaitraštį 
«Mūsų Lietuva».

Bilietus galite g.uti; l 
ZELIN JE pas Brolij s na
rius, MOOKOJE pas Joną Dim 
šą ir Tėvus Jėzuitas, CASA 
VERDE pas Matelionius ir bro 
liūs ^Stankūnus, VILA PHU- 
DExTÊJE pas Motiejų Tama- 
liūną.

Rengėjai — Šv. Juozapo 
Vyrų Brolija

ĮĮĮB—11

iūhKSUii

tautodailės ku <\i

JUOS’Ų AUDI (), tautinių 
raštų biūvinėjimo <r bendrai 
lietuvių liaudies meno pažini
mo KURSAI praiės veikti 
rugsėjo 1 dieną 20 valandą 
Vila Zelinoje, Jaunimo Na
muose.

Kursus globos «Žilvičio» 
Tėvų Komitetas. Už kursus 
mokėti nereikės; bus imamas 
tiktai registracijos mokestis 
5 kruzeirai.

Kursantės prašomos užsira 
šyti iš anksto Jaunimo Na
muose šeštadieniais 15—17 
vai. arba sekmadieniais 10-12 
vai. pas Verutę Aleknavičiū
tę, Laimutę Vosyliūtę arba 
Elenutę Trinkūnaitę. Galima 
taip pat užsirašyti Lietuvių 
Dienos išvykoje.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião,, da Santa Casa de São Paulo 
Medico ;da Cruzada Pro-Iniancia

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

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

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

Atende-se com hora marcada

DR? JONAS NICIPORC1UKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio.’ Rua Cap; Pacheco ChaveSį 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

Kursam s vadovaus lietuvių 
liaudies meno žinovė agr. 
M. Viukšnaitienė.

Tikimasi, kad moterys ir 
mergaitės pasinaudos šia 're
ta proga ir pagražins tauti
nius rūbus ir savo namus lie
tuviškais raštais.

Kursų pabaigoje bus renfia 
ma S Paulyje Lietuvių Liau
dies Meno Paroda, kurioje ga 
lės dalyvauti ir visos kursan- 
tės su savo darbais.
na—ii 
USMMÜI

Š. m. rugpjūčio 21 d. mirė 
Vila Libanesa Ona Paulaus
kienė. Mirė sulaukusi 65 me
tus amžiaus, buvo uoli «Mū
sų Lietuvos» skaitytoja Mūsų 
užuojauta giminėms!

PR .MATOM ARE UlM?I

spalio 10 dieną PARAPIJOS 
VAKARAS. Rengia Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos 
jaunesnioji karta.

25 spalio Katalikų Bendruo 
menės Choro koncertas Sese 
lių Pranciškiečių Gimnazijos 
salėje ir kt.

PASINAUDOKITE

Pranas Kazakevičius iš Aly 
taus atvykęs į Braziliją 1926 
metais, diplomuotas dailinin- 
kas-skulptorius, visą laiką gy
veno prie Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul miestelyje Ca

noas-Niterói. Mirdamas 1962 
metais jis paliko daug įvai
rių paveikslų ir gamtos vaiz
dų. Kas norėtų papuošti sa
vo kambarius gražiais Prano 
paveikslais, yra prašomas 
kreiptis į našlę Olgą Kazake 
vičienę. Ji žada atidaryti pa
veikslų parodą. Kas pasisku
bintų nuvykti prieš parodą, 
galėtų užpirkti pačius įdo
miausius ir gražiausius. Laiš
kai eina irgi tuo pačiu adre
su; Canoa — Niterói, Rio Gr- 
do Sul, Rua Santa Cruz, 75 
Olgai Kazakevičienei.
11—11 
ŪBsmil

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Monika Butierius 100 cr., 
Garbės Leidėja, dr. Rudolfas 
Mekšraitis 100 cr., Garbės Lei 
dejas, Šventislovas Vasiliaus
kas 40 cr., Jonas Stukas 50 cr-

Po 20 cr.: Pranas Indriū
nas, Antanas Muraitis, Olga 
Žibunova-Kazakevičienė, Ro
mas Guzas, Balys Ruzgys, 
Juozas Čižinauskas, Juozas 
Lobas, Juozas Rutelionis., Pe
tras Jasiulionis.

Kuriems Baliukas Latvėnas 
atnešdavo laikraštį į namus 
tepraaeša savo adresus da
bar pas p. Juozą Baužį ar 
spaustuvėje, kad toliau lai 
kraštis jiems atnešamas į na 
mu ; arba tenusiperka jį iš 
kiosko prie autobuso «Vila 
Zelina» sustojimo vietos.

tiiŪ30ĖBWi

|Š KE JONĖS PAS TOLIMUS
LIETUVIUS

planąęs lietuvius Porto A- 
legre, I rechim, Cotegipe ir 
Curitiba, noriu pasidalinti su 
mielais skaitytojais savo pa
tirtais įspūdžiais.

Visor mūsų tautiečiai malo
nūs, svetingi ir dosnūs. Kuni
gą priima pagal Lietuvos įsi 
senėjusius papročius. Džiau
giasi, kai pašventini namą ir 
palieki plotkelę Kūčioms.

Po metu jau randi vietomis 
iškeliavusius j kitą pasauli 
mūsų lietuvių, kiti jau ruošia 
si. Porto Alegre iššaukiau te 
lefonu Joną Reinį, kuris gy
vena S. Paulyje, nes jo bro
lis Konstantas darys pavojin
gą operaciją.

CURITIBA, P raoá išnešio
jau 5 ligoniams šv. Komuni
ją: Jonui Batyrui, Onai Kal- 
tauskienei, Agotai Lenkaus
kienei, Pranei Rugienienei ir 
Onai Aksamitienei. Ligoniai 
prašo pasimelsti.

Suorganizavau Porto Alegre

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ» 

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! v.

ADVOKATĖ IRENA GR STĖNAS — SPINĄ

praneša tautiečiams, kad 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.

lietuviškas pamaldas. Netikė 
tai daug prisirinko žmonių. 
O Curitiboj priešingai visi ža 
dėjo ateiti, nes aplankyta virš 
30 šeimų, o atėjo tik 7 žmo
nės. “

Šiaip lietuviai pabirę, jokių 
neturi organizacijų nemano tu 
rėti, nes nėra kas juos su
vestų krūvon. Jaunimas dau 
giausiai draugauja su brazi
lais ir moterystės mišrios, tik 
tiek gerai, kad čia gimęs jau 
nimas dar jaučiasi lietuvių 
vaikai. Per dvi savaites ap
lankiau Í30 šeimų.

Jonas ĮįBružikas, S, J.

liOMBMH

GMJTA Ž1NM

Šiaurės Amerikoj Detroito 
mieste mirė liepos 11 dieną 
T-ėvo Jono Bružiko kalėjimo 
draugas, gimęs 1922 metais 
Sigitas Baeys Bacevičius. Dra 
ugai žada atsiųsti T Bružikui 
Gregoriškas Mišias už jo vė
lę, nes jiedu buvo draugai.

Red.
naw—n 
iiamūKaii

DABAR T. B MUŽIKO ŽODIS

Puikiai atsimenu mielą Si
gitą. sėdėjusį kartu su ma
nim Marijampolės kalėjime 
Bolševikų laikais 1940-41 me 
tais. Kartu sėdėjo ir Antanas 
Klimas, kurie dabar žymus 
profesorius ir veikėjas Šiau
rės Amerikoj. Aš jiedviem 
atskirai daviau slaptas reko
lekcijas einant apie stalą tarp 
26 kalinių. Visi kaliniai tų jau 
nų berniukų gailėjomės ir ma 
tylami, kaip jiedviem buvo 
sunku pakęsti alki, supilda- 
vom kiekvienas po šaukštą 
skystos sriubos, nutraukdami 
nuo savo lūpų. Sigitas labai 
norėdavo valgyti, o kalėjiman 
nieko neleisdavo įnešti. Ma
tyt, tas alkis paveikė jo jau
ną organizmą, kad jis ir mi
rė nebesulaukęs nė 50 metų, 
užkluptas staigaus širdies prie 
puolio. Ilsėkis, Sigitai ramy
bėje, o aš atlaikysiu už Ta
ve Gregoriškas šv. Mišias be 
pe t aukos per 30 dienų.

J. Bružikas, S. J.

ĮĮggSCTKMn 
lianSiii

METINĖS MIŠIOS UŽ
A. A. KĄZl TALEIKI

Šv. Vincento Pauliečio baž
nyčioje, Moinho velho, Ipi
ranga bus rugsėjo 20 dieną 
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sekmadienį, 11,30 valandą šv. 
Mišios už a.a. Kazimiero Ta-

ATSKIRO numerio

KAINA 0,40

leikio vėlę. Giminės, bičiu
liai, pažįstami ir kiti tautie 
čiai kviečiami jose dalyvauti.

Taleikių šeima.
HRggJBH

DĖMESIO, DĖMESIO!
Kas vyksta autobusų į LIE

TUVIU DIENĄ iš Largo São 
Bento ir neturi bilieto, galės 
autobuse bilietą gauti.
naasaraii 
iÍKâassiii

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
(Vila Zelinoje)

Praeitais kartais Šeštadie
nio Mokyklėlėj dalyvavo ke
lis kartus dangiau vaikų, net 
jaunimo, Buvę visiems labai 
įdomu. Ji vyksta šeštadieniais 
15 vai. Jaunimo Namuose.
nsBEsaBaiĮ 
HãããsfSii

810 DE JANEIRO 
IŠKILMINGAS KOPLYČIOS 

PAŠVENTINIMAS RUGP. 30

Lietuvių Kalvarijos Parapi
jai skirtosios katedroje koply 
čios pašventinimas 'bus rug
pjūčio 30 d. 11 vai. Koplyčią 
pašventins ir šv Mišias atlai 
kys pats Rio de Janeiro arki 
vyskupas ^kardinolas Jaime 
de Barros Camara. Visi lieta 
viai labai kviečiami gausiai 
jose d lyvauti ____ _

N bã<- Paulo j tas iškilmes 
vyksta «Aušros» choras ir ke 
lėtas kitų tautiečių.
naagSEBii 
iioKocaii

MISIOS PR1E KARSTO

Pirmaisiais krikščionijos 
laikais šv. Mišios buvo laiko 
mos prie numirėlio karsto ka 
takombose. Ar nebūtų gražu 
vieną valandą prieš išlydint 
numyrėli, pakviesti namo ar 
ligoninėn kunigą ir tegul at
laiko šv. Mišias, ir tuojau ly
dėti i kapines. Kam laukti 7 
dienos? Taip buvo padaryta 
a. a. Onai Stankev čienei, ir 
kartą mačiau São Cristovão 
ligoninėje. Labai gražu, ir vi
si žmonės mel sėsi, daug ėjo 
šventos Komunijos. Toks pa
laidojimas yra tikrai krikš- 
čioniškas.g

Būtų gražu kad ir kiti lie
tuviai tuo pavyzdžiu pa
sektų.

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS

Rugsėjo 20 d. spaudos bi
čiulių subuvimas’balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
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