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Musu Dvasinės Vienybės Šventė 
•Į -(artėjant rugsėjo 8-jai) t

Prisiminimas, ilgesys, ‘laiš
kai, pasikeitimas nors men
komis dovanomis gan dažnai 
mus tarsi perkelia j Lietuvą, 
į ten gyvenančių tarpą Gyve 
nime neretai pasitaiko, kad 
net mažai tikintis, atšalęs as
muo Savaime puola ant kelių 
maldai už sau brangius as
menis Juo daugiau žinių pa
tiriame iš Lietuvos, tuo daž
niau klaupiamės maldai už 
savo tautą, už Lietuvą. Jos 
kančios ir reikalai šiandien 
tokie dideli, o mes jai padėti 
galime taip mažai

Sunaikinta ir jau apgriauta 
nauja meniška Klaipėdos baž 
nyčia, vergais išvežti jos ku 
nigai y a tik mažas gandas 
to/kas šiandien vyksta Lie
tuvoje Paskutiniais keliais 
metais ypatin ai puolamas 
jaunimas. Už duonos kąsni 
tėvynėje, už šv esesnę ateitį 
įsigyjant mokslo jie turi vai
dinti komjaunuolius; bedie
vius, savo tautos ir jos praei 
ties niekintojus Kiekvienais 
metais skaitlingi jų būriai iš
vežami versais į Rusijos lau
kinius plotus Didž ausia Lie
tuvos jaunimo nelaimė ir pa
vojus jų a eičiai yra viso
kiais būdais propaguojamas 
jaunimo moralinis ištvirkimas 
ir degradavimas V šokiais 
būdais jie plėšiami iš tėvų ir 
kitų savųjų globos. Jaunimui 
skirtuose bendrabučiuose jie 
atiduodanti visok'ų neišmanė 
lių sauvalei bei įtakai, tūtų 
galima daug kalbėti apie pas 
kutiniais metais visame kraš
te d dėjautį medžiaginį skur 
dą, apie vis didėjantį terorą 
ir persekiojimą tautos religi 
nio pasireiškimo.

Nėra abejonės, kad Lietu
vos žmonės ir šiemet steng
sis viešai ir religiniai atšvęs
ti Lietuvai istoriną rugsėjo 
8 ją Taip pat nėra abejonės, 
kad į Šiluvą ir ant kelių ve
dančių į Šiluvą bus sumobili
zuota daug policijos ir šnipų 
terorizuoti lietuvius. Galime 
nesunkiai įsivaizduoti, kokiais 
jausmais tą dieną gyvęs Lie
tuvos žmonės ir susirinkusie
ji Šiluvoje, ir negalintieji ten 
nuvykti. Lietuvoje tai bus 
dvasinio solidarumo šventė 
visų mylinčių savo šalį, my
linčių Švenčiausiąją Mariją 
ir ja pasitikinčių.

Ir laisvame pasaulyje ne 
daug yra tokių, kuriems reik
tų priminti, raginti tą dieną 
maldoje visa širdimi jungtis 
su visa tauta vienon besime! 
džiąnčion šeimon. Pasiragin
kime tačiau tą dieną viešiau 

ir aiškiai parodyti mūsų vie
ningumą ir solidarumą Lietu
vos žmonių dvasiai. Metai po 
metų rugsėjo 8-ia įvairiose 
vietose renkasi vis didesni 
žmonių būriai bendrai ir vie
šai maldai Tiesa, kad daug 
yra lietuvių gyvenančių ap- 
linkyoėse, kurios neleidžia 
įsijungti į lietuvių bendras iš
kilmes ar pamaldas, yra daug 
parapijų neturinčių kaimynys
tėje daugiau lietuviškų para 
pijų. Yra vietų, kur galima 
sutelkti didesnius būrius lie
tuvių. Visi ir visur turėkime 
vieną bendrą intenciją tą die
ną parodyti mūsų vieningumą 
su besimeldžiančia Lietuva. 
Prisimenant Lietuvos bendrai 
sunkią būklę ir ypatingai jau 
nimui gręsiančius pavojus, 
reiktų kad laisvo pasaulio lie 
tuviškas jaunimas savo soli
darumą kenčiantiems Lietu
voje parodytų savo malda už 
juos Lietuvos Vyčiai, Ateiti 
ninkai, skautai. Studentų sam 
būriai parodykite kelią ir pa
vyzdi visam lietuviškam jau
nimui Kur rugsėjo 8-ji bus 
švenčiama visų tos vietos 
lietuvių kartu, ten jūs būkite 
inicijatoriais suorganizuoti 
jaunimą bendrai procesijai, 
dalyvavimui šv mišiose ar 
kitokioje šventoje valandoje. 
Kur tokių visiems bendrų pa
maldų nebūtų, tai suorgani
zuokite nors jaunimo šventą 
valandą ar tai dalyvaudami 
visi kartu šv mišiose ar kitu 
laiku.

Rugsėjo 8 ji turėtų būti vie 
na iš progų visoms katalikiš
koms organizacijoms pasiro- 
dy i, kaip įvertiname ir prak
tikoje pritaikome pasauliečių 
apaštalavimo mintį. Katalikiš 
kos organizacijos turi būti 
aktyvios talkininkės, o reika
le esant ir inicjjatorės visus 
lietuvius paraginti ir suorga
nizuoti visiems kartu tinka
mai atšvęsti rugsėjo 8 ją, ku
ri mums primena nepakarto
jamus dangiškus ir žemiškus 
mūsų tautos ir Lietuvos isto
rijos įvykius.

Per bendrą ir karštą maldą 
rugsėjo 8 ją atnaujinkime vi
sų lietuvių dvasią, ištvermę, 
viltį ir drąsą. Tos šventės 
nuotaikos aidas pasieks Lie
tuvą Tebūna jis tvirtas ir 
gaivinantis Melskimės, veiki 
me ir turėkime vilties. Tos 
šalies, kurią Švenčiausia Ma
rija pasirinko savų garbei, ji 
neleis perilgai niekinti, jeigu 
stengsimės būti su ja Jai- mal
dos teskamba iŠ lietuvių lupų 
visoje žemėje.

fVyskupas V, Brizgys

— Di)L£R!<, jei kils taip 
toliau, kaip šią savaitę, taip 
greit pasieks tūkstantį kruzei 
rų. Svarbiausia dolerio kili
mo priežastis yra didelis do
lerio pareikalavimas Visi, kas 
turi pinigų perka svetimą va 
liūtą ir ją depozituoja užsie
nio bankuose. Atrodo, kadtšis 
dolerio kainos kilimas yra 
laikinas.

— Amerikonai praėjusią sa 
vaitę paleido satelitą į Venus 
planetą ištirti ar ten yra gy
vybė. Sateliie yra įvairių apa 
ratų, kurių dėka bus ga ima 
gauti naujų žinių apie tolimas 
planetas Ligi Venus reiks 
skristi net tris mėnesius, per 
valanda skrendant apie 10 
tūkstančių kilometrų.

— ARGENTINOJE dažnai 
keič asi krašto apsaugos mi
nisterial. Lig šiol buvusieji 
negalėjo visų kariškių paten 
kinti.

— Prez. KENNEDY prane
šė, kad neturi žinių apie rusų 
kariuomenės dabnių išsikėli- 
n ą E ubo n.

■- Š ą savaitę Kubos kon- 
trarevoliucionieriai apšaudė 
Kubos pakrantes.

— São Paulo estado guber 
natoriumi būti išrinktu, atro 
do, daugiausia galimybių turi 
José Bonifacio Coutinho No
gueira. Interiore jo laimėji
mas tikras. Belieka sustiprin 
ti pozicijas São Paulyje.

- ARŽELIJAI gręsia civili 
nis karas. Ben Belos socialis 
tinė politika neranda pritari 
mo. Krašto ajnkluotos jėgos 
yra susiskaldžiusios ir bet ku 
riuo momentu gali kilti civili 
nis karas.

— Mėsa — tik registruo
tiems pirkėjams. Rytų Vokie
tijos režimas paskelbė, jog 
įvesti mėsos gaminiams pirk 
ti sąrašai Tuo būdu kiekvie 
nas pirkėjas turės būti įsire
gistravęs vienoje parduotuvė 
je Neregistruotiems mėsa ne 
bus parduodama.

Tokių sąrašų įvedimas prak 
tiškai reiškia mėsos gaminių 
sunormavimą. Normų dydis 
tuo tarpu nepaskelbtas. Tos 
normos, kaip spėjama, nebū 
siančios lygios- vieniems — 
mažiau negu 200 gr per sa
vaitę, kitiems — per pusę kg.

— Švedų keltuvinis laivas 
«Karalienė Viktorija» Baltijos 
jūroje išgelbėjo 23 m. jaunuo 
lį ir 18 m merginą, guminiu 
aiveliu pabėgusius iš Rytų 

Vokietijos, ir juos atgabeno 
į Travemundę. Laivas pastebė 
jo jaunuolių šviesos signalus 
iš kišeninio žibintuvo ir juos

f. ..• i ■ ■■■-

Para Deputado Estadual

Arnoldo Felmanas
ŠIO «MUSŲ LIETUVOS» NR. LE1DÊJAS

Lietuvos são Paulo. 25 de Margo de 1938.
RESPUBLIKOS KONSULATAS RUA AUREL COUTinho.88

TEL 5-4-275

CONSULADO DA LITHUANIA

N? 38$*

Srf. Doutor, „

Tenho a mais subida honra de participar a V.3.- que, pal

ios innumeros e utilissimos serviços prestados por V.S. a Lithua

nia e a colonia Lithuana em Sao Paulo, D.D. Presidente da Republi

ca da Lithuania concedeu a honra de offerecer a V.Senhoria a in

signia da Ordem do Grão-Duque da Littniíkia. GEDIMINAS.

Aproveito esta opportu.nl<iade naru apresentar a V.S. os 

protestos da alta estima e consideraçt ; -

Illmo. Snr. Arnoldas Felmanas. P~Gaucys. '
c a P i__ Íl—â__ 1__ ±. Consul da Lithuania.

Lietuvi, Tavo balsas bus dėkingumo pareiškimas A- 
Felmanui už Lietuvai ir lietuviams atliktus darbus.

Kiekvieno imigranto įsikūrimo pradžia naujame krašte 
yra nelengva Negana vien tik materialiai apsirūpinti nau
joje tėvynėje. Svarbu turėti visas to krašto piliečiu teises. 
Už uaturalizuotų ir šiame krašte gimusių piliečių teisių su
lyginimą, jau visa eilė metų kaip Dr. A. Felmanas tebeko
voja. Daug kas pasiekta, iškovota. Bet dar daug kas lieka 
padaryti. Yra parlamente visa eilė įstatymų projetų, kuriuos 
priėmus, naturalizuotų teisės beveik nieku nesiskirs nuo čia 
gimusių teisių. Kovai už naturalizuotų teises vadovauja Dr. 
z . Felmanas, kandidatas į São Paulo Assembleia deputatus. 
Jis yra pirmininkas «Liga Pro-Direitos dos Brasileiros Natu
ralizados», kurios raštinė yra: Rua 24 de Maio 35, 18.o an
dar, conj 1814, Fone 35-5424, S. Paulo.

Dr, Felmanas yra apdovanotas Lietuvos vyriausybės 
Gedimino Ordenu.

Brazilijos kultūriniame bei ekonominiame gyvenime 
yra atlikęs reikšmingų darbų. São Paulo miesto savivaldy
bė visa tai įvertindama suteikė «Cidadão Paulistano» titulą

ištraukė iš vandens visiškai 
permirkusius. Prieš keletą 
dienų tas pats laivas išgelbė 
jo kitus du Rytų Vokietijos 
jaunuolius, pabėgusius vai 
timi.

— Bulgarijos režimas, sek 
damas sovietų pavyzdžiu, pa 
kėlė maisto gaminių, mėsos, 
pieno, kiaušinių ir daržovių 

kainas. Tuo pačiu pažadėta 
padidinti blogai apmokamų 
žemdirbių atlyginimus. Potvar 
kyje sakoma, jeg Bulgarija 
būsianti pirmasis Rytų bloko 
kraštas, kuriame įvestas ^a- 
rantuotas minimlus atlygini
mas žemdirbiams, siekiant 
pakelti darbingumąr kolcho
zuose.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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25-tasis Pasaulinis Pax Romana Kongresas 
Montevideo
P. Ragažinskas

(Tęsinys iš praeito r.)

Kadangi šis kongresas bu
vo pirmas Pietų Amerikoje, 
kuri taip pat turi daug spe 
eilinių problemų, tai savaime 
aišku, kad lotynų Amerikos 
problemoms daugiausia dėme 

. šio ir buvo skirta Pirmoj ei
lėj tai socialinis klausimas, 
apie kurį daug kas neturi rei 
kiamo supratimo.

Vieni, konservatoriai, į sila
binę į senas, atgyvenusias tra 
dicijas, neįstengia ar nenori 
matyti naujų, šio momento 
gyvenimo iškeltų problemų 
Kiti norėdami sutraukyti visus 
ryšius su praeitimi, yra šali- 
Binkai revoliucionieriškų, ra
dikalių priemonių, dažnai ne
turinčių realios at amos gy
venimo tikrovėje. Net kaiku- 
rie krikščioniška ideologija 
pagrįstų partijų atstovai, so
cialinėms reformoms įkvėpi
mo ir pavyzdžio ieško Kubo
je ar kituose komunistinės 
diktatūros pavergtuose kraš 
tuose.

Todėl Kongrese gilus ir pla 
tus socialinio klausimo studi
javimas buvo ne tik naudin
gas. bet ir būtinas lotynų 
Amerikos intelektualams ir 
studentijai. Aiškios sąvokos 
ir tv.rti principai didžiųjų su 
krėtimų ir istorinio persilau
žimo momentais yrx švyturiai 
vedą iš sutemų ir pelkių švie 

L.-- sesnėn ateitin.
Nors pats Kongresas prasi

dėjo 24 d liepo , tačiau lo. 
tynų Amerikos ka alikiška 
studentija, savo specifiniais, 
regionaliniais reikalais pasi
tarti; susirinko net 17 liepos, 
ir posėdžiavo ligi 24 liepos. 
Pax Romana Kongrese ben
dri intelektualų ir studentų 
posėdžiai prasidėjo 24 d., ir 
baigėsi 30 d. liepos.

Pakviesti paskaitininkai iš 
įvairių kraštų, jiems pavestas 
temas pasigėrėtinai giažiai 
buvo paruošę Paskaitų pil

nus tekstūs Kongreso daly
viai ta pat diena gaudavo.

Kongreso metu paskaitas 
skaitė; Čilietis Dr. Eduardo 
Montalva kalbėjo apie univer 
siteto įtaką socialinės tautos 
sąžinės ūgdyme.

Filipinietis, buvęs senato
rius Dr. Raul Manglapus — 
apie aktyvų universiteto su 
kitomis socialinėmis instituci
jomis bendradarbiavimą.

Italas, Dr. Francesco Vito
— įdomiai išvystė temą: uni
versitetas socialinės sąmonės 
ir socialinio teisingumo ug
dytojas.

Iš JAV atvykęs Pittsburgh© 
vyskupas J J. Wright, labai 
kruopščiai paruoštoj paskaitoj 
trukusioj daugiau valandos 
laiko, kalbėjo: Bažnyčia lau
kia universiteto praktiško ben 
dradarbiavimo socialinio klau 
simo sprendime.

Po paskaitų būdavo įdomių 
ir gyvų diskusijų.

- Kongresas baigtas 30 d lie 
pós vakare, Montevideo kate 
droje iškilmingu Te Deum ir 
šv. Mišiomis.

Hugpiūčio 1 d. prasidėjo 
atskiri intelektualų ir studen 
tų posėdžiai, intelektualai dvi 
dienas skyrė specialiai lotynų 
Amerikos problemoms.

Kiekvieno krašto atstovai 
pranešė apie katalikų intelek 
tualų sąjūdį krašte.

Iš atstovų pranešimų maty 
ti, kad lotynų Amerikos kon
tinente prasideda stipri idėji 
nė kova Lig šiol, katalikai 
būdami daugumoje, nekreipė 
dėmesio į liberalizmo ir mark 
sizmo gręsmę. Pavyzdžiui li
beralai, masonai bei marksis 
tai sudaro Montevideo vals
tybinio universiteto profeso
rių daugumą Jų įtakoje bręs 
ta naujoji inteligentijos kar
ta, Panašių pavyzdžių yra ir 
kituose P. Amerikos kraštuo 
se, kaip Kolumbijoje, Pana

E. Miežlaiti»

IIAIItl
Tif klausi, kodėl taip anksti, 
Per anksti man šviesėja 
Tamsi kaip arimas 
Plaukų rudeninė spalva?
Nuo šviesiųjų minčių, kurios žydi. 
Tamsiai nugalėję,
Anksti gal šviesėja galva...

Ir tada, kai daugiau nebeliks 
Jokio juodoje plauko — 
Juodumo neliks mintyse, 
Jis išdils iš širdies, — 
Šviesioji galva.
Kaip bblta obelis vidur lauko, 
Ir švies, ir budės...

moję. Guatemaloje ir kitur. 
Viešame gyvenime katalikų 
įtaka daug kur yra silpna.

Lotynų Amerikos katalikai 
intelektualai, įvairių protest 
jų, šią gręsmę mato Beveik 
visuose kraštuose kyla kata
likiški sąjūdžiai už sukr kš- 
čioninimą viešojo gyvenimo. 
Vienur jie stipresnis, kitur 
silpnesnis. Bet svarbu, kad 
naujas są'udis randa atgar
sio. Katalikų intelektualų lo
tynų Amerikoje veikimui sti
printi. jam kordinuoti, suva
žiavimas išrinko energingą či 
lietį Dr. Antonio Lopez, kurio 
pareiga.su visais kontinento 
kraštais užmegzti ryšius ir sti 
printi katalikų intelektualų 
organizuotą veikimą Bendrai 
suvaž;avimas praėjo idėjinio 
vieningumo ir plačių užsimo
jimų ateičiai ženkle.

Suvažiavimą baigiant buvo 
renkamas generalinis sekre
torius, kurio kadencija su 
šiuo suvažiavimu baigėsi Lig 
šiol šias pareigas sėkmingai 
ėjo olandas inžinierius Thom 
Kerstiens. Nesutikus būti per 
rinktam, kandidatą į general! 
nius sekretorius pasiūlė savo 
tautietį Dr. A. Martens, kurį 

suvažiavimas patvirtino.
Taip pat reikėjo perrinkti 

ir keturis tarybos narius, ku
rių kadencija buvo pasibai
gus. Kandidatų tarpe buvo ir 
Lietuva. Balsuojant slaptu bal 
savimu, Lietuva buvo išrink
ta beveik visais balsais.

Naujus narius priim-nt, tarp 
kitų keturių kandidatų į Pax 
Romana nari s, buvo priim
tas Hongkongo katalikų inte
lektualų sambūris. Pax Roma 
na sąjūdis yra tikrai tarptau 
tinis sąjūdis Šio sąjūdžio na 
riais yra nevien europiečiai 
ar Amerikos kontinento kr-š 
tai, bet ir tolimoji Australija, 
Filipinai, Pakistanas, Afrikos 
Ghana, tolimoji Thailandija, 
Vietnamas.

Studentų Federacija, vado 
vaujama Dr. P. Vyganto dir
bo, ruošė veikimo planus išti 
sus šešias dienas. Studentai 
pirmininku perrioko jau tre 
čiai kadencijai Dr. Vygantą.

Iš Pax Romana vadovybės 
žmonių teko nugirsti gražių 
atsiliepimų lietuvių adresu. 
Labai šiltai atsiliepė apie Dr. 
Turauską ir kitus Ateities Fe 
deraciįą atstovavusius Pax 
Romana taryboje.

Apie Grįžusius Ir
Paliktąjį Rojų

Urugvajaus lietuvių komu
nistų laikraštis «Darbas» talpi 
no savo skaitytojo iš São 
Paulio pasirašiusio «A.J.» rai 
dėmis straipsnį, kurio vardas: 
«Sugrįžusios iš Tarybų Lietu
vos Tamoliūnų šeimos apvy
lė «Laisvintojus >. Straipsnio 
vardą parašėme taip, kaip jis 
«Darbe» atspausdintas Mano
me, kad norėta pasakyti: «Sn 
grįžusi iŠ Tarybų Lietuvos Ta 
maliūnų šeima apvylė «lais- 
vintojus».

Minėtam straipsnyje «A.J.» 
sako, kad <Mūsų Lietuva» 
nusivylusi grįžusiais sugalvo
jo ir išpublikavo: «Būk komu 
cistai pasijutę nejaukiai ir 
susirinkę tarėsi, kokį erorą 
reikės vartoti prieš grįžtantį, 
kad jis nepasakotų ką ten 
m’tęs ir išgyvenęs».

Kaip mes anksčiau rašėme, 
ne tik tarėsi, bet ir nutarė; 
«Mes jam duosim tiek, kad j’s 
nedrįs burnos atverti». Ir šią 
žinią ne «vi L » sugalvojo, bet 
gavo iš minėto komunis ų pa 
sitarimo Ir jei p «A.J » jos 
nežinojo, tai manome, kad jis 
tame pas’tarime nedalyvavo. 
Kad ta žinia negalėjo būti 
nusivylimo išvada tai aišku 
kiekvienam «M L » ska ^to
jai, nes ji buvo paskelbta pir 
miau negu Tamaliūnų šeima 
pasiekė Brazi!]ją Tą liudija 
ir žodis «grįžtantį».

Beto <A.J.» straipsnyje dar 
rašo: «Nedvejodanr s drąsiai 
galiu pasakyti, kad A. Tama 
liūnas padarė didelę ir neap
galvotą klaidą, grįždamas iš 
Tarybų Lietuvos į Braziliją 
Tarybų Lietuvoj liaudies gy
venimas diena iš dienos ge
rėja, o Brazilijoje sunkėja»

Nors < <J » braziliško gy
venimo sunkėjimo pavyzdžiai 
gerokai pertempi], bet mei 
v si jaučiame ekonominius 
sunkumus Tačiau stebimės, 
kad apie liaudies ekonominio 
gyvenimo «gerėjimą» Tarybų 
Lietuvoje gerbiamas kores- 

(pabaiga 4 pusi)

Mater Et Magistrą
NAUJOJI SOCIALINIO MOKSLO CHARTA 

KAN. v. ZARAKAUSKAS

(pabaiga)

Tokių «draugų» solidarumui 
palaikyti turi būt griebiamasi 
kitokių priemonių, nes jų ne 
riša šeimos vienybės princi
pas, kurioje tėvai ir vaikai 
yra šeimos dvasios jungiami, 
kurie yra tikrai, vienas kitam 
broliai ir sesės... O be to, 
krikščioniškasis socialinis 
mokslas reikalauja žmogui 
laisvės apsisprendimui veikti. 
Ir niekam tos laisvės nelei
džiama pažeisti, apriboti, pa
naudoti prieš ją prievartą iki 
jis savo laisvės nepanaudoja 
piktam ar artimui skriausti

Tuo tarpu socialistinis moks 
las reikalauja, netik pakeisti 
esamą Ūkinę santvarką, ku
rioje žmogus per šimtmečius 
buvo išnaudojamas, bet reika 

lauja pakeitimo ir žmogaus 
psichologinės, kultūrinės ir 
religinės sričių. Bet tai yra 
pančiai, kurie tarnavo viso 
keriopu būdu palaikyti žmo
nių priespaudai ir jų išnaudo 
jimui. Tai yra socialistų per
šamojo mokslo esminiai pa
grindai. Bet grįžtant prie 
mums prikišamo paternalizmo 
varžtų, reikia pasakyti, kad 
jis socializme daug plačiau 
reiškiasi, nes ten valstybės 
valdžiai yra suteikiama galia 
panaudoti jėgą ir prievartą, 
kad suimtų į savo rankas 
viską, kas tik žmogui priklau 
so, net ir patį žmogų pada
rant didžios mašinos nereikš
mingu rateliu. Argi, toksai 
valstybės užkrautasis «pater
nalizmas* neprimena mums 
senovės mitologijos, kurioje 

yra pasakojama, kaip tėvas 
Saturnas surijo savo vaikus ..

POPIEŽIUS REIKALAUJA 
ĄŽINES

Mater et Magistrą encikli
ka iškelia katalikiškosios są
žinės reikalą. Socialinis tei 
Bingumas yra ne vien tik ats 
kiro žmogaus reikalas (žmo
gaus asmens dorybė), bet jis 
yra neatskiramas iš moralės 
dėsnių sąrangos, kuri tikin
čiam reiškia dievišką tvarką. 
Ir todėl popiežius kreipiasi į 
katalikišką sąžinę, kad tvar
kant visuomeninį gyvenimą 
būtų tai atlikta su atsakingu
mu ir įsijautimu ir nebūtų ap 
silenkta, su moralės dėsnių 
reikalavimais Enciklikoje yra 
labai aiškiai iškeliamas žmo
nėse giliai ihišaknijęs egoiz
mas, kuris yra v enas didžiau 
šių kliūčių tvarkyti socialinio 
gyvenimo problemas, ir be 
to, jis veda prie vien žemiš
kų vertybių grobimo — mate 

rializmo, nesąžiningumo, dva 
sios atbukimo, išsekimo au
kos dvasios, atsakingumo pra 
radimo Šioje Mater et Ma
gistrą enciklikoje juntamas 
atgarsys popiežiaus Jono 
XXII', jo pontifikato pradžio 
je paskelbtosios pirmosios en 
ciklikos dvasia Joje jis rei
kalavo žmonijai vienybės ir 
taikos. Tos pači s minties ve 
dinas, jis paskelbė ir Visuoti 
ną Bažnyčios susirinkimą 
Tuo jis parodė pasauliui, ko 
šiandien jam yra labiausiai 
reikalinga.

ARGI ŽMONIŲ PRIEAUGLIS 
TURI KELTI PANIKĄ?

Popiežius Jonas savo sočia 
linėje enciklikoje kalbėdamas 
apie žmogaus laisvę, jo tei
ses, atsakomybę, gerybių ver 
tę, bendruomenės pareigas, 
prisimena ir kitas problemas, 
kurios šiandie yra keliamos, 
būtent dėl per didelio j.yven 
tojų prieaugliaus. Pag J kai 

kurių apskaičiavimus gyven
tojų prieauglis esąs didesnis, 
negu gyvenimo reikmenų gą 
mybos kilimas Padėtį dar la 
biau komplikuoja higienos 
sąlygą gerinimas atsilikusiuo 
se kraštuose: jo dėka mažėja 
ypač kūdikių mirtingu iras ir 
didėja gyventojų prieauglis 
bei jų amžiaus vidurkis To
dėl, neišvengiamai artėjant 
skurdo ir bado grėsmei, esan 
ti vienintelė išeitis: mažinti 
gimimų skaičių visomis veiks 
mingomis priemonėmis.

Enciklika su tokiomis išva
domis nesutinka. Ji pastebi, 
kad tikrų specialistų apskai
čiavimai neduoda pagrindo pa 
nikai. Juk ne visi sulaukia 
vedybinio amžiaus, ne visi 
sukuria šeimas, ne visos šei 
mos turi vaikų Kita vertus 
mokslo ir technikos pažanga, 
taip pat, ir maisto produktų 
gamyboje yra neribota Baž 
nyč^a šiandie puikiai žino, 
kad dėl ūkinio atlikimo ir
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Po Stalino Kulto - Griaunamas ir Lenino Kultas
Lenkijos skirtingas nuo Maskvos kelias, — (domus pasisaky
mai šiapus ir anapus geležinės uždangos. — Lenkų svajonės 

vadovauti Rytų Europos tautoms

M0SŲ LIETUVA

Elta. Lenkija jau nuo Go 
malkos atėjimo į valdžią eina 
kiek skirtingu nuo Maskvos 
kelių Lenkija, žinoma, Tyra 
komumstinė valstybė, santy
kiai su Maskva yra «draugiš
ki’, Varšuva dažnai palaiko 
Kremliaus užsienio politiką 
vienu ar kitu klausimu. Kur 

• fed tas skirtingas nuo Mask
vos kelias? Štai kame:

’ 1) Komunistinis režimas Len
\ kijoje yra švelnesnės for

J ' . " mos. negu Sęv. Sąjungoje 
' 'ar bet kuriame satelitinia 

me krašte Yra daugiau 
politinės’aisvės.

2) Ypač skirtingas yra Len 
kijos nuo sovietinio žemės 

•>.. ■ / ūkio kelias.
■ / Ne bet kas, o lenkų komu
nistų partijos teoretikas Ro 

*man Werfel šiomis dienomis 
’ sukė'ė Varšuvoje tam tikrą 
; * sensaciją, paskelbdamas par

tijos organe «Tribuna Ludu* 
straipsnį, kuriame kritikuoja 
Lenino teorijas Jis kelia 
klausimą: «Ar šiandien. 40 me 
tų o Lenino mirties, jo teo
rijos dar atitinka šių dienų 
realybėms?* Werfelis toliau 
aiškina, kad per pastaruosius 
40 metų žmonijoje įvyko to
kių žymių permainų, kurių 
Leninas savo laikų jokiu bū. 
du negalėjo numatyti Daug 
dalykų ir reiškinių jis tuomet 
dar nepažino,

nes jie dar nebuvo 
pasireiškę. Nauji moksli iai 
tyrinėjimai davė naujus duo
menis ir verčia daryti naujas 
išvadas. Gal Lenino teorijos 
ir buvo teisingos, kai jis jas 
kūrė, bet dabar jau reikalin 
gos žymios jų k( rektūros Gir 
di. ir pats Leninas nebuvęs 
griežtas dogmatikas Jis kri
tikavęs kai kurias Markso 
teori j s, kurios jam jau pasi 
rodė netikslios: Iš viso Lėni 
no nusistatym s buvęs «eiti 
su gyvenimu», o nesilaikyti 
šaltų dogmų. Laikai keičiasi: 
kaip Leninas kritikavęs Mark 
są, taip šiandien esą reikalin
ga kritikuoti Len ną

dėl nepapankamo tarptauti 
Díò solidarumo gali at-irasti 
ir iš tikrųjų atsiranda r mtų 
problemų Tačiau ji visai ne
abejoja, kad kiekvienu atve 
ju reikia sprendimo jieškoti 
ne žmogaus orumo ir dorą 
pažeidžiančiose priemonėse, 
pateisinamose tik grynai ma
terialistiniu paties žmogaus 
ir jo gyvybės supratimu, bet 
ūkinėje ir socialinėje pažan
goje.

Enciklika iškilmingai pabrė 
žia, kad žmogiškoji gyvybė 
natūraliai gali būti perteikia 
ma tik šeimoje ir valingu as
meniniu veiksmu. Ir primena 
kad yra du žmogui duoti 
Dievo įsakymai, kurie papil 
do vienas kita: žemės apval
dymas turi tarnauti gyvybei, 
s ne ją žudyti! Apvaizda nu
matė pakankamai priemonių 
deramam visų gyvybinių pro 
blemų sprendimui. Prigimties

KOLCHOZAI YRA NIEKAM 
TIKE - LAISVI7 ŪKININKAI 
DAUGIAU PAGAMINA — SA

KO LENKIJOS, PARTIJOS 
VADAI ,

Dar viena publikacija pas 
taruoju metu Varšuvoje suda 
rė tam tikrą sensaciją. Ir 
čia pasisakė nėf. bet kas, o 
Lenkijo- žemės ūkio mokslų 
instituto direktorius Jerzy Te 
picht (lenkų ck narys). Kartu 
jis yra Ūkio tarybos pirm-ko 
pavaduotojas. Jo plunksnai 
priklauso publikacija apie 
«lenkijos žemės ūkio patyri 
inus ir perspektyvas». Jis vi
su griežtumu pasisako prieš 
priverstiną žemės ūkio kolek 
tyvizaciją rusų ir jų satelitų 
pavyzdžiu. Lenkijos pavyzdys 
rodąs, kad laisvas žemės ūkis 
daugiau pagamina, negu kol
chozai (Lenkijoje 87% viso 
žemės ploto yra privačiai ap 
dirbama).

Panašia kryptimi pasisakė 
kitas žemės ūkio teoretikas, 
Artur Bodnar Laikraštyje «Po 
lityka» jis paskelbė seriją 
straipsnių, kuriuose dėsto, kad 
bent jau sekančiais 20 metų 
nebus prasmės įvesti Lenki
joje kolchozus. Tikimasi, kad 
ir prie dabartinės žemės ūkio 
sanvarkos bus galima sekau 
čių metu eilėje pakelti garny 
bą. nesig iebiant priverstinės 
kolchozinės tvarkos.

EGZILINIŲ LENKŲ PLA'AI 
DĖL BUSIMO LENKIJOS 

VAIDMENS RYTŲ EUROPC J

Tuo pačiu laiku Paryžiuje 
leidžiamame lenkų laikrašty 
je «Kultūra» publicistas Ju
liusz Mierosztwski paskelbė 
kai kuriuos samprotavimus, 
kurie sukėlė su-i omėjimą ir 
kitų tautų politiniuose sluoks 
niuose Anot autoriaus, Ame
rikos rytų politika jau kuris 
laikas bazuojasi ant Lenkijos, 
einančios skirtingą nuo Mas 
kvos kelią. Lenkiškasis ko 
munizmas esąs vakarietiš- 
kiausia komur zmo forma. Bet

prievartavimas asmens ir gy
vybės neliečiamumą pažei
džiančiomis priemenėmis jo
kiu atveju negali būti doras 
ir nekenksmingas.

GERAI PAŽINTI SOCIALINĮ 
BAŽNYČIOS MOKSLĄ

Enciklika pabrėžia, kad 
krikščioniškasis visuomenės 
mokslas yra neatskiriama 
krikščioniškosios pasaulėžiū
ros dalis Todėl yra būtina, 
kad oe tik įvairiuose institu
tuose, bet ir visose seminar! 
jose ir visų laipsnių katuli 
kiškose mokyklose būtų įves 
tas sistematingas krikščioniš 
ko jo visuomenės mokslo dės
tymas Taip pat jis turi būti 
įvestas ir į parapijų bei pa
sauliečių apaštalavimo drau
gijų religinio apmokymo pro. 
gramas Jį reikia skleisti vi
somis moderniškomis priemo

A. Tyruolis

RYTA/
Pro pirmo apyaušrio pilkus ūkus
Pasveikinu bundantį rytą:
Randu vėl ten vaiko bėgiotus takus 
Ir sodą žieduos paskandintą.

Suaidi diena harminingais balsais,
(veikusi slogiąją naktį,
O didelė saulė liepsningais gaisais.
Viršūnėse pradeda degti. . '

Rasa varsomis brilijantų skaisčių
Usikuria saulėje žaisti,
Po kojų lyg dūžta varpeliai, girdžiu. 
Man brendant tais plotais šviesiausiais

Ir baigia ten snigti baltieji žiedai,
Ir lenkiasi šakos žieduotos;
Aš nusnigtas rytmečio saulėj baltai, 
Jau niekur nebeisiu iš sodo.

Lenkijo e legaliai veikia (be 
komunistų) ir nekomunistinės 
partijos. Lenkų menas, kultū
ra, filosofija atstovauja gero
kai vakarietiškas tendencijas. 
Lenkų knygos yra kitokios, 
negu sovietinės Jose laisviau 
pasisakoma. Nekalbant apie 
žemės ūkį, kuris visiškai suit 
tin,ai tvark si, negu sovieti
ne. Išeinant iš visų tų tam- 
protavimų autoriaus nuomone 
Amerika gerai daranti, kad 
remianti Lenkiją, kad ir ko 
monistinę. Lenkija (o taip pat 
ir Vengrija bei Čekoslovaki
ja, nors ir kitokiu mastu) 
esanti tas plyšys, per kurį 
laisvesnis oras dvelkiąs ir į 
sovietinius rytus. Ir kas galįs 
žinoti, ar neprieis laikas, kad 
Lenkijoje ir minėtuose dvie
juose satelituose nesusidarys 
labiau demokratiškesnės val
dymo ir ūkio formos? Ameri
ka turinti ylų Europos komu 
nist-inėje raidoje dalyvauti po 
zityviai Taip girdi, būsią ge
riausiai padaryta įtaka į ko
munizmą ir sovietizmą.

Autorius mini, kad visame 
tame reikale vyriausias vaid-

nėmis: periodine spauda, po
puliariomis brošiūromis, moks 
linėmis studijomis, paskaito
mis, per radiją ir televiziją. 
Kadangi socialinio mokslo 
skelbiami reikalavimai ir di 
rektyvos yra ne kas kitas, 
kaip mūsų dienų žmonių gy
venimui tvarkyti gairės, ku
rių reikia laikytis, prisime
nant didelę atsakomybę prieš 
Dievą ir žmogų Tat, Bažny
čios socialinį mokslą reikia 
g rai pasisavinti ir pasiruoš
ti jį ir kitiems vykusiai per 
duoti Bet tai geriausiai vyks 
ta ne teoriniais išvedžioji
mais, o praktiškais pritaiky
mai* konkrečioms gyvenimo 
problemoms spręsti. Žo ižiu, 
socialinis mokslas turi tarnau 
ti žmonių gyvenimui. Todėl 
jo reikia ne tik mokytis, bet 
ir pagal jį veikti ir praktiš
kai kiekvienose gyvenimo ap 
linkybėse jį pritaikinti.

muo tenka Lenkijai. Lenkai 
girdi, turėsią ir ateityje Rytų 
Europoje vadovauti... Tik klau 
simas, ar pačios Rytų E ro
pos tautos to panorės.

Lietuvos Nuncijus
Buvęs paskutinis nepriklausomos Lietuvos nuncijus, arki
vyskupas L. Centoso paskirtas šv. Tėvo rūmų vicekamerlen 
gu. Jis dabar yra 79 metų amžiaus. Kamerlengas yra šv. Tė 
vo rūmų vyriausias šeimininkas. Jis rūpinasi naujo popiežiaus 

rinkimais ir veda kitą tų rūmų tvarką.

Sv. Tėvo Rūmininkas

/
Arkivyskupas Centosoį Kau 

ną atvyko 1940 m, kai Lietu 
voje jau buvo sovietų bazės. 
Prieš tai, nuo 1931 m. birže
lio 6 d, iš Lietuvos išprašius 
nuncijų arkiv. K, Bartoloni, 
santykiai su Vatikanu buvo 
nenormalūs. Tiktai antram pa 
sauliniam karui įsiliepsnojant 
santykiai su Vatikanu buvo 
atnaujinti. Lietuvos įgaliotu 
ministeriu prie šv. Sosto pas 
kirtas S Girdvainis. J Lietuvą 
atvyko arkiv.' Centoso, bet te 
galėjo išbūti tik keturis mene

BĖGA IŠ KOLCHOZŲ
Sovietų dva> uose — kolcho 

zuo&e ir sovehozuose pasida 
rė nebepakenčiamas gyveni
mas, Žmonės iš j . sprunka, 
kiek tik išgalėdami Kad su 
laikius tą bėgimą iš kolchozi 
nio «rojaus», sovietai sugalvo 
jo naują priemonę. Tegul tik 
pasijudina kas iš žemdirbių 
šeimos apleisti kolchozą, tuo 
jau apdedamas sodybinis skly 
pas padidintais iki 75% mo 
kesčiais Nors ir nebėgtų iš 
kolchozo, bet šalia kolchozo 
jieškotų kito darbo, taip pat 
sodybinis sklypas apdedamas 
padidintais mokesčiais. Tai 
ženklas, kad kolchozai sovie 
tuose pavirto į sunkiausios 
baudžiavos ir vergijos įstai 
gas, kad žmonės iš jų bėga.

— Amerikos Lietuvių Tary 
bos suvažiavimas, dvi dienas 
posėdžiavęs Čikagoje, baigė
si liepos 29 d sutartinėje nuo 
taikoje. Per tas dvi dienas 
atlikta daug darbo. Sudarytos
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NAUJIEJI PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO TARYBOS NARIAI

Liepos 8 d. Fed. Vokietijo
je įvykus rinkimams į PLB 
Vokietijos Krašto Tarybą, 
pagal balsų skaičių į Tarybą 
išrinkti šie 15 kandidatų: Kun. 
dr. J. Aviža, Tėvas A Berna 
tonis, O. Boehm-Krutulyté, 
dr. J. Grinius, kun A. Kele- 
ris, A. Lenertas, kun. Br, Liu- 
binas, A. Mariūnas, dr. J.Nor 
kaitis jr., I. Rugienius, Fr. 
Skėrys, kun. V. Šarka, inž. 
J. Valiūnas, J. Venckus. Nau
joji taryba susirinks posėdžio 
rugsėjo mėn. pradžioje Huėt- 
tenfelde.

— Amerikos lietuvių orga 
nizacijų kongresas,' kaip pa
aiškėjo ALT suvažiavime, nu 
matytas sušaukti 1963 metais.

— Žiniomis iš Lietuvos mi
rė buv. prezidento žmona 
Ona Stulginskienė Matulaity, 
tė. Ėjo 70 sius metus.

««eKKWKMKRMKKKMKnnnKUnMlKMK»

- bEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS. PA 
REMKiTE JAUNIMO NAM^ 
STATYBĄ.

sius. 1940 m birželio mėn. 15 
d. bolševikams Lietuvą oku
pavus, konkor a as su Vati
kanu buvo nutrauktas ir nuo 
cijus arkiv. L. * entoso išvy
ko, prieš tai šv. Trejybės 
bažnyčioje Kaune graudžiai 
atsisveikinęs su didele tikin
čiųjų minia. Lyg tarytum lik! 
mo persekiojamas arkiv. Cen 
toso 1954 metais buvo paskir 
tas nuncijumi į Kubą. Čia 
pergyveno kitą komunistų įsi 
galėjimą.

«T. Aidai*

galimybės platesniam organi 
zacijų dalyvavimui ALT dar 
be Taip pat praplėstas vyk 
domasis organas - valdyba. 
Ateityje ALT’e galės dalyvau 
ti ir tokios organizacijos, ku 
rios iki šiol ALI 'e nedalyva
vo, jei ALT valdybos 2/3 bal
sų bus priimtos.

Naująją ALT valdybą suda 
ro: E. Bartkus, T. Blinstrubas 
P. Dargis, dr. K. Draugelis, 
dr. P Grigaitis, A Rudi*, dr. 
V Šimaitis, L. Šimutis. L. 
Talalas, M. Vaidyla. Vienuo- . 
liktoji vieta kol kas dar tuš
čia valdyba išsirinks prezi
diumą

Buvo priimta eilė rezoliuci 
jų. Tarp kitų: Padėka ir svei 
kinimas prezidentui Ktnnedy 
ir užs. reik min. Rusk; rezo 
liu ija dėl Amerikos lietuvių 
vieningos politikos ir solida 
rumo; sveikinimas VLIKui ir 
kvietimas kitoms organizaci
joms įsijungti į Lietuvos va 
davimo darbą, rezoliucija, 
smerkianti bendradarbiavimą 
su okupantais, padėka ALT 
vadovybei už nuveiktus dar
bus ir dar kelios rekomenda 
cijos.
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Kas Vertas Laimėti Kova?
Dvi dešimtis metų D, Hyde 

buvo uolus komunistas Angli
joje. Per eilę metų redagavo 
komunistų dienraštį. Bet, Die
vo malonei veikiant, jis su
prato savo klaidą, metė ir ta 
po katalikas su vi* a šeima.

Tai ne viskas Radęs tiesą 
ir laimę Katalikų Bažnyčioje 
jis neužmiršo daugybės kitų 
komunistų. besiaukojančių 
klaidingoms pažiūroms platin 
ti ir rengiančių žmonijai ver
gijos pančius Nuo atsiverti
mo dienos iki dabar jis ne
rimsta, keliauja per visą pa
saulį, aiškindamas komuniz 
mo melagingumą ir pavojin 
gumą. Vien praėjusiais metais 
jis sukorė pusantro šimto 
tūkstančių mylių, bekeliauda
mas.

Ir to jam negana. Filipinvo 
se ir kituose pietryčių Azijos 
kraštuose jis laisva valia įsi 
prašo sėdėti kalėjimuose su 
kalinamais komunistais Ka
lėdamas. jis veda su jais p - 
šnekėsius ir bando laimėti 
Kristų . Šitaip ne vienam ko- 
munistui atvėrė akis

Žinoma, ne visi pasiduoda 
tiesai. Komunistų tarpe yra 
didelių idealistų, užsidegėlių, 
kurie jokiu būdu nejsileidžia 
į kalbas apie komunizmo me 
lagingumą, Jiems komunizmas 
atrodo naujųjų laikų žmo i jos 
išganytoj iŠ.

Viename kalėjime Douglas 
Hyde atrado 22 metų komu
nistą, sunkiai sergantį džio
va Plačiai išsikalbėjus, tas 
jaunas vyrukas pasakė: «Jei 
kurią dieną nustočiau būti 
aktyvus (veiklus) komunistas 

tai aš nebebūčiau joks k imu 
nistas. Bet aš geriau miksiu, 
o nebūsiu išdavikas to, į ką 
aš tikiu». Ir mūsų uolusis 
apaštalas Hyde sako: «Mes 
nesame verti laimėti kovos 
su komunizmu, jei negalim 
pastatyti kovon tokio kalibro 
vyrų».

Komunistai atsižymi atsida 
vimu komunizmui platinti. 
Tam jie nesigaili nė laiko, nė 
sveikatos, nė pinigų; nesibai 
do nė kalėjimų Todėl nėr ko 
stebėtis, kad jiems sekasi lai 
mėti vieną kraštą po kito

Buvo laikai, kai katalikų 
tikėjimas sklido pasaulyje, 
kaip ugnis pavėjui sausose 
pievose Pirmųjų trijų šimt
mečių krikščionys buvo giliai 
persiėmę Kristaus paskelbto 
mis tiesomis, susižavėję jo 
gerumu ir laimingo amžinojo 
gyvenimo užtikrinimu, ir ta 
linksni? naujiena dalijosi su 
visa s, su kuo tik susitiko Pir 
mieji kril ščb nys suprato Iš
ganytojo artimo meilės įsaky
mą ir taip labai mylėjo viens 
kitą, kad net pagonys buvo 
priveist stebėtis: «Žiūrėkite 
kaip jie viens kitą myli!» Jie 
tvirtai tikėjo kad žmogui yra 
verta geriau mirti negu ne 
krikščioniškai gyventi Jų 
mirtis ir kraujas laimėjo ki
tus tūkstančius Kristui.

Douglas Hyde dar prideda: 
«Kiekvienas komunistas yra 
komunizmo apsėstas Ką jis 
bedarytų ar besvarstytų, visa 
da pirmasis jokląusimas yra: 
kaip į ta žiūri komunizmas, 
kaip jis įsako elgtis, ką da 
ryti šiuo atveju.

(B. D.)

São Paulo Moksleiviu Ateitininku Kuopos
Rugsėjo Mėnesio Programa

Mielas Ateitininke,
Pradedant šiuo mėnesiu bau 

dysime tave painformuoti apie 
visus valdybos sumanymus ir 
planus Šiuo tikslu parengė
me programą rugsėjo mėne
siui

(Atsižvelgiant į tai, kad ker 
mošius dar bus visą rugsėjo 
mėnesį, į programą neįtraukė 
me tokių dalykų kurie nūs 
kriaustų paskirti osius kermo 
šiuje dirbti nar us)

RUGSĖJO 2 D. (SEKMA
DIĖNIS.

9 vai (Kaip ir kiekvieną 
sekmadienį) Šv MIŠIOS. (Pri 
mename, kad iki nebus naujo 
valdybos patvarkymo renka
mės į pirmuosius suolus epis 
tolo pusėje, bet nelipame ant 
viškų, kaip seniau daryda 
vome)

10 vai Ateitininkų choro 
repeticija

11 vai. Lietuvių kalbos pa
moka ( isi nariai kviečiami 
pamokose dalyvauti Pamo 
kos vyks kas sekmadienį. Pa 
mokų metu bus išaiškinti nau 
jų dainų ir giesmių žodžiai 
Kartu skaity ime < Ateitį», 
«Mūsų Lie uvą» ir t.t)

Popiečio metu «Vyiies» krep 
š:nio rungtynės, (laitas ir v>e 
ta bus paskelbta vėliau )

Kadangi dauguma «Vyties» 
žaidėjų yra ateitininkai, jie 
kviečia visus ateitininkus pa
remti juos «assistindo» jų h - 
Šimus. iri

RUGS. 7 (NEDARBO- DIENA)
12 vai išvyka į «Parque 

Ago a Branca». Visi norintieji 
vykti renkasi prieš bažnyčią 
12 vai. punktualiai.

RUGS. 9 D. (SEKMADIENIS)

9 vai. Šv. Mišios. 10 vai. 
Choro reptticija 11 vai Lie
tuvių kalbos pamoka, 19 30 
vai. iškeltų klausimų nagrinė 
jimas ir diskusijos. (Šį kartą 
bus svarstomi religiniai Jūsų 
pačiu kelti klausimai (Pašne 
kesiui vadovaus kuopos dva 
sios vadas Dėdė Juozas)

RUGS 15 D (ŠEŠTADIENIS)

18 vai. Tautinių šokių repe 
ticija Prašomi atvykti visi 
ateitininkai, kurie nori daly 
vauti tautinių šokių grupėje. 
P Julius Guiga mokys nau
jus šokius ir kartu pakartos 
seniau išmoktuosius

RUGS. 16 D (SEKMADIENI)

9 vai Šv. Mišios 10 vai. 
Mėnesinis susirinkimas Susi
rinkime kalbės Irena Šimooy 
tė (Pilne nė su irinkin o pro- 
giama bus paskelbta vėliau)

17,30 vai (kaip kiekvieną 
trečiąjį mėnesio sekmadienį) 
«Mis a da Juventude» visi 
ateitin nkai kviečiami daly
vauti
RUGS. 23 D (SEKMADIENIS)

9 vai. Pamaldos 10 vai, 
Choro repeticija 11 vai Lie 
tuvių kalbos pamoka. 15 vai. 
«Žibučių popietis» (Baile das 
Violetas). (Vaikinai pasirūpins 
Coca Cola, mergaitės vai 
siais ) Dalyvauti galės tik na 

riai apsimokėję šių metų naj 
rio mokestį ir «Ateities» pre
numeratą.)

RUGS. 29 D (ŠEŠTADIENIS)

19 vai. paskaita ir diskusi
jos apie Brazilijos politinę 
sąrangą. (Ar tu žinai, kas y» a 
parlamentarizmas? Kokias pa 
reigas eina senatoriai? Kiek 
deputatų gali rinkti kiekvie
na valstybė ir 11 jei ne, ir 
jeigu turi kitų klausimų apie 
politiką, būtinai ateik į šią 
paskaitą (Paskaitininkas jau 
numatytas, bet kadangi ne
buvo suskubta su juo susi
siekti. tai jo vardas bus pas
kelbtas vėliau) ’

RUGS. 30 D. (SEKMADIENIS)

9 vai šv Mišios 10 vai. 
Choro repeticija 11 vi Lie
tuvių kalbos pamoka.

Daba , mielas drauve atei
tininke, p imk žirklutes, išsi- 
kirpk šią programą, pasika
bink ją pi i? sav » kak n o 
riaus ir nepamiršk ak. 
tyviai dalyvauti visuose pa
rengimuose

VALDYBA.

Praėjusį sekmadienį per 
9 vai šv Mišias priėmė Pir
mąją Komuniją Petras ir Jo
nas Tamaliūnai. Ateitininkai 
savo draugus pagerbė suor 
ganizuodami šia proga kavų 
tę, kurios metu buvo sugiedo 
ta ilgiausių metų ir įteikta 
atsiminimui kuklius dovanė
lės. Jaunuolius Pirmajai Ko
munijai parengė kun, J. Šeš
kevičius.

APIE GRĮŽUSiUS . . .
(pabaiga iš 2 pusi) 

pondentas leidžia kalbėti ne 
A. Tamaliūnui, ką tik iš ten 
grįžusiam, bet rėžia pa s tai, 
ką išmoko iš propagandos la 
pelių.

Pats Tamaliūno grįžimas 
liudija, kad pasunkėjęs Brazi 
lijos gyvenimas dar yra daug 
geresnis «už kasdien gerėjau 
tį» komunistiškąjį. Ir jeigu 
Tanraliūnas būtų patyręs, kad 
jis «diena iš dienos gerėja», 
regis dar būtų truputį palau
kęs su grįžimu.

Toliau «A.J.» sako, «kad ta 
rybinė vyriausybė ne tik ne
trukdė išVažiuoti į laisvą pa
saulį, bet dar padėjo. Jau 
vien ta žinute, kad kažkas 
atvažiavo'iš Tarybų Lietuvos 
sumalė į miltus argumentus,; 
kad iš ten kelio atgal nėra, 
kad nepatenkintus sulikviduo 
ja arba į Sibirą išsiunčia, kad 

per geležinę uždangą laisvo 
pasaulio nematysi ir 1.1.»

Džiaugtumės ir mes, jei tai 
būtų tiesa Gaila, bet Tama 
liūnų šeimos atvykimas yra 
tik mažytė laiminga išimtis. 
O žiauri tikrovė, kad iš ten 
kelio atgal į laisvą pasaulį 
nėra, egzistuoja ir toliau. Juk 
šimtai iš Brazilijos į okupuo
tą Lietuvą nuvykusių šeimų 
tuoj po savo nuvykimo pra
dėjo artimiesiems rašyti grau 
džius laiškus, apgailėti savo 
neišmintingą žygį, išsiprašė 
padaryti «šamadas» ir pra 
dėjo rūpintis gauti leidimą 
grįžimui, bet deja iki šiol vis 
laukia ir viliasi prieš viltį. 
Jau vien Tamaliūnams sugrį
žus atėjo į «Mūsų Lietuvos» 
redakciją visa eilė žmonių: 
klausinėti kur jie gyvena. 
Atėjusieji pasakoja, kad į Lie 
tuvą nuvykę giminės (jei ne
bijotume jiems pakenkti, ga

lėtume išvardyti jų visą eilę) 
prašo sujieškoti Tamaliūnus 
ir išklausinėti kaip jie darė, 
kad gavo leidimą išvažiuoti 
ir jiems parašyti, nes jie pra
šą ir negauną leidimo išvyk
ti Jei valdžia padeda šiems 
vargšams žmonėms sugrįžti 
atgal, kodėl nepamoko, kaip 
reikia to leidimo maldautu 
Įsitikinimui, ar yra kelias pro 
geležinę uždangą į laisvą pa 
šaulį, užtenka tik nuvykti į 
Berlyną ir pamatyti tą gėdos 
sieną, kurią rusai komunistai 
pastatė, kad atskirtų rytų Ber 
lyną nuo laisvojo pasaulio. 
Spygliuotos įelektrintos vie7; 
los, sargybiniai šunys ir iki 
dantų ginkluotos sargybos y 
ra tos «laisvės» liūdinidkai. 
Jie įtikins ir užkietėjusį ko
munistą .

Straipsnis baigiamas pa 
graudenimu: «Sunkus, ai Sun 
kus tau bus gyvenimas Brazi 

lijoj, gerbiamas tautieti Ta- 
maliūnai. Fašistiniai «laisvin- 
tojai* dar nekartą pavartos 
šantažo priemones, kad sukir 
šinti tave su tėvynę mylin
čiais lietuviais»

«Mūsų Lietuva» ne tik ne
nusivylė Tąmaliūnų šeimos 
grįžimų, bet mioširdžiai dž au 
giasi,Jkad dar keletą tautie
čių išsigelbėjo iš vergijos, 
Mes nuoširdžiai trokštame 
kad sugrįžtų nė tik visi tie, 
kurie ten nuvyko ir to sugrį
žimo ilgisi, kaip šviesaus Ve 
lykų ryto, bėt taip pat norime/ 
kad visi mūsų ' broliai lietu
viai užsikrėtę komunizmu taip 
tūrėtų progos į ten nuvykti, 
pažinti Komunizmo sukurtą 
«rojų»•• ir pajusti; kokia laimė; 
bent svajoti, kad vis kada 
nors gal gausiu leidimą grįž 
ti atgal į kraštą-iš kūno at
vykau... . ';L. ■:! -i.

Bereikalo «A.J.» būkštauja, 

kad Tamaliūnui bus sunku 
susikalbėti su savo tautai lais 
vės trokštančiais lietuviais. 
Visi, kurie turėjo pro
gos pažinti komunizmą iš ar 
ti susikalba nesunkiai Todėl 
ir sugrįžusieji Tamaliūnai ra 
do iš patrijotų lietuvių pusės 
ne šantažą, bet atvirą širdį 
ir draugiškumą. Nebuvo jiems 
sunku susikalbėti su kitaisl 
Pats jauniausias šeimos atža 
lynas greitai rado kelią į lie 
tuvišką mokyklą, vyresnieji į 
chorą, į tautinių šokių grupę 
ir bendrai į jaunimo tarpą.
Tik jau nei Tamaliūnai,nei nie 
kas kitas kas patyrė ant savo 
kailio komunistinio «rojaus» 
nevadins (kaip tikisi «A J »). 
lietuvių komunistų tėvynę, 
mylinčiais lietuviais, tik gai 
lėsis ju ka p paklydusių arba 
smerks juos, kaip tėvynę .iŠ-,', 
davusius ir tarnaujančius svo ; 
tintiems pave gėjams rusams
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..FABRICA DE MALHAS
. .i • • - ■’

Petras Šukys
ganiina.meųiškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau- ■ 

jagiipįąms ir kit.
Rua Jūndiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R
?: Ibitirama ir Av. Zelina).

• - ; ■1 - f. . i - ■ .

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Raštinė;
R. 15 de Novembro, 244
4o - Sala 7 - T ei. 37-0324

no 14,00 iki 18;00 vai.
Lietuvi

Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
'kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO’ NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS 
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS 
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/101)102 Rua Coelho Neto 281 ,

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudentę

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

& CIA. LTDA.

Esczitóxio Contábil Vila Zolina S/C Lida.
tREGISTRÀDO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO8É DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

PRANAS
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A >

Rio de Janeiro
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Minicipio de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

31

KIRP'MO i SIUVIMO MOKYKLA
«>«>

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

IPAVIIILONIIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta] 4118 - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
---- — Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

'.EXÇRITORIC CONTÁBIL

- J- ■ •- /• ■ I

Irmãos Nascimento
RES. O.K.C. >P. Hr» 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarkė dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v Zelina, 831 — Vila Zelina —• Tel. 83-7140 - S. Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIŲS .

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: u
Bom Retire, 10 yąl. 
Utinga 18,00 vai., : ■■ ’lt
Trečią: t į t-

Agua Rasa 8 vai?, 
Moinho Velho 11 vai.,/ 
Lapa 16 vai., c 1
Ketvirtą: . „
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį: 
Vila Anastaciooe‘8 vau,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki. 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki ii 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIŠnuo

• 20.15 vai. iki 20,45 vai.,

SIUVĖJAS
PU' ILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua inhagapi, 47 - V Zelinã 
(prasideda iš Av Zelina, 595)

••■Hl

-•Illi .if

ziEhii- TEl/AI ATSTOVAI G A RS I OI O? V A N D EN S LINDOYÀ

1KHÀCL CAKKIKKI™.
inioyi mm yr? •di žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
^■BaRBKE*
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— 26 dieną rugpiūčio įvy
ko Moksleivių Ateitininkų vai 
dybos, dalyvaujant «Vyties» 
(atstovams ir kviestiniams na
riams, posėdis. Buvo aptartas 
netolimos ateities darbo pla
nas.

— Ateitininkų barakuose šį 
šeštadienįir sekmadienį dirbs: 
Lucija Jodelytė, Irena ir Ju
lija Jurgelevičiūtės, Aloyzas 
ir Paulius Faria, Paulius Med 
zvega ir Paulius Rakauskas.

— KERMOŠIUS pajamų da
vė 18 ir 19 dienomis 89 500 
kruzeirų, 25 ir 26 dienomis 
69 530 kruzeirų.

PRANEŠIMAS

Lietuvių frąjungos Brazili
joj Valdyba praneša, kad rug 
sėjo mėn 16 d. 3 vai po pie
tų įvyks visuotinis visų Są
jungos narių susirinkimas Vi
la Belą mokykloje Visų narių 
dalyvavimas būtinas * inėtu 
laiku nes'isirinkuo kvorumui, 
praėjus pusvalandžiui skelbia 
mas antras susirinkimas ir 
bus teisėtos nežiūrint, kiek 
narių dalyvautų.

— IGNAS PEŠKAITIS, gyv. 
Quinta das Paineiras, mirė 
pu ilgokos ligos, 25 d. rug
pjūčio. Velionis buvo 58 m. 
amžiaus, kilęs iš Ežerėnų aps 
kr ties. Brazilijon atvyko 1927 
m. Dirbo Antarktikoje kaipo 
staliorius

Nuliūdime paliko Eleną Peš 
kaitienę ir daug draugų.

Septintos dienos mišios eg 
zekvijos buvo atlaikytos už 
jo sielą 31 d rugpjūčio vila 
Zelinoje ir taip diena iš dienos 
senos imigracijos eilės retėja.

LIETUVIS ADVOKATAS
* Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o And or Res : R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

< PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose: 

; v *VILLA "LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78 00.14) 

r ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią4anlinką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo^laiko’būtų 
, susitarta iš anksto.

; j- KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
_______ , 't - ___________________________

- VINCENTAS LUKJENS 
kas mirė 27 d. rugpjūčio. Vė 
lionis buvo 64 m. amžiaus, ki 
lęs iš Vilniaus apylinkės Nu
liūdime paliko žmoną Geno
vaitę, posūnį Albiną Kaspera 
vičių.

Septintos dienos mišios eg 
zekvijos bus 3 d. rugsėjo, pir 
madienį, 8,30 vai. Vila Želi- 
dos parapijos bažnyčioje Gi 
mines ir draugus velionies 
šeima kviečia atvykti pasi
melsti.

- Už A A. VYTAUTĄ LO 
SINSKĄ trisdešimtos dienos 
mišios bus rugsėjo 3 d. 7 vai. 
Vila Zelinoje.

— Už A. A. ONĄTUMĖN1E 
NĘ, metinės švi Mišios bus 8 
d rugsėjo 7 3u vai. Vila Želi 
noje. Juozas Tumėnas gimi 
nes ir pažįstamus kviečia at 
vykti į pamaldas.

— laiškai: J Dobrovols
kiui, A. Gudavičienei, 11 Kru 
zei, K Rakauskui, I. Skurke- 
vičiūtei. J Novitski. P. Žar- 
kauskui, Ernestui Petraičiui, 
J. Stankevičiui, A. Kairiui, A. 
Vinkšnaitytei, A. Lazdauskui, 
W. Urbanavič’Li, J Satkūnai- 
tei, A Pumputienei, v. Vaikš 
norai, Gr. Valeikaite.

BRANGUS TAUTIETI. AI SI 
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK. KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

«M L.» prenumeratoriai rė 
mėjai: .Povilas Riauba 1 500 
cr. Aleksas Jodis 1.000 cr

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

MIRĖ RUSŲ VYSK. 
MELETJEV

Briusely, eidamas 82 metus 
pasimirė vysk. Povilas Melet 
jevas. Gimęs ir augęs šiau 
rėš Rusijoj vėliau tapęs rusų 
vienuoliu misijonierium. Ko 
munistai jį suėmė ir įvairino 
se kalėjimuose Arkangelske, 
Karagandoj ir kitus kankino 
per 12 metų. Antrojo karo me 
tu jis slaptai buvo pašventin
tas rusų ortodoksų vyskupu 
Padsekė laimingai ištrūkti iš 
Rusijos kalėjimų ir patekti 
Vokietijon. Čia vysk. Meletje 
vas susipažino su Katalikų 
Bažnyčia, įsigilino į Kristaus 
žodžius, kad turi būti viena 
avidė ir vi nas ganytojas ir 
1946 metais Romoje-'pripaži
no popiežiaus autoritetą, tap 
damas kataliku.

BOLŠEVIKAI IR NENORĖDA
MI VIENIJA BAŽNYČIAS

Nėra to blogo, kad neišeitų
i gera. Liuteronu vyskupas
Otto Dibelius, lankydamasis 
Austr jos sostinėje ' ienoj štai 
ką pranešė apie 1 uteronų ir 
katalikų sugyvenimą Rytų Vo 
kieti jo j:

«Jokiame kitame krašte nė 
ra tokių nuoširdžių s ntykių 
tarp Romos katalikų ir even- 
gelikų bažnyčių, kaip Sovie 
tų zonoje Vokietijoje Mes sė 
dime tame pačiame laive ir 
kovojame su ta pačia komu
nistų n apykanta kiekvienam 
kuris kitaip galvoja, regu ko 
munistai.»

Teks liuteronų vyskupo pa
reiškimas yra labai svarbus 
įrodymas, kaip nesulaikomai 
artinasi visų krikščioniškų 
bažnyčių susi vieni jin as prieš 
bendrąjį tikėjimo priešą — ko 
munizmą Dabar visu mintys 
linksta j besiartinantį vysku 
pų suvaži vimą spalio 11 d 
Romoje Mes. katalikai ture 
tume dangau melstis kad 
Šventoji Dvasia apšviestų vi 
sų bažnyčių vadų protus ir 
uždeg’ų širdis, kad greičiau 
įvyktų visų krikščioniškų re 
ligi jų vienybė.

— Šiuo laiku seniausias 
kardinolas yra Pranciškus M o

Visiems linkime laimingos kelionės Bet kartais 
visaip atsitinka., tenka sulamdyti automobilis, ar moto 
ras sustoja veikęs Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA V INA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo 
Fone: 93 4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, Í495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis. ...
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo Fone: 63-5975.

»♦ ♦ » »» <0» ♦» Of»-»» 0* «»» -♦» •»» <o»

Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação dos Drofissionais 
de Imprensa de São Paulo - APISP

LIETUVOS NÍ\C1ONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

ADAMO KOZAKEVIG
(ADOMAS KOZAKEVIČIUS)

Candidato na Chapa P. T. N.

rano, dirbąs Vatikano admi 
nistracijvje. Jis yra baigę- 
90 metų ir kilęs iš Neapolio 
(Italijoj) miesto.

MAŽYTĖ SALELĖ

Pacifiko Vandenyne esanti 
Nairu salelė, kurią globoja 
Jungtinės lautos ir jos gy 
ventojų tik.2 tūkstančiai ir 4 
šimtai. Tos salos vadas Dera 
burt paprašė, kad Jungtinės 
i autos šute ktų jo vadovau 
jamai salai visišką n^priklau 
somybę

Tuo tarpu Pabaltijos šalys 
su milijonais gyventoju nuo 
lat ir nuo b t prašo ir reika 
lauja nepriklausomybės, bet 
jų balsas dar iki šiol tik ty 
ruošė šauki utis!

BALTOSIOS SKRUZDĖS

Laikraščiai praneša, kad 
Egipte baltosios skruzdės taip 

užplūdo 5 Beheiro provinci
jas, kad po trumpo la ko liko 
lyg dykynė, nes skruzdės 
ė jo,, lyg šarančiai, viską nai- 
k ndamos 4 vaikąj buvo 
skruzdžių mirtinai sugraužtu

AR GIRDĖJAI?

kad Amerikoje gaminamas 
specialus audeklas, kuris vei
kiamas t mperatūros keičia 
savu spal ą Vasarą jis būna 
šviesus, žiemą ir naktimis 
jis įgauna tamsią spalvą.

— Australijos katalikų skai 
čius labai auga. Ke.virtą visų 
Australijos gyventojų dalį jau 
sudaro ka alikai. Neseni dar 
laikai, kad Australijoj katali
kų buvo labai mažas skai 
čius Dabar jau yra milijonas 
ir 750 tūkstančių. Kunigų esą 
ma 3 372, broliukai pasiekė 
2 050 skaičių seselės vienuo 
lės sudaro net 13 094 pasiau
kojusių Dievo tarnybai būrį.

SKAUDI NELAIMĖ

Ukrainos katalikų bažny- 
čios Australijoj generalinis vi 
karas prelatas P Diačyšyn 
žuvo, kai jį pervažoje ties 
Gundais užkabino traukinys 
ir su automobiliu vilko 20® 
pėdų.

Panaši nelaimė ' ištiko ir ’ 
mūsų lietuvį pr-anciškoną “Var 
pelio” redaktorių šių metų 
geg 17 d, kai jis motociklu 
JAV-se važiavo, grįždamas 
namo į Kennebunkportą, Už
važiavęs sunkvežimis Modes
tą Stepaitį, O.F. M. pačiame 
gyvenimo pajėgume (gimęs 
1916 m.) mirtinai sutriuškino

— Keturi broliai kunigai 
ir viena sesuo vienuolė da 
lyvavo savo tėvų Walter ir 
Julia McCarty auksiüiame ve 
dybų jubilejuje ir padėkos 
Mišios buvo a našautos Čika 
goj šv> Bartolomejauėj bažny, : 
čioje, taip praneša «D-raugast 
šių metų birž. 19 d., ...A ■ ■ v

6


	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00037
	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00038
	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00039
	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00040
	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00041
	1962-nr33-MUSU-LIETUVA-00042

