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ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 

naujas São Paulo gubernatorius

Brazilijoje ; rinkimai, kaip 
futbolo žaidimas, neturi logi
kos. Ypač praėjusio sekma
dienio rinkimai buvo tikra 
staigmena Sprendžiant iš pro 
pagandos, spaudos, politinių 
partijų skaičius pasižadėjusių 
remti opozicijos kandidatą, 
turint dėmesy jo iš anksto 
paruoštus planus visiems ke 
turiems metams, José Bonifa 
cio Coutinho Nogueira turėjo 
rinkimus laimėti. Bet rinkimų 
daviniai ką kita parodė Lai 
mėjo t s kandidatas, kurio 
pergale net nemaža jo karš 
tų šalininkų abejoje.

Dauguma buvo Įsitikinę, kad 
rinkimų laimė nusišypsos Jo 
sė Bonifacio, arba Janio Qua 
droš Bet Adhemar de Barros 
buvo ki os nuomonės. Jis sa
kė ir rašė kad Janio Quadros 
kelią į Campos liseos tik jis 
gali užkirsti Taip ir atsitiko. 
Adhemar de Barros laimėjo. 
Yra eilė J B. pralaimėjimo 
priežasčių, Į kuriai jo propa
gandist i nors avo metu bu
vo nurodyta, nekreipė dė
mesio

Pirma nepasisekimo prie 
žastis, tai pačio J B. asmens 

z nepopuliarumas. Jam trūko na 
turalios infiltracijos į liaudį. 
Masėms jis buvo svetimas sa 
vo laikysena ir kalba.

Nor propagandai daug pi
nigų išmėtė, bet pats propa 
gandos aparatas buvo blogai 
suorganizuotas, ypač Sáo Pau 
lo priemiesčiuose, kūr ir pats 
kandidatas beveik nepasiro
dė O kaikur jo propagandis
tai dirbo Janio Quadros nau
dai.

Trečia priežastis, tai ry
žiai, pupelės, kurių São Pau 
lo estade neturėjo trūkti. Gu-

— VENEZUELOJE tebesikar 
tojant terorizmo veiksmams 
vyriausybė suspendavo kons 
titucines laisves ir paskelbė 
apgulos stovį krašte. Teroriz 
mo veiksmus vykdo komunis 
tinis elementas.

— ARGENTINOS naujas už 
sienio reikalų ministeris Car 
los Muniz pareiškė kad sub 
versyvinė Kub s politika ke 
lia didelio susirūpinimo visa
me Amerikos kontinente Ar 
gentina ištikimai pildys visus 
tarptautinius pasižadėjimus 
ginti Amerikos žemyną nuo 
bet kokio užpuolimo ir rea
guos prieš faktus, kurie gali 
sudaryti pavojų saugumui ir 
taikai.

bernatorius galėjo pinigų iš 
iždo paimti ryžiams užpirkti, 
kurie vėliau, prekes parda
vus būt iždan grįžę. Provin
cijos gyventojai ūkininkai 
skundžiasi, kad gubernatūra 
nepasirūpino laiku pristatyti 
sėklos ir trąšų.

Vidutinė valdininkų klasė 
nusiskundžia gubernatoriaus 
Carvalho Pinto šykštumu. Ke
lius tiesia, mokyklas, sande 
liūs stato, bet permaža dėme 
šio kreipė į žmogų. Šiandien 
valdininko pragyv nimàs yra 
sunkesnis negu eilinio darbi
ninko. Tarp kitų darbu ir rei 
kalų žmogus valdininkas yra 
užmirštas (

Už Janio Quadros t andida- 
tūrą bla via u galvo jantieji, 
turint dėmesy jo iš preziden
tūros atsistatyd nimo istoriją, 
jo nepastovumą, stoką pu 
siausviros. jo dideles simpati 
jas Kubai ir kitiems komunis 
tiniams kraštams oebai^W.’ 
Jų balsai a iteko arba J B ar 
ba Adhemar de Barros.

Kaip administruos naujas 
gubernatorius estadą pama
tysime Tačiau viena yra ti
kra, kad jis lietuviams yra 
daug palankesnis negu Janio 
Quad os. kuris antrą prezi
dentavimo dieną sulikvidavo 
Pabaltijo d ploma ines atsto
vybes Jis yra liberalus žmo
gus, joks fanatikas naciona
listas, privačios iniciatyvos 
šalininkas

Adhemar de Barros jau tu
ri savo istoriją. Jo adminis
tracinius gabumus rodo Via 
Anchieta, Via Anhanguera, vi 
sa eilė pastatytų ligoninių 
Paulistai neapsiriko Estado 
likimą patikėjo didelio paty
rimo administratoriui. Jis jų 
neapvils.

Argentina negali būti abe
jinga kovai, kurią veda Ame 
rika ir kitos laisvos valsty
bės, gindamos tokią gyveni
mo tvarką, kokia mes naudo
jamės.

— POPIEŽIAUS atstovas 
rugsėjo mėn 28 d. buvo nu
vykęs Maskvon painformuoti 
ortodoksų (cizmatikų) bažny 
čios atstovus apie būsimą vi
suotinį katalikų bažnyčios su 
sirinkimą ir pakviesti jame 
dalyvauti. Vatikano atstovas 
buvo apsistojęs netoli Mask 
vos, Zagorsk mieste, kur yra 
ortodoksų bažnyčios centras. 
Sov etų Rusijoje išbuvo ligi 
2 d. spaliaus mėn. Buvo su
sitikęs su visa eile ortodok-

JAV as ronautas WALTER M SCH1KRA, milijonams 
žmonių tebint per televiziją, jų tarpe 17 Europos kraštų — 
sėkmingai šešis kartus apskrido aplink žemę. Anot astro
nauto. dar dvylika kartų būt galėjęs apskristi. Dalyvavo Ko
rėjos. kare, buvo skraidymo instruktoriumi, yra išskraidęs 
sprausminiais lėktuvais virš dviejų tūkstančių valandų. Gimė 
1923 m., arti New Yorko. Studijavo Anapolyje karo laivyno 
akadt mijoje.

sų v«dų Su pačiu metropoli
tu Aleksu Buevskiu, ortodok 
sų bažnyčios vadu, neteko su 
sitikti Jis tuo metu buvo iš
vykęs iš Maskvos. Tikimasi, 
kad ir Rusijos ortodoksai at
siųs Romon savo stebėtojus, 
žinoma, jei Kruščiovas leis...

— MASKVOJE komunistų 
partijos centro komitetas lap 
kričio mėn, 19 d šaukia par
tijos centralinio komiteto su
sirinkimą, Daugiausia dėme 
šio bus kreipiama į žemes 
ūkio pagerinimo ir planavimo 
reikalus. Jau kuris laikas 
Kremlius ieško būdų skat nti 
dabininkų iniciatyvą Komu 
nibtai norėtų suderinti kapita 
lizmo gamybos priemones su 
komunistine tvarka Bet tai 
sunkiai įmanoma Bet iš kitos 
pusės mato, kad pasilikti da
bartinėje padėtyje neįmano
ma Sunkiai išsprendžiamos 
problemos laukia komunistų 
partijos susirinkimo

— ROMOJE spaliaus m. 11 
d, pradėtas visuotinis Katali
kų Bažnyčios susirinkimas, 
kuriame dalyvauja vyskupai 
iš v sų kontinentų bei tautų. 
Iš Lenkijos atvyko 15 vysku
pų iš Lietuvos turėjo atvyk
ti, kaip buvo pranešta, kan. 
P Stankevičius, Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų adminis
tratorius, kan. Bakšys — Kai 
šiadorių vyskupijos kapitula 
rinis vikaras ir Kauno kunigų 

sem’narijos profesorius, kun 
Kriščiūnas, kuris nesenai Ro
moje studijas baigė Iš Brazi 
lijos nuvyko apie 150 vysku
pų. Šiuo susirinkimu ne vien 
katalikai yra susidomėję Da 
lyvaus nemaža ir kitų krikš
čionių religijų, kaipo stebėto 
jai, atstovai Šis susirinkimas 
atidarys kelią krikščioniškų 
religijų jeigu jau ne susivie
nijimui, tai bent suartėjimui.

— RUSIJA iš Brazilijos 
pirktą kavą (200 tūksttnčių 
maišų) nepaleido rinkon, bet 
supylė į medines dėžes. Gali 
mas daiktas, kad brazilišką 
kavą kur nors kitur parduos 
ir tuo būdu darys Brazilijai 
konkurenciją. Rusai už kavą 
pinigų nemokėjo, bet išmainė 
ant naftos, kuri jau baigia ga 
dinti Brazilijos refinarijų ma
šinas.

— SUSIDOMĖJIMAS RINKI 
MAIS visuose estaduose la 
bai didelis. Gal būt daugiau 
šia dėmesio kreipia į São Pau 
lo estadą, kur leoktyniuoja 
Adhemar de Barros su Janio 
Quadros. Jau tikra, kad sena 
torius Auro Soares de Moura 
Andrade bus perrinktas. Vi 
sus konkurentus toli paliko 
Taip pat atrodo bus perrink
ta ir Lino de Matos. Vargu 
Queiroz Filho jį pralenks. Iš 
lietuviams pažįstamų bus iš
rinkti: ANDRĖ FRANCO MON 
TORO federaliniu deputatu,

JUOZAS IR IZABELĖ'SELIO- 
KAI IŠLEIDŽIA Šį «MUSŲ 

LIETUVOS» NUMERĮ.

Seliokai atvyko iš Lietuvos. 
Juozas 1936, o Izabelė 1938 
metais ir čia Brazilijoj susiti
kę 1938 m. sukūrė gražią lie 
tnvišką šeimą. Turi du vai
kus — sūnų Albiną ir dukre
lę Elenutę Abu vaikai yra la 
bai uolūs ateitininkai.

Visi Seliokai darbuojasi. Tė 
vas privačiai, gi sūnus Forde 
gavo gerą ir pelningą vietą, 
tik Elenutė dar eina mokslus 
komercinėj gim'nazijoj. ,

Seliokienė Izabelė yra la
bai gabi artistė — teatro lo
šėja Ji yra taip pat uoli Lie
tuvių Moterų Dr jos pirmi 
ninkė.

Dar reikia pažymėti, kad 
Seliokų vaikai, nors gimę 
Brazilijoj, bet labai gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Tai 
pavyzdys, ka p galima puikiai 
išmokti tėvų kalbos, jei nori 
ma. Bet čia ir nuo pačių tė 
vų daug priklauso.

Seliokams labai dėkojame 
už didelę paramą «M L » lei 
dime

«M.L.» Redakcija ir
Adminis racija

MODESTO GUGLIEMI estado 
deputatu. ARNOLDO FELMA 
NO išrinkimas dar neaiškus, 
Let vii ies yra. A. Ko.ZiKEVlC 
atrodo nėra jokių perspekty
vų būti išrink u Taip pat yra- 
užtikrintas išrinkin as deputa 
tės CONCE ÇÃO DA COSTA 
NEVES, perrinkimas federal! 
nio deputato JOAO BATISTA 
RAMOS.

— RIO GRANDE DO SUL 
estade j gubernatorius atro 
do, kad Brizolos kandidatas 
neatsigriebs. Laimės opozici 
jos partijos su kandidatu Hil 
do Meneghetti. Su opozicijos 
kandidato išrinkimu, ten baig 
sis ir Brizolos diktatūra.

TELŠIŲ VYSKUPAS J. E. PE
TRAS MAŽELIS VYKSTA

ROMON

Užsienio korespondentų pra 
nešimais Telšių vyskupijos ad 
ministratorius J. E. vyskupas 
Petras Maželis ruošiasi vykti 
Romon dalyvauti visuotinia 
me Bažnyčios susirinkime. 
Lietuvių delegaciją be vysku 
po P. Maželio dar sudarytų 
pirmiau minėti kunigai: kan. 
P Stankevičius, Kauno ir Vii 
kaviškio vyskupijų adminis
tratorius, kan. Bakšys — Kai 
šiadorių vyskupijos kapitulos 
vikaras ir Kauno kunigų se 
minarijos ‘ profesorius kun, 
Kriščiūnas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Kaip Dasigydyti
Štai kaip ponia W. T. Mo 

on, kuri vadovauja Sekreto
riato Moon Mokyklai New 
Yorke, pasigydė iš ją kanki
nusios melankolijos. Ji pasa
koja :

— Prieš 5 metus buvau pa 
sinėrusi giliam skausme ir de 
jonėse. Po eilės laimingų me
tų buvau netekusi savo vyro. 
Artinantis Kalėdų šventėms, 
mano liūdesys dar labiau pa
didėjo. Niekada nebuvau vie 
na praleidusi Kalėdų Jų da
bar bijojausi Nors keletas 
priet?lių mane užsikvietė Kū- 
čioms, bet tuos kvietimus ats
tūmiau, jausdamasi negalė
sianti būti ten linksma.

Kai atėjo Kūčių diena, ken
tėjau dar labiau Išėjusi tre
čią valandą iš darbo, vaikšti
nėjau po 5-tą Avenidą, tikė 
damasi išblaškyti savo melan 
koliją Bet linksmų žmonių 
būrelių triūkšmiugi pokalbiai 
dar labiau man priminė anuos 
laiminguosius metus ir liūdi
no Jokiu būdu nenorėjau grįž 
ti į savo tuščią vienišą na
mą. Nebepajėgiau sulaikyt1 by 
pančių ašarų... Taip bevaikš
čiodama atsidūriau prie vie
nos autobusų linijos Įlipau į 
tą man nežinomos linijos au
tobusą ir važiavau; važiavau 
tol, kol konduktorius man pa 
sakė: «Ponia, tai jau paskuti
nė stotis».

Išlipau. Nepažinojau visai 
šio priemiesčio, nei jo vardo. 
Belaukdama kito autobusi. ku 
ris parvežtų mane atgal, vaikš 
Čiojau po gatvę su krautuvė
mis Beeidama pro bažnyčią, 
išgirdau grojant melodiją: 
«Šventa naktis» Įėjau Bažny 
čia buV' tuščia, išskyrus gro 
jautį vargonininką. Nepaste
bima atsisėdau suolan. Pa
puošta egiufeė mirgėjo į «airio 
mis spalvomis. Tas mirgesys, 
tyli melodija, liūdesys ir ma
no nuovargis, nes buvau ne
valgiusi nė kąsnio nuo pat 
ryto, mane migdinb. Nejučio
mis užsnūdau.

Per 14 Dienu
Kai išbudau, nebežinojau 

kur esu ir buvau labai išsi
gandusi. Prieš mane buvo du 
vaikučiai, kurie buvo atėję, 
tur būt, pasižiūrėti Kalėdų eg 
lutės. Mergaitė, rodydama pirš 
tuku į mane, sakė: «Gal būt, 
čia ją atsiuntė šv. Nikalo- 
jus 1» Vaikai irgi buvo išsigan 
dę, man išbudus. Pasakiau, 
kad nesibijotų. Pastebėjau, 
esant judu labai skurdžiai ap 
sirėdžiusiu. Paklausiau, kur 
esą jų tėvai. Jiedu atsakė: 
«Nebeturime nei, mamos, nei 
tėvelio...» Be abejo, jiedu bu 
vo daug blogesnėje padėtyje, 
negu aš. Tai vertė mane gė
dytis dėl mano liūdesio.

Aprodžiusi jiems Kalėdų eg
lutę, nusivedžiau juos į vieną 
arbatinę. Ten visi užkando 
me, ir aš jiems nupirkau py
ragaičių ir kitų dovanų Be
šnekučiuojant su jais, mano 
liūdesys kaip kokiais burtais 
išnyko. Tie našlaičiai man’su 
teikė tokią laimę ir užsimir
šimą, kurių jau nebebuvau pa 
tyrusi eilę mėnesių.

Tada supratau kokį gerą 
gyvenimą aš turėjau. Dėko
jau Dievui už visas Kalėdas, 
kurias praleidau su savo mie 
lais tėveliais. Šis pergyveni
mas man iš naujo atidengė 
būtinumą daryt kitus 
laimingais, kad pa
ti būčiau laiminga. 
Padėdama kitiems širdingai 
užjausdama kitus, išsilaisvi
nau nuo susirūpinimo, liūde
sio ir to verkšlenančio savęs 
gailėjimosi. Jauč ausi naujas 
žmogus Ir tokia buvau visais 
sekančiais metais!

Čia yra pagrindas ir stebė 
tinajam didžiojo psichiatro gy 
dytojo Alfredo Adler pareiški 
mui. Jis sakydavo savo pa
cientams melankolikams:

Jūs gab'te pasigydyti per 14 
dienų, jeigu tik seksitę šį re 
žimą: bandykite galvoti kiek 
vieną dieną, kaip padaryti 
kam nors kokį ma
lonumą. Mat, melankoli-

Maironis

SPIAUKI, DRAUGUŽI, I VISKĄ!

Spiauki. drauguži, į visa, kas žiba!
Švilpk, iki plikas esi!
Plunksnos užaugs, gal padaigos jau kybą!
Būsi, kaip mulkiai visi.

i

Ko ta jaunystė kvaila nesapnuoja!
Plėšti dirvonus plačius?
Sėdi ant knygų, rimtai prakaituoja,
Takus užsimojus naujus!

Lauk, iki išmintį visą, suprasi!
Laiko nedaugei praeis;
Šiltą pastogę ir lizdą atrasi, 
Žiovaudamas girsies svečiais.

Metais iš grašio sermėgio nutukęs,
Vargšo drovėsies namų.
Pilvą išpūtęs, cigarą užrūkęs,
Juoksies iš savo sapnų.

Persų kilimais sau butą išklojęs,
Sėdęs į kėdę minkštai,
Vaišes skaitydamas, supdinsi kojas;
Mintys plazdens neaukštai.

Dieną prastūmęs, kaip Dievas beleido, 
Teisiojo migsi sapnu.
Gal rūpestys koks ir sės tau ant veido, 
Mažas tačiau, kaip ir tu.

Spiauki drauguži, į visa, kas žiba!
Švilpk iki plikas!
Plunksnos paaugs, juk padaigos jau kybą, 
Būsi, kaip mulkiai visi!

ja yra kaip koks nuolatinis 
pyktis ir išmetinėjimus ki 
tiems, kad bent taip patrauk 
tų kitų dėmesį, simpatiją, pa 
galbą.. Todėl visos mano 
tangos ta linkme, kad padi
dintų paciento interesavimą 
si kitais Žinai — jo negalavi 
mo tikroji priežastis yra ben 
dravimo trūkumas. Noriu pa
dėti jam tai pačiam suprasti.

Kai jau pradeda bendrauti 
su kitais lygybės ir bendra 
darbiavimo pagrindu, tampa 
pagydytu... Svarbiausia parei

gą, kurią visos religijos už
deda, yra.- «Mylėk savo arti
mą >' Tai yra, ko norime iš 
žmogiškos būtybės ir kas pa 
grindžia mūsų tikrai nuošir
džius pagyrimus, kad būtų 
geras bendrininkas darbe, ki 
tiems prietelius ir nuoširdus 
dalininkas meilėje ir moterys 
tėję. i

Kodėl d ras Adler taip ska 
tina padaryti kasdien gerą 
darbelį ir teikia jam tokios 
reikšmės? Dėl to, kad galvo
dami, kaip patikti kitiems, nu 

stojame mąstyti apie save, o 
tas kaip tik ir iššaukia susi
rūpinimą, įtampą, baimę ir 
melankoliją.

— Kaip aš galiu interesuo 
tis pagalba? . Aš esu toks pa 
prastas žmogus, ir aplink 
žmonės tokie vulgarūs, eili
niai...

Darykite panašiai, ka’p tai 
darydavo prof. William L. 
Phelps iš Yale miesto. Jis 
•ako;

— Niekada neužeinu į res 
toraną, plaukų kirpyklą ar 
krautuvę, nepasakęs ką nors, 
malonaus tėn dirbantiems žmo 
nėms Bandau pasakyti tai, 
kas parodytų jiems, jog lai 
kau juos asmenimis, o ne ra
teliais didelės mašinos. Patar 
nautojam kartais pasakau kom 
plimentą apie jos plaukus ar 
akis. Kirpėjo klausiu, kiek 
metų jis jau kerpąs, kodėl 
pasirinkęs šį užsiėmimą, ar 
nepavargstąs bekirpdamas. 
Nešikams ir pirkinių pardavė 
jams paspaudžiu ranką...Toks 
interesavimasis kaip tiek kar 
tų pastebėjau, suteikia jiems 
didelį malonumą, juos padrą
sina, gerai nuteikia visai 
dienai

Galvojimas, įsijautimas, rū
pinimasis kitais ne tik pašali 
na susirūpinimą, bet taip 
pat padeda palaikyti malo
nius santykius su visais ir 
turėti daug draugų. 
Net besityčioją iš kurio dėl 
jo menko išsilavinimo, netur
tingumo ar fizinių trūkumų, 
jeigu anąs jiems vistiek gerą 
daro, pradeda jį gerbti ir my
lėti. Tokiu būdu neturtingos 
ir ne kokios gražuolės mer
ginos tampa labiausiai ieško
mom draugėm ir užkariauja 
sau vyrų širdis ( as pats 
būtų galima tvirtinti ir a. ie 
vaikinus!)

Psichologinės tarnybos Cen
tro New Yorke direktorius 
Henry C. Link rašo: «Mano 
nuomone, joks moderniosios 
psichologijos atradimas netu
ri tokios didelės reikšmės, 

(pabaiga 3 pusi)

Maironis

Hiisu Vargai
(ištraukos)

PIRMOJI GIESMĖ

Ant aukšto kalno Šatrijoš 
Retai kas naktį nebijos 
Slapčia su dvasiomis kalbėti. 
Bet dieną! Koks tai reginys! 
Jo nieks dėl Alpių nemainys 
Ir čia Žemaičiu» iros mylėti,

Todėl tai būdavo retai
Čia Sutkaus Jono nematai, 
Vos saulė iš pietų nušvito, 
Pagrįžęs į tėvų namus, 
Jisai, kur buvęs, kur nebus, 
Žiūrėk, ant kalno užsirito.

Tikrai, aplinkui taip gražu!
O jis dar kūdikiu mažu 
Visus čia takelius išmynė; 
Nuo mokslo grįžęs iš Šiaulių 
Čia pynė vainikus gėlių 
Ir riešutus su Done skynė.

Paskui... studentu iš Maskvos 
Prisiekė naudai Lietuvos 
Darbuotis kiek tik jėgos gali, 

Ir iškalbingai, sumaniai 
Mokino Donę taip kilniai 
Mylėti savo gražią šalį.

Čionai, apskleistais spinduliais 
Svajojoje Lietuvą keliais 
Naujais išvesti, daug apglėbti! 
Ir tiek sumanymų kitų, 
Sapnų ir priesaikų augštų 
Galėjo kalnas jam įkvėpti!

Lyg kokio milžino tautos 
Jo klausė Done, ir karštos 
Ugnies liepsnelė mušt pradėjo, 
Nebenžmigdama nakčia 
Danutė verkė paslapčia: 
Ne vien tėvynę pamylėjo.

☆ ★
★

Danute! Širdžiai netikėk
Ir vien tik Lietuvą mylėk! 
O Sutkus... daug ką besakyti!
Jisai po svetimus kraštus

Ar ne kitos tik bus raštus 
Pamėgęs žingeidžiai skaityti.

Gal tavo kaimiškės širdies 
Ir jos bekalbės paslapties 
Lig šiolei vargšas nesuprato; 
Nevisados sodos svečiai, 
Žiūrėt impratę perplačiai, 
Mažutį artimą užmato

O gal kada ir jis supras, 
Įstojęs į ribas siauras, 
Naštos prislėgtas kasdieninės! 
O gal? Bet kam gi ankstybais 
Mirštant skambinti varpais 
Ir berti žemę ant krūtinės!

Ateis ir taip ruduo skubus: 
Nuplėš nuo jovaro lapus; 
Užbers gal kapą netikėtą! 
Ir tau, žmogeli, bus sunku 
Keliauti vien vienam taku!... 
Bet taip jau Dievo gal žadėta.

* ☆
★

Keliauk badaudamas svetur, - 
Nerasi šiupinio kitur, 
Kursai taip lepintų lietuvį, 
Kaip Lietuvoj, kad jis antai 
Garuoja šutintas drūtai; 
Prarysi sveikas net liežuvį.

Lietuvis daug išsižadės: 
Tautos, kalbos, net pavardės, 
Bet mėgsta šiupinį jis tirštą: 
Nors būtų išgama tikru, - 
Užgautas šiupinio garų 
Jisai kitus garus užmiršta.

Todėl ir mūsų Judrimams, 
Endekų negudriems tarnams, 
Vos drūtą šiupinį užuodė, 
Išnyko apmaudas baisus, 
Užmiršęs prietarus visus 
Skaniai ištuštintame puode.

Ir buvo šaunūs karžygiai 
Aplinkui šiupinio smagiai 
Grynais lietuviais besusėdę; 
Bet veltui: šiupinio gardaus 
Tiktai pauostyti begaus: 
Matyt, Apvaizda taip surėdė.

M- *
★

Tais metais buvo neramu; 
Antrosios Dūmos drąsumu 
Ramiausi žmonės užsikrėtę, 
Kur pohas buvo įkyrus, 
Pradėjo deginti dvarus, 
Ir valdininkus laukan mėtė.

Nebuvo Rusijoj tvarkos: 
Jauni drąsuoliai be barzdos, 

Pametę mokslą vadovavo;
Bent taip sau manę; iš tie«ų 
Vadovai avinų visų
Tik Žydų Bundui vien tarnavo.

Bet caro paklusnūs tarnai, 
Sojuzo rusko milžinai, 
Malšinti laisvę pasiryžo;
Smarkiais skrajodami šimtais 
Graudino brauningais knutais, 
Sauvalė dar smarkiau sugįžo.

Todėl, kad raitelių gauja 
Drūtas keiksmas: «driaa tvoja’ 
Staugailos kieme suklegėjo. 
Ne šiupinys tada skanus. 
Kaip sveikiam išnešt skvernus 
Garbingiems Judrimamrūpėjo

Ir tavo, kenčianti šalis! 
Nuo amžių ta pati dalis! 
Tėvyne, Lietuva brangiausia! 
Ir tavo šios dienos keliai • 
Ne saulės ramūs spinduliai, 
Tiktai vargų našta sunkiausia.

Tačiau ateis, ateis diena!., 
Ateis, baisi ir kruvina!.. 
Bet ji atneš ir laisvės rytą. 
O tavo, Done, ar širdis 
Atgims, kaip mūsų ateitis?
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(pabaiga iš 2 pusi.)

kaip moksliškas įro
dymas būtinumo au
kotis ir save drausminti, 
kad taptume pilnai išsivystę 
ir laimingi». Taip jau Kūrė
jas Dievas sukūrė žmogų, kad 
tik išvystydamas individuali
nę egocentrinę ir socialinę 
visuomeninę savo prigimties 
pusę pasiekia laimės.

Taigi atsikratimui susirūpi
nimų, liūdesio ir melankolijos 
bei pasiekimui ramybės ir 
laimės, reikia vykdyti šią tai 
syklę: — Užsimiršk domėda
masis k’tais. Daryki kasdien 
gerą darbelį, kuris iššauktų 
kieno nors veide linksmą 
šypseną!

Dale Carnegie

— MONTEVIDEO. Rugs 14 
d. įvyko Montevideo mieste 
milžiniška maldos procesija 
už Ekumeninį Kongresą. Ji 
prasidėjo nuo bažnyčios 
Cordon ir, užimdama visą pla 
čiąją 9 de Julho gatvę tęsė
si iki Praça Independencia.

— MONTEVIDEO «Ligonių 
Apaštalavimas» Urugvajuje or 
ganizuoja visos ligonius į 
Maldos Lygą, kad aukotų sa 
vo kentėjimus už Ekomeninį 
Kongresą. Ši idėja rado viso 
je šalyje didelį pritarimą Iki 
gruodžio 15 d., bus surinkta 
ligonių pasižadėjimai ir mal 
dos ir pasiųsta Kardinolui An 
tanui Barbieri, kad jis įteiktų 
popiežiui Jonui XXIII Pana 
šiai buvo padaryta ir pernai 
metais šv. Tėvui buvo pasiųs 
ta nuo ligonių 3 370 000 rožan 
čiaus dalių.

— BONN Prof Dr Karl 
Witte, liuteronų vyskupas, at 
sišaukė į savo kunigus Ham
burge. ragindamas, kad viso
se liuteronų bažnyčiose būtų 
meldžiamasi už antrąjį Kon 
gresą. Jis išsiuntinėjo štai ko 
kią maldą: «Mylimasis Amži
nasis Tėve, Tu palikai mums 
per Savo Sūnų Jėzų Kristų, 
Vyriausią Kunigą, šią maldą: 
KAD Vi SI BUTŲ VIENA. Dėl 
to maldaujame; suvienink tuos 
kurie yra atsiskyrę, pagydyk 
tuos kurie serga paskleisk vi 
soj krikščionijoj pasitikėjimą 
Tavimi, kas, žmogiškai ėmus, 
atrodo negalima Kaip tik č a 

/ r tau du kart mylėt rašyta?...
★ *

☆

TREČIOJI GIESMĖ

Štai ir Vilnius ant kalvos, 
Graži sostinė Lietuvos, 
Apjuostas Nėrio, globoj girių, 
Iš kur dar Algirdas didus, 
Net kanus baudė ir gudus, 
Iš kur išėjo tiek didvyrių!

Kiek atminimų kiek minčių 
Kiek čia užburta paslapčių! 
Čia steigia sostą Gediminas; 
Čia didžio Vytauto dvasia 
Lig šiol nuo Panerių nakčia 
Ant žirgo raiteliu vaidinas.

O sveikas! Garso spinduliais 
Taip brangus! iš čia keliais 
Prabočiai ėjo ginti Prūsų; 
Nuo čia lig Dono lig Maskvos 

ir meldžiamės už Romos Baž > 
nyčios Kongresą. Siųsk vi
siems tenai susirinkusiems 
Šventąją Dvasią. Pagelbėk 
jiems, kad amžinoji Evangeli
ja būtų jiems šviesa ir kelias, 
idant pažintų tikrą Tavo 
tiesą.»

Ne tik Hamburgo bažnyčios 
melsis Vatikano Kongresą, 
bet panašios maldos ir ins. 
trukcijos išsiuntinėtos po vi
sas Rytų ir Vakarų Vokietijos 
liuteronų parapijas ir bažny
čias.

— LONDONAS. Anglikonų 
bažnyčios galva arkivyskupas 
Dr. A. M Ramsey iš Catorbe 
ry atstovų susirinkime pagar
sino, kad jau yra užmegstj 
draugiški santykiai su k’tomis 
bažnyčiomis jų tarpe ir Kata 
likų Bažnyčia. Bus siunčiami 
3 delegatai į Vatikano Kon
gresą Jie reprezentuos viso 
pasaulio anglikonus, vienas 
— Anglijos, antras —• Ameri
kos ir trečias Ceilono. Jie ste 
bėsviso Kongres’o eigą ir in
formuos mus apie mums rū
pimus klausimus.

Arkivyskupas A. Ramsey 
taip pat pranešė, kad jis vyks 
į Maskvą pasikalbėti su Orto 
doksų bažnyčios patriarka

METODISTAI SIUNČIA 
ATSTOVUS.

NIUJORKAS. Pasaulinis me 
todistų suvažiavimas paskyrė 
tris oficialius Vatikano Kon 
grėsė stebėtojus ir šešis jų 
pavaduotojus. Tarp ju \ ra la 
bai įtakingi ir žymus asme 
nys, kaip antai metodistų vys 
kūpąs Fred Piece Corson iš 
Filadelfijos (JAV) Metodistai 
turi visam pasaulyje 13 mili
jonų sekėjų.1

— Laikraštis «SIC» iš Cara 
cas praneša, kad komuniz-x 
mas smarkiai skverbiasi į 
aukštesniąsias Venecuelos mo 
kyklas Komunistų agentai bru 
taliais būdais įlenda į kiek 
vieną valdžios mokyklą ir te 
nai jaunutėse, galima sakyti, 
dar vaikų tarp 13 14 metų ne 
kaltose sielose beria raudoną 
ją Lenino teoriją. Krikščio
nys veikėjai daro visa, kad 
užkirtus raudonajam marui 
kelią, bet ne visur ir ne vi
sada pasiseka Komunistų par 
tijos agitatoriai labai gerai

Skelbti tu vardą Lietuvos! 
Buvai ir būsi mūsų mūsų!

Sostinė prosenių garsi, 
Šiandieną priversta esi, 
Užmiršus preitį vergauti. 
Su lenkais dėjais širdimi, 
O jie, tau priešai svetimi, 
Nor širdį Lietuvai išrauti.

Kaip sielai amžinas Dangus, 
Kiekvienas žingsnis brangus, 
Bet jo skundais neatsiimsi: 
Tik darbo prakaitu karčiu, 
Tik kova ir keliu stačiu. 
Tiktai kad pats dvasia atgimsi.

Arelio dvigalvio naguos!
Iš miego keldamas varguos, 
O. Vilniaus neužmiršk lietuvi!
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis!
Čia kova vedama už būvį!

MŪSŲ LIETUVA

Būties Psalmė
Truks amžius, kas amžiams sužėlė, 
Truks mirksnį, kiek mirksnio pelnyta, 
Todėl neliūdėk, ramunėle, 
Kad tu, sužydėjus, nuvytai.

Neslūgsta būtis ir neseaka
Jos amžinas sklidinas pilnis,
Tik tai, kas atskirta, kas menka, 
Jūriuoja ir skęsta, kaip vilnys...

Visatos įsakymą ruošęs,
Ne bergždžias želmuo vienadienis — 
Jo žiedu jos aukuras puošias, 
Ir liepsną ir dūmus suvienys...

Nes puošną visatai išadę,
Pasvirę, nuvytę, nūalę,
Mes grįžtam į būtį bepradę, 
Mes grimstam į būtį begalę...

Vyr. eilutė — trijų mėn. atlyginimas
Praėjusią vasarą Lietuvoje 

už geros rūšies vyr. eilutę 
(kostiumą) teko mokėti nuo 
150 ligi 200 rb Paltas, veliu 
rinés «Baltika» medžiagos — 
220 rb., megztukas su ranko
vėmis, vilnonis — 27 rb., vil
nonis megztukas be rankovių 
— 17,5 rb. Taigi, jei mėnesi 
nį Lietuvos gyventojo darbi 
ninko ar žeme-nio valdininko 
atlyginimą skaityti, vidurkiu, 
60 rb. (70 rb. jau laikoma 
neblogu atlyginimu), kad už 
vyr. eilutę tenka sumokėti 
trijų mėnesių atlyginimas, o 
už paltą — dar daugiau Ava 
lynės kainos: batų vid. rūšies 
pora — nuo 20 ligi 35 rb , ba 
tai gum. padais 14 16 rb, dar 
biniai batai gum. padais (su- 
nešiojami kartais per porą sa 
valčių) — 9,5 rb., kaliošų po
ra — 2 6 rb. O kaip sū mo
kesčiais, socialiniu aprūpini
mu? Dirbantieji mieste moka 
pajamų mokesčius — jie sie
kia 6 10% atlyginimo. Mokes
čių dydis įvai.uoja ir jis nus
tatomas pagal gmnamo atly
ginimo sumą. Jei dirbantysis 
gauna atlyginimo žemiau 51 

techniškai išskirstyti ir orga
nizuotai veikia, skubėdami sa 
vo draugams j pagalbą, kur 
mato kad komunizmui nesi
seka.

A LUZ MODERNA
de W. STEMPIEN & CIA. LTDA.

Loja e Exposição: RUA MARTINS FONTES 66, Tel. 35 1969 
ESPECIALIDEDE; Material eletrico em geral, instala

ções florescentes, luz e força.
TÉCNICA: Iluminação moderna de lojas, vitrinas e 

residências:
ARTIGOS: lustres residenciais, comerciais e industriais, 
ventiladores CONTACT, GENERAL ELECTRIC, ARNO e 
outras marcas de todos tamanhos e tipos. FACILITA
MOS PAGAMENTO.

STASYS VANCEVIČIUS 
Representante

Rua Martins Fontes. 166 — Tel. 35 1969 — São Paulo 
PASTABA: Lietuviams atėjusiems su šiuo skelbimu da
rome tpecialę nuolaidą.

J. Baltrušaitis

rb., mokesčiai neatskaitomi. 
Taip pat mokesčio dydis pri
klauso nuo turimų vaikų skai 
čiaus.

Taip, gydymas Lietuvoje ne 
mokamas, ligoninių esama, 
bet... nuolat jose vietų trūks 
tą Dažnu atveju Jigonys su 
guldomi koridoriuose. Vienas 
būdingas ir jau nebe pirmi 
metai pastebimis reiškinys, 
tai — ger esnių vaistų trūku
mas Kai kurie vaistai bran 
gus, o daugelio visai negali 
ma gauti. Tad, kol vaistų 
siuntimas iš užsienių, ypač iš 
JAV, nebuvo suvaržytas, Lie
tuvos gyventojai labai džiau 
gėsi. Dar būdinga, už geres
nius vaistus, įvairias injekci
jas ir pan. ligoninėse atsidū- 
rusiems tenka čia pat sumo 
keti Tokiais atvejais būtina 
į ligoninę vežtis pinigų, o jei 
aplanko artimieji, jų pareiga 
aprūpinti vaistais, lakstyti į 
vaistines.

Nors vizitai pas gydytoją 
ar šio apsilankymas pas ligo
nį namuose nekaštuoja, tai 
apsirūpinimas vaistais^ dažnu 
atveju sudaro rūpesčių. Dar 
reikia pastebėti, kad Lietuvo
je moterims draudžiama gim 
dyti namuose. Esą pristatyta 
kiek moterų gimdymo namų. 
Prieš gimdymą 58 d. ir tiek 
pat po gimdymo moterys gali
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LIETUVIAI NUIMA DERLIŲ 
KAZACHSTANE

Rugsėjo 14 d. iš Karagan
dos plėšininių žemių į Lietu
vą sugrįžo 30 talkininkų. Tai 
Paberžės, Kėdainių raj., že
mės ūkio mechanizavimo mo 
kyklos auklėtiniai. Jie buvo 
išgabenti į Kazachstaną, No
rilsk© rajono sovchozą nuim
ti javų derlių ir paruošti že
mę pavasario sėjai (tuo me
tu, kai Lietuvoje derlius dėl 
oro ir kt. priežasčių buvo nu 
imtas pavėluotai — E.). Vil
niaus radijas painformavo, 
kad Kazachstano laukuose 
dar dirba 220 Lietuvos žemės 
ūkio mechanizavimo mokyklų 
auklėtinių. Jų Lietuvoje lau
kiama antroje spalio pusėje.

NEPAVYKSTA PALAUŽTI 
PAVERGTŲ Ų DVASIOS

Per paskutiniuosius metus 
komunistams nepavyko pa
laužti pavergtųjų protus ir 
dvasią ir savo pusėn palenk 
ti jaunąją kartą. Štai Lenki
ja, kurioje religinės laisvės 
esama daugiau kaip kitur pa
vergtoje Europoje, gali būti 
laiko < a komunistinės kovos 
prieš religiją barometru. Re
ligines laisves Lenkijoje pra 
dėjus daugiau varžyti kard. 
St Višinskis š.m rugpjūčio 
26 d. įspėjo lenkų komunistų 
vadus, kad vesdami «karą 
prieš religiją ir keldami nea
pykantą prieš Dievą» jie stab 
do krašto pažangą.

Antireliginė veikla ir baž
nyčios persekiojimas b vo 
ryškus ir kituose kon (misti
niuose kraštuose. Lietuvoje 
vyko parodomoji kunigų by
la, kunigai buvo nuteisti, o 
Klaipėdoje pastatytoje bažny 
čia paversta į muzikos moky 
klą Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupai ir Vilniaus arkivys 
kopijos administratorius buvo 
pašalinti iš jų gyvenamų vie 
tų ir atsidūrė policijos prie
žiūroje.

Jei komunistai siekia visiš
kai sunaikinti religiją, tai me 
nas, jų nuomone, skirtas pa
jungti partijos žin'ai Jis pri 
valo būti įrankiu komunis
tams siekiant siekiant sukur
ti «naująjį žmogų». Nors po 
komunistinio suvažiavimo ti
kėtasi daugiau laisvių meno 
srityse, tačiau ir čia vis daž
nėja suvaržymai. Net ir Len
kijoje per pastaruosius 12 mė 
nėšių siaurinama menininkų 
laisvė. Pvz. buvo uždarytas 
žinomas intelektualų klubas 
«Kreivasis ratas», uždrausta 
išleisti naujuosius poeio Ant 
SlonimsKio kūrinius, buvo su
imtas rašytojas Jerzy Kornac 
k>, sugriežtinta muitų kontro
lė knygoms ir kt.

pasitraukti iš darbo ir gaunu 
atlyginimą. Vienerius metus, 
iš darbo pasitraukusi gimdy
vė nenustoja vad. darbo sta
žo, vėliau gali grįžti į tą pa
čią darbuvietę.

- NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME. 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI-
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Vik oras Gidžiūnas O.F.M.

KAZIMIERAS
(Tąsa)

Jo tėvas Kazimieras, didy
sis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius, pastatė 
daug bažnyčių ir vienuolynų. 
Motina gi austrė habsburgai- 
tė bu o pamaldi ir griežta vai 
kų auklėtoja. Is motinos Ka 
zimieras paveldėjo gyvą tikė 
jimą ir pamaldumą, o iš iėo 
lietuvišką nuosaikumą, teisin 
gumą, santūrumą, taikingumą 
ir ištvermę Geri tėvai ir pa 
rinkti sumanūs auklėtojai gi 
liai įdiegė jaunoje berniuko 
širdelėje dorybių daigus, ku 
rie tolydž o augo, bujojo, sklei 
dėsi iki pražydo šventumo 
žiedais.

Šv. Kazimiero auklėtojai 
buvo Krokuvos dvaro pareigu 
nai Šidloveckiai, garsus kro
nikininkas kan Jonas Dlugo
šas ir literatas humanistas Ka 
llimachas Iš likusių Kazimie 
ro auklėjimo taisyklių mato
me, kad jis buvo saugojamas 
nuo pataikūnų, mokomas mal 
dingumo, iškalbos ir fizinės 
mankštos. Svarbiausias Kazi
miero auklėtojas buvo Kroku 
vos kan. Jonas Dlugošas Iš 
jo karalaitis daug išmoko apie 
įvairias šalis, krikščionių ti
kėjimą, popiežių, Romą ir šv. 
žemę Jis supažindino berniu 
ka su L.etuvos ir Lenkijos 
praeisimi, papa-akojo jam 
apie Žalgirio mūšį, išmokė 
lotynų kalbos ir pradėjo la
vinti iškalboje

Karalaičio auklėjimą kurį 
laiką sutrugdė tėvų noras įso 
dinti jį Vengrijos karaliaus 
sostan. Trylikametį berniuką 
tėvai, kai kurių Vengrijos di 

Stepono vainiku Dievo tačiau 
jam buvo skirta ne karališkas 
vainikas, bet šventojo aureo
lė. Suirus neapmokamai ka
riuomenei ir Vengrijos didikų dikų remiami sumanė pakelti 

karaliumi ir apvainikuoti šv

nuomonei pasikeitus, Kazimie 
ras grįžo į Krokuvą ir toliau 
tęsė savo mokslą. Tas pats
Dlugošas kartu su Kallimachu 
dar pagilino Kazimiero reto 
rikos žinias ir praplėtė pašau 
lio ir politikos pažinimo aky- 
ratį.

Kanauninko Dlugošo atpasa 
koti apaštališki jo senelio Jo 
gailos darbai žavėjo karalaitį. 
Jis savo lakia vaizduote dar tta »a skrido į Lietuvą ir matė 
kaip Jogailos sušaukti lietu 
viai būriai-i priėmė krikštą. 
Regėjo jis tada nuliūdusių vai 
dilų veidus. Kai Šventaragio 
slėny buvo gesinamas švento 
ji ugnis ir kai šniokšdami kri 
to pakirsti šventieji ąžuolai. 
Džiaugėsi jis, kai iš savo mo 
kytojo sužinojo, jog jo sene
lis Šventaragio slėnyje pasta 
tė Vilniaus katedrą, joje įso
dino pirmąjį vyskupą Andrie 
jų ir įkūrė kanauninkų kapi
tulą. Tada jis ir nenujautė, 
kad, tos kapitulos kanaunikų 
maldų balsams aidint, per šimt 
mečius jo kūnas ilsėsis Vii 
niaus katedroje.

Pajuto jis tada, kaip tikėji 
mo liep na ėmė deginti jo 
jaunutę krūtinę. ;o tikėjimo, 
kurį taip nuoširdžiai platino 
jo senelis ir kuriam plėsti ir 
palaikyti jo tėvas pastatė tiek 
daug bažnyčių ir vienuolynų. 
Maldos saldybėje skendėjo 
jis rytmetį, pakilęs iš savo 
lovelės; malda jis sveikino 
sidaoriniais drabužiais pasi 
puošusĮ rytą; mald t pradėd - 
vo jis savo pamokas >r žaidi
mus; maldos žodžius šnabžde 
jo jo lūpos prieš valgį ir po 
valgio Maldoje skendėjo jis 
\ avelio katedroje mišių mete, 
klūpodamas šalia savo tėvelių-'

PAGERBĖ PIRMININKĄ
Praėjusį šeštadienį moks

leiviai ateitininkai surengė 
šeimynišką pobūvį savo pir
mininko Kazimiero Miliausko 
gimtadienio proga Pobūvis 
įvyko p p Š’monių namuose 
Visi susirinkusieji sugiedojo 
solenizantui ilgiausių metų ir 
supjaus ė tradicinį gimtadie 
nio pyragą. Po to jaunimas 
gražiai draugiškoje nuotaiko
je pasilinksmino ir padaina
vo lietuviškų dainų

IŠVYKA
Šį penktadienį būrelis atei 

tininkų vyksta savaitgalio iš- 
vykon į Praia Sete Fontes 
prie Ubatuba p p. Šišlų vasar 
vietėn. Išvykai numatyta stu 
dijinė ir poilsio programa. 
Bus grįžtama sekmadienio 
vakare.

— Ateitininkų tautinių šo
kių grupė daro repeticijas 
kas Šeštadienį. Šį šeštadienį 
dėl išvykos tautinių šok ų re 
peticijos nebus.

— I Šimonytė su Valdybos 
pritarimu imasi iniciatyvos 
suaktyvinti jaunučių veikimą. 
Šiam darbui bus pakviesti 
dar keli jaunosios kartos vy
resnieji.

KARALIAUS SOSTO 
ĮPĖDINIS

VYRESNIAJAM broliui VIa 
dislovui atsisėdus Čekijos sos 
tan, sumanus tėvas Kazimierą 
pradėjo ruošti savo įpėdiniu. 
No ėdamas supažindinti jį su 
valdomais kraštais, jis imda
vo jį savo kelionių palydovu 
ir pavesdavo jam kai kurias 
administracines pareigas.

(B. D.)

Mazaréno Jekėias
M. Saulaitytė

(pabaiga)

— Sulaukei. Ačiū. Dabar 
greit bėk, nes jau vėlu.

Kitą rytą Saulius anksti at 
sikėlė ir kažkur išėjo. Taip 
jis beveik kasdien išeidavo, 
tik vėlai grįždamas. Jis buvo 
rimtas ir susirūpinęs, ir su 
Rafaeliu niekad nebeidavo pa 
sivaikščioti.

Rafaelis nežinojo, ką jie 
darė. Tik kartais prie stalo 
nngirsdavo, kad Saulius per
sekioja «Nazarėno sekėjus», 
juos suima ir paduoda į ka
lėjimą. Rafaelio tėvelis apie 
tai džiaugdamasis kalbėdavo, 
nes ir jis, kaip fariziejus, bu
vo įsitikinęs, kad tie Jėzaus 

mokiniai klydo ir kitus klai
dino.

Vieną rytą Saulius išvažia
vo ir ilgai negrįžo.

— Tėvelį kur jis yra? — 
paklausė hafaelis.

— Saulius išvažiavo į Da 
maską tenai Jėzaus mokinių 
sugauti.

Taip ir buvo. Saulius kelia
vo į Damaską, kad ir ten ga 
lėtų sugaudyti krikščionis Jis 
greitai jojo ant savo arklio, 
vis labiau ir labiau skubėda
mas, nes jo širdis degte degė 
iš neapykantos krikščionims.

«Reikia juos sunaikinti. Vi
sus! Kad nebeklaidintų žmo 
nių». Jis mąstė. «Gerai, jau 

tuoj Damaskas. Tuojau bus 
baigta»

Staiga, iš dangaus jį apšvie 
tė šviesa Ji buvo stipresnė 
už saulės šviesą, taip kad jį 
numetė nuo arklio. Sukniu- 

zbęs ant žemės, Saulius išgir 
do balsą, kuris sakė:

«Sauliau, Sauliau, kam ma
ne persekioji?» Tai buvo Jė
zaus Kristaus balsas, tas 
pats, kurio mokinius Saulius 
taip uolia; gaudė. Saulius iš
sigando ir klausė:

— Vieš atie, ko nori, kad 
daryčiau?

Jėzus jam pasakė eiti į 
mie-tą ir ten sužinos

Atsikėlęs nuo žemės, Sau 
liūs nematė. Bet jis jau buvo 
visai pasikeitęs Jėzus Kris
tus jį pašaukė būt jo meki 
niu ir net apaštalu. Tame 

mieste, vienas krikščionis jam 
pasakė, kad jis bus apaštalu. 
Nuo tos tos dienos Saulius 
tapo Povilu ir visomis jėgo
mis skelbė Jėzaus Kristaus 
mokslą.

Po kiek laiko jis grįžo į 
Jeruzalę

Rafael s, sužinojęs, kad jo 
draugas grįžo, klausė:

— Tėveli, ar galiu eiti Sau 
liaus pasitikti ir atvesti namo?

— Jo vardo nebeminėk ma 
no namuose ir niekad su juo 
nebekalbėk! — jam griežtai 
atsakė.

Bet Rafaelis nepaklausė. 
Slaptai išėjęs iš namų, jieš 
kojo Sauliaus Nebuvo sunku 
jį surasti, nes aplinkui ij daug 
žydų kėlė triukšmą Rafaelis 
pamatė jį viduryje minios ir 
ėmė skverbtis pro ją.

— Sauliau, Sauliau!
Povilas apsisuko ir pamatė 

Rafaelt.
— ^afaeli, tu paaugai! 

Ateik čia!
Žmonės pradėjo murmėti, 

nes žymaus fariziejaus sūnus 
toks draugiškas jų didžiau
siam priešui Bet Rafaeliui 
nerūpėjo: čia jo draugas

Povilas neužilgo iškeliavo 
iš Jeruzalės. Daug met pra 
ėjo Rafaelis augo ir mokėsi 
būti fariziejų, kaip jo tėvas 
Bet jis vis atsimindavo, kaip 
tą dieną, bevaikščiojant, jis 
sakė Sauliui, kad užaugęs 
bus toks kaip jis Ir, iš tikrų 
jų, vieną dieną jis ifkeiavo 
iš namų, surado Povilą, ir ta 
po krikščioniu, Nazarėno se
kėju

-- ------------ C-
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Lietuvi
Klausyk ir remk

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.

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

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

IRENE GRITĖNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cllOljj.02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDAk
Madeiras em gerai

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C Lida.
(REGISTRADO 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 - Distralos 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 JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 • VILA Z'LINA - SÃO PAULO

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 • 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »

Rio de Janeiro >
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Mmicipio de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :,
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą]:
Vila Guilhėrmine 17 vai.
Paskutinį:'
Vila Anastacioos‘8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai;
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

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

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

IPAVIIILCMIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

*■* JT O r I! J A ”
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 -------

20.15 vai. iki 20,45 vai,

I SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Innagapi, 47 - V. Zelina 
fprasiuvea Av Zelina,'595)

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO‘®V ANDENS L I N D O Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

S CHÃO/ CAB2KI EPI ™
iaioya v nuo yrr a-snai 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 si Ã O PAULO

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.

"EJCKBTOKIO CONTAEBI.

MAJCIMENTÍ)
Irmãos Nascimento

RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

ZEL1NA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

«M.L» REDAKCIJA 
PAAIŠKINA

Į praėjusio# savaitės «M L » 
numerį buvo įdėti vieno kan
didato propagandos lapeliai. 
Redakcija praneša, kad tai 
buvo padaryta be redakcijos 
ii administracijos žinios ir su 
tikimo. Bus imamasi reikia
mo atsargumo, kad tai dau
giau ateityje neatsitiktų. Pro 
pagandinio lapelio įdėjimas 
nereiškia redakcijos pritari 
mo minėtiems kandidatams.

- ELENA RINKEVIČIŪTĖ 
JUODVALKĮ ENÉ, gyvenanti 
Kanadoj, Oshava mieste, atel 
nančio pirmadienio, 15 spa- 
liaus naktį, su savo dukrele 
Uudyte atskrenda į Vila Želi 
na saviškių aplankyti

. — VIKTORIA STANKEVI
ČIŪTĖ su Paulo BYCZKOWS- 
KIU sumainys žiedus šį šešta 
dienį 18 vai Vila Zelinos pa 
rapijos bažnyčioje. Šliūbas 
bus šv. mišių metu.

- Mirė; TERESE LABUC- 
KIEnÉ, gyv. V. California, 73 
m. amžiaus. Septintos dienos 
šv. mišios šį šeštadienį, 13 d. 
spaliaus, 8,30 vai.

Šią savaitę mirė JONAS 
VILDŽ1US, gyv. Parque V. 
Prudente, 36 m amžiaus, sep 
tintos dienos mišios bus 15 
d. spaliaus 8 vai

Už Eduardą OBUOLEVIČIŲ 
gyv. Quinta das Paineiras, sep 
tintos dienos mišios bus 15 d. 
spaliaus 8,30 vai Vila Žolino
je Už JONĄ JUZUMĄ septin 
tos dienos mišios bus 15 d. 
spaliaus 6.30 vai. V. Zelinoje. 
Spaliaus m. 10 d. Parque Vila 
Prudente mirė ANTANAS AN- 
DRIULEVIČIUS, 62 m. am
žiaus, kilęs iš Trakų apylin 
kės. Septintos dienos mišios 
bus 17 d- spaliaus, trečiadie 
nį, 7,30 vai. V. Zelinoje.

Už A. A. BRUNĄ STASIU
LIONIENĘ šv. mišios egzekvi 
jos bus šį šeštadienį, 13 d. 
spaliaus 8 vai. V. Zelinoje.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

í j * ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią, anlinką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko jbūtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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 Andar Res.:%R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 - 33- 6011 São Paulo

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 VI NA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

Stasiulionių šeima kviečia į 
šv. mišias gimines ir pažįs
tamus.

— Laiškai: Vendel Bogar, 
M Vinkšnaitienei, J. Stanke
vičiui, L. Šlapelienei, M Čer 
niauskaitei, V. Balčiūnui, O. 
Masienei, P. Šukiui, A. Laz 
dauskui, lloma Kruze, P. Za- 
gorskienei, N, Barkauskaitei, 
A. Krutulytei.

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

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję oo 1 000 cr :

Adolfas įsakas, Kazys Au- 
senka, Balys Adomavičius.

— Spalio 20 dieną ryto 7 
vai. bus atlaikytos Šv Mišios 
V, Zelmoj parapijos bažnyčioj 
už Viktorijos Ramanauskie
nės vėlę Juozas Ramanaus 
kas nuoširdžiai kviečia gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti 
Šv. Mišiose už jo žmonos 
Viktorijos vėlę.

— Tėvui J. Bružikui S. J 
atlaikiusiam Šv. Mišias, Lie
tuvių S gos Brazilijoje vi 
siems mano draugams ir prie 
teliams, pareifckusiems užuo 
jautą dėl mano tėvelio Kazi
miero Jurevičiaus mirties nuo 
širdžiai dėkoju.

Mok. Stasys Jurevičius 
su šeima.

— KALĖDOJIMAS po Bom 
Retiro seks Lap<>j, Perdize 
ir apylinkėse.

DĖMESIO!!!

's?Dr. Jono Basanavičiaus Vardo Lietuvių Mokyklos 
Globėjai šių metų lapkr. mėn, 10 d. to paties vardo mo
kyklos salėje ruošia linksmą vakarą

Programoje.- 1) «Martynas Špokas» dviejų veiksmų 
komedija.

2) «Kukulio nervai», vieno veiksmo juokas.
3) Šokiai ir žaidimai. Šokiams gros puikus

orkestras.
Bufete rasite gerus lietuviškus užkandžius ir links 

moję nuotaikoje praleisite šeštadienio vakarą.
Pradžia: 20 vai (8 vai vakare).

Mok. Glob. Valdyba.

KALENDORIUS 1963 
METAMS

«Mūsų Lietuvos» bendradar
bis žurnalistas Stasys Vance 
vičius žada išleisti lietuvišką 
kalendorių 1963 metams. Ka
lendorius bus didelio forma
to, 96 puslapių ir gausiai ilius 
truotas, su spalvuotu virše 
liu. Kalendoriaus kaina bus 
Cr.$200,00.

VAKARAS V. ANASTAZIJOJE

Š.m. lapkričio 10 d. V. Anas 
tazijoje, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių mokyklos salė 
je, Rua Camacan, 625, rengia 
mas gražus vakaras su įvai 
ria ir labai įdomia programa 
Gros puikus orkestras.

— Šį sekmadienį 4 vai. p. 
p. MALDOS APAŠTALAVIMO 
susirinkimas.

«MUSŲ LIETUVOS» KALĖ
DINIS NUMERIS

«Mūsų Lietuvos» Kalėdinį 
numerį, kuris išeis š.m Gruo
džio mėnesio 22 d pasižadė
jo išleisti, apmokant visas 
išlaidas, mūsų bendradarbis 
Stasys Vancevičius. Kalėdi- 
numeris išeis 8 puslapių, gau 
šiai iliustruotas.

PAIEŠKOMI:

1. AsLauskas Stasys, gim. 
4 9 1927 m , sūnus Andriaus,

2. Bakevičius Antanas,
3 Beliukas Juozas, gim, 12- 

7 1912 m , sūnus Antano,
4. Bertšies Jokūbas, gim. 

1892 m.,
5. Blinstrubienė, gyv. Vil

niuje,
6. Elzaitienė Lizaitienė Ele 

na Novickaitė, gim. 1912-13m.
7. Gerlach Heinrich, Char 

lotte ir Elza,
8 Karčiauskas Kazimieras, 

gim. 1899 1900 m,

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ , 
ilgomis, 1495 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.

9. Klimas Tamara, Urbana 
vičiūtė, gim, 1917 m.,

10. Kinduris Steponas, gim. 
10 7 1925 m, sūnus Augustino,

11. Kybartas Alvisas,
12. Kybartienė Sofia, gim. 

Stropaitė,
13 Krašauskas Petras, gim. 

1910 m.,
14. Kryževičius Vaclovas, g. 

19 9 1910 m, sūnus Vaclovo,
15. Kubartienė-Švedaitė Eleo 

norą, gim. 1923 m,
16. Kunei Cesar, gim. 1915 

m Gardino apskr, sūnus Ig 
noto,

17. Kvetkutė Mikulienė Ona, 
gim. 1890 m. Raseinių apskr., 
duktė Silvestro,

18. Kvedaravičiūtė Regina, 
gim. 30 9 1927 m. Klaipėdoje, 
duktė Kosto,

19. Kruonius Franz gimęs 
11-12-1913 m., Jodiškių km.,
20. Linkevičius Pranas, gim 

21 8 1921 m Paberžių apskr.
Ieškomieji arba apie juos 

žinanbieji, prašomi atsiliepti: 
Sr Consul A Polišaitis. Rua 
Dom José de Barros 168, 5.o 
and, Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

IŠ KONSULO A. POLIŠAIČIO
V 51K LOS:

1) Š.m rugpjūčio men. 1 d. 
sveikino Šveicarijos Genera
linį Konsulą São Paulyje Tau 
tinės Šventės proga,

2) Š,m. rugpiūčio mėn. 6 d. 
sveikino Bolivijos Generalinį 
Konsulą São Paulyje Tauti
nės Šventės proga,

3) Š m. rugpiūčio mėn. 10 
d sveikino Ekvadoro Konsu
lą São Paulyje Tautinės Šven 
tės proga,

4) Š.m rugpiūčio mėn. 16 d 
dalyvavo Japonijos Gen. Kon 
šulo ir jo žmonos Takashi 
Ishii, suruoštame savo rezi
dencijoje, rua Piaui, 874, atsi 
sveikin.mo cocktailyje,

5) Š m. rugsėą— 
sveikino El saWfWf^^reff 
Konsulą S. Paulyje Tautinės, 
Šventės proga,

6) Š. m. rugsėjo mėn. .16 d 
sveikino Meksikos Konsulą 
São Paulyje Tautinės šventės 
proga,

7) Š. m. rugsėjo mėn. 18 d. 
dalyvavo Čilės Generalinio 
Konsule São Paulyje suruošta 
me, S. Paulo Automobilių Klu 
bo patalpose, priėmime Čilės 
Tautinės šventės proga,

8) Com Angelo Rinaldi, ži
nomas, kaipo pasaulinis arki- 
deofelas, š m. rugsėjo mėn. 
15 d. suruošė savo ūkyje — 
Estrada Campo Limpo, 200, 
priėmimą, tikslu supažindinti 
S. Paulo Konsulų Korpusą su 
jo organizuotu arkidėjų ūkiu. 
Paminėtame priėmime dalyva 
vo beveik, visi svetimų vals
tybių, reziduojantieji S. Pauly 
je Konsulai, jų tarpe ir Lietu 
vos Konsulas A. Polišaitis su 
Ponia,

9) Š.m. rugsėjo mėn 26 d. 
17 vai. dalyvavo S. Paulo Es
tado Industrijų Federacijos 
iškilmingame posėdyje, būtent 
įvesdinimo į pareigas Federa 
cijos Naujosios Diretorijos, ku 
ris pyko «Eng. Arthur Antu
nes Maciel» vardu auditorijo 
je. Viaduto Dona Paulina, 80. 
2.0 and.

10) Š.m rugpiūčio mėn 5 d. 
dalyvavo Televizizijos «Tupi» 
darbo auditorijoje, suruošta
me cocktailyje, pagerbimui 
svetimšalių kolonijų S. Pauly 
je, suteikiant jų galimybei, 
pasirodyti per televiziją kiek 
vienai kolonijai atskirai, su 
savo programa,

11) Š.m. rugsėjo mėn 21 d. 
dalyvavo su Ponia, kviečiant 
El Salvador Gen. Konsului, 
kvarteto koncerte, suruošta
me Circulo Italiano S Pauly, 
je patalpose,

12) Š.m. rugsėjo 20 d, daly
vavo įteikime S. Paulo Un te 
Rektoriui — prof. Dr. Anto
nio Barros de Ulhca Cintra ir 
Un-te Gen. Sekretoriui Dr. Jų 
lio Mario Itamato, Panamos 
Respublikos ordinų,

13) Š.m. rugsėjo mėn. 7 d. 
dalyvavo, suruoštame Brazili 
jos Tautinės Šventės proga, 
kariuomenės parade,

14) Š.m. rugsėjo mėn, 14 d- 
dalyvavo su Ponia Centrinės 
Pietų Amerikos Valstybių Tau 
tinės Šventės proga, suruošta 
me bendrame minėjimo akte, 
kuris įvyko Istorijos Geogra
finėje Auditorijoje, rua Ben
jamin Constant, 158,1

15) Š.m. rugsėjo mėn. 26 d., 
kviečiant, dalyvavo S. Paulo 
Konsulų Korpuso pietuose, ku 
rie įvyko Skandinavų klube 
— rua Nestor Pestana, 189.

A. P.

DOVANAS SAVO GIMINĖMS
Į LIETUVĄ

Vėl galima užsakyti pas 
Magdaleną Viokšnaitienę.

Adresas: rua Barão do Pi 
rai, 367, Vila Zelina, S. Paulo.

- VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

<■»» 4' '!■ 'i' * * * fr***
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