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Afrikos Garbės Valanda
Verda juodasis Afrikos ka
tilas, kunkuliuoja Naujos val
džios, sukilimai. Iš tolo žiūrint
atrodo, jo Afrikos tautos tau
telės apsijuokia prieš visą
pasaulį, nemokėdamos laisve
naudotis Betgi spalio 18 diena
buvo Afrikos, ypač Ugandos
krašte, didžios garbės diena.
Kas atsitiko?
Krikščionybės širdyje Ro
moje, akyvaizdojė šimtų vys
kupų ir tūkstančių žmonių,
suplaukusių iš įvairiausių pa
saulio šalių, Popiežius Paulius
VI paskelbė šventaisiais 22
Afpikos pasauliečius vyrus,
atidavusius savo gyvybes už
Kristų. Visi tie kankiniai bu
vo jauni vyrai karaliaus dva
ro valdininkai. Seniausias jų
turėjo 50 me#ų. Jauniausias
tik 14 ar 15 metų Kiti - 17,
18, 24, 35, 40 metų Jie visi
nukankinti Ugandos karaliaus
Mvanga, tarpe 1885 ir 1886
metų. Taigi tuo metu, kai Lie
tuvoje pradėjo eiti «Aušra»,
kai mūsų tėvai kovojo su ru
sų caro priespauda ir bandy
mais suprovoslavinti
Kanonizacijos iškilmėse da
lyvavo šimtai afrikiečių ne

grų. Negras kardinolas Lau
rynas Rugambva ir keletas
juodų vyskupų asistavo po
piežiui Daug juodų kunigų ir
klierikų ir vienuolių supo šv.
Tėvo sostą. Šv Petro Bazili
koje pirmą kartą suskambėjo
negrų kompozitoriaus sukur
ta muzika ir ugandiečių kal
ba Ugandos valstybę atstovą
vo vice—prezidentas Wille
forge Nadiope ir eilė kitų
ministerių bei aukštųjų valdi
ninkų Katalikų pasaulis su
Demokratų kandidatas į prezidentus Prezidentas Lyn
klupo prie negrų kojų, dž aug do i lohnson ir s matorius Huber; Hum dicey part jos kon
damasis jų pergale ir prašy vencijos metu Atlantic City, sveikina partijos atstovus ..
damas jų užtarimo.

Tikėkimės, jog ateis diena,
kada šv. Petro Bazilikoje su
skambės lietuviška džiaugsimo
giesmė, kai bus kanonizuoja
mi šio meto mūsų kankiniai,
seni ir jauni, kurie bedieviš
kojo komunizmo buvo nukan
kinti už tikėjimą ir tėvynę
Tada geriau suprasim.# j <g
dabartinės mūsų kančios die
nos, iš tiesų, buvo mūsų tau
tos garbės dienos Nes. anot
Maironio, «vargai pagimdė
galiūnus', kuriais didžiuojasi
visa žmonija

Nauju Šventųjų Vardai
Gyvi sudeginti 1886 m. bir
želio 3 dieną:
Karolis Lvanga 25 metų
Lukas Banabakintu 30-35 m
Gyavira 17 m., Jokūbas Bu
zabaliavo 25—30 m birž. 6 d.,
Ambrazas Kibuka 18 m., Ana
iolijus Kiriggwaijo 20 m ,Achi
lis Aiwanuka 18 m., Kizito 14
ar 15 m , Mbaga Tuzinde 17
ar 18 m., Mugagga 16 ar 17
m., Mukasa Kiriwawanwu 20
25 m., Adolfas Mukasa Ludi
go Mutoro 24—25 m., Bruno
Serunkuma 30 m., Matijas Mu
lumba 50 m 1886 m gegužės
27—30, Juozapas Mukasa Ba
likuddembe 25 m. nukirstas
ir sudegintas 1885 m lapkr.

XVi METAI

ti aplinkybių nusveriančių rin
kimus vienon ar kiton pusėn.
Nežiūrint kuris kandidatas
rinkimus belaimėtų, užsienio
politikoje didelio skirtumo re
bus. Tiek vidaus tiek užsienio
politika ne vien nuo preziden
to prik’auso. Už jo pečių yra
grupė įtakingų vyrų, kurie le
mia vidaus ir užsienio politi
kos kryptį
J. E VYSKUPAS V. BRIZGYS
ATVYKS KONGRESAN

Šiomis dienomis gautame
laiške vysk. V. Brizgys pati
krina kad į Trečiąjį Pietų
Amerikos Lietuvių Kongresą
S. Pau'y atvyks Šiuo metu yra
Romoje, dalyvauja visuotinia
me Bažnyčios nusirinkime Iš
Amerikos prezidento rinkimai
ok. L etuvos nėra nė vieno
vyskupo.
Yra atvykę tik ke u
Lapkričio mėn. 3 d. Jungti kilmės Jis žada vesti griež
nės Šiaurės Amerikos Valsti tesnę politiką komrnizmo at ri kunigai einą vyskupijų ad
jos rinks prezidentą vicepre žvilgiu Kiek dabar galima ministrab rių pareigas, komu
spręsti iš bendros prie.-rinki- nistam-s ištrėmus jų vyskur»’ s
zidentą, dalį deputatų ir se
minės nuotaikos, rinki < us Lyn būtent: kanauninkai. B Ba
oa torių.
Amerikoje yra politinės par din Johnson turėtų laimėti rauskas — Telšių, P. Bakšys
tijos demokratų ir respu »li- Bet gali būti ir. staigmenų. — Kaišiadorio. Č. Krivaitis —
konų. Bandymas daigiau par Paskutiniu momentu gali iškil Vilniaus ir kun J. Žemaitis
— salezietis.
tijų suorganizuoti nepavyks
ta. Arba jei ir susiorganizur.
ja. taip nežymi ir siek mažai
balsų gauna per rinkimus, kad
neturi prasmės nė egzistuoti.
Įdomus faktas Amerikos po
litinių partijų gyvenime yra
ktd užsienio politikoje, ne
žiūrint kuri partija būtų vai"
džioje. eina išvien
Kandidatai į prezidentus bū
na du; demokratų ir respu
blikonų. Šiais metais demo
kratai išstatė perrinkimui dabartinį prez LYNDON JOHN
SON; į viceprezidentus sena
torių HUBERT HUMPHR'Y.
Respublikonai išėjo j rinki
minę kovą su senatorium BAR
RY' GOLDWATER, į vicepre
zidentus respublikonai šstatė
WILLIAM MILLER Kuri par
tija laimi prezidento rinkimus
tos būna ir viceprezidentas
Barry Goldwater yra žydų

15, Denis Seebubbwawo 16
metų perdurtas ir sudegintas
1886 m. geg 25 -26, Pontien
Ngondwe 35-40 meto, per
durtas ir nukir tas 1886 m.
geg 26 d. Tą pačią diecą nu
kankintas Andrius Kagva 30
m,, Atenazas Bazzekuketta.
Gonzagas Gonza Musoga 24
m geg. 27 d., Noé Mawaggu
Ii 35 metu nudurtas 1886 m
geg 31, Jonas Marija Muzeyi
30—35 m nukirsta* 1887 m.
sausio 27 d.
Šventieji Ugandos kankiniai,
užtarkite ne tik savąjį Afri
kos kontinentą, bet kenčian sos ir valios, kaip jums, ge
čius Lietuvos žmones, kad riau mirti, negu išsižadėti sa
Dievas duotų jiems tokios drą vo tikėjimo.

Senatorius Barry Goldwater, respublikonų kandidatas į
prezidentus, sveikina savo rinkikus rinkiminės propagandos
metu
UDENISTŲ S VAŽIAVIMAS
SÃO PAULY

ao coração,
da Europa '
com os Boeing Jet 720 B, conexões
imediatas para todo o mundo!...

Lufthansa

Lapkričio mėn 7—8 dieno
mis S. Pauly susirinks U D N
partijos atstovai spręsti gyvy
binių partijos problemų ir iš
rinkti kandidato į preziden
tus. Jau yra tikra, kad udenis
tų kandidatas bus Guanaba
ros gubernatorius Caifos La
cerda kuris šią savaitę ap
lankys d dėsnius Brazilijos es
tadus.

— BOLIVIJOJE, užsienio ži
nių agentūrų pranešimais yra
neramu. Kasyklų darbininkai
streikuoja ir demonstruoja
prieš valdžią Juos remia stu
dentai
/
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MUSŲ

- pusi.

LIETUVA

1964 m. spalio 31 d

^u.i»io»»a<KntusB

Visu Šventųjų Šventei
Jau ketvirtajame šimtmetyje Rytų Bažnyčioje
buvo švenčiama šventė piimą sekmadienį po Sek
minių, visiems šventiesiems Kankiniams pagerbtiPopiežius Bonifacas IV 609 ar 610 metais, gegužio
13 dieną pašventė Romos P< nteoną Dievo Motinos
ir visų Šventųjų garbei. Tai buvo tartum kamp ais
akmuo mūsų dienų Visų Šventųjų šventei, kurią
Gregorius IV (827 — 844) perkėlė į lapkričio 1 d.

Šventieji nebuvo kažkokios
pamaldžios davatkėlės. Jie
buvo didžios drąsos ir reikš
mingų darbų vyrai ir mote
rys. Jie išdrįso tikėti ir elgtis
pagal šiurpulingai rimtą Kris
taus žodį: <Jūs turite būti
šventi, nes aš esu šventas»
(1 Petro 1, 16) Šventais jie
stengiasi būti šitoje musų že
melėje ir kasdienio gyveni
mo darbuose, kovose, varguo
se ir džiaugsmuose. Jiems
teko daugiausiai nukentėti.
«Kiekvienas, kas stengiasi gy
vėnti Kristuje Jėzuje, susi
lauks persekiojimų» (2. Tim,
3, 212). Taip buvo, taip ir bus
iki pasaulio pabaigos -- ken
tės persekiojimus visi, kas
stengiasi tikrai krikščioniškai
gyventi, nes «tamsos vaikai
negali pakęsti šviesos» ir
stengiasi ją užgesinti,
Kiek kas yra panašus į

šventuosius gali patirti pati
krindamas, kiek kam Dievas
ir jo reikalai stovi pirmoje
vietoje, kiek kas drįsta pasi
aukoti, kur reikia Dievo įsta
tymus vykdyti, kai jie yra
nemalonūs nepatogūs ir net
nuostolingi; kaip rimtai sten
giamasi daryti ko daugiau
gera ir vengti pikta savo žo
džiuose, elgesyje ir darbuose.

Tai ne lengva. Bet mus
galėtų stiprinti ir akinti daž
nas prisiminimas tos nuosta
bios tikrovės: Mums yra skir.
ta būti Dievo vaikais ir Šven
tųjų broliais ir seserimis. To
dėl mums dera gyventi tiktai
dieviškai šventą gyvenimą.
Kitoks gyvenimas nėra mūsų
vertas. Kurs tai prancūzų ra
šytojas parašė: «Yra tiktai
viona blogybė pasaulyje —
nebūti šventu»».
J. K.

IR NUO TAMSTOS, TAIP, TAIP, NUO TAMSTOS PRIKLAUSO, AR DAR ILGAI ŠIS SAVAITRAŠTIS «MUSŲ
LIETUVA» GALĖS DŽIAUGTIS DIENOS ŠVIESA, AR IL
GAI BEGALĖS BRAZILIJOS LIETUVIAI GIRTIS TURĮ
SAVO LAIKRAŠTĮ JEI DAR NEUŽSIMOKĖJOTE, NEBEDELSDAMAS UŽSIMOKĖKITE ŠIŲ METŲ PRENU
MERATĄ, RASKITE NORS VIENĄ NAUJĄ PRENUME
RATORIŲ KITIEMS METAMS. NĖ VIENAS LAIKRAŠTIS
NEGALI GYVUOTI BE UŽSIMOKANČIŲ
PRENUMERATORIŲ !

Prie

Šeimos

Židinio

REDAKCIJOS PASTABA: «Nėr namų be dūmų».
Nėr, šeimos, kurioje bent retkarčiais neatsirastų
šiokių tokių bėdų, neaiškumų, o kartais ir didelių
nesusipratimų. Įvairiems šeimos klausimams nagri
nėti įvedame «MUSŲ LIETUVOJE» šį nuolatinį
skynelį.
KAIP UŽAUGINTI

NEDORĄ VAIKĄ
1, Pradėk jau kūdikiui vis
ką duoti, ko tik jis geidžia
taip jį įtikinsi, jog pasaulis
jam yra viską skolingas.

2. Tiktai pasijuok, kai Iš
girsi jį vartojant blogus ne
švarius žodžius. Jis tada su
pras esąs prašmatnus Jis pa
sistenge susirasti tokių žodž ų
kurie pastatys piestu tavo
galvos plaukus!

VĖLINĖS
Esu Mirtis
Esu mirtis, kuri tave lydėjo
Nuo mažo kūdikio sapnų.
Esu mirtis, kuri šalnoj rugsėjo
Ir vasaros žvaigždynuos gyvenu.
Esu mirtis, kuri gėles aplanko
Ir žemės viešpatysčių karalius,
Esu aš motina kuri beturčius renka,
Ir karalienė — auksą ir perlus.

Daug sužadėtinių į mano glėbį puolė.
Kaip jauno rytmečio rasa skaisčių,
Daug kunigų, eremitų íd vienuolių
Išliejo ašarų, juos išvedant, karčių.

Daug išvedžiau iš skurdo ir iš bado,
Daug iš kalėjimų tamsių išvadavau,
Daug pavergtųjų mano rankoje laisvę rado,
Ir daugeliui laivų ramiausias uostas aš buvau.
B Brazdžionio.
Vėlinės pradėtos švęsti apie 1049 metus Kluni
benediktinų vienuolijoje. Komoje šventė įvesta 14
šimtmetyje^ o 1915 metais Benediktas XV leido vi
siems kunigams laikyti po trejas mišias už mirusius.

talo ..
Mumyse neturi užgesti vil
tis, jog kiekvienas mirusis
dar sykį bus mūsų brolis, ir
kai musų meilė ilgisi jų, jų
meilė srovėmis plaukia i mus.
Mirusieji bus su mumis ir nau
jiems, gal sunkiems metams
prasidedant, jie bus su mu
mis ir paskutinėmis mūsų
valandųmis šioje žemėje Mes
nė nemėkliname, kokia gau
sybė meilės stengiasi įsiverž
ti į mus iš kapų!
Mūsų kėlias pas mirusius
tai malda. Juo turėtumėm
kasdien vaikštinėti. Malda
yra meilės ryšys, susijungimo
pradžia, vis labiau ir gyviau
jaučiama, juo arčiau ir mes
prisiartiname prie ribos. Vė
linės tai maldos diena už mi
RELIGIJA UNIVERSITE
TUOSE
rusius. Iš jos sklinda palaima
visoms kitoms mūsų dienoms.
Keistas dalykas dedasi Šiau
R S.
rinės Amerikos universitetuo
se Katalikiškuose universite
tuose ir kolegijose nemaža
3. Neduok jam dvasiško kalbėtis japoniškai.
studentų skundžiasi, kad esą
maisto, nelavink jo dvasiškuo
4. Kai vaikas girdi, girk jį
persotinti
religija nepatenkin
se dalykuose iki nesueis jam visiems savo kaimynams, gi
ti teologijos kursais ir meti
21 metai amžiaus, ir tada lei minėms bei pažįstamiems. Pa nėmis rekėlekcijomis Tuo
si jam pačiam apsispręsti. rodyk, kad jis yre gudresnis tarpu valstybiniuose, nekata
Taip pat toliau galvodamas,"' už visus kitus vaikus.
likiškuose universitetuose su
5 Niekada nevartok žodžio sidomėjimas religija nuolat
nemokyk jo nė gimtosios sa
vo tėvų kalbos. Kai bus gana «kaltė* ar «kaltas». Vaikas ga
(pabaiga 3 pusi)
subrendęs, gal jis užsimanys Ii įsigyti kaltės kompleksą.

Vėlinės! Visų mirusiųjų at
minimui skirta diena. Metų
sambrėškoje pasirodo jų nenuskaičiuojami puikai Visi
kreipiasi į mus. Nors sykį me
tuose turim pajusti galingą
jų persvarą. Mirusieji turi
teisę, kad mes jų nepamirštu
mėm. Greit labai greit ir pa
tys būsim jų tarpe, bevas
džiai tarp bevardžių, ir g*l
trokšim tebegyvenančiųjų pa
galbos.
Vėlinės jungia mus su iške
liavusiais, kaip šydu apgaub
ta meilės, kaip naujų ryšių
pradžia. Iš vėlinių išsineša
me gyvenime stiprų pasiryži
mą darbuotis. Iš naujo prisi
mename. jog nieko neverti
yra tie mūsų darbai ir užsiė
mimai, kurie nepaiso mirusių
jų, kurie prieštarauja jų įspė
jimams, nesiklauso jų prašy
mo ir negerbia mirties pa-

vičius, ir daktarėlis Dimša.
Reikia sugriauti ciesoriaus
valdžią. Tada ateis šviesesnis
gyvenimas!
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
Petras staiga visas subruz
XIII
do, skėstelėjo raukomi nus
pyrė kojomis apklotą ir šoko
(tąsa)
ne tik žemės, Dabar mus
iš guolio, net motina nusi.
spaudžia visokie žandarai, is
O kai motina pasakė savo pravnikai, pristavai Vakar gando.
nuogąstavimus, jis nerūpės
— Opa! Gana drybsoti. Bet
mano knygeles ir dainas pa
tingai numojo ranka:
ką
dabar veikti? Lįsti kvailai
ėmė, nubausti grasina. Už ką?
— Nesirūpink, mama Tėvo Kad ten teisybė rašoma, kad žandarams į nagus aš neno
valaką tegu valdo Vincas Aš lietuviškai rašoma. Ir ponas riu. Ateis tokia diena, kada
nepražūsiu. Viskas virs ki Akelaitis taip sakė. Lietuviš aš pats jiems pasirodysiu, Li
taip. Žemių yra daug Akys kos gazietos neleidžia. Moky gi tol reikia pasisaugot Ma
klas popams paveda. O ma ma, kaip čia man su Katryte
neaprėpia^
— Ne tavo, Petreli, tos ne, mama, ar būtum galėjusi pasimačius?
žemės.
į mokslą leisti, jei ir būtum
Besvarstant, kaip atsikvies
— Mama! Kunigas Macke- norėjusi? Ne. Mokslas mums, ti Kedulytę, į daržinę atėjo
vičiuSį ponas Dimša, dėdė baudžiauninkams, uždraustas. Genė, kaip atrodė, kažko su
Steponas ir daug kas sako, Šlėkta reikėdavo pasidaryti. sirūpinusi Katrytė prabėgo
O be mokslo nebus geresnio mis per tvorą jai šūktelėjo.
kad kils maištas prieš, vai
džią. Sukilimas! Stos kita vai gyvenimo. Taip sako ir dėdė Sužinojusi, kad Petras namie,
džia. Ji duos mums žemės. Ir Steponas, ir kunigas Macke ji prašė pasakyti, kad tik jis
A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI

Šitaip prirengsi savo vaiką
vėliau tikėti, jog visuomenė
yra «prieš jį nusistačiusi», kad
jis yra be reikalo visų «per
sekiojamas», jei kada nors
tektų kam nors jį nubausti.
6. Visuomet tėvas ar moti
na tesurenka jo išmėtytus ba
tus, knygas, drabužius Viską
padarykite už jį Taip jis taps
prityręs specialistas visas
naštas kitiems užkrauti, ir
galės romiai būti tikras be
širdis.
7. Leisk jam viską skaityti,
ką tik jis nori, Nė kiek nesi
domėk, kas dedasi jo galve.
Įėję. Tik žiūrėk, kad jis turė
tų sterilizuotų puodukų kavai
gerti, o jo smegenys tegu rija
žodžius ir mintis iš bet kokio
purvino ir užkrėsto indo.
8 Dažnai barkitės vaikams
girdint. Šitais paruošk juos
vėliau sėkmingai suardyti sa
vo šeimas.
9. Duok jam kišenpinigių,
kiek tik jis nori. Niekad ne
leisk jų pačiam vaikui užsi
dirbti.
10 Būtinai patenkink kiek
vieną vaiko užsispyrimą val
gyti. gerti ir aplamai viską
turėti, kas pataikauja jo go
muriui ir kitiems kūno malo
numams,
11. Eik iš vieno su vaiku
prieš policiją, prieš mokyto
jus ir kaimynus. Juk jie visi
yra nusistatę prieš tavo «ne
kaltąjį angeliuką!»
12. Jei kartais tavo vaikas
įsiveltų rimtoa bėdon, tai ta
da pasiteisinsi: «Aš niekada
negalėjau nieko su juo pa
daryti».
Šituos patarimus davė Tek
sas valstijos. Houston miesto
policija. 0 ji gerai žino, ką
sako.

neitų pas juos. Tėvas pasida
ręs nebesukalbamas. Draudžiąs su Petru matytis. Bet
jis rengiąsis į kalvę, in tada
Katrė užbėgsianti.
Petras apsiniaukė kaip de
besys.
— Ką čia bus sugalvojęs
senis Kedulis?
— Vakar prievaizdas ten
sėdėjo Ar tik jis nebus pri
kalbėjęs Kedulį ponui nusi
lenkti? — paspėliojo Genė.

Blogas nujautimas dilgtelė
jo Petrui per iširdį. Motina at.
nešė pusryčių Jis valgė ne
noromis ir išsiblaškęs klausė
kas darėsi kaime, jį žanda
rams išvežus. Tik kai Genė
ėmė pasakoti, kaip Stašys
atsisakė išduoti Petro drau
gus ir kaip Marcė dūmais iš
rūkė žandarus, policiją ir
prievaizdą su vaitu, Petras

pagyvėjo ir stebėjosi tokiu
drąsiu Stašių pasielgimu.
— Gerai, kad Stašys susi
prato. Jis būtų galėjęs mums
daug bloga padaryti. O Mar
cė! Ar ne puiki ta dručkė!
Pakalbėję iki valios, na
miškiai išvaikščiojo.
Belaukdamas Katrytės, Pe
tras triūsėsi daržinėje. Sugraibstė šiaudus, apžiūrėjo,
ar kūliai pelių nesukapoti,
tvarkingai juos sudėliojo, ap
kamšė plyšius sienose, kad
vėjas kiaurai nevaikščiotų.
Paskui prasidarė duris ir, iš
lauko nematomas, atsisėdęs
ant kulbutės, stebėjo, kas da
rosi kieme, gatvėje ir kaimy
nų sodybose.

Gražus buvo rytas Dangum
lėtai slinko atskiri, šėmi de
besèliài, bet jie tik trumpam
laikui uždengdavo saulę, ne
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S Nėris

Redakcijai Keičiantis
Turėdamas begalės ir visuo
meninio ir parapijinio darbo,
ypač dar užgulus jo, kaippir
mininko, pečius kongreso ren
gimo pareigoms, didžiai ger
biamas Prelatas Pijus Raga
žinskas paprašė tėvus jėzui
tus perimti «Mūsų Lietuvos»
redakciją Tėvai jėzuitai auti,
ko bent laikinai jį pavaduoti.
Kas nėra leidęs, redagavęs
ir platinęs laikraščio, tam
sunku supraski, kiek čia tenka
įdėti darbo ir vargo ypač ta
da, kai yra tikraš badas ben
dradarbių, kai skaitytojų eilės
ne auga, o mirtis jas be at
lydžio trumpina Gerb Prela
tas ilgus metus kantriai ir iš
tvermingai nešė sunkią lietu
viško laikraščio išeivijoje
naštą Neperdedant reikia pa
sakyti, jei ne jo kilnus užsi
spyrimas, «MjSŲ LIETUVA»
jau senoka1 būtų nustojusi ei
ti. Už tą jo pasišventimą tu
rim visi lietuviai būti jam la
bai dėkingi Malonu, kad Pre
latas ne visiškai pasitraukia
iš «M.L» redakcijos štabo. Jis

sutiko ir toliau redaguoti pir
mąjį, politinių žinių puslapį.
Tėvai jėzuitai patys vieni
jokių stebuklų nepadarys.
Laikraštį tik tol galės leisti,
kol ras Brazilijos lietuvių vi
suomenėje paramos. Todėl,
kas gaM rašyti, yra prašomas
straipsnių, ar bent save apy
linkės žinių korespondencijų.
Visi lietuviai, kuriems tebėra
prie širdies lietuviški reika
lai ir geras Brazilijos lietuvių
vardas, kviečiami «M L» už
siprenumeruoti Tenelieka nė
vienos lietuviškos pastogės
be vienintelio lietuviško Bra
zilijoje laikraščio «MŪSŲ
LIETUVOS!»
Redaktoriaus pareigos tuo
tarpu teko tėvui Jonui Kidy
kui, kurs keletą metų reda
gavo «Žvaigždę» J. A Valsty
bėse Administracijos reikalus
tvarkys Tėv Jonas Bružikas,
kurio sveikata jau tiek susti
prėjo kad gali, nors lazdele
pasiramščiodainas, vėl vaikš
tinėti Lietuviškojo gyvenimo
žinias patiekti ir suredaguoti
sutiko p Alfonsas Petrait s,
buvęs Argentinos lietuvių sa(pabaiga iš 2 pusi.)
viitraščio «Laikas» redakto
auga Jau 1933 m 76 procen rius Dėl kitų skyrių ir jų re
tai JAV universitetų turėjo daktorių tebeina pasitarimai
religijos kursus 1940 m. pa Kai tik bus susitarta, redak
kilo iki 80 procentų, o šiais toriai bus pristatyti skaity
1964 metais net 97 procentai tojams.
nekatalikiškųjų universitetų
Naujas redakcijos ir adraituri religijos pamokas. Stu nistracijios adresas yra šis:
dentas vis labiai domisi pa Rua Lituania, 67, Mooca, São
grindiniais gyvenamo klausi Kaulo, 13, S. P
mais. Pav. vien tik Western
Tėvai Jėzuitai
Michigan Universitet 1956 m
religijos kurso tesiklausė 115
studentų, o 1963 m. jau buvo
TURIME GERŲ TALENTŲ
1110 Panašiai yra ir kitose
Nors jau mėnuo praėjo nuo
aukštosiose Amerikos moky
klose. Jauni žmonės jieško jaunimo šventės, bet veria
aiškių atsakymų į klausimus, mest jon dar bent vieną
kodėl aš gyvenu, kur einu, žvilgsnį Ji mums dar kartą
kaip turiu gyventi į kuriuos priminė, kad S. Paulo jauni
neduola atsakymo jokie mo mo tarpe yra stiprių vaidybi
dernieji pasauliški mokslai ir nių pajėgų. O tai yra didelis
todėl paliesa jų gyvenimą mūsų meninis turtas, kurio
nevalia užkasti kuriam reituščią, nepatenkinamą.
učiom šliauždami į žiemių
šoną Vėjas keitė kryptį ir š*l
ta srovė dunksnojo iš kiem°
pro praviras daržinės duris.
Balandžio darganų, krušų ir
pašalų laikas, matyt, baigės .
Dabar jau greitai pražys ir
sužaliuos medžiai, pakils žo
lė, vėl išeis į laukus artojai
baigti blogų orų sutrukdytos
orės, sodinti bulvių, sėti va
sarojaus
Kiemuose pagyvėjo Girgž
dėjo ir trinksėjo durys, šūka
vo vaikai, žviegė kiaulės,
blovė avys, gailiai mykė iš
badėjusios karvės. Protar
piais, tų visų garsų sąmyšy,
pasigirdavo duslus, žemas jau
čio baubimas Piemenys gat
ve varė į padirvius avis Dar
dvi trys dienos tokio oro, ir
bus galima leisti karves.
Štai Petras mato, eina gaBve Kedulis. Rankoje žybčio
ja geležis, neša į kalvę norą
gą. Dabar tai jau tuoj ateis
Katrė Pagaliau štai ir ji Grei
tai įsmunka į kiemą, įbėga į
gryčią. Netrukus pasirodo abi

su Balsiene ir eina į daržinę
Petro širdis ima smarkiau
plakti Šis pasimatymas toks
nepaprastas! Petras būtų no
rėjęs pasikalbėti su Katre vie
ni du, bet jis supranta — ne
padoru vienai merginai eiti
pas jį į daržinę.
Sveika gyva, Katryte, —
pasveikino ją džiaugsmingai
šypsodamasis — Matai, aš
čia kaip kalėjime. Į lauką nė
nosies negaliu iškišti
Džiaugsmo ir pykčio lieps
neles
žaižaravo Katrytės
akyse.
— Kaip gerai kad tau pa
sisekė ištrūkti iš jų nagų.
Vai, nelabieji! Ponas būtų ta
vęs gyvo nepaleidęs
Petras sugniaužė savo gys
lotą kumštį.
— Nieko!. Mane ne taip leng
va nugalabyt»,! Bet kas ten
pas jus atsitiko, kad tėvas
dar pikčiau pasišiaušė prieš
mane?
— Negerai Petreli Nesiti
kėjau, kad tokia ištiks mus

Vėtrų Paukščiai
Rudeniniai paukščiai drasko mano širdį. —
Rudi vėtrų paukščiai — skundas alkanų.
Prometėjau - broli, kas tave sušildys?
Kas prakalbins uolą nebylių kalnų?

Spindulių nešėja akmenim apsvaido.
Į krūtinę nuoga suleisti nagai.
Ašaras ir purvą nuo vargingo veido
Kas gi tau nušluostys?... O draugai, draugai!

Geležim grandinėm čia sukausto žmogų.
O numirti troškai kruvinoj kovoj.
Kas nešios jum šviesą po naktiniu stogu?
Kas pažadins laisvę mano Lietuvoj?

dintojams, kaip sausakimšai
prisigrūdusi salė žiūrėtojų. To
ir linkim kitam kartui.

kia sudaryti sąlygas klestėti
Aišku negalima vaidinimui
taikyti profisionalams skirtų
kritikos taisyklių, negalima
reikalauti iš mėgėjų nuolati
nių scenos «gyventojų» tobu
lumo Negalima dar ir dėl to,
kad ir pats režisierius buvo
mėgėjas, ne profisionalas Bet
žiūrint iš mėgėjiško taško,
jaunimo šventės vaidinimas
buvo tikrai vykęs ir gražus.
Publika susikaupusi stebėjo,
ne vienas net ašarėlę nubrau
kdamas vaidinimą
Šilčiausias ačiū pasišventė
liams vaikinams ir mergai
tems, kurie ne tik daug laiko
paaukojo nutraukdami nuo
savo poilsio bei malonumų,
bet turėjo ne vienas jų gero
kai padirbėki lietuvių kalba
savo rolei išmokti O kaip ga
Įima atsidėkoti p Vincui Tubeiiui už jo režisieriaus dar
bą? Negalima. O gal ir gali
ma tuo, kad kitą kartą, jam
statant veikalą, būfrų dar dau
giau publikos. Buvo šį sykį
ne mažai Artipilnė nemaža
salė Bet galėjo būti ir dau
giau. Ir negali būti gėrėsi ės
padėkos režisieriui bei vai

Kaip Ir 8. Paulyje, Čikago
je lietuviai gyveną įvairiuose
miesto rajonuose. Ten kiek
vienas didesnis rajonas turi
savo lietuvišką bažnyčią su
mokykla, turi savo chorus, šo
kėjų būrelius. Tai jie turi, ka
daugi supranta didelę kultūri
nę vertę lietuviškajam savo
gyvenimui bei lietuviško karakterio auklėjimui.
S Paulis teisingai gali di
džiuotis Vila Zelinos parapiji
niu choru jos tautinių šokių
būreliu ir p. M. Vinkšnaitie
nės dideliu pasišventimu puo
selėjamais jaunučiais ateiti
ninkais, kurie jau daug kartų
džiugino mus pasirodydami
scenose.
Bet kur kitų mūsų vilų cho
rai, kur jų šokių būreliai, kur
sporto rateliai jaunimui? Juk
nors kartą į mėnesį pamaldos
lietuviams vyksta net 10 São
Paulo vilų. Iš jų lietuviškai

nelaimė ir tai iš tikro tėvo...
Ir ėmė jam pasakoti viską,
kas atdtoko. Tetras klausė
niūriai tylėdamas, o motina
nebeiškęsdama lingavo galva
stebėjosi ir protarpiais reiškė
savo pasipiktinimą:
— Prievaizdas?., vai nela
basis! meluoja pataikūnas!,,
pono čia pinklės . Ir tėvo gi
gaiva! Vai, dievulėliau!.
Petras, išgirdęs, kad Kedu
lis grasino jį ir k tus įduoti
p licijai, nenorėjo tikėti. Bet
Katrė griežtai tvirtino:
— Ak, tu jo nepažįsti, Pe
trai Jau seniai jis patylom
apmaudą giežia prieš tave ir
prieš kitus Dabai», kai pra
trūko, tai niekas jo nesulai
kys. Atkaklus žmogus mano
tėvas, Namuose tikras pra
garas
— Tai ką? Negi tu eisi į
dvarą? Į to žvėries nagus?)
— niršo Petras.
— Aš žinau, kad negaliu
ten eiti Bet kas man daryti?

Kur man dingti? — aimanavo
Katrė.
— Pasisaugok, kol aš kur
prisiglausiu, — susirūpinęs
kalbėjo Petras, — tada ir ta
ve ištrauksiu iš to nevidono
nagų.
— Su tavim aš niekur ne
bijočiau Tik kad tėvas...
Staiga nauja mintis dingte
Įėjo Petrui.
- Žinot ką? Eisiu pas. ku
nigą Mackevičių Jis patars.
O gal tėvą perkalbės.
Motina ir Katrytė nudžiu
go Taip, pas Mackevičių! Jis
užtaria prastus žmones, jo
visi klauso.
Dabar beliko pagalvoti, kaip
Petrui pasiekti Paberžė, ne
patraukus į save nereikalingų
akių Pavojaus čia yra, bet
ką? Vilkų bijosi — nė Į miš
ką neisi? Ne, Petras ne iš te
kių. Atsikels jis anksti; sauki
netekėjus ir pusryčiais pa
sieks Paberžę Ke ias čia
nuošalus, niekam jokio įtari
mo jis nesukels, O grįš vė ai

AR TAIP NEGALĖTŲ BŪTI
IR SÃO PAULYJE?

nuolat gieda tik Moinho Ve
Iho, Parque das Nações ir
Anastaeio vilose. Tik Moinho
Velho pamaldose gieda jauni
mas, kurs sykį per mėnesį
susirenka «choro repeticijai»
p. Tūbelių namuose. V. Anas
tacio ir Parque das Nações
gieda senimas. Jaunųjų kaip
ir nėra O ar negalėtų būti?
Manau, galėtų. Reiktų tik,
kad tėveliai gražiai savo,sū
nus ir dukras paprašytų, ištverm ngai ragintų ir kad kas
nors priimtų savo pastogėn
pasimokyti giedoti ir dainuo
ti. Žinoma reikia ir mokytojo
Iki šiol labai daug pasidarba
vo p Liudas Ralickas Jis
mokino M Velho jaunimą gie
doti. Jis su savo sesute ir bro
liais dažną sekmadienį nuke
liauja ir į tolimesnių vilų lie
tuviškas pamaldas pagiedoti.
Jis, esu tikras, ir toliau pade
tų tų vilų jaunimui, kur rietu
ri savo muzikos mokytojo,
vargonininko. Mielai apsiėmė
padėti iš Argentinos atvykęs
ir Casa Verde viloje apsigy
venęs muzikas p. Alfonsas
Petraitis. V. Anastacio p. Ku
biliūno pastangomis kasmet
įvyksta po keletą vaidinimų.
Jau ir jaunimo būrelis su.-ikū
rė ir pasirodė su daina. Mo
koje jau mokina, bet ir kitur
mielai nukaktų pamokyti tė
vas Jonas Kidykas. Tat kodėl
negalėtų ir kitur S. Pąu yje
susikurti keletas, kad ir ne
didelių chorų, kurie ir savo
pamaldas paįvairintų, ir sykį
kitą per metus galėtų didės
nes bendras šventes suruošti?
Reikia, kad kiekvienoje didės
nėję lietuvių apgyventoje vi
loję, kas nors imtų tą reikalą
judinti. Laukiame savanorių!

vakare, sutemus Taip nutarę
išsiskyrė Motina nukiūtino į
pirkią, o Katrė išlėgo nemo,
nes netrukus gali grįžti tėvas.
Parėjus ji įsmuko į kama
rą. Girnose stovėjo pusgorčis grūdų kurių nespėjo su
malti prieš pusryčius Grūdai
buvo prasti, dirsėti, su visais
pasturlakaas, bet kur gausi
geresnių9 Ir tie patys baigia
si. Girnos seniai bep'aktos,
Kakrė paleido jas žemiau, bet
malimas atrodė vis tiek labai
menkas. Skaudama širdimi
suko ji nuobodžiai zurzantį,
atšipusį akmenį
Tuo tarpu grįžo tėvas. Bu
vo paniuręs piktas, jodo
darbo nusitverti neįstengė
Susiraukęs {gūrino į kamarą,
grybštelėjo sauja malimą ir
piktai užpuolė dukterį:
— Kam nulfidji girnas?
Pikliavot užsimanei? Tučtuo
jau pakelk, kad sakau!
(B. D)
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Kolektyvas

birkštį kuri visada gali dar
suspindėti; nei idėjų, nes kiek
vienoje jų yra dalelė tiesos
kurią reikia mokėti surast
nei kitų žmonių pasielgimų,
nes dažnai mes nežinome jų
pagrindų, o niekada - tų pa
sielgimų apvaizdingų ir toli
mų pasekmių.
Ne viską priimti, bet viską
suprasti; ne viską pateisinti,
bet viską atleisti; ne viską
pasisavinti, bet visame jieškoti tiesos trupinio, kurs ten
glūdi paslėptas
Mokėti atleisti yra ypatin
ga krikščionio žymė. Tasai
atleidimas turi virsti gyvu
meilės veiksmu, o nelikti šie
loję sustingęs, nejudrus.
Mes nežinome viso gero,
kurį padarome, kai darome
gera!
IŠ Elzbietos Le&seur raštų.
KAS

L—L—_. n- 'i.

Surask šiame L.etuvos žemėlapy i uvo. < r savo tėvų gimtinę ...

MEILĖ ŽMOGUI

Mažesnioji Blogybė
Ryžomės įvesti jaunimo skyr un vieną naują dalyką,
kurs ir mums patiems nelabai tepatinka, ir kaikam dar
labiau nepatiks. Bet kartais gyvenime pasitaiko susi
durti su dviem blogybėm Abi-jų išvengti jokiu būdu ne
galima. Gal'ma tik pasirinkti vieną jų išmintos sako
— rinkis mažesn ąją Ir mes manome, kad įvesd mi
jaunimo skyriun portugalų kalbą, pasirenkame mažės
niąją blogybę.
Juk viena blogybė yra ši: maža dalis lietuvių tėvų
vaikų Brazil joje bekalba lietuviškai. Dar mažesnė sau
jelė lietuviškai bepaskaito. Kadangi portugalų kalba be
veik nieko nerašoma nei apie Lietuvą, nei apie Lietu
vos laisvės reikalus nei apie lietuvišką kultūrą, nei
apie lietuvišką veiklą už Lietuvos ribų ir pačioje Lie
tu<oj«, tai ta jaunoji Brazitojos lietuvių karta bręsta vi
siškai svetima lietuviškiems reikalams. Ji net nežino,
kokius lietuviškos kultūros lobius ji turi ar galėtų tu
rėti O tai yra lietuviškam reikalui didelė blogybė. Ji
beveik nepataisoma nes jokiu būdu aebepasiseks lai
mėti daugumos to jaunimo lietuvių kalbai
Antroji blogybė, tai lietuviškame laikraštyje įvesti
skyrių portugalų kalba Bet, mūsų galva ta blogybė yra
mažesnė už pirmąją ir, trokštant Lietuvai ir jos vai
kams gero, pasirinktina esamose sąlygose Ką «MŪSŲ
LIETUVOS» redakcija mano laimėti įvesd^ma skyrių
portugalų toalba?
Visų pirma redakcija mano, kad tėvai pastebėję
portugališką skyrių, atkreips į jį savo vaikų dėmesį, ir
kad vaikai, bent iš smalsumo, pažiūrės, kasgi čia rašo
ma Jei sykį ar du pasiskaitę atras, jog įdomu ir nau
dinga, vėliau jų nebereiks raginti skaityti. Patys skaitys.

Noriu ypatinga meile mylė
ti tuos kurių kilmė, tikėjimas
ar idėjos ju^s tolina nuo ina
nęs; man reikia ypač juos su
prasti; jiems gi reikia, kad
jiems bent kiek duočiau to,
ko man Dievas davė
Švelniai kreipkimės į kiek
vieną, nežiūrėdami, kiek jis
vargingas ar nedoras, ir paei
darykime «visa visiems». Ma
žiau galvokim apie žmon ją,
o daugiau apie žmones; kiek
vienam jų reikia šviesos ir

jėgos...
Išplėskim sav- širdis, kt d
į jas galėjų tilpti kiekvienas
žmogus.
Privalau pasidaryti viskas
visiems: rūpintis tik kitų var
gaiš, neliūdinti ir nevarginti
artimųjų savo skausmais; ne
atskleisti kitiems savo kan
čios, o vien tik jos pašventi
nančią įtaką mano sielai.
Lūpų šypsniu ir maloniu žo
džiu pasitepti griežtumą savo!
Neniekinkime nieko: nei
žmonių, nes ir nedoriausi jų
talpina savyje dievišką ki

An<ra: nors ir portugališkai rašomas, tas skyrius
duos žinių apie Lietuvą, lietuvių tautos papročius kul
tūrą, istoriją, geografiją, meną, sportą; aprašinės Brazi
lijos ir kitų kraštų lietuvių jaunimo gyvenimo ir ve klos
įvykius, stengsis supažindinti ir su lietuvių kalbos bei
literatūros turtais. Tokiu būdu lietuviškai nebemokąs
mūsų jaunimas bus supažindinamas su savo tėvų gar
binga praeitimi, su jos kovinga dabartimi, su jos vilti
mis ir skausmais. Ir mes manome, kad šitaip bus gali
ma pasiekti dar nemažai tokio jaunimo, kurio, lietuvių
kalba niekuomet nebepasiektume ir jis liktų mums sve
timesnis už kitataučius O jei dar pasisektų to paties
jaunimo eilėse rasti sugebančių rašyti ir įtraukti į jų
skyriaus užpildymą tai būtų dar vienas kultūrinis lai
mikis lietuvių kraujo žmc nėms. Kiek tie mūsą spėlioji
mai teisingi, parodys ateinantis penkmetis ar dešimtine
tis. Bet esame įsitikinę, jog einsme vieninteliai teisia
gu keliu.

KALTAS?

Nenorėtumėm tikėti, bet yra
tikra tiesa. Pasitaiko, kad pa
tys vaikai verkdami prašosi
lietuviškon mokyklon kalbos,
dainų ir šokių pasimokyti, bet
jų neleidžia tėvai! Tikš
kimės, kad tokių vargšų tėvų
nedaug tėra Tikėkimės, jog
turim daugiau tėvų ir motinų,
kurie ne barnais, ne piktumu,
bet su didele meile ir kantry
be įkvepia savo vaikams no
ro pasimokyti savo tėvų kal
bos ir papročių. Niekam ne
reikėtų versti kaltės ant Era
zilijos už tai, kad vaikai ne
kalba lietuviškai Žinome ne
tokių šeimų čia pat, S. Pau
’lyje, kur tik žmona, ar tik
vyras tera lietuvis o kita pu
sė nelietuviška, o vaikai pui
kiai kalba ir lietuviškiai, ir
portugališkai, ir nelietuviško
ji tėvų pusė tuo labai didžiu©
jasi. Už lietuvių kalbos mokė
jimą ar nemokėjimą pagyri
mas ar kaltė tenka tiktai pa
tiems tėveliams ir močiutėms
kurie su savo vaikais kalbasi
ar nesikalba lietuviškai namie
DIDŽIOJI KOVA

Visų sunkiausią kovą kiek
vienas turim kovoti pats su sa
vimi Žymusis romėnų karo
vadas Cezaris laimėjo daug
karų su Romos priešais Bet
didžiausias jo laimėjimas buvo,
nugalėjimas savęs. Štai, kaip
jis kovojo su savim: kai kas
nors jį įpykindavo, jis tol ne
tardavo nė žodžio, kol nesu
skaičiuodavo iki 20. Tik tada
leisdavo sau kalbėti. Per tą
laiką jo pyktis praeidavo ir
taip tas didysis Romos karo-va
das laimėdavo kovą prieš save
Krikščionys gali mesti savo
žvilgsnį į kryžių prisiminti kaip
Kristus vieką nukentė ir laimė
jo musų išlaisvinimo kovą. Dėl
Kristaus meilės patyli iki nusi
raminą Tai galioja ne tik pyk
čiui įveikti, bet irkiekvienai ki
tai savo aistrai apvaldyti
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ALEKSAS; KALINAUSKAS

Lietuvi
Klausyk ir remk

LENDORIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Ph'jtdą mėnesio sekmadienj.
Pa que das Nações 1® vali
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio» pobūdžio! darbus, kaip "įvairių
bylų vedimas, inventarijų/isudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10 vai. ryt. per ^RADIO NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra
gažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

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

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

Trečią i

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 vaL-j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 18 vai.,

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).

Kiekvieną sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

Į
I
!

Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vau.,
Vila Bonilha 10 vai.

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS ;

TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ d 101/102
Fone 33-9951

(Lietuvos laiku)

RESIDENÇIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V, Prudent?

VATIKANO RADIJAS
Madeiras em

gera!

j SÈDE: Rua» México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone 52 0228 į
'JEnderêço Telegráfico: « C A B I U N A » s
Rio de Janeiro

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

Kasdien 20,15 iki 20,50 vak
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

f Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de |
Manque - Estado de Minas» Gerais

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

RIO DE JANEIRO

>

s

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340
Fábrica e Escritório.-

KIRPIMO IR SIUVIMO

MOKYKLA

' Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

‘‘fCTIJA”

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo» įmeno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams» t( habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota <Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

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

ANTANĖS PAVILONIC

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČiUb
Rua dos Ciciames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 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.

VIENINTEL1ĄI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

L I N D O Y A

1PHÃOJ CARKiFKI mw
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Lindoya vanduo vrt j^uai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK. a^ į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitiKiaKite ir visados naudokite1

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

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967

“ o11II

Casa Sprindys & Cia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
irengimui namu reikmens1 ir žaislai, įvairiausios devanos visoms progoms;

1EXCKITOCIC CONTÁBIL

NAFCIMENT©
Irmãos Nascimento
RE€h O.«.C. SP. Nro 1 4^4

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

I
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la Anastacio, vadovaujamas
Prof Edv. Tamoševičiaus.

I LIETU VII,
GERAI ĮSIDĖMĖK ŠIA DATA:

14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELINOJ MOKYKLOS SALĖ J (prie bažnyčios)
Rua

LITUÂNIA, 67'

—

MOÓCA

Kongresui Ruošti Komiteto
Parengimų Komisija, per ne
apdairumą padėkos žoayje
(«M. L.» 817 nr 6 psl.) nepa
žymėjo patį sunkiausią darbą
ant savo pečių išnešusius, Pe
trą Šimonį. Joną Jodelį ir
aIL Žibą Nors yra žinoma,
kad čia minėti asmenys dir
ba ne dėl garbės, bet Paren
girnų Komisija jaučia parei
gos jiems viešai padėkoti.

— Janina Danutė Možius,
kytė. dukrelė rašytojos Halinos Mošinskieni s- Didžiulytės ir inž. Algirdo Mošinskio,
šį šeštadienį, 31 d. «paliaus
16 vai. Vila Zelinos parapijos
bažnyčioje sumainys žiedus
su Volker. Dettmer. Jaunie
siems linkime saulėtų gyve
nimo dienų.

—

SÃO PAULO,

13

mišios bus 3 d. lapkričio 8,30
vai V. Zelinoje
— «M L.» prenumeratą ap
simokėjo: Kazys Truba 3.000
kr . Stasys Truba 3 000 kr ,
Uršulė Gaukienė 2.00 kr.

— Bazaras 14- 15 d lapkr.
artėja Vos dvi savaitės beli
ko; Taupykite pinigus geroms
ir pigioms dovanoms apsipikti. Bazaro vieta: V. Zelinoj,
mokyklos patalpose prie baž
nyčios.

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos
Bazaras.
Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur
neregėtas kainas visai šeimai
Pigiai nupirksi ir prisidėsi prie sėkmingo
Kongreso paruošimo.
kukli, labiau šeimyniška, ir
teko pagerbto jų pageidavi
mus. Telaimina Jus Dievas
dar ilgus metus!

IŠ KONSULO A. POLIŠAIČTO
VEIKLOS:

vaitę lankys Casa Verde ir
V. Anastacio vilose gyvenan
čius lietuvius.
— TĖVŲ JĖZUITŲ ROPLY
ČIOJE Vėlinių dieną, lapkr 2
bus devynerios mišios. Pir
mos šešerios ryte nuo 6 vai.
iki 8 30 vai Paskutinės brejos
nuo 19 iki 20 vai Mišios bus
laikomos lietuviškai.

JAUNIMAS IŠSIJUDINA

Labai malonu pranerti, jog
V. Anastacio neperseniai susi
kūręs lietuviškojo jaunimo bū
relis suorganizavo diskusijas
labai svarbias jaunimui, klau
Simais: «Jaunystė, įsimylėji
mas, sužieduotuvės» tai viena
tema. Antra — «Trys meilės
dimensijos». Diskusijas prave
d ė advok. J. Franc Fontana
sū savo žmona. Visa tai įvy
ko 25 dieną spalio. Diskusijos
taip visiems patiko, kad auta
rė artimiausiu laiku surengti
kitas diskusijas tais taip svar
biais ir įdomiais jaunimui
klausimais.

PAIEŠKOMI:

1. Miciunas Jonas, gim,
1906 m, sūnus Kristapo,
2. Florian Marta—Antanina
gim. Dambrovski,
3. Grudzinskas Česlovas,
gim. 1912 m.,
4. Guzėnas Stasys, gimęs
1924 m„
5. Galasevičius Beniaminas
Vaclovas, gim. 1926 m ,
6. Jurjonas Stasys, gim. 1913
m. Svenkšnių km,
7. Jerkinas Edvardas, gim.
1921 m.,
8 Junis Jonas, gim. 1902
m. Plungėje, sūnus Barboros,
9. Kremer Augustas ir žmo
na, gim. Mačiulytė,
10. Kasei Simonas, gim 1912
m, Aleksandras, gim 1904 m.,
11 Kiselaitis Ezas, gim 1923
m. Virbaly, sūnus Vlado,
12. Kybartienė Ona, gim. 1886
m., duktė Jono.
13 Kybartaitė Regina gim.
1922 m.,
14. Kačiulienė Bronė, gim.
Kybartaitė, gim 1912 m, ir
15. Kačiulis ‘Kęstutis, gim.
1923 m.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
Sr. Consul A. Poiišaitis, Rua
Doro José de Barros, 168, 5 o
and., Caixa Postai 7249,’. S.
Paulo.

1) Š m rugsėjo mėn. 10 d.
buvo pakviestas ir dalyvavo
Konsulų Korpuso pietuose,
suruoštuose «Automobilių Klu
- «MŪSŲ LIETUVOS» PRE
JAUKUS JUBILIEJUS
be», rua Formosa 367 Pietuo
se, kuriuose be Konsulų, da NUMERATĄ 1965 metams at
Praėjusi šeštadienį mielieji lyvavo dar, kaipo Garbės Sve naujino p. Juozas Butauskas,
Eliziejus ir Julija Draugeliai čiai ir Apsaugos Sekretorius aukodamas 3 000 kruzeirų.
atšventė auksinį savo vedybų p. Ivanhoé Gonçalves Mar
— PAJ IEŠKO; Alfonas Bal
jubiliejų Tėvų jėzuitų koply tins bei įvairių departamentų
MIRĖ:
čiūnas gyvenąs Urugvajuje
tėlėje buvo šv, mišios, prieš
— Spaliaus mėn 13 d. Mo kurias Tėvas J. Bružihas pa direktoriai.
pajieško
savo trijų brolių: Jo
2) Š m rngeėio mėn. 15 d,
koje mirė Ieva Baranauskie sakė jautrų pamokslą, jubilido, Juozo ir Prano gyvenan
nė; spaliaus mėn 24 d. Vila jatai atnaujino moterystės iš dalyvavo priėmime pas Sal čių Braailijoje.
Zelinoje staigiai mirė Stasys tikimybės priesaiką, o per vadoro Generalinį Konsulą jų
Aleksandras Saikevičius gy
Vilčinskas, 50 m amžiaus, ki mišias apie 50 dalyvių gražiai Tautinės Šventės proga ir
venąs
Urugvajuje pajieško sa
3) Kviečiant š. m. rugsėjo
les iš Ukmergės Nuliūdime giedojo tradicines lietuviškas
paliko žmoną Anastaziją sūnų giesmes Po pamaldų, sūnaus mėn 29 d. dalyvavo atidari- vo draugų Adomo Vasiliaus
Klaudijų, motiną Katariną Vir Gedimino namuose įvyko šau me naujų pastatų «A Biasa ko, Prano Bagdonavičiaus ir
Jono Radzevičiaus, kilusių iš
balienę, seseris: Aną, Julę, nios vaišės, kur p Sliesorai Industria Aeronáutica S/A».
Alšeninkų kaimo, Stakliškių
Carmen, Adelę
tis pasveikino jubilijatus su
— Neseniai susirinkę Kat. valsč. kurie turėtų gyventi
Spaliaus mėn 25 d mirė sirinkusių ir lietuvių visuo
Bendruomenės Choro ir Moks dabar Brazilijoje.
ilgai sirgusi Ona Ažukienė. menės vardu, o dalyviai su
leivių Ateitininkų atstovai nu
Petras Gadzevičius gyvenąs
Nuliūdime paliko vyrą Ir sūnų dainavo «Ilgiausių metų» To
tarė bendromis jėgomis reng Utingoje pajieško savo drau
Algirdą Septintos dienos mi kiems įžymiems visuomeniniu
ti meninę programą ateinan go Valentino Beivido, kuris
šios bus 31 d. spaiiius 7 30 kams ir kultūrininkams, kaip
čiam Trečiam Pietų Amerikos turėtų gyventi S. Paulyje.
vai. V Zelinoje
p p Eliziejus ir Julija, minė
Lietuvių Kongresui, kuris
Kas žinotų kur tie pajiešSpaliaus mėn 29 d V. Ze jimas buvo labai kuklus. Būtų
įvyks
ateinančiais
metais
va

linoje mirė Kazys Zalekevi
turėjęs būti viešesnis, ir, jei sario mėn, Dainos ir tautinių komi asmenys randasi, prašo
mi pranešti «Mūsų Lietuvos»
čius, 60 m. amžiaus Nuliūdi taip galima išsitarti, triukš
šokių
mėgėjai,
prašome
viredakcijai.
me paliko žmoną, sūnus, mar mingesnis. Bet jubilijatai pa
sais
klausimais
kreiptis
į
Čią, anūkus Septintos dienos geidavo, kad jų šventė būtų
KURIASI NAUJAS CHORAS
Bras Liet. Kat Bendruome
nės Choro Pirmininką Joną
Lietuvių Namuose Mokoje
Bagdžių.
To
choro
vedėją
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
kuriasi naujas choras Repe
Viktorą Tatarūną ar Mokslei
tropikų padangėje iš
ticijos jau keletas savaičių
vius Ateitimnkus.
vyksta antradieniais vakare
RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
— T J Bružikas, T. J, Gie 20 vai. Chorą tuo tanpn moki
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis,
— VILA ZELINOS LIETUdrys ir T. J Kidykas aplankė na Tėvas Jonas Kidykas, Kvie
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Libanesą, Granadą, Utingos, čiami tiek buvusieji choristai VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
vestuvių ir kitomis progomis.
Lapos, Moinho Velho vilas ir vyrai ir m< terys, tiek jauni
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu; caixa postai 4118,
NAUJAS ADRESAS
dalį Moocos. Ateinančią sa mas Kitas choras kuriasi Vi
São Paulo. Fone: 63-5975.
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
PIGI IR GERA KOKY BÉ!
ir nuolatinis adresas yra šis:
PRANEŠIMAS
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
- Vda Zelinoje Vėlinių
dieną šv. mišių tvarka bus
kaip sekmadieniais.

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)
ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
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

Česlovas Jakiunas

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS DUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93-2341 ir prašyti, kad juos

pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262
4’0 and, sala 406,Tel. 35 8873.

