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Plačiajame
VATIKANAS. Šv, Tėvas Pau 

liūs VI, rugsėjo mėn. išleido 
naują encikliką apie mūsų 
tikėjimo didžiąją paslaptį — 
Švenčiausiąjį Sakramentą.

Nurodęs, kaip Bažnyčia vi
sada Eucharistiją laikė didžią 
ja meilės dovana, kaip ir Va 
tikano II vyskupų suvažiavi
mas dar kartą iškil > ingai pa 
brėžęs to sakramento didelę 
reikšmę tikinčiųjų gyvenimui, 
reformuodamas visą viešąją 
liturgiją, Šv, Tėvas atkreipia 
dėmesį į kaikurias paskuti
niais metais išdygusias klai
dingas pažiūras į Eucharisti
jos sakra u e n tą į taip vadina 
mas privačias m šias ir t, t. 
Ragina vyskupus budėti, ir 
tikinčiuosius nuo tų klaidų 
apsaugoti

Kai tik bus galima g*uti, 
supažindinsim «M. L> skaity
tojus su pilnu tos enciklikos 
tekstu

INDIJA įsiveržė su savo 
kariuomene į Pakistano teri 
toriją ir prasidėjo karas. Ka
riauja dėl Kašmiro srities, 
kurio du trečdalius turi Indi
ja. o trečdalį Pakistanas ir 
"ūdija ir Pakistanas nori tu
rėti visą Kašmirą

Kur d i pešasi trečias nau
dojasi Komunistinė Kinija jau 
visa gerkle rėkia padėsianti 
I akistanui kurs per paskuti
nius metus gerokai palinko 
jos p sėn, nors gauna bilijo
nines pašalpas iš Š Ameri. 
kos

Yra rimto pavojaus, kad tas 
Pakistano ir Indijos susirėmi 
mas gali išsivystyti į tikrą ka 
rą Tai būtų didelė nelaimė 
visoms laisvosios Azijos tau 
toms.

TURKIJA SU PERSIJA lin 
tusios palaikyti Pakistaną 
prieš Indiją. Mat Pakistanas 
yra Mahometo tikybos kraš
tas, kaip ir Turkija su Persi 
ja, o Indija budistinė.

DOM1NINKONŲ.JRESPUBLI 
KOS naujoji valdžia praėju 
šią savaitę išgyveno du pavo 
jingu momentu. Gten. imberto 
radijas paskelbė, kad respu 
blikai tebegresiąl rimtas ko 
munistų pavojas fr kad jo ka 
riuomenė esanti pasirengusi 
kas akimirką atnaujinti kovą 
už laisvę.

Sukilėlių vadovybė, savo 
ruožtu, paskelbė neatiduosian 
ti savo ginklų naujajai vai 
džtai, iki jos pusėje esąs ge 
nerolas Wessin y Vessin ne 
būsiąs išsiųstas iš savo kraš- 
• lat .auju. .. «ma ■.,« ,>«»■ .. ......

to svetur.
Laikinasis (prezidentas tas 

dvi kliūtis, atrodo, nugalėjo, 
uždarydamas «imbertiscų» ra

Pasaulyje
diją ir prikalbindamas gene 
rolą Wessin vykti Š. Ameri 
kon užimti ambasadoriaus 
postą Miami mieste.

MASKVA

Slaptame komunistų parti
jos viršūnių posėdyje Kraš 
čiovas buvęs atvirai apkal 
tintas dėl įvairių klaidų, pa 
darytų savo valdžios metais. 
Tai praneša Maskvos vai 
džios žmonės

Komunistai ir dabar, atro 
do, tebėra ištikimi savo nusi 
statymui: kol tu esi valdžioje 
tol esi teisus Iškritai iš vai 
džios sosto ir tampi niekšas 
Garbingai pasitraukti nega 
Įima

P 1ANCÚZIJOJE mirė labai 
pagarsėjęs arkitektas inžinie 
rius Le Carbusier, sulaukęs 
78 m amžiaus. Jis yra laiko 
mas moderniškosios statybos 
tėvas

LONDONAS. Iš savo purei 
gų pasitraukė Kubos ambasa 
dorins Jis p.areiškė nebeno 
r:s turėti jokių ryšių su savo 
šalies išdaviku ir spaudėju 
Fidel Castro Tas ambasado
rius Dr Luiz Ricardo Alonso 
Fernandez yra laikomas vie 
nas iš gabiausių bei rimčiau
sių pas ulio diplomatų Jo pa 
sitraukimas Castrui yra skau 
dus smūgis

BRAZILIJA

Maranhão sostinėje São 
Luiz pasklido žinia, kad Acre 
estade vienai moteriai gimęs 
šešetukas. Visi naujagimiai 
esą sveiki ir stiprūs. Tai bū 
tų sumušti visi pasaul mai re 
kordai, nes iki šiol daugiau
siai iš karto yra gimę penke
tukai.

Brazilijos planavimo minis 
term Roberto Campos apian 
kė keletą l uropos kraštų ir 
ta pačia proga užsuko Mas 
kvon deryboms praplėsti pre
kybinius santykius su Sov. 
Rusija Sovietai esą labai su
interesuoti deryboms ir esą 
pažadėję 200 milijonų dolerių 
finansinę paramą Argi prieš 
komunistiniai Braz lijos minis 
teriai nežino, jog e dam s su 
velniu obuoliauti liksi be mai 
šo ir be obuolių?

Prez. Castelo Branco^įsakė 
griežtai kovoti su visais k<. n 
trabandistais. novoti padesian 
čios ir kariuomenės dalys O 
į kontrabandą įsivėlę svetim
šaliai būsią tremiami iš Bra 
zilijos.

Popiežius kalbėjo labai 

aiškiai

Praėjusį sekmadienį (rugs 
12) šv Tėvas apsilankė šv. 
Domitilos katakombose ir pa 
sakė labai svarbų ir aiškų žo 
dį apie sąžinių išprievartavi 
mą ir ir tikinčiųjų persekx ji 
mus komunistų kraštuose. £tal 
keletas svariųjų vietų iš jo 
kalbos, perduotos pasaulinių 
žinių agentūrų:

„ Šv, Tėvas priminė pirmųjų 
krikščionių kanč as ir mirtis 
už tikėjimą ‘ Šičia, tose kata 
kombose apsireiškė pirmoji 
tikėjimo laisvė, kuri yra dva
sios laisvė.. Šičia subrendo 
nepalaužiamas (krikščionių) 
nusistatymas Šičia vyko di
dysis pasipriešinimas (pries
paudai) ne triukšminga s šū
kavimais ne iššaukimais ne 
supančio pasaulio neigiamųjų 
jėgų puolimą s nors tos (prieš 
krikščioniškos) jėgos buvo le 
galizuotos geležiniais valdžios 
žodžiais- ‘ nevalia būti krikš
čionimis ‘ Čia (katakombose) 
Krikščionybė suleido savo šak 
nis, nors buvo neturtinga, to 
meto valdžios persekiojama, 
kentėdama neteisingus ir kru 
vinus pe sekiojimus Čia Baž 
nyčia buvo visai plika t y. ne 
turėjo jokios žmogišk' s para 
mos. ji buvo nuolanki pamal 
di. prispaust» didvvriška. 
Čia apsirei-Á'- • ’vangeiijos 
skelbia* < ji avastos pirmeoy 
bė, nors ir tamsoje tartum 
pas aptinga bet neįveikiama 
kaip jos ne su kuo nepalygi 
namas liudijimas jos kan 
kinystė

0

/IR ŠIANDIEN
Mums labai skaudu regėti, 

kad tokioje daugybėje Mūsų 
gerbiamų kraštų, kur labai 
daug kalbama apie tautų lais 
vę, bet yra stengiamasi ją pa 
smaugti ir paskirų žmonių (in 
vividų) laisvę, o kas liečia 
Bažnyčia, stengiamasi numa 
rinti. nors neprisipažįstamą

Lietuvių žurnalistų priėmimas pas Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Smetoną I-jo 
Pasaulio Lietuvių Kong eso proga:

Iš kairės j dešinę sėdi: «Lietuvos Aido» vyr redaktorius V. Alantas. Lietuves Tel ; 
gramų Agentūros «Eltos» direktorius Pr Dailydė, «Vienybės» red atstovas A Trečiokas, 
«Naujienų» red. A August:». Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, L. Tautininkų S gos 
generalinis sekretorius V Rastenis, ’Dirvos jeu. K Karpius. Brazilijos «Lietuvio* jed c.t. 
Vancevičius «levynes» red. J Vitams ir «Draugo- red. L. Simutis

Paskaitos buvo skaitomos 
kongreso atstovams ir sve 
cianas Paskaitas skaitė.- I’rof 
Z Žemaitis —- «Lietuvių Tau 
tos Paskirtis»; Prof. F. Kemė 
šis — «Užsienio Lietuvių Švie džiusi, kaip pasaulinio masto 
timas>; Prof K. Pakštas — 
«Lietuvių Kolonizacijos Klau
simas»; doc. A Raulinaitis — 
«Užsienio Lietuvių Aspiraci- 
jos»; Adv. R. Skipitis — «Ha* 
šaulio Lietuvių Sąjunga», Ig. 
Šlapelis — «Lietuvių Tautos 
Menas», Ed. Pažėra — «Lietu 
vių Jaunimas Užsieny» ir Lie 
tuvos Ministério^ Vašingtone 
pranešimą “Ekonominis l ž

dainininkė
Rugpjūčio 15 d Valstybės 

Teatre buvo surengtas ben
dras Lietuvos ir užsienio lie
tuvių koncertas. Pirmiausia 
Latvijos lietuvių choras, vado 
vaujamas A. Šerėno, sugiedb 
jo Lietuvos ir Latvijos tamos 
himnus ir padainavo keletą 
lietuviški) dainų. Jauna Anie-.' 

siernio'ldetuvių-Be^^arbi^^8 lietyvi\Iianistė± 
vimas su Lietuvą” skaitė J 
Lapenas

Visos šios paskaitos buvo 
atspausdintos ir išdalintos kon 
greso atstovams ir svečiams. 
Kongrese atstovų iš visa bu
vo, berods 104 ir apie 3 000 
svečių iš įvairi!! kraštų.

PARODOS IR Ml NIN1AI 
. PARENGIMAI

Kaune kongreso metu bu
vo suruoštos kelios parodos, 
kaip pav. lietuvių meno a p 
žvalginė paroda, A . Tamošai 
čio lietuviškų ki imu pa oda, 
Dr. A. M Rackaus iš Š ,;me 
rikos atvežto muziejaus eks 
ponatų paroda ir liet, spau
dos bei kultūrinės veiklos už 
sieniuose paroda Ši paskuti- 
tinioji buvo pavaizduota už
sieniuose ėjusių ir einančių 
laikraščių bei žurnalų pa vie 
niais numeriais ir gausiomis 
fotog afijomis iš lietuviškų 
kolonijų veiklos Prie pastaro
sios paro los paruošimo ir man 
tek<i di bti savaitę laiko kar- 
t mi •lahartimu Lietuvos pre 
ridentu ’ Justu alec iu ku 
ris tuo metu ' uvo tik eilinis 
ir ne iaug žinom i» žurn lis as

Kong eso metu valstybės 
Teatre buvo pastatyta opera

KODĖL KATAKOMBOSE
Todėl, myhmiausieji broliai 

ir sūnūs, mes bėgame į šias 
katakombas Ėkumeniškosios 
Santarybos paskutinės sesijos 
išvakarėse Mes čia ateiname 
pasisemti (išminties ir jėgų) 
iš pirmųjų šaltinių ateiname 
į tas nuolankias ir garbingas 
kapines jieškoti patarimo ir

'Aida*', kurios pagrincines ro 
les vaidino Kipras Petraus 
kbs ir lietuvė amerikietė dai 
nininkė, Čikagos operos solįs 
tė Br. Drangelienė pasiro 

dytė paskambino pianinu irt 
smuikininkas V Greičius (ame . 
rikietis lietuvis) su su uikinih 
ku St. Vainiūnu (Latvijos lie 
tuvis) talentingai atliko kelis 
numerius. Maliniai publikos 
buvo sunktos Amerikos lietu 
vaite solistė A. Štoškiūt • ir 
Latvijos lietuvių dainminkė 
Latonaitė. Lietuvių Šaulių Są 
jungos choras N. Martinonip 
vadovauj mas gražiai išpildė’ 
kantatą ‘ Atsisveikinimas su tė 
vyne padedant solistams V 
Dagelytei, E. Kalvaitytei, /'. 
Kutkai ir J Mažeikai Koncer 
tą užba'gė Latvijos lietuvių 
choras St Vainiūno diriguoja 
mas Visi programos daly»iai 
susilaukė daug gėlių. Publi 
kos buvo pilnutėlis teatras.

Be meninių parengimų kob 
greso atstovams ir svečiams 
buvo suruoštas visa eilė vai 
šių. priėmimų jr pasilinksmi 
nimų Užsienio lietuviai buvo 
visur ir visų labai nuoširdžiai 
priimami ir vaišinami

Kongreso proga įvyko pa 
šaulio lietuvių studentų ir’pa 
«aulio lietuvių mokytojų kob 
ferencijos, kuriose buvo taria 
rnasi įvairiais reikalais.

(Bus daugiau)

paguodos Melskimės drauge, 
kad Romos Bažnyčia, o su ją 
ir visa Bažnyčia laikytųsi 
Evangelijos, kad Bažnyčia iš 
laikytų savo nužemintos prą 
džios išm ntį ir kad visada 
būtų verta ištikimai ir drąsiai 
liudyti K istų.

(pabaiga 6 pusi)
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1 pusi.

ELTA PRANEŠA:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VILNIUJE leidžiamas «Ko
munisto» žurnalas skelbia so
cialinius tyrimus iš Lietuvos 
kolchozininkų gyvenimo Žur- 
s alo š. m. 7 nr. paskelbti duo 
m nye, aplankius Šakių rajo 
no «Švyturio» kolchozo 89 
šeimas su 383 nariais.

Ten rašoma: «kolūkečiai 
N- išmokslino kelis vaikus, 
tačiau jų namuose dar kabo 
Hv?nti paveikslai... Dar daž 
na» šeimoje galima užtikti 
šventuosius «abrozdus» ir jo 
klos estetinės vertės neturiu 
čius paveikslus... Kolūkietis 
M. — darbštus žmogus Ji iš
rinko partinės valstybinės kon 
trolės rėmimo grupės nariu. 
Jis skaito 4 laikraščius bei 
žurnalus, nuolat lausosi ra
dijo Tačiau jc butas nukabi 
nėtas religiniais paveiktais. 
Jis ir žmona tikintys nors 
dukterims sako: Elkitės kaip 
Išmanote. Arba štai kolūkieiė 
J. - darbšti, aktyvi visuome- 
nininkė, bet tikinti moteris, 
kaip ir jos vyras Kolūkie
čio J. šeima jauna Jis ir 
žmona lanko bažnyčią, šven 
čia religines šventes, bute re 
Ilginiai paveikslai.. Greičiau 
Ui tradicinis palikimas. Trak 
torininkas K. ir jo žmona dar 
jauni žmonės Jie abejoja re
liginėmis dogmomis, retai lan 
ko bažnyčią tačiau vis dėlto 
lanko Bute šventi paveiks
lai . »

Panašūs ir kiti pavyzdžiai 
Jie liudija kad lanko bažny 

čią, švenčia religines fiven 
tęs ne tik senieji bet ir jau 
nimas ir net partinis aktyvas. 
Tai, žinoma, komunistus ver 
čia susirūpinti. Jie norėtų, 
kad ir likusios šeimos būtų 
«laisvos nuo prietarų, gyven 
tų turiningą ir kultūringą gy 
venimą» Kyla tačiau klausi 
mas, ar ten nurėdytų asmenų 
gyvenimas yra nekultūrin
gas?

SUKAKTIS seka sukaktį 
okupuotoje Lietuvoje. Spaudo 
je nuolat prisimenami 1940 
metų įvykiai, dedami atsimi 
nimai, kiekvieną progą der 
giamas nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas, nevengiama 
prisiminti į Vakarus pasitrau
kusiųjų Komunistinis rėžimas 
turėjo pastebėti Vakaruose, 
ypač JAValstybėse šią vasa 
rą išeivių surengtus ne tik 
birželinius deportacijų m nė- 
jimus bet ypač nuskardėju- 
sius žodžius apie laisvės ko 
vų 5 tj. Gegužės mėn įvykęs 
Jaunimo Žygis į Vašingtoną 
birželio 21 d. JAV Kongreso 
Ats kūmuose priimtoji Rezo 
liucija vėliau surengtoji Pa 
vergtųjų Tautų savaitė kiti 
reikšmingi suvažiavimai, de
monstracijos — visa tai radi 
jo bangomis ar spausdintu žo 
džiu pasiekė Lietuvos gyven 
tojus Rėžimui jau nebuvo 
įmanoma tylėti

G Zimas «Tiesoje» nr 180 
rašo; kad laisvėje gyveną lie 
tuviai «Visame pasaulyje jie 
triukšmavo, šmeižė, klabeno

MŪSŲ LIETUVA

revanšistų ir imperialistų du 
ris, ragino juos’ į karo žygį 
prieš Lietuvą». Tol au sako: 
«...jie įrodinėjo taip mylį sa
vo tėvynę Lietuvą jog trokš 
ta, kad ji kuo greičiau būtų 
apmėtyta bombomis». Vis dėl 
to Zimanas (drauge ir pats 
rėžimas) pripažino, kad lais 
vajame pasaulyje gyveną 
priešai «kaip bebuvę, pasidar 
bavo smarkiai». Jie paskelbė 
prakeikimą tiems iš lietuvių, 
kas mėgintų važiuoti į Lietu 
vą» Sprendžiant Lietuvoje 
esančios > pandos pireiški 
mais sukakčių dienom s ir 
vėliau Lietuvoje lankėsi tik 
vadinamieji pažang eji

PRANCŪZUOS rašytojai 
Jean Paul Sartre ir Simone 
de Beauvoir liepos mėnesio 
pabaigoje lankėsi Lietuvoje 
Atvykę svečiai lietuvius rašy 
tojus ir »pandos atstovus pra 
džioje informavo apie Prencū 
zijos literatūrinį gyvenimą 
teatrus ir i an Po savaitės iš 
vykdami iš Lietuvos, abu sve 
čiai vilniškės Eltos atstovui 
kalbėjo apie patirtuosius js 
pūdžius Sartre daugiausia 
kalbėjo apie Lietuvą — kraš 
ta su originalia kultūra, apie 
menininkus, panaudojančius 
liaudies motyvus architektu 
roję ir pan.

LEIPCIGE liepos mėnesyje 
vykusioje tarptautinėje kny 
gų parodoje dalyvavo 42 kraš 
tai J je buvo eksponuota 
apie 20 lietuviškų knygų Jos 
suprantam buvo vertinamos, 
kaip Sovietų Sąjungos indė 
lis. A. Steponavičiaus ilius 
truota V Kubilinsko knyga 
«V. rlė karalienė» buvo apdo 
vanota aukso medaliu Kny
gos konkurse tai buvo vie 
nintelis sovietams skirtas 
aukso medalis,

POILSIAUTOJAI nuvykę į 
Palangą ir šiemet susiduria 

su įvairiais trūkumais. <Tje 
ša» nr. ĮSI skelbia v’eno skai 
tytojo įspūdžius: jei pav. ke
turių žmonių šeima nori ke 
lias dies*» pernakvoti pasis 
tatytoje palapinėje tai milici
jai reikia sumokėti 12 rublių 
registracijos mokesčio be to, 
poilsiautojas dar turi mokėti 
savo organizacijai už palapi
nių apsaugą Tad pernakvo- 
jimas palapinėje kainuoja žy
miai brangiau, negu patogia
me viešbutyje Be to. Palan
goje laiškai neplaningai iši
mami iš pašto dėžučių, sunku 
surasti tvarkaraštį, kada atei 
na ir išeina traukiniai iš Kre
tingos ir Klaipėdos ir pan.

XKCIJA už taupumą vyk
doma visoje respublikoje. 
Šiam klausimui vedamąjį pas 
kyru’i «Tiesa* liepos 30 d 
nusiskundžia, kad įmonėms 
tenka sumokėti dideles bau' 
das už vagonų prastovėjimą 
įmonių vadovai iššvaisto di
deles lėšas baudoms už bro 
ką. Esą daugelyje įmonių ga 
Įima pastebėti dieną be jo- 
k os naudos žibančias lem
pas tuščiai besisukančias s ta 
klės Ypač esanti bloga kieto 
skysto ir duj nio kuro sunau 
dojimo kontrolė O tai juk 
esąs tu tas, kurį Lietuvai ten 
ka atsigabenti iš už tūkstan 
čių kilometrų

ŠIĄ VASARĄ Lietuvoje pa* 
sirodė «Lietuvių Literatūros 
’s orijos* 111 tomo 2 roji da 
lis kuri ypatingai ’šiltai ver
tinta vietos spaudoje Dabar 
išleistoji 2-ji dalis apima 
1917 1940 m laikotarpio lie 
tuvių literatūra. Svarbiausią 
vietą užima to laikotarpio 
vad. pažangioji literatūra. 
Knyga net 720 puslapių, per 
dėm tendencinga ir jai pa
ruošti reikėjo net kelių me 
tų Vyriausias redaktorius — 
K Korsakas.

1965 m. rugsėo 16 d —----------— tv.

Š AMERIKA

Tik dabar «M L.» redakci
ją pasiekė žinia, kad Čikago
je sunki operacija buvusi pa
daryta kun B Sugintu! lie
pos mėn viduryje. Operacija 
buvusi sėkmingą ir jis jau 
namie.

AR PABUNDA SĄŽINĖ?

Š. Amerikon ne lietuvių 
spaudoje vis dažniau pasiro
do straipsnių apie komunistų 
pavergtuosius kraštus ir daž
niau reikalaujama imtis žygių 
jiems išlaisvinti Toks labai 
plačiai skaitomas katalikų sa 
vaitraštis «Our Sunday Visi
tor» neperseniai klausė:

«Kas Už Juos Žygiuos?», 
Lawrence S Brey dėste ame
rikiečiams: «Kada gi kolekty. 
vine ir individualinė sąžinė 
bus pažadinta pajusti tą mo 
ralinį blogį nežmoniškos prie
spaudos bilijonui brolių, pa 
šaulyje pavergtų marksizmo 
tironijos? Kas pradės demons 
truoti ir žygiuoti reikalaujant 
ne tai, kad civi inių bet žmo- 
giškų teisių Albanijos Armė
nijos, Azerbeidžano, Bulgari 
jos, Kubos, Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos Estijos Geor 
gijos, Vengrijos, Šiaurės Ko 
rėjos, Latvijos LIETUVOS 
(Red pabr). Lenkijos Raudo 
nosios Kinijos “umunijos, pu 
sijos Tibeto, Turkestano, Uk
rainos, Šiaurės Vietnamo Ye- 
meno Jugoslavijos ir kitų 
kr. štų gyventojams»?

Jeigu pažeidimas kaikurių 
JAV piliečių (negru) teisių su 
kėlė tokias masines demons
tracijas ir žygius... tai kaip 
gi daugiau būtinai reikalin 
gas stiprus kolektyvinis pasi 
piktinimas ir veikimas ginant 
teises brutaliai komunizmo 
prispaustų žmonių visame pa 
šaulyje>?

Tas pats laikraštis klauda: 
«kada bus maršuojama į So

il abaiga 3 pusi.) J

A. Mykolaitis Putinas
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(tąsa)

Ponas Pianka regimai pra
dėjo karščiuotis, jo veidas 
užkaito, akys sublizgo, ir net 
jo ploni, juodi ūseliai pasi 
šiaušė ir pasipiktino tuo Lie 
tuvos b jorų pataikavimu cie 
šoriui Aleksandrui Ponas Pi- 
ąnka, matyti, buvo pratęs kai 
bėti, agituo i ir turėjo tam 
prisirinkęs duomenų ir frazių.

Ponas Skrodskis pažvelgė į 
dukterį Ji kol kas ginče ne
dalyvavo, bet visa jos veido 
išraiška sakyte sakė, kad ji 
pritaria savo kelionės drau
gui-

Į Jurkevičiaus pastabą, kad 
Vinių» ir Varšuva greitai su
siorientavo padėty ir jau per 
kitus atsilankymus ciesorius 
sostinėje buvo priimtas ne 
tik santūriai, bet ir šaltai, 
Pianka prapliupo nauja ti

rada:
- O tačiau, mano ponai, 

nepaisant, kad Aleksandras 
atmetė visokius bajorų adre 
sus ir maldavimus, kažin, ar 
sekantis atsilankymas nebūtų 
praėjęs su baliais ir iliumina 
cijomis, jei Mieroslavskis iš 
Paryžiaus nebūtų apipylęs tų 
ponų grafų, kunigaikščių ir 
kunigaikštienių šaltu dušu, o 
gal, tiksliau pasakius, pritren 
kęs karštu svilinančiu patrio 
tiniu žodžiu! Jei Garceuas sa 
vo «Kolokolu» iš Londono ne 
būtų išskambinęs lenkų prie 
šinimosi sąjūdžio reikalų, pa 
galiau jei pačioje Varšuvoje 
rres, j unieji demokratai, ne 
būtume užkirtę kelio pana 
šioms gėdingoms sutiktuvėms 
pasikartoti!

Čia neiškentė neįsikišęs ir 
ponas Skrodskis;

— Pamsti, ponas Pianka, 
garbini Mi^roslavskį, visokius 
ten demokratus ir revoliuciš 
kai nusiteikusius išsišokėlius 
tartum tik nuo jų vienų pa 
reitų krašt. likimas Bet juk 
yra daug rimtų žmonių, kurie 
ne be pagrindo galvoja, kad 
geresnių ir tikresnių rezulta
tų galima pasiekti ramiu, pro 
duktyviu darbu, keliant kraš 
to materialinę gerovę ir kul 
turą Aš manau, kad «Žemdir 
bystės draugija» pasi inko ti
kresnį kelią į krašto atstaty 
mą ir net nepriklausomybę.

Pianka atlaidžiai šyptelėjo, 
bet iš pagarbos namų šeimi 
ninkui su deramu svečiu 
mandagumu atsakė:

— Aš jūsų nuomonę, ger
biamas ponas Skrodski. labai 
aukštai vert nu, bet šį kartą, 
deja, negaliu su ia sutikti. 
Leiskite atkreipti jūsų dėme 
sį į tai, kad šis kelias yra la 
bai ilgas, toks ilgas, jog juo 
eidama Žečpospolita, galima 
sakyti, amžinai pasiliktų Ru
sijos imperijos dalimi O, an
tra vertus, kas gi naudotųsi 
tas mūsų sukrautais turtais? 

Pirmiausia, žinoma tie, kas 
mus valdo kas krauna mo
kesčius, kontribucijas, kon- 
fiskatas — tie, kas šeiminiu 
kautų mūsų pilnuose aruoduo 
se Mieroslavskis teisingai iš 
vadino «Žemdirbystės draugi 
jos» pasekėjus kvailomis bitė 
mis. kurios paverčia save re 
tortomis gaminti medui cieso 
riaus lokiukams Ne, ponai, 
pirma iškovokime laisvę, o 
paskui rūpinkimės lobiais! —- 
su patosu sušuko svečias.

Į ginčą vėl įsitraukė Jurke 
vičius ir šitai įgalino svečią 
be atodairos pulti ir «Žemdir 
bystės draugiją», ir tuos, ku
rie nevykusiomis socialinė
mis reformomis nori apginti 
valstietį, tariamai suteikdami 
jam laisvę, kyštelėdami men 
ką žemės kąsnį, suvaržydami 
visokiais amžinais činšais ar
ba ilgamečiais išpirkimais O 
į griežtą pono Skrodskio klau 
simą, kas gi turi būti svar 
bitusioji busimojo sukilimo 
jėga, svečias nedvejodamas 
atkirto.

— Valetiečiai, didžiosios tė
vynės paveldėtojai! Bet, — pa 

brėžtinai pertarė pats save 
Pianka, — aš nesu kraštuti
nis raudonasis Vadovaujamą 
vaidmenį sukilime vaidins 
šlėkta. Dėl to aš skelbiu šlėk 
tos ir valstiečių brolybė» 
idėją.

Pono Skrodskio šitai nė 
kiek nenuramino. Sąjunga su 
chlopais jam atrodė žeminan
ti bajoro honorą. J s davė 
ženklą pakilti nuo stalo.

Pietūs baigėsi, bet šeimi
ninkas paprašė svečius pas 
save į kabinetą, kur Jadzė 
pavaišins kava o jis prancū
zų likeriu ir puikiais olandų 
cigarais. Ten ponas Pianka 
ir Jadzė papasakos ir apie 
vasari© įvykius, kurių atbal
siai taip plačiai nuskambėjo 
visame krašte.

XXII

Kabinete visi apsėdo 
apskritą jį stalą, kur jau 
stovėjo prancūzų likeris ir 
olandų cigarai. Motiejus atne 
šė kavą Šeimininkauti prie 
stalo ėmėsi pana Jadvyga,

(B, D)
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Vysk. Pr. Brazio Šviesa
Mūsų naujasis vysk. Pr. 

Brazys du mėnesiu prabuvo 
Š, Amerikoje, ir rugpj. 6 d. 
išvyko Europon, kur yra jo 
žvarbiausio darbo lauka. «DAR 
BININKAS» to pat mėnesio 4 
d. peržvelgia ganytojo kelią 
JAV-se ir taip jį įvertina:

«Porąfmėnesių pabuvęs Ame 
rikoje negavo poilsio nei ra 
mybės. Kelionės ir kelionės. 
Kalbos ir kalbos. Dideliuose 
būriuose ir mažuose būreliuo 
se. Neatsisakė niekam Daly
vavo visur, kur buvo kviečia 
mas Ir visur paliko gerus įs
pūdžius, mėgindamas įnešti 
šviesos ir tyrumo į pritemu
sius bei susidrumstusius da
barties žmonių santykius bei 
m utis.

Dvi ypatingai žymėtinos sri 
tys buvo liečiamos jo viešuo 
se ir privačiuose pasisaky 
muose Viena tai Bažny
čios ir tautybės santykiai fau 
tybės klausimą laiko mada 
nori alaryti nepopuliarų Jį 
sutapina vos ne su naciona 
lizinu, kuriam nėra geros 
akies nuo Hitlerio laikų Lai
ko mada siūlo rūpintis ne tau 
tiniais interesais, bet univer 
saliniais apskritai žmogiškais. 
S.ūlo mažiau kreipti dėmesio 
į tautinius požymius, tautinių 
vertybių išlaikymą, o daugiau 
ugdyti apskritai žmogiškąsias 
vertybes.

Iš vyskupo Pr. Brazio dau 
gelio kalbų aiškėjo įspėjimas: 
kas brangina žmogiškąsias 
vertybes, neturi užmiršti tau 
tinių, nes jos priklauso prie 
žmogiškųjų; kas nori mylėti 
žmogų, turi neužmiršti kad 
meilės praktika prasideda nuo 
tų, kurie yra artimiausi — 
šeima, giminė, tauta įsaky
mas mylėti artimą lyginamas

į s. (pabaiga iš 2 pusi.)

vietų ambasadą, m į Jungti 
nes Tautas, ginant šias pris
paustas tautas?» Ir toliau pri
deda Lincoln» žodžius: «Kai 
reikia protestuoti, ir žmogus 
nusikalsta tylėdamas, jis tam
pa niekšu».

Tas mintis skaitant kyla 
klausimai: Ar pakankamai 
mes P. Amerikos ir ypai 
Brazilijos lietuviai keliame 
balsą šituose kraštuose? Ar 
pakankamai informuojame vie 
tinę spaudą, valdžios įstaigas, 

su meile sau — mylėk artimą 
kaip pats save Savęs ir sa
viškių meilė yra matas ir ki
tiem mylėti

Pats faktas, kad vyskupas 
Pr Brazys buvo paskirtas spe 
cialiai lietuvių reikalam, rodo 
popiežiaus ypatingą rūpestį 
išlaikyti lietuvių grupės reli
ginį charakterį drauge su tau 
tiniu tos grupės charakteriu.

Tokis Bažnyčios rūpestis 
yra šviesos pluoštas į kelis, 
apklotą klaidinančiu gundy
mu nuvertinti asmens tautinį 
charakterį

Antras šviesos pluoštas bu
vo skirtas santykiam tirp Baž 
nyčios ir visuomeninių gru
pių Bažnyčiasiekia susipra 
timo tarp katalikų ir kitų krikš 
čiouiškų įkėjimų asmenų ar 
net ateistų. Susipratimui pa
grindas — pagarba kitam- 
Dar labiau tokio susipratimo 
ir sugyvenimo siekia tarp ka 
talikų, esančių skirtingose vi
suomeninėse grupėse.

Pati Bažnyčia nenusileidžia 
nė į vieną grupę; nesutapto 
savęs nė su vienu sąjūdžiu; 
nesiima išimtinai vieno sąju 
džio mintim atstovauti ar ro 
dyti meilesnį žvilgsnį tik vie 
nai grupei.

• - — - f F*
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Bažnyčia stovi aukščiau ir 
laimina visuomenines grupes, 
kurios eina į tą patį visuome 
ninės ir žmogiškosios gero
vės tikslą, n o r ir nevienodais 
keliais bei metodais.

Tokia Bažnyčios, taigi ir 
lietuvių vyskupų pozicija su
tampa ne tik su dabarties 
ekumenine dvasia. Ji atsako 
ir Amerikoje gyvai pluralist! 
nės visuomenės avasiai.

Šiaip skelbiama dvasia, jei

kultūrines ir politines organi 
zacijas? Ar pa k auka per me 
tus vieno pikietavimo Sbv 
atstovybės? Ar nereikia mums 
imti pavyzdžio iš Š Ameri 
kos lietuvių ir organizuoti 
daugiau viešų demonstracijų, 
jaunimo žygių ir kitokių? Ir 
tai ne siauru mastu, tik < Lie
tuvos pavergimą iškeliant, 
bet susitarus su kitų paverg
tųjų tautybių atstovais?

Kad mūsų tylėjimas nebūtų 
ausikaltamas! Kad jis nevirs 
tų niekšiškumu, anot Lin 
coin o.

Ar tai galima?
Bevartant senuosius «M 

L.» numerius krenta į akį, 
kiek daug būta vaidinimų 
prieš porą dešimčių metų, O 
jau lietuviško jaunimo susibū 
rimai, subatvakariai tai kas 
savaitę, ir net po keletą.

Kažkokia dvasia kužda: Ko 
dėl dabar to beveik nebėra? 
Vienas vaidinimas vyresniojo 
jaunimo. Pora vaikų pasiro
dymų, tai ir viskas? Kodėl 
nebe daugiau? Kodėl nebėra 
subatvakarių tokioje Zelinoje 
Mookoje, Anastazijoje?

Kažkoks kitas balsas atsi 
liepia, kad mūsų jaunimui to 
kie dalykai nebeįdomus

Pirmasis balsas nenutyla: 
Ar galimas dalykas, kad mū 
sų jaunimui neberūpėtų dva
sinė kultūra? Kad jaunimas 
nebenorėtų dr .ugėje pasi
linksminti?

Antras balsas vėl tyčiojasi; 
O kiek to jaunimo jateina ir į 
tą vieną antrą parengimą? O 
jei mažai teateina, ar tai nė 
ra aiškus įrodymas, kad lie
tuviškos kultūros parengimai 
didžiausios dalis mūsų jaunų 
jų ne kiek nebedomina

Pirmasis baisas: Tai kas 
juos domina? Kur gi reiškia 
si lietuviškojo jaunimo talen 
tai, kai jie nepasirodo pas 
mus? Ar daug lie uviškos kil 
mės jaunimo pasirodo Brazi 
lijos mokyklų bei organizaci 
jų scenose, ar kaip vaidinto
jai, ar kaip dainininkai? Kiek 
mūsų vaikinų ir mergaičių 
nors kiek atsižymi Brazilijos

Kataliku Veikla Rusu Tarpe
Jau prieš revoliuciją Šven 

tasis Sostas turėjo santykių 
su Rusija, nes tų laikų uei 
joj buvo nemaža katalikų (jų 
tarpe ir Lietuva). Po revoliu- 
cijos pačioj Rusijoj keletą me 
tų d rbo popiežiaus šalpos ko 
misija padėdama maitin i bi 
daujančius gyventojus bolše
vikų nualintame krašte !r pa 
bėg'diais rusais kokio tikėji
mo jie bebūtų Šventasis Sos 
tas rūpinosi, stengdama is pa 
dėti ir materijaliniai, ir religi 
niu atžvilgiu. Katal kai išlai 
kė keletą mokyklų rusų vai
kams: Harbine Šanhajuj, Bei 
gijos mieste Namiure (vėliau 
ta mokykla buvo perkelta į 
Paryžių), o po antrojo karo 
dar ir Romoj

Kitų tautų pabėgėliams ir 
emigrantams Katalikų Bažny, 
čia * adeda per tos pačios tau 
tybės dvasiškiją — Rusų ka
talikų kunigų beveik nėra, 
dėl to buvo pakviesti ki.atau 
čiai darbuotis rusų emigrantų 
tarpe.

yra vykdoma gyvenime, atne 
ša sugyvenimą».

Šitokia dvasia reikalinga ir 
Pietų Amerikos, ir S Paulio 
lietuviams. Ją sukurti gali tik 
mes patys, su Viešpaties pa
galba,

sporto šakose? Kurio lietuvio 
vardas dažnai minimas vietos 
didžiuosiuose ir ' mažesniuo- 
siuose laikraščiuose? Juk jau 
no žmogaus kraujas nerims
ta, kukuliuoja ir verste ver
čia jį linksmintis, pasišokti, 
pasportuoti? Juk normalus 
jaunimas trokšta pasireikšti, 
geresnį pasaulį ir gyvenimą 
sukurti, negu tėvai sukūrė. 
Tai jei niekur nepastebim sa 
vo jaunimo p asikišant, susi
buriant, tai koks jis bėra jau 
nimas? Kiek mūsų jaunimas 
dar yra JAUNAS?

Antras balsas: ir pats ma 
nai. kad dar turėtų būti gali
ma lietuvių tėvų jaunimą S. 
Paulyje gerais lietuviškais da 
lykais sudominti?

Noriu manyti Kun, Šeške 
vičius savo laiku sudomino. 
Jo organizuojamos šve tės bu 
vo didingos ir tada dar daug 
jaunimo sueidavo, Tik reikia 
poros trejetos tokių energin
gų pasišventėlių, kaip kun, 
Šeike ičius ir reikia kad 
pats jaunimas organizuotų 
jaunimui patrauklias, jaunai 
vės dvasios sklidinas pramo
gas. neaiškus pasirodymus 
tai tikrai būtų kuo pasigė
rėti.,.

Antras balsas: ir manai, kad 
męs dar turim nors porą šim 
tų vyrukų ir mergaičių, ku
rie galėtų gėrėtis lietuvių kai 
bos vaidinimais ir kiti mis 
pramogomis? Klysti.

Prisipažįstu - nežinau Kas 
tai S. Paulyje galėtų ir turė
tų žinoti?

S; PAULYJE

Ir mūsų S Paulo mieste ru 
sų katalikų labai nedaug gal 
apie 200 asmenų. Savo tauty 
bės kunigo jie neturi Jiems 
vadovauja svetimšaliai kunL 
gai, išmokę rusų kalbos ir 
priėmę slaviškas apeigas. Jie 
yra išvystę nemažą veiklą, 
dvasiniai aprūpindami ne tik 
nedidelį rusų katalikų būrelį, 
bet ir daug stačiatikių (Pas 
kutinysis Vatikano Bažnyčios 
Susirinkimas leidžia teikti sa, 
kramentus ir stačiatikiams, 
jeigu jie kreipiasi į katalikų 
kunigą). Trys tokie rusų ka
talikų kunigai turi mažą, bet 
pagal visas rusų tradicijas 
gerai įrengtą bažnytėlę Ipi 
rangoj Bet jie nesiriboja tik 
ta bažnytėle: jie lanko ligo 
nis ir šeimas visame S Pau
lo mieste, rūpinasi neturtin
gųjų šelpimu (dalindami Ame 
tikos valdžios atsiųstus mais
to produktus). Į juos kreipia
si viso miesto rusai, kai rei 
kia sutvarkyti dokumentus, 
pavyzdžiui, emigracijai — Ki 
ti du kunigai vadovauja rusų 
berniukų bendrabučiui, kurs 
randasi Santos mieste; ten 
yra apie 50 berniukų Priima
mi tik tie, kurie moka rusų 
kalbą. Yra tokių tėvų, kurie 
negali už vaikų pragyvenimą 
mokėti Tiems kunigams ten 
ka rinkti aukas bendrabučiui 

išlaikyti. — Bendrabuti rusų 
mergaitėms išlaiko vienuolės 
užšulietės Ipirangoj. Jos irgi 
yra priėmusios slaviškas Ry
tų Bažnyčios apeigas. — ir 
viename, ir kitame bendrabu 
ty daugumas auklėtinių yra 
stačiatikiai.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Šalia bendrabučių, vaikams 

organizuojamos atostogos prie 
okeano kranto; o taip pat įvai 
rios iškilmės (pavyzdžiui, Ka 
ledų eglutė — pernai ta pro
ga buvo susirinkę apie 250 
rusų vaikų). Beveik kiekvie
nais metais bendrabučių au
klėtinių jėgomis suruošiamas 
didelis koace-tas bei tautinių 
šokių vakaras, kuris visada 
pritraukia daug publikos Ir 
šiais metais, rugsėjo mėnesį, 
toks kancertas bus. Ateity 
galvojama seserų uršuliečių 
bendrabuty įsteigti rusų jau
nimo klubą Ten jau atidary
ta nedidelė rusiška skaitykla 
biblioteka

Taigi, jeigu kartais pasitai
ko sutikti po bairus bevaikš- 
čiojančius ar bevažinėjančiuš 
dar nesenus kunigus su barz 
domis, labai gali būti, kad'tai 
ir yra tie katalikų kunigai, 
kurie darbuojasi rusų tarpę 
S Paulo mieste

Gaiima klausti: kodėl Katą 
likų Bažnyčia taip rūpinasi 
rusais? — Katalikų Bažnyčią 
lūpinasi visais pirmoj eilėj 
katalikais, paskui gi ir kitais, 
kuriems dvasinė ar kitokią 
pagalba reikalinga -tačiati- 
kiams padeda ta mintim kad 
per artimo meilės darbus bū
tų priartinta vienybės tarp
I<ytų i • Vakarų a st tymo va
landa Tik ta aplinkybė, kad 
rusa s rūpinasi vetimtaučiai 
kunigai Kartais augiau krin 
ta į akis ir kai kuriems gal 
atrodo kad jiems teikiamą 
privilegija Tikrumoj gi tai 
ne privilegija, o tik savosios 
dvasiškijos trūkumas ir tik 
todėl, kad Bažnyčia nėra tau 
tinė įstaiga, o urštautinė ben 
druomenė, ir neužmiršta ir 
tų, kurie patys sau padėti 
negali ,

V Pupinis

Išėjęs Šiaulių gimnaziją, kur 
draugavo su Šiūpu>, Petrapi
lio un te klausęs matemati
kos bet čia mokslą nutraukęs 
ir išėjęs Kauno kunigų semi
nariją, paskiau Petrapilio dvą 
si^ę kataliKų akademiją, kun 
Aleksandras Dambrauskas y- 
ra vienas pačių didžiųjų po- 
valanči ių katalikiškų Lietu
vos stulpų veikėjų.

«Aušros» metu jau susipra 
tęs lietuv s ir anksti pradė
jęs eilėraščius rašyti, spau 
doje jis pasireiškė dar 1884 
m. «Aušroje», bet ypač pra 
dėjus ei i Tilžėje «Žemaičių 
ir Lietuvos Apžvalgai», drau
ge su kitais Žemaičių vysku
pijos kunigais ir kai kuriais 
Kauno seminarijos klierikais 
savo vedamaisiais straips
niais nustatydamas jai aštrią 
tikybinę ir smarkiai priešinas 
kolišką kryptį.

M- Biržiška
(iš «Lietuvių tautos kelio»)
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Da Viagem da Nossa .Rainha
Cheguei em Perto Alegre 

fegunda feira 23-8 65, as 
10 40 horas. Imfelizmente não 
foi possível mandar um tele
grama à família Vasiliauskas 
porque, devido à inundação 
que há aqui no Kio Grande 
do Sul, os telégrafos não es- 
rão' funcionando e u tive que 
arriscar vindo à Porto Alegre 
sera ter alguém que me es 
perassem no aeroporto e sem 
saberem que eu chegaria ês- 

dia
Quando desci do av ão, lui 

diretamente à «Varig- ver se 
conseguia uma lista telefoni 
ca para ver se êles tinham 
telefone em casa, & não ima 
ginam a minha alegria em 
ver que realmente havia te
lefone.

Pedi à telefon sta para fa
zer a ligação, mas não era 
pos ivel, porque os fios esta 
vam embaixo d’agua, não 
conseguiam fazer nenhum i 
ligação

Fui retirar a bagagem e 
conferir os documentos ,

Peguei um taxi até a casa 
dos Vasiliauskas. Quando aten 
deram a porta, eu disse; 
. — É o Sr. Vasiliauskas?

- Sim
— Eu sou do Brasi , o não, 

de São Paulo, e o senhor já 
de^e ter recebido a carta do 
padre Giedrys, avisando que 
eu viria passar alguns dias 
aqui.

— Não, eu não recebi ne
nhuma carta do padre Gie
drys
. — Ma ele escreveu duas 
c.artas ao senhor avisando da 
minha chegada per stes dias.

- Eu só-,recebi uma carta 
de seu pai. Mas, vamos en. 
t.rar ,’U-

Que alívio! Se não fosse ja 
carta de pupai eu não sei o 
que faria, pois eu cheguei já 
eram' quase r .nove horas da 
noite e eles não me conhe
ciam Menos mal, que pelo 
menos eu falo o mesmo idio 
ma. Bem, tudo se arranjou

Ne dia seguinte cedo fui 
ao cen ro mandar um telegra 
ma avisando que eu cheguei 
bem, e aprovei ei para ir até 
a agência da- Varig para ver 
que dias tem voos para São 
Paulo. Há voos todos os dias, 
mas com essa enchente os 
ônibus e carros não passam 
pelas estradas, porque caíram 
todas as pontes, e o único 
meio de transporte agora são 

os aviõe’, e, como eu quero 
chegar domingo, é bem ca
paz das passagens se esgota 
rem. Então reservei a viagem 
para o dia 29. 8. 65 o avião 
sai as 12,30 horas e chega à 
S Paulo as 14,10 horas, em 
Gongonhas.

•' qui já vi o centre as ruas 
principais, as praias do rtie 
Guiba, alguns bairros e al
guns lugares menos importan 
tes Os Vasiliauskas são mui 
to simpáticos e tem uma ca
sa muito acoihedora. »

Sôbre Porto Alegre não te 
nho mais novidades pois 
log • vou embora c pratica
mente só ten o tempo para 
arrumar as minhas coisa-

Aindn falando sôbre Monte 
videu, no sábado seguinte ao 
que fomos à Punta del rste, 
sôbre o que já escreví ante
riormente, lomus à um ani
versário e estava mui o di 
vertida

No ú-timo domingo que fi 
quei em Montevidéu a tarde, 
fui ao ensaio do Gintaras me 
despedir da juventude. Nes
tas alturas eles resolveram 
me fazer uma despedida. Cs 
rapazes foram arranjar dis 
cos e fomos dançar na casa 
de uma moça que também 
dança no Gintaras. Foi uma 
despedida improvisada e di
verti a

N >. aeroporto algumas pes
soas I ram me acompanhar.

Êste foi o fim do meu pas . 
seio em Montevidéu Foram 
16 dias divertidos, alegres e 
muno bem passados ao lado 
dos lituanos uruguaios, tanto 
dos jovens, como das pes 
soas mais idosas; dias passa
dos com pessoas alegres, com 
muita disposição, sempre com 
vontade de mostrar o que 
eles .em. e não escohdem as 
coisas feias (que são pou
cas). as mostram todas; igual 
mente.

Eu já não vejo a hora de 
chegar em S. P., para rever 
à todos Estou com uma sau, 
dade enorme dos penhores 
da nossa ca-a e, por.incrivel 
que pareça, até do meu quar 
to e' das minhas roupas.

Mas também já sinto sauda 
des desta minha viagem. Foj 
tão linda, interessante e ale 
gre que até dá vontade de 
começar tudo de novo, mas 
a vontade de'chegar em ca
sa ainda é maior.

>m abraço e muitas lem
branças de

Maria Cecilia Bagižiūtė

Vedybos Su Kitataučiais
Gyven-ani išeivijoje visada g ęsia didelis pa

vojus taip vadinamų mišrių irba maišytų šeimų, t. 
kad lietuvis vaikinas ves nelietuvaitę, u lietuvaitė 
ištekės už nelietuvio.

Daugelis dėl to nė kiek nesijaudina ir galvo
ja. jog taip turi būti, nes tai esą natūralu, Kiti dar 
jaudinasi bet neišmano, kaip savo jaunimui tai iš
aiškinti

Dedame -M. L.» šį ilgesnį straipsni tuo reika
lu nes manome, kad jame ras gerų minčių ir pats
jaunimas ir tėvai.

- «Nutautimas vyksta visoje 
išeivijoje Jauninas bendrau
ja su kitataučiais mokyklose, 
organizacijose ir darbovietė
se Tai jam neatsispirsime »

Bet kodėl negalėtų būti 
mums pa yzdžiu žydai japo 
nai ir kiniečiai? Pastarieji išei 
vijoje va o jau ketvirtą ir 
net penktą kartą o vistiek 
vedybos su kitataučiais jų tar 
pe yra didele retenybė. Ko
dėl turim bū inai pasiduoti 
taip vadinamam likiminiam 
nutautėjimui? Kodėl mes ne 
galim būti atsparūs? Kodėl 
liek daug mūsų dar t»ik p r- 
mos kar.os imigrantų tuokia
si su kitataučiais?

BUS «ET ...

Žinoma visiškai išvengti 
mišrių vedybų nebus galima 
Bet ar'nėra mūsų pareiga jų 
vengti ir kiek galima suma 
žinti? Tai turėtų būti gera* 
įkalta jaunimo galvosena Jis 
tai turėtų suprasti (O įkalti 
ga'i tik tėvai Red ).

Kaip- išvengti? Bendraujant 
su kitataučiais ir pistebėjus 
jog šis ar kitas asmuo ima la 
biau patikti, ar prie mūsų lip 
ti. tuojau reikia imti jų veng 
ti, neduoti sau progų su jais 
dažnai susitik i ir stengtis lai 
kytis savųjų. Tokiu būdu bus 
lengviau išvengti įsimylėjimų- 
Meilė iš pirmo pamatymo ar 
net iš poros pasimatymo dar 
nėra nenuveikiama, nors iš 
pirmo pamatymo jau galime 
pasakyti, ar šis žmogus man 
patinka, ar ne. Prisirišama 
prie žmogaus ir įsimylima tik 
su juo artimiau bendraujant, 
dažniau ir dažniau su juo ma 
tantis Jeigu to nevengiama, 
aišku, jog įsimylima. Tada 
yra per vėlu skirtis Nepade 
da jokie patarimai ar proto 
diktavimai Žmogus beklauso 
savo širdies balso (Užtat taip 
svarbu yra. kid tėvai, orga 
nizacijos ir mūsų veikėjai su 
darytų ko dažniau patrauklių 
progų lietuviškam jaunimui 
susitikti Red)

Red.

NATŪRALU IR. . . BET

Yra natūralu įsimylėjusiems 
susituokti Bet praėjus me 
du- mėnesiams tas natūralu 
mas gauna visai nebenatūra 
lias forma* Pradeda pasiro 
dyti galvosenos ir pomėgių 
skirtumai, s'oka kalbos, var
žymasis svetimoje kompani
joje, neįprasti kitos tautos pa 
pročiąi, valgis .. Kas vienam 
miela ir brangu tas kitam 
gal nieko nereiškia Ir tos 
mažos kasdienės smulkmenos 
tiktai sunkina ir kartina ben 
drą gyvenimą ir sugyvenimą, 
veda prie ginču kritikos, aa 
tipą ijos kerštavimų Ilgainiui 
gyvenimas pasidaro nebepa
kenčiamas ir neretai einama 
prie išsiskyrimų

ŽUVĘ LIETUVIAMS

Kad kitatautę vedęs lietu 
vis ar lietuvaitė žūva savo 
tautai tai yra nenuginčijamas 
faktas Išimtys yra labai nežy 
mios ir retos Vedybos nepa
daro žmogaus kitokio. Jis pa 
silieka toks koks buvęs Jo 
jausmai tampa net gil sni.Ta 
čiau naujos sąlygos apl'nka 
ir tt veikia ir kartais dėl 
šventos ramybės nusileidžia
ma. jis ji turi pasidaryti «ki
toks» (brazilas, amerikietis), 
nors ir kažkaip prigimtis bei 
širdis šauktų!

Taip pat retenybė, kad miš 
rių šeimų vaikai užaugtų su- 
sips&tę lietuviai. Kad jie dar 
moka (jei moka) lietuviškai 
sü&kalbéti, dar nedaug tepa 
sakoiapie jų lietuviškumą

Čežinau vieno aukšto Lietu 
vós‘yaldiininko vaikus. Jis bu 
vo yiedęs kitatautę Buvo su
sitarę, jog ji išmoks lietuviš
kai ir busimieji vaikai bus 
lietuviškai auklėjami. Ji tapo 
katalike Viskas ėjo taip kaip 
reikalavo vyro nenuginčija
mas patriotiškumas ir aukš
tas postas. Deja. jo vaikai, 
nors puikiausiai kalbėjo lietu 
viškai, meilės Lietuvai netu 
rėjo, nes nelietuvė motina 
nepajėgė įkvėpti jiems tų 
jausmų kurių pati neturėjo

*• ' » 5 m. rugíèjn 16 d
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Lietuviškoje bažnyčioje jie 
reti svečiai. Lietuviškuose pa 
rengimuose tėvai būtinai da 
lyvaudavo, bet vaikų niekad 
nebūdavo. Visi vaikai susituo 
kė su kitataučiais, Štai ir vai 
šiai mišrios šeimos!

Dar liūdniau yra su tais, 
kuriuos skiria ne tik tautybė, 
bet ir religija. Žinau ir tokių 
šposų kad vienas pasigriebia 
vieną vąiką, antras kitą ir ne 
ša krikštyti savo bažnyčion. 
Pažįstu net tokį, kurs sakė: 
«Jei negalim susitarti dėl re
ligijos, tai ji nebus nei mano, 
nei tavo», Jie apsivedė «Igre 
ja Unida» — Suvienytose Baž 
čiose». Jis neteko savo d.au 
gų ir kompanijos, bet neprita 
po nė prie žmonos kompani 
jos Tik vienas jo draugas 
kurį laiką dar laikėsi. Bet 
tam vedus lietuvaitę, suretė- 
j > progos abiem ar jų šei 
moms drauge išvažiuoti pažu 
vauti, ar pasisvečiuoti ir kai 
svetimtautę vedęs dar prade 
jo iš savo draugo pobijuokti, 
kad jis pasidaręs religingas 
ir d delis patriotas, vis tik po 
minėjimus ir minėjimus vaikš 
tąs. tai ir tas paskutinis drau 
gas jį apleido.

ažįstu šeimų kur iškraipo 
mi lietuviški žodžiai, pajuo
kiami lietuviški papročiai,’sko 
nis Kiti nustoja eiti bažny
čion. Labai kuhūr ngi pasis
kundžia tik kainos bei dvasi
nio ryšio stoka su lietuviais.

DINGSTA IŠ VEIKLOS

Kas nepažįstan e kultūrinin 
kų, visuomenininkų, kurie, ve 
dę kitatautes, iš pradžių dar 
pasirodė organizacijose lietu 
viškuose subuvimuose; kiti ia 
po dar veiklesni, tartum no
rėdami parodyti jog vedybos 
jų nepakeitę Bet ilgainiui ir 
palaipsniui ima nusileisti. Ma 
žas pre centas pasilieka «tie 
patys*

PAVYZDŽIAI

Prisimenu savo darbovietės 
viršininką. Vieną rytą papasa 
kojau jam apie savo sesers 
vestuves su kitataučiu, apie 
uavo tėvų sielvartą ir 11. Se 
nas vokietis ėmė pasakoti 
maždaug šitaip:

«įsivaizduokite, mano duktė 
ištekėjo už vietinio. Mūsų šei 
moję per šventes sueina sa 
viškiai ir mes turim laužyti 
liežuvius, . turim prisitaikinti 
prie to nemokančio vokiškai. 
Nekartą išmetinėjo, kad mes 
priva ome liautis kalbėję ’vo
kiškai, kad mes jį įžeidžiame 
kalbėdami vokiškai, b mais 
tu irgi vargas. Jis nemėgsta 
valgių, mes. nemėgstame vieti 
nių ir reikia virti jam vienam 
ką nors ypatingo. Žinau, kad 
ir dukteriai nepatinka pupe
lės su ryžiais, bet jas verda 
kasdien; Sakėsi jau pripratu
si, Ką darys, reikia priprasti- 
negi virsis sau atskirai?.

«Taip, panele, tai tik kas
dienės smulkmenos, bet ta
čiau jos yra KASDIENĖS.

(Bus daugiau)
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KNYGŲ LENTYNA

Albinas Baranauskas. KAR 
KLUPÉNUOSE, .... Lietuviškos 
Knygos Klubo premijuotas re 
manas. Spausdino Draugo spau 
tuvė apianka piešė P. Jurkus 
Chicago 1965 metai, 224 psl., 
kaina 2 500 dolerąi 2

Tai įdomus vidiniu išgyveni 
mu romanas. Nors ir jaučiasi 
išorinės aplinkos įtaiga, bet ji 
nėra lemiama, tai baugiau tik 
rėmai Pagrindiniai veikėjai 
labai natūralūs. ^-Nesijaučia 
dirbtinumo bet realaus gyve 
nimo bruožai meistriškai at. 
vaizduoti mažo miestelio ap
linkoje. *-

Meilės problemos, pergyve 
nimai, pasikalbėjimai viskas 
supinta į nedideli Karklupė- 
nuošė gyvenančiu veikėjų pa 
šaulį. Laiko aplinka nesudaro 
veikėjams kokios lemiamos 
reikšmės. Kiekvieno veikėjo 
asmenyje bręsta ir noksta jo 
vidinio gyvenimo eiga Įdomiai 
iškelta ir draugystės proble 
ma. Pagrindinės veikėjos mei 
lės problemose daugiau turi

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PÉÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS. PEÇAS ÊST-MPADAS F FERRAMENTAS.

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
iíaneiras — V Prudente

Caixa Postal 371 — "ão Paulo

ALEKSAS KAUNAU^kAS
An oka***-

atlieka visut- teisinio >obudžio oar u» .vairiu
bylų vedimas, inventanju sucaryma» desk tit> doku 
meniu atitaisymas, juomininki išmetimas »r kiti darbai

Residencia
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63-7340

Fábrica e üscritono;

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

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).

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas. LAURO SANDRÒN vyriškų rūbų

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

1 São Paulo
Medžiaga parj odama ir išsimokėjimui

j Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

| JAKUTIS & LAPiENiS LIDA
RUA COSTA BARROS, 35C

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

tų, indų bei darbo Įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

reikšmės jos draugė, negu 
artimieji šeimos nariai. Tai 
nereta ir gyvenime, kuomet 
vaikai savo vidinių išgyveni 
mų įspūdžius daugiau dalina- 
si su draugais, netiek su arti 
maišiais, kurie kartais ar pa 
žiūrų skirtumu, kartais am
žiaus tarpu yra nutolę. Pras* 
minga tvčiau, kad galutinėje 
sąskaitoje savo pagrindines 
gyvenimo problemas kiekvie
nas turime išspręsti vieni, 
paskutinis žodis priklauso 
nuo mūsų ♦

Albinas Baranauskas dar 
yra parašęs «Sniego Platu
mas», kurios išėjo 1956 me
tais ir laimėje «Aidų» žurna
lo premiją. Po trijų metų pa
sirodė ir antroji knyga «Kal
vos ir lankos».
________ A. D. P.

Sėdėdami prie televizijos

aštine:
R. õ de Novembro, 244

4 o Sala 19- Tel. 37-0324 
-r 14,00 ik- 18,00 vai.

MlfeŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DÈ JANEIRO: Drl Fri 
kas Meieris, Rua Mexico. 9S 
sala 70S, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis. °ua Dom José de 
Barros, 168, sala 53,. Tel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet 

aparato, kalbasi du vaikai. 
Pirmasis sako:

— Aš nesuprantu, kaip tie 
mūsų protėviai galėjo gyven
ti. Juk jie nežinojo nei radi
jo, nei televizijos, nei elek 
tros.

— Todėl jie ir numirė, — 
nusprendžia antrasis.

SVETIMAS IB SAVAS DANTIS

— Man baisiai skauda dan 
tj, — skundžiasi Petras.

— Jeigu tai būtų mano dan 
tis. tai aš ji ištraukčiau. — 
sako Jonas

— Taigi, jei būtų tavo idan 
tis, aš irgi ištraukčiau jį.

KIRPIMO IR SIUVIMO OKYKL.

jf c ir n ji a 99
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 ’•ofissionai»

įmokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos director», Sofiją MisiUKaitę -
------  Rua oa Graça, 381 — ca > Rom Retiro ------

PIGI IR GERA K <' K Y 3 Ė

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 186, Tel 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaioa.

LIETUVIŲ 8 Ž'JVClA VILA 
ZELINA.- Rua 'nacio ir Av. 
Zelina. Mons. Pi o Ragažins 
kas. Tel 63 5975

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. (re
cados) 93 2341

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-64^3.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOK0Š S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama 
can, 625 — penktadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania 67, 
šeštadieniais 14 vai

v. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj — ant alieniais ir 
ketvirtadieniais 1130 vai 
Gimnazijos mokiniams São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai

JŪSŲ PAGAI BA REI KALIN 
GA BAIGTI IRFNGTI MO 
OKOS KIEMĄ IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRl MA 
MA

pusi.
«UUI "■

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMAS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieaąĄsekmadienj 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus'-dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1© vai 
Casa Verde 17.15 vai
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18.00 vai.

'■ r e č i ą
Agua Rasa 8,30 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa If vai, I *.
Paskutinį:
Vila ftnastacio 8.30 vai, »
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku) ;

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20.15 iki 20,50 vali 
sekmadieniais ’0.30 iki 11 

vai 9. 25: 31 ir ’96 metrų 
bangomis

—- - «--> J- + 4-+

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran» 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min 

skaitykite is 
PLATINKITE VIE 
NINTtLI PIETŲ AMERIKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
JLIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

CAII1EII lrai
I.indoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kūno puikų veih-.uiP į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite 
Sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO
"ii,
0 * * *. 1 b * •
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Pakvietimų ir staliukų į 25 
d, Koncertą galima gauti Vila 
Zelinos klebonijoje, pas T. T. 
Jėzuitus. Vito bare Ir sekma
dienį prie bažnyčios.

Būrys lietuviško jaunimo in 
tensyviai ruošiasi Koncerto 
meninei programai, kurią ma
tysime šio mėnesio 25 d. 20 
vai. V. Zelinos gimnazijoje.

Todėl visi, kas tik brangi 
ųa lietuviška’ dainas ir muzi 
ką, tautinius šokius ir tauti
nius rūbus, tegul nepralei
džia progos pasigėrėt jvairia 
programa, p sidžiaugti mūsų 
jaunimo aktyvumu ir pasišne 
bučiuoti su savo bičiuliais

Koncertu susidomėjimas y a 
gyvas ir kitose vi'ose ir į jį 
ruošiasi atvykti ne tik vyres 
meji. bet ir jaunimas. O va
karo rengėjai rūpinasi, kad 
visiems svečiams būtų šeimy 
niškai jau u ir linksma

Visas Koncert i pelnas eis 
Jaunimo S ovyklos reikalui.

Už Adelę Azaravičienę me 
tinės egzekvijos mišios bus 
22 d rugsėjo trečiadienį. 8 
vai. Vila Zednoje.

Už Antaną Pavilonį šešių 
mėnesių mišios bus 30 d rug 
sėjo 19.30 vai (pusiau aštun
tos valandos vakare)

Už Karoliną Strelauskienę, 
Seselės M. Katoduos motiną, 
metinės mišios egzekvijos bus 
Vila Zelinoje 24 d rugsėjo, 7 
vai

aiškai: I nes Polevacz. A. 
Adomavičienei, J. ...’ackevi- 
čiui, A Tylai, E. Bacevičie
nei, J Gudanavičiūtei A. Bal 
čiunienei, Onai Vidrikauskai 
tei, Al. Grabauskui, A Sėju 
mirei Šimoniui, A. Vinkšnai 
rytei, A. Zabielai.

PAVYKĘS SPAUDOS 
BALIUS

Ką gali padaryti darniai, 
sutartinai ir pasišventusiai be 
sidarbuojąs vyrų būrelis, tai 
dar kartą patvirtino praėjusį 
šeštadienį Mokos lietuvių na 
muose įvykęs spaudos balius.

Ji surengė Zelinos Vyrų 
Brolija, vadovaujama p J 
Matelionio. Ji susikvietė pa 
dėjėjus, šeimininkes, patar
nautojas Ji pasirūpino bilie
tais ir jų išplatinimu. Ji susi 
tvarkė ir su programa. Jie 

sutraukė netoli dviejų šimtų 
asmenų dalyvių, kuriuos pa 
vaišino labai turtingais ir 
skaniais patiekalais

Visų svečių čia neišskaičiuo 
sime. Jų buvo iš visos eilės
S. Paulo vilų Bet reikia pa
brėžti, ir tai yra ypatingai 
malonu padaryti, jog spaudos 
baliuje teikėsi dalyvauti ir 
p. Lietuvos konsulas A. Poli 
šaitis su Ponia Jis tarė kele 
tą šiltų žodelių, ragindamas 
mokyti savo vaikus lietuvių 
kalbos bei rašto nepamiršti 
tėvynėje kenčiančių mūsų 
brolių ir sesių

Banketo programa netruko 
nė pilno pusvalandžio. P Ha 
liną Mošinskienė pati knyg 
nėšio dukra, labai įdomiai 
nupasakojo spaudos draudimo 
laikotarpio lietuvių kovą už 
savo lietuvišką spaudimą žo 
dį ir tuo pačiu kovą už savo 
sielą, tikėjimą, tautą.

Gavo po žodelį ir jaunimas: 
p. Alionis .Ir dėkojo Vyrų 
Brolijai už malonų kultūrii gą 
pobūvi ir prašė padėti jauni 
mui plė Cecilija Bagdžiūtė, 
UI PALK karalaitė papasako 
jo. kaip labai ji patenkinta 
savo kelione Čilėn, Argent! 
non ir Urugvajau dėkojo vi 
siems prie tos kelionės prisi 
dėjusiem

Ir paskui . Paskui šokiai, 
dainos, dainos, dainos.. iki 3 
vai ryto. Buvo labai links 
ma, jauki nuotaika.

PADĖKA

Nuoširdžia dėkojame Didž 
Gerb Lietuvos Konsu.ui po 
nui Alesandrui Polišaičiui. su 
savo žmona dalyvavusiam 
spaudos ličiulių baliuje; rašy 
tojai poniai Halinai Mošins 
kienei už lanai įdomią pas 
kabą, ponui ranui Aiioniui 
už nuoširdų žodį, Lietuvių Pa 
rapijos V. Zelinos komiteto 
pirmininkui ponui Jonui Šer 
mukšniui, Liet. Kat, Moterų 
Draugijos pirmininkei poniai 
Izabelei Seliokienei ir šimpa 
tiškai iii jo P.AL.K. karalai 
tei panelei M. Ceclijai Bag 
džiutei, kurie savo dalyvavi 
mu pagerbė šitą sueigą.

Mūsų ypatinga padėka po 
nioms Adelei Baltrušaitienėj 
ir Marijai TrjunėEfnei,

panelėms Ipępai Skur- 
kevičiutei ir Onutei Matelio 
nytei ir ponui Pranu. Petrai
6.ui, kurie dovanojo įvairių 
valgių ir salės bei stalų pa 
puošimų, ponui Juozui Tijūne 
liui kuris paskolino savo mū 
zikos instrumentą ir jį laike 
baliaus aptarnavo

Iš visos širdies dėkojame 
mūsų šeimininkėms ponioms 
Liudai Matelionienei ir Onai 
'•■Linkevičienei, Reginai Bras 
lauskaitei ir visoms kitoms 
bendradarbėms, bei visiems 
bendradarbiams, kurie taip rū 
pestingai parengė šį balių ir

- Kur praleisime
rugsėjo mėn 25 d (šeštadienio) vakarą??

— Aišku, kad Vila Zelinos gimnazijos salėje, kur
«Žilvičio» tėvų komitetas rengia

visų senai laukiamą šeimynišką
VAKARĄ — KONCERTĄ

Programoje: gražiausios lietuvių liaudies dainos, 
kanklių muzika, tautiniai šokiai, kupletai ir kt.

Po prog amos veiks bufetas su lietuviškais valgiais 
staliukai ir šokiai iki vėlios nakties.

Pakvietimus ir staliukus prašoma įsigyti iš anksto 
Visas Koncerto j einas eis jaunimo Stovyklos reikalui.

(pabaiga iš 1 pusi)

SULYGINO

Tada Šv Tėvas sulygino šių 
la kų kenčiančius krikščionis 
su katakombose palaidotais 
kankiniais: Labai lengvai čia 
prisimena . e tas Bažnyčios 
dalis, kurios ir šiandien tebe 
gyvena katakombose ir už 
jas ypatingai meldžiamės 
Koks panašumas ta^p šiandien 
kenčiančios ir skaudž as baus 
mes pakeliančios Bažnyčios, 
kuri visgi išsilaiko b dieviš 
ko jo ir totai škojo ateizmo 
kraštuose ir šitų senovės ka 
takombų Kaip anuomet taip 
ir šiandien i-ažnyčia taip pat 
tebesipriešina prisi audėjams.- 
Ji skleidžia tiesą ir drauge 
su ja šventąsias kiekvieno 
žmogaus teises į savo paties 
atsakomingą laisvę, ypač pa

-g> <■»»• ■*<> ■»«> <,» -o -o «« te

jo metu maloniai patarnavo 
svečiams. Dėkojame T J. Gie 
driui už nuoširdžią talką ir 
už nemokamai duotais į asi 
naudoj Mook s Lietuvių Na 
ma;6 Nė kiek nemažiau dėko 
jame visiems h-oliams ir se 
sems lietuviams bei kitie u s 
svečiams atsi ankiusiems į ši 
tą spaudos bičiulių pobūvį

Šv Juozapo Vyrų Brolija

RIO D E JANEIRO

R’o d« Janeiro ir Guanaba 
ros lietuviai 7 d rugsėjo 1965 
m buvo susirinkę numatytuo 
se įsigyti namuose, ir apžiū 
rėjo tą pastatą Bendra nuo 
mone pastatas pripažintas tin 
karnų ir pirkimo sąlygos ne 
sunkios. Kad būtu įmanoma 
įsigijimą atatinkamai realizuo 
ti. įsteigiama lio de Janeiro 

DĖMESIO, DĖMESIO !

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama visų São 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų, 
š m, lapkričio (novembro mėnesio 13 dieną, šešta denį, 
8 valandą vakaro,, seselių pranciškiečių gimnazijos sa
lėje, VILA ZEL NO J E, rengia

GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solistai ir 
baleto artistai kartu su mūsų kolonijos dainininkais. 
Šokiams gros vienas iš geriausių São Paulo miesto or
kestrų. Šio vakaro visas pelnas skiriamas prelato Ka
zimiero Miliausko gydymo išlaidoms padengti, todėl vi 
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti

Rengėjai

JEIGU JUMS NAMO REIK 
PAS JUOZĄ EIK!

Lapa Vila dos Remedies, Rua dos Bilxeiros, 75 
(Seniau buvo rua Antonio Airosa) 

Kalbėtis tik su Juozu, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 3 iki 6 vai. p p.

grindinę sąžinės ir tikėjimo 
laisvę

KODĖL RETAI K LBA

Šv. Tėvas paaiškina, kodėl 
jis nekalba dažniau apie be 
dieviškąją priespaudą šiais 
laikais: «Šv Sostas susilaiko 
nuo dažnų ir smarkių griežtų 
protestų bei skundų ne kad 
jam nebūtų žinoma tikroji pa 
dėtis bet todėl, kad krikščio 
niškos kantrybės subrandinta 
mintis neleidžia provokuoti 
didesnių blogybių. Todėl šv. 
Sostas visada yra. gatavas vi 
sada užmiršti skaudžią praei 
tį labiau žiūrėti į dabartį ir 
ateitį atleisti ir derėtis su 
visais, kas nori nuoširdžiai 
tartis.

TYLINČIOJI BAŽNYČIA
Pr minoamas sunkią Bažny 

lietuvių savišalpos sąju ga, i 
kurios valdybą ir revizijos ko 
misiją išrinkti sekantieji as 
meoys;

Valdyba — inž Kazys Au 
denis, Jonas Žaidys, Kazys 
Gaulia, Vladas t yčas Klemas 
Martinkus Vilius Kyzelis ir 
Jonas Ernestas Petraitis;

Revizijos Komisija — Anta 
nas Gaulia Stasys Kumpis ir 
Vaclovas Radzevičius

Valdybos ir Revizijos Komi 
sijos nariai artimiausiame po 
sėuyje pasiskirstys pareigo
mis padarys žygių oficialiai 
užregistruoti organizaciją ir 
jos administracinius organus, 
ir varys pirmyn lėšų sutelki 
mo darbą, kuris jau beveik 
išsp.ęstas. Apie tolimesnę ei 
ią visuomenė bus atatinka 
mai stvo laiku painformuota. 
Geros sėkmės!

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

♦»*»*»***>i<*»****<»********1
čios būklę komunistų kraštu» 
se, Šv. Tėvas kalbėjo: «Tiek 
daug yra kraštų, kur daroma 
viskas, kas tik beišmanoma 
Bažnyčiai numarinti ir sukliu 
dyti sielovados da bus! Kur 
neįstengia priversti kunigiją 
nusilenkti ir bendradarbiauti 
(su komunistais), užkemša jai 
burną ir uždraudžia kultą (pa 
maldas). Tiek senovės, tiek 
moderniųjų persekiotojų užsi 
mojimai yra tie patys: jėga, 
smurtu, valstybinio aparato 
spaudimais, 'teismo ir admi
nistracijos priemonėmis pri
mesti tikintiesiems «savo tie 
są>, užgniaužti bet kokį pro
testo ženklą ir nuoširdžiau
sias mintis.

NE VIEN TIKĖJIMAS

Baigdamas šv. Tėvas pridė 
jo, kad jam rūpi ne vien tikė 
jimo ir sąžinės laisvė. Jis gi 
na drauge ir žmogiškąją gar
bę, kilnumą bei laisvę, tautų 
doros ir dvasios interesus 
Vistiek ateis laikas kada ti
kėjimas įveiks ir pačius neti
kinčiuosius

KOMUNISTAI DŪKSTA!

Toks atvi as šv Tėvo žo 
dis baisiai ųe atiko komunis
tams. Tiek pačioje ’talijoje, 
tiek ir Maskvoje ėmė prie
kaištauti, kad Paulius VI už
miršęs Jono XXIII taikos ir 
meilės dvasią ir sugrįžęs prie 
Pijaus XII šaltojo karo takti 
kos ir t.t Kad jis papūtęs lyg 
šaltas šiaurės vėjas .

Žinoma, žinoma, kaip gali 
ma drįsti skelbti pasauliui 
žiauriąją tiesą apie komunis
tinį terorą, apie sąžinių prie
vartavimą, apie XX amžiuje 
vykdomus barbariškus misi 
kaitimus Jaems valia viską 
daryti, bet jų aukoms nevalia 
nė sudejuoti, nė pasakyti, kad 
jos kenčia, nė kieno nors 
užuojautos šauktis, nė paga
liau Dievo pagalbos prašyti. 
Kokia barbariškai šlykšti 
veidmainystė!

Pasiųskim tuojau šv. Tėvui 
telegramą už tokį atvirą žodį;

VISAIS SPALIO MĖN. ŠEŠ 
TADIENIAIS IR SEKMADIE 
NIAIS V. ZELINOS LIETUVIŲ 
PARAPIJOJ BUS KERMOŠIUS

Juozas Lapienis mirė rugsė 
jo 9 d. Velionis buvo 80 met. 
amžiaus. Septintos dienos mi 
šios bus 17 d rugsėjo 7 vai 
Vila Zelinėjr

LIETUVIAMS. NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B d e Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35 8873
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