
Plačiajame
PRAĖJUSIĄ SAVAIT svar 

bus įvykiai sudomino žmoni
ją. 14 d. rugsėjo atidaryta 
ketvirtoji Katalikų Bažnyčios 

„Santarybos sesija. Pačioje ati
darymo kalboje Popiežius pra 
nešė kad steigia nuolatinį 
Bažnyčios Sinodą, kaip ir ko- 
kį senatą. Jį sudarys įvairių 
kraštų vyskupų išrink i atsto
vai kurie informuos šv. Tė
vą apie savo kraštų tikinčių
jų reikalus ir padės spręsti 
svarbius klausimus Santavy 
bai pasibaigus. Toks visos 
Bažnyčios Sinodas yra PIR
MASIS KONE 2.000 metų is
torijoje.

Ta pačia proga šv. Tėvas 
dar kartą priminė kenčiau 
čią Bažnyčią komunistinio 
ateizmo kraštuose ir reikalą 
vo jai laisvės Rusijos bei ita 
lijos spauda smarkiai užsi
puolė Popiežių, kam jis pie 
tokius dalykus kalbąs, tai 
esanti politika Šv Tėvui rū
pi tik tiesa ir ją jis skelbia, 
ar kam patinka ar nepatin
ka, O juk ir didžiausiam žu- 
likui nepatinka kad jį tokiu 
vadina

Susirinkę vyskupai tuojau 
pradėio svarstyti sąžinės bei 
religijos laisvė- klausimą. Ei 
na rimtos, dalybą iŠ visų pu
sių apžvelgiančios diskusijos. 
Šį pirmadieni ta* klausimas 
jau turėtų būti >ubalsuotas 
(rūgs. 20 u ).

INO JA PAKISTANAS dar
nenustojo kariavę. Kinija, ku
ri buvo pagrasinusi pulti In
diją, jei ta iki rags 19 d ne 
nugriaus savo pastatytas tvir 
toves palei Sikian provincijos 
sieną, visgi nepuolė ir ultima 
tumą pratęsė iki šio trečiadie 
nio. Indija iki šiol nė piršto 
nejudino savo įsitvirtinimams 
sunaikinti ir neiada to daryti.

Tiek Indijos tiek Pakistano 
generaliniai štabai skelbia di 
dėlės savo pergales. Nežinia, 
katra pusė laMau meluoja.

Pietų Vietnam© vyksta smar 
kus krašto valymas nuo komu 
nistinių partiaWtQ. Sutraukta 
jau virš 150 MB* amerikiečių 
kariuomenės, kari su P Viet
namo daliniais sakosi pasie
kusi -erų laimėjimų.

VOKIETI JOJE praėjusį sek 
madieaį buvę rinkimai į sei 
mą — Reichstag’ą Laimėjo 
krikščionys demokratai ir jų 
ligšiolinis kancleris Erhardas. 
Socialdemokratai pripažino 
rinkimus pralaimėję, nors ir 
jie gavo 31,2 procentų visų 
balsų, Iš 38 ėu puse milijoao

Pasaulyje
vokieč ų baisa* ę 88 procen 
tai Krikščionys demokratai 
valdo kraštą jau nuo 1919 
metų ir reikia pripažinti, pui
kiai apstatė karo sugriautą 
Vokietiją Vokiečiai gyvena 
taip turtingai ir ištaigingai, 
kaip niekada savo istorijoje.

RUSIJA norinti pirkti’ iš 
JAV 2 milijonų tonų kviečių 
Tam bizniui padaryti trukdo 
kiek įtempti santykiai dėl 
Vietnamo karo kur amerikie 
čiai padeda "Pietų Vietnamu! 
gintis nuo Šiaurės Vietnamo 
komunistų, kuriuos palaiko 
Rusija.

Lietuviškos Spaudos Vargo Kelia Pns minus
«Atimk žmogui gimtąją kai 

bą ir jis taps tavo vergu» — 
taip galvo 1^64 metais Vii 
niaus generalinis guberna o 
rius Micha i Nikolajevič Mu 
ravjov užsitarnavęs Lietu 
voje«Mnravjovo Koriko vardą.

Menu kai vaikystėje atva
žiuodavome į tėvelio tėviškę 
atostogų man labai patikda
vo pasirausti senoje knygų 
spintoje užimančioje visą sve 
tainės sieną Jos lentynose 
buvo > dėtos Knygų knygos 
įvairi»mis Kalbomis. Ten ras 
davau .ptrumjiisiais viršeliais 
senas naidaKnyges, ten buvo 
ir stori pageltusių lapų sąsiu
viniai, gražiai įryšti. kuriuo 
se buvo ranka surašytos lie

usis
Trie šaut vo ori aieytas instrumentas «’ iarli. hKcfpe», 

pagauna žvaigždžių mėnulio šviesą, ją sustipr.ua keletą lūks 
tančių kaitų ir taip įgalina Rovėją iegėti savo laikini nak 
ties metu, Šito aparato negali pastebėti priešas

VATIKANAS Šv. Tėvas 
praėjusį sekmadienį prabilo į 
šv. Petro aikštėje susirinku
sias, minias, prašydamas vi
sus tikinčiuosius melstis už 
rimtame pavojuje esančią pa
saulio laiką.

BRAZ LIJA. Krašte ypač 
miestuose trūksta mėsos Kai 
nos pakilo Galvijų augintojai 
nebenori parduoti skerdy 
kloms gyvulių, iki nepakels 
kainos rada SUNAB pradėjo 
prievarta imti galvijus ir mo 
keti valdžios nustaty as kai 
nas Žinom t. tokiais atvejais 
kyla nepasitenkinimų.

tuviškos liaudies pasakos ir 
dainos. Tai buvo senelio Sta* 
nislovo Didžiulio palikimas. 
Stalčiuose, rūpesti gai būda 
vo saugomi fotografijų albu 
mai, įvairios atvirutės Menu, 
kad ten pasitaikydavo man 
viena atvirutė. į kurią pasi 
žiūrėjus šaltis nupurtydavo. 
Joje buvo pavaizduotos kar 
tuvės su nuleista kilpa po ja 
didžiulė krūvi piramidės for 
mon udėtų žmonių kaukuo- 
hų o am jų stov išsiskėtęs 
su nagaika rankoje caristinės 
iusijos generolas Jo veidas 

žiaurus Žema kakt iš po 
tankiu užžėlusių amui.ių žiū 
n siauros Kraugerio akys, ir 
burna lyg buldogo, nuleistų 
ūsų pridengia. - «Kas jis?

— klausdavau tėvelio «Tai 
Muravjovas korikas» a tea 
kydavo tėfis ir čia pat imda 
vo pasakoti istorijų istorijas 
apie šio žmogaus žiaurumą 
persekiojant lietuvių ’autą.

Tai jis numalšino 1863 metų 
sukilimą Lietuvoje. Tai jis bu 
vo toji šėtoniškoji jėga, kuri 
įteigė carui Aleksandrui II 
jam, kad re kia uždrausti 
spausdintą lietuvišką žodį

Šiais metais sukanka 100 
metų, kai pagal Rusijos vidau. 
reikalų ministério Volujeto 
aplinkrašti 1865 m rugsėjo 11 
d buvo uždrausta visoje Ru 
sijos teritorijoje, a seit ir Lie 
tuvpje. spausdin i lo ynų ni 
dėmis, 1 etuvių ir žemaičių 
«tarmėmis». Šis spaudos dau 
dimas, kuris tęsėsi 40 metų, 
yra vienintelis įvykis tautų 
istorijoje Jis iššaukė lietuvių 
tautoje didelį pasipriešinimą.

Nebegalint spausdinti Lietu 
voje, spaudos darbą perkėlė 
j Mažąją Lietuvą Knygos ir 
laikraščiai buvo Spausdinami 
Tilžėje ir Karaliaučiuje, tačiau 
radosi didžiausias sunkumas 
jas pergabenti Ir išpatinti 
Čia pasireiškia spaudos pla 
tintojų darbas ir veikla.

KNYGAS GABENANT

Prūsijos pasienyje tekdavo 
nugalėti ris sargybų linijas, 

irmojoj prie pat sienos, tan 
kiai būdavo ka eivių, kad vie 
nas kitą matydavo ar bent 
girdydavo. Antroji linija dviem 
kilome rais toliau buvo retes 
nė, Trečioji linija aždaug 
5--7 klm nuo sienos Čia sau 
godavo raitieji žvalgai, vaikio 
davosi sekliai, muitininkai. 
Kontrabanda visu Rusi jos o 
kietijos pasieniu buvo iabai 
gy a i/augelis tokių ko ura 
bandininku tapo ir knygn» - 
šiais Tik knygnešiu darbas 
būdavo daug sunkesnis ir >a 
vojingesnis Sugautus kontra 
bandininkus sk-rudžiai nupiak 
davo ir atimdavo kontraban 
dą Ją pasinauao avo patys 
pasieniečiai, O su knygomis 
tik vargas! Turėjo registruo
ti, susirašinėti su žandarmeri
ją sukrautas laikyti kol gau
davo įsakymą nugabenti į Kau 
ną ar Vilnių, kur jos buvo de 
ginamos

Gars jį knygnešį kanclerį 
taip sumušė kad jįs net iš 
proto buvo išėjęs ugautus 
ir nutris us knygnešius dau 
gilusią įremdavo 3 5 m į Si- 
bi luošius, kur žiauriausios 
gamteą sąlygos. Ištrėmimą 
dar «-jungdavo su tvirtovės 
kalėjimu Petrapily nuo 1-5 
metų.

Kurte nesu-todavo bėgda
mi per «jeną, tuos knygne 
šius jH£§ąudavo vietoje

Pat^aųsias laikas ryšuliuo 
se neiti būdavo tamsios ru 
dens ir žiemos naktys, kai 
didžiausios pūgos siaučia, kai 
vėtra su lietumi. Policija ir 
žandarai tykodavo kiekviena 
me žingsnyje, būdavo ir pri- 
siplakėlijp išdavikų — visų 
reikėjo bijotis. Vis dėlto ir 
tokiomis sąlygomis atsirad 
tūkstančiai pasiaukojusių kn 
gnešių. Skatino juos pirmiau, 
šia religiniai motyvai: melstis 
iš senųjų maldaknygių; o ne 
tš naujųjų rusų raidėmis 

spausdintų; spirtis prieš pro- 
vosla-iją ir rusinimą, Kurie 
grėsė ar buvo susietas su to
mis pat rusiškomis knygomis

Vėliau prisidėjo tautiniai 
kultūriniai bei socialiniai mo
tyvai, tam buvo reikalingi va 
dovėliai, laikraščiai bendras 
švietimosi darbas ūkiškos or 
ganizacijos. pagaliau ir poli
tiniai motyvai iškovoti savo 
kraštui laisvesnę santvarką.

Pirmuoju didžiuoju knygne
šiu reikia laikyti Vyskupą 
Motiejų Valančių. Jis lyg Mg 
zė veaė savo tautą ir Bažn> 
čią per negyvąją jūrą ir ne 
laimių dykumas. Jau 16* m. 
per Jurgį Sielinį pasiuntė pi 
uigiį į Mažąją Lietuvą kuni 
gui Zabermanui, kad įsteigiu 
ten -paustuvę, Neirukus 1868- 
69 metais buvo nusiųsto- 9 
brošiūrėlės, kurios išspaus
dintos plačiai pasklydo visa 
me krašte jose nurodyta 
kaip priešintis rusinimui ir ti 
kybos persekiojimui, lai yrą, 
neatiduoti žandaram senų 
knygų, iš jų mokyti slaptai 
vaikus lietuviško rašto, neim
ti knygų maskoliškomis raidė 
mis. «giaž ankomis» vadina 
momis bet. jas degi ti. Pirkti 
Tilžėje spausdinamas lietuviš 
k s knygas ir jas platinti. 
Ryšium su tuo iškel a buvo 
pirm o j i dide’ė draudžia 
mos spaudos platintojų byla; 
k "ioje nukentėjo eilė Žemai 
čių ku ,igų ir jų bendradar
bių- e

Nuo 1875 m. lietuviškų kny 
gu f omą žymiai su tiprino 
i žsimezcusi J*V bėse lietu- 
'ių spauda. Dar labiau pra» 
platėjo šis baras pasirodžius 
1883 m .auĄ AL ir pradė
jus reikštis apie ją susitelku
siam naujosios šviesuomenės 
tautiniam sąjūdžiui

Knygnešiai heioiškai ir be 
baimės savo uždavinį atliko. 
Lietuvių k-.ygos ir sp ūdos fe 
torijoje liko šimtai pasižymė. 
jusiu asmenų, jų vardai liko 
nemarūs: Jurgis Bielinis — 
Augštaičių krašte dar «ereliu» 
vadinamas, pasižymėję nepa
prasta drąsa Stanislovas 14 
džiulfe — Rytų Lietuvoje, nu
kentėjęs už lietuviškos span 
dos platinimą ir iki gyvos 
galvos ištremtas į Sibirą, tik 
po I jo didžiojo karo iš ten 
paleisiąs. Dominikas Vičas ij 
kun. Jurgaitis Žemuiiijojp, Mj 
kolainis No veskis ir J. Kanc
leris — Suvalkų krašte, Kun. 
Gimžauskas - Vilniaus kraštė,

1 ' / S?

MINTAUJOS GIMNAZIJOS

MOKSLEIVIAI ''-T

Paskui susidarė veik ©r? 
ganizacijos ir atskiri centrai, 
tartum štabai, kurie platinę 
draudžiamąją spaudą. Ilgai
niui nebeliko Lietuvoje 
vieno miestelio ar bažnytkai
mio, kur negalėtum gauti drau 
džiamųjų knygų SmuIkiųJpĮM 
tintojų armija buvo škapjier-, 
ninkai, zakristijonai ir pamal 
džios moterėlės bei mergelės 
Įžymesnės jų daugiau auken 
tėjusios.- Baldauskienė, Zig- 
maneiūtė, Udraitė, Valikaitė.

(pabaiga 2 pusi)

j ! icftivos nacionalinė
* M. Mažvydo biblioteka
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sustipr.ua


2 pusi.

ELTA PRANEŠA:

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ŠIĄ VASARĄ j plėšinių že
mes Kazache ane atvyko ke 
Uos grupės Vilniaus universi 
įeto ir Kauno Politechnikos 
instituto studentų. Jiems pa 
vesta dirbti įvairiose statybo 
se <Komj Tiesoje» liepos 25 
d paskelbta «savanorių» įspū 
4žiai Vilniaus stud. R Urbo 
na s pasakoja, kaip lietuvių 
grupė vykusi į bary Bulacha 
Kazachstane. Ten statybinio 
kams teko tempti palapines 
(atseit, j e jose gyvena). Lie
tuviams įsakyta per dvi sa 
vaites užbaigti naujos moky 
klos pastatą — esą jie nieke 
ao nevarinėjami dirbo po 10- 
12 valandų į parą, nustoję 
Skaičiuoti savaitės dienas, pa 
miršę ir sekmadienį, Mokyklą 
pabaigę lietuviai studentai sta 
Cysią kit s objektus

Laisvalaikiu jiems rodomi 
fil uai. o juostai nutrūkus 1 e 
tuviai dainuoja i ada salėje 
Skamba ne tik lietuviškos, 
bet ir kazachiškoš d.inos, o 
ypač darniai ir paki iai; kaip 
pastebima «Komj Tiesoje», 
skambančios rus škos dainos. 
Vakaruose bendraujama su 
kazachišku jaunimu ir ,. vyks 
(a karšti pokalbiai. Toje gru
pėje dirbo 4 merginos iš 
Vilniaus ir Kauno aukštųjų 
mokyklų

Vilniaus universiteto tuden 
tė E, Šuopyt'ė pasakoja kad 
birželio 17 d. iš Vilniaus į Ka 
zach taną išvykęs pirmasis 
studentiškas ešalcnat- iš Lie

tuvos Šuopytės žodžiais stu 
dentai išvykdami dainavę, bet 
kai kas «gal būt, slapčia» au 
braukęs ašarą Nuvykę į Ka 
zachstaną studentai vakare 
pakviečiami į šokius. Tačiau 
aštuntą valandą ryto visi sa
vo postuose. Ir merginoms 
studentėms tenka statyti, tin 
kuoti, dažyti Nelengva at 
sidusta Šuopytė tenka nu 
b aukti sūrų prakaito la-ą. 
Negailestingai kepina stepių 
saulė. Kodėl studentė savo 
įspūdžius baigia žodži» is «ir 
vis dėlto gera» — paliekama 
spręsti skaitytojams

NORS LIETU VOJE buvo pa
žymėtos rašytojos Žemaitės 
120 sios gimimo metinės, ta 
čiau jau atsiranda balsų, ku 
ria s reiškiam .s nepasitenki
nimas apie stos vietos ku 
riose Žemaitė gyvenusi. Daro 
m s priekaištas telsiečiams, 
kurie esą negalėtų pasigirti, 
kad erai prižiūri Žemaitei 
artimas vietas Bukantėje, Šė 
muose ir Ožiuginėnuose. Pav. 
Džiuginėnuose išl kęs gyvena 
rnasis namas, kluonai, sena 
koplytėlė su šv, Florijonu, 
parkas — visa tai neprižiūri 
ma nešvaru ir netvarkinga. 
«Tiesoje» baramasi, kad klai 
dos kai leidžiama žūti verty 
bėm , šiandien tampa nedo 
vanotinomis.

JUOZUI KAROSUI, lie'uvių 
muzikos veteranui liepos 
mėn suėjo 75 metai amžiaus 
Pastaruoju metu J Karosas

MUSŲ LIETUVA

dirba Valst Konservatorijos 
choro dirigavimo katedroje. 
Sulig «Lit ir Menu», kompe 
zitoriaus kūrybai «būdingos 
aiškios mintys, tvirtos esteti 
nės pažiūros, idėjiškumas, me 
nine tiesa ir įtaiga J, Karo 
sas yra St. Vainiūno, J Juze 
liūno ir daugelio kitų pasižy 
mėjusių muzikų mokytoju.

LAISVAJAME PASAULYJE

RUGPJŪČIO pradžioje Va 
sario 16 Gimnazijos sodyboje 
Huettenfelde vyko 1 -toji L. 
Studijų Savaitė Dalyvių buvo 
apie 150. atvykusių ne tik iš 
įvairių Vak Vokietijos vieto 
vių bet ir iš -T A Valstybių, Ka 
cados, Aust-alijos Anglijos 
Re’gijos Olandijos Italijos 
ispan jes Prancūzuos, Svedi 
jos Švėicariios, net ir Vak. 
Berlyno Pažymėti ia kad 
apie trečdali vi«ų dalyvių si 
da^ė jaunimas

STAIGA širdies smūgiu rug 
piūčio 2 d Čikagoje mirė 
prof Vitas Manelis žemės 
ūkio ekonomistas Pabaltij s 
universiteto Hamburge profe 
sorius Lietuvoje aktyviai vei 
kė įvairiose ekonominėse ir 
kt organizacijose Ekonomi 
niais visuomeniniais klausi 
mais nemažai rašė nepr, Lie 
tuvos spaudoje

HEIDELBERGE gyvenąs dr. 
Hermann BudensT g š m. lie 
pos 22 d baigė versti į vokie 
čių kalba K Donelaičio «Me
tus» Tai jau ketvirtasis «Me 
tų» vertimas į vokiečių kalbą.

LIETUVOS atstovas J. Ka 
jeckas rugpjūčio 6 d dalyva 
vo Bendroje J t Valstybių Kon 
greso Sesijoje, JtVpreziden 
to Balsavimo teisės įstatymo 
pasirašymo proga. Tą pačią 
dieną pp Rajeckai dalyvavo 
Užsienio Kultūrinės Parodos 

atidaryme surengtame Fede 
ral Aviation Agency Adminis 
tracijos. Dulle aerodrome, kur 
tarp įreng ų 16 valstybių vitri 
nu yra ir Lietuvos vitrina. 
Vitrines įrengimu rūpinosi Va 
šingtono Liet Bendruomenės 
Apylinkė

LIETUVIU Dienoje rugpiū 
čio 15 d, Lakewood Park, 
Pennsylvanijos valst. dalyva 
vo Lietuves atstovas J, Ka 
jeckas ir pasakė atitinkamą 
kalbą.

Rugpjūčio 1 d URUGVAJU 
JE akrenituotų diplomatu žmo 
nos suruošė įvairių tautų fol 
klorinių rūbų parodą — po
pietę Urugvajaus Vyriausybės 
rūmuose sušelpiami San Fran 
cisco ir Dorn Bosco kolegijų 
Su gražiais lietuviškais rūbais 
dalyvavo p p Ona Zupkienė, 
Birutė Žukaitė - Mačanskienė 
ir Adelė Jeskelevičiūtė, Se
kančią dieną ši paroda buvo 
perduota per televizija Lietu 
ves palydėjo p. Lucija Grišo 
nienė Lietuvos atstovo Uru 
gvajuje žmona.

IŠ LENKIJOS į Č kagą grį 
žę S, ir V. Deveikiai pasako 
jo, kad į Sov. Lietuvą iš Ar 
gentines grįžę lietuviai buvo 
taip tragiškai nusivylę kad 
vienas jo pažįstamas lietuvis 
argentinietis draug su dukra 
nusiskandino Nemune Minėti 
Deveikiai galėjo išvykti iš 
Lenkijos nes tu ėję lenkų oi 
Petybę. V. Deveikis Vorkuto 
je išbuvo 7 metus en tuo 
laiku mirę daug lietuvių. Jis 
dirbo kasykloje. Kasdien gau 
davo tik košės ir kiek duo
nos Po kalinių su ilimo Mas 
kvos I o nisijos potvarkiu gy
veni. uas kiek pagerėjęs.

1965 mt. rugsėo 23 d

(pabaiga iš 1 pusi)
Masės knygų kasmet būda

vo gabenamos ir Išplatina
mos, bet daug jų ir žūdavo 
pasienyje arba viduje. Viduti 
niškai kasmet būdavo išplati
nama apie 20.D00 knygų,

Kaip matome, mėginimas 
įvesti rusišką raidyną nepa
tarnavo reformos tikslui suar
tinti lietuvius su rusais, bet 
priešingai, juos išskyrė dviem 
nesutaikomai kovojančiais 
frontais. Pats Muravjovus krau 
juje paskandinęs 1863 metų 
sukilimą, norintį ginklu atko
voti valstybiMę nepriklauso
mybę, perkėlė tuo pačiu tą 
kovą į tokią sritį kuri giliau 
šiai palietė lietuvių liaudies 
mases, jas sukurstė ir sumo 
bilizavo nesutaikomam pasi 
priešinimui. Pavojusgtikėjimui 
neleido daryti jokių nuolaidų, 
o likti be spaudos, kai jc s po 
reikis baudžiavos nusikračiu 
šioj liaudyje nuolat didėjo, bu 
vo irgi neįmanoma.

Baigsime Kun Julijaus Kas 
peravičiaus apibūdinimu: Lie
tuvos Nepriklausomybės dar 
bas prasidėjo ne nuo 1918 m 
bet nuo knygnešių laikų Anų 
Ja kų kovotojai su knygų ry 
šuliais ant kupros pirmieji 
pradėjo ruošti dirvą nepri
klausomybei. Jie pirm eji ėmė 
skleisti mo iėse mintį ir susi 
pratimą, kad reikia numesti 
sunkus priespaudos jungas

O pagal prof Šalkauskį: 
Spaudos draudimo kova yra 
išrodymas to fakto kad kiek
viena prievarta neatsiekia sa 
vo tikslo ir suteikia net prie 
šingų išdav . jei jai sugeba
ma pasipriešinti ir nesuside- 
moralizuojama oportunistiška 
me servilizme — tarnavime.

Kova buvo kieta pareikala 
vusi daugelio aukų, tačiau ji 
savo tikslą atsiekė 1904 m. 
Revoliucinėms nuotaikoms vi 
soje Rusijoje kylant caras 
panaikino spaudos draudimą 
tais pat metais balandžio 
24 d.

A Mykolaitis Putinas
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(tąsa)

Kai kavos puodeliai buvo 
pripilti ir vyrai užsirūkė ci
garus, ponas Pianka tęsda
mas per pietus pradėtą paš 
nekesį, prabilo su įprastu 
patosu:

— Taip ponai* tautos gyve 
nime esti dienų, esti momen
tų, kurie neišdildomai įsibrė- 
žia į istorijos lapus Tokia 
diena tai ir buvo šių metų 
vasario dvidešimt septintoji. 
Žinoma, tos dienos, kaip ir 
kiekvienos istorinės datos 
įvykiai — tai ne atsitiktinis 
aplinkybių padarinys, bet ii 
go proceso ir fermentavimo 
si rezultatas
.Ir jis ėmė pasakoti, kaip 

Varšuvos «raudonieji» ir jų 
šalininkai jau nuo pereitų 
metų, o ypač nuo šių metu 
pradžios, kai buvo areštuo 
tas vienas iš veikliausiųjų ir 

įtakingiausiųjų raudonųjų va
dų. Karolis Majevgkis, išvys 
tė asiutišką agitaciją prieš 
vyriausybę ir «baltuosius». 
Nes jei ne «baltieji», tai Var 
šuvoj jau seniai būtų buvusi 
suruošta didžiulė manifestaci
ja. tas «koncertų koncertas», 
balsingas protestas prieš Len 
kijos niokotojus,

Pianka papasakojo, kaip 
karštai tam pritarė jaunimas, 
studentai ir moksleiviai, kaip 
suvažiavo į Varšuvą daugelio 
universitetų atstovai, ne tik 
Peterburgo ir Maskvos, bet 
net Charkovo ir Kazanės, o 
to suvažiavimo iniciatoriai bu 
vę Kijevo studentai, karšti ir 
veiklūs patriotai, «raudontįjų» 
šalininkai. Studentai norėję 
paveikti dvarininkų «Žemdir 
bystės draugiją», kad, būtų 
įniktas ciesoriui adresas su 
reikalavimu atidaryti lenkų 

universitetus Vilniuje ir Kije 
ve ir lenkiškas mokyklas Lie 
tuvoje ir Ukrainoj?. i as su 
manymas nepavykęs, nes po
licija ir oberpolicmeisteris 
pulkininkas Trepovas su sa 
vo žandarais ėmę studentus 
gaudyti, areštuoti ir tremti iš 
Varšuvos. Bet judėjimo sutram 
dyti nepavykę Mažo masto 
manifestacijos ir skandaliu 
kai Varšuvos gatvėse gausė
ję diena iš dienos, jaunuoliai 
ėmę užgaulioti policininkus, 
žandarus, kariškius.

Pana Jadvyga visą laiką 
rimtai klausiusi Piankos, štai 
ga garsiai susikvatojo.

— Ak atsiprašau, ponas 
Pianka, kad pertraukiau. Bet 
aš atsiminiau vieną juokingą 
dalyką. Rodos, vasario pir
momis dienomis aš buvau tea 
tro rūmuose maskarade. Ir 
štai pasirodo viena kaukė; 
įsivaizduokite, ponai, įeina 
pusplikis, skarmaluotas vyrąs 
su didžiulėmis žvangaačiomią 
grandinėmis ant kojų ir ran-į 
kų. kažkus panašaus į seno 
vės laikų vergą. Tai turėjo 
vaizduoti priešų sukaustytą. 

pavergtą Lenkiją!
— Girdėjau Na iš kas čia 

juokinga, pana Jadvyga? — 
užprotestavo Pianka.

-- Ne. aš pr tariu panelei 
Jadvygai, — įsiterpė Jurkevi
čius - Lenkiją turėjo vaiz
duoti graži ponia ar panelė, 
o ne kažkok skarmalius.

— Ir dar koks! - vėl nusi
kvatojo Jadvyga — Bet blo
gai vargšui baigėsi tas patrio 
tijais žestas: policija jį pačiu 
po ir stačiai iš maskarado 
nugabeno į citadelę. Aš jį 
nuoširdžiai užjaučiu pritariu 
jo idėjai, bet ne formai, ku
ria ji buvo išreikšta

Bet Pianka vėl karštai pa 
Bipriešino;

— Mums geros visokios for 
mos, jei jomis reiškiasi kilni 
idėja, revoliucinis turinys!

Toliau jis ėmė pasakoti 
apie vasario 25 dienos įvy
kius, taip tragiškai pasibaigu 
sius dviem dienom vėliau.

Vasario 25 diena — tai su
kaktuvinė 1831 metais įvyku
sio mūšio diena. Raudonieji 

sumanė tą dieną suorganizuo 
ti didžiules bendratautinio po 
būdžio manifestacijas ir pro 
testuoti prieš Lenkijos padali 
nimą. Nutarta manifestaciją 
pradėti Senojo Miesto rinkoje 
ir iš ten traukti prie impera
toriaus vietininko Gorčiako- 
vo palociaus. Šimtas jaunuo
lių leidosi gatvėmis, platindà- i 
mi plakatus ir atsišaukimus 
pusiau šeštą valandą rinktis 
visiems nurodytoje vietoje.

Tuoj po pietų rinkoje pasi
rodė būrys studentų, mokinių 
ir šiaip jaunimo, kurie įsakė 
rinką nuvalyti: pardavėjai tu 
rėjo nešdintis su savo prekė
mis, narnų savininkai valyti 
nuo šaligatvių sniegą, v pirk
liai uždarinėti krautuves ir 
sandėlius; Visi tų įsakimų klau 
sė be jokių prieštaravimų.

Penktą valandą nesuskaito
mos minios žmonių užplūdo 
rinką ir gretimas gavės.

(B, D)

2



3 pusi.

< NOSSA LI PIJAMA »
RUA L'TUANIA, 67
SÃO PAULO, 13 S. P.

lietuviškos minties savaitraštis , 
DIRETOR RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

< REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUM |r ATOS KAINA METAMS: Cr.$ 3.000, visoje P 
Amerikoj# RĖMĖJO PRENUMERATA -CM 5 000. GARBĖS 
PRENUMER, Cr.§ 10.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$30.000 

Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak 
Gijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako

Tik Mamos
Kai caro valdžia buvo už

draudusi Lietuvoje lietuvis 
kas mokyklas ir spaudą, tai 
pačios motinos ir močiutės 
mokino vaikučius skaityti ir 
lietuviškų poterių, arba sam- 
dė «daraktorius». Tokiu būdu 
apsaugojo savo jaunimą nuo 
surusėjimo.

Aišku, lakštingaliukai taip 
suoki i, kaip senė- lakštinga
los ir varniukai krankia., kaip 
varnos.

Kartkartėmis teko nugirst1 
čia motinų ir močiučių pasi
teisinimus: ką aš padarysiu 
kad vaikai nekalba lietuviš 
kai. Čia visi brazilai, tik bra 
ziliškai tegirdi. ,

Bet Jūs, Mamytės ir Močiu 
tės nesupysi e kai pasakysiu 
ką man teko pastebėti dauge 
lį kartų Vestuvės, varcb.nės, 
kitoks subuvimas, girdžiu, ir 
savo ausims nenori tikėti. 
Ar tai gali bū i? Prieinu ar 
čiau tikra tiesa: dar iš 
Lietuvos atvažiavusios, vyres 
nio amžiaus močiutės rezga 
savo tarpe portugališkai! i i 
kros lietuvės, lietuvių gimi 
nių ir draugų subuvime, pa 
čios silpnai portugališkai te

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas Po 10 M

Paruošiamieji darbai prasi 
dėję prieš metus laiko Tabor 
Farmoje pas PLB Valdybos 
Pirmininką p Juozą J Bachu 
ną šiuo mejtu jau yra vedami 
P JK Komiteto Prezidiumo, 
/rezidiumo pirmininkas Algis 
Zaparackas buvo sušaukęs I 
]į posėdį rugpiūčio 22 d. Či
kagoje Posėdyje dalyvavo 
Gabrielius'Gedvilą, Vaclovas 
Kleiza, Rimas Staniūnas, Eu
genijus Vilkas ir sekretorė 
Zita Acalinaitė, kuri pakeitė 
į Europą išvykusią Gražiną 
Musteikytę.

Daugelis Kongreso progra 
mos dalių pasisekimas priklau 
sys nuo entuziazmo, kuris 
yra randamas akademinio jau 
n>mo tarpe. Todėl prezidiu
mo nariai vyko į visas praei
tą savaitgalį įvykusias akade
minio jaunimo stovyklas — 
Neo-Lituanų, Studentų Ateiti
ninkų ir Akademikų Skautų. 
Pirmininkas A. Zaparackas bu 
vi> nuvykęs ir į Rajoninę Skau 
tų stovyklą ir prie Worches- 
ter, Mass. Visur rastas dide

ir Močiutės
mokėdamos — kalba portuga 
liškai! To neteko girdėti nei 
S Amerikoje, nei Kanadoje!

Dabar suprantama. Jei vai 
kai tik gatvėje ir mokyklose 
portugališkai tegirdėtų o na
mie lietuviškai, tai vistiek dar 
mokėtų ir suprastų lietuviš 
kai. Bet kai nė pačios ma 
mos nė močiutės nekalba lie 
tuviškai - baigta. Štai kur 
tikroji «paslaptis», kodėl tiek 
maža mūsų jaunimo Brazilijo 
je bekalba lietuviškai

Kur ietuviai tėvai namie ir 
su savo giminėmis bei drau 
gaiš kalbasi tik lietuviškai, 
kur vaikai nuo mažens girdi 
tik lie uvių kalbą kur tėvai 
niekada neatsiliepia j vaikų 
nelietuviškus užkalbinimus ir 
tol jiems neduoda prašomų 
dalykų, iki jie nepaprašo lie 
tuviškai, ten ir trečioji karta 
ateiviu jaunimo dar moka lie 
tuviškai

Aišku reikia mokėti krašto 
kalbą Aišku reikia ją vartoti 
bet tik ne savo lietuviškoje 
š imoje ne lietuvių subuvi 
muose, o tik su brazilų vi 
suomene susiduriant,

J. K.

enesiu

lis susidomėjimas Kongreso 
idėjomis ir programa.

V enas iš svarbiausių Kon
greso tikslų — sutraukimas 
lietuvių jaunimo iš Europos, 
Pietų Amerikos ir Australijos 
-- priklausys nuo pasisekimo 
sukelti 'am tikslui kuo dau
giau lėšų PLJK Finansų Ko
misijos Pirmininkas p Pranas 
Razgaitis, PLB Vicepirminin 
kas p Stasys Baradukas, PLS 
Vicepirmininkas informacijai 
ir j:unimui Vytautas Kaman 
tas rugsėjo 1 d posėdžiavo 
su į Clevelandą tam tikslui at 
vykusiu Eugenijum Vilku Ar 
t i m u laiku bus kreipiamasi į 
visus lietuvius su prašymu 
paremti PLJK darbus.

Rugsėjo 12 d PLJK prezi- 
/ diumo nariai ir PLB Valdybos 

vicepirmininkai renkasi pas 
poną J. Baohuną, PLB Valdy 
bos Pirmininką, Tabor Farm© 
je, Sodus, Michigan.

PLJK Informacija

WS'Ų LHSTJVA

D ai r - Stovykla!
Jau seniai ir ne vieno sva

jota ir kalbėta, kaip gera bū 
tų ir reikalinga turėti 1 etų 
viams pajūryje poilsio namus 
kurie tiktų ir jaunimo stovy
klai. Tuo reikalu yra susido
mėjęs liet, parapijos klebo
nas prel P Ragažinskas, Bra 
zilijos Lietuvių Sąjunga, Tė
vai Jėzuitai ir kiti, Bet iki 
šiol viskas liko tik graži 
svajonė,

Iš T. T. Jėzuitų kolkas var 
giai galima tikėtis rimtos pa- 
ramoe, nes, susidėjus kažku
rioms aplinkybėms, jie yra 
verčiami galvoti ne apie jau 
nimô stovyklą, ne kaip Mo
kos lietuvių namus padidinti, 
bet kaip įsigyti savo pačių 
gūžtelę, kur jie niekieno ne
kliudomi galėtų darbuotis ir 
veikti lietuvių labui taip kaip 
jiems atrodo geriausia.

Trečiojo PĄL Kongreso 
apyskaita rodo likusią gra 
žią pinigų krūvą Ne vienam 
atrodo, jog tie pinigai, sudėti 
S. Paulo lietuvių, būtų tinka 
minusiai, sunaudoti jaunimo 
stovyklai įgyti. Tai būtų pats 
gražiausias ir svarbiausias III 
PALKo vaisiu^

Šiuo metu vienintelis kas 
pozityviai darbuojasi jaunimo 
stovyklai įgyti yra. pati jau
niausioji S P lietuvių organi 
zacija «Žilvitis». Ji supranta, 
kad kainomis žemė neperka
ma ir namai nestatomi Todėl 
«Žilvitis* jau pradėjo telkti 
lėšas jaunimo stovyklavietės 
fondui (Jam paskyrė savo 
š entes pajamas, jam renza 
25 d šio mėnesio kitą paren 
girną ir toliau jie žaaa dar

Girtuokliu
i

Girtavimo metu vyrai tam
pa kaip svetimi. Kartais jie 
yra tokie neprieinami tartum 
būtų apsimūriję storinusio mū 
ro sienomis ir galvoji: Je1 
jie nebemylėtu savo šeimos, 
dar būt galima suprasti Bet 
kaip jie gali būti tokie akli 
patys sau? Kur dingo jų s ve i 
kas protas, kur jų valia? Ko
dėl jie negali pamatyti, kaip 
gėrimas j os žudo? Ir ka’ 
jiems tai pasakai, jie tai pri 
pažįsta ir tuojau vėl pasige 
ria Kaip tai suprasti?

Tokios' ir kitokios mintys 
v rgina kiekvieno alkoholiko 
žmoną'(ir alkoholikės žmo 
uos vyrą. Red ) Todėl ir no 
rime pasidalyti savo pačių 
patyrimu, kad jums būtų leng 
viau susigaudyti

Kai vyras neginąs, aiškiai 
regi, jog jis myli ir tave ir 
vaikus. Žinoma, vienas kitas 
nesutarimas pasitaiko visose 
šeimose Bet alkoholikų atve 
ju atrodo ka i jie nebemyli, 
nebeturi nė gėdos nė pado
rumo. Jai paprastai yra to 
dėl, kad alkoholikas yra susi 
krimtęs, neapkenčia pats sa
vęs, ir tada kalbasi ir elgiasi 
kaip nežmogus Bet kai tik 
jie, A A padedami apsitvarko, 

buotis dar daugiau.) Ar nebū
tų gražus lietuviško sasipr ti- 
mo ir sutartino vieningo dar 
bo mostas, jei III PALKo fi
nansų likutis būtų pažadėtas 
žilvitiečiams? Kokia didelė 
tai būtų jiems paskata dar 
labiau ir ištvermingiau pasi
darbuoti!

Tokia mažytė lietuvių kolo 
nija Urugvajuje baigia padi 
diati ir atnaujinti savo Kultu 
ros Draugijos namus v er .vie 
nerius metus su inkta virš 4 
milionų kruzeirų Vienas Edv. 
• iisys paaukojo apie vieną 
milioną. Dar trūksta kita tiek 
Bet ir tai jie surinks Be to 
Urugvajaus lietuviai išlaiko 
net tris rad valandėles leidžia 
vieną mėnesinį laikraštį (gai 
la kad jis komunistinis), įuri 
savo parapijos žinių biulete 
nį, parapiją ir tris Klubus

S Paulyje yra daug pašilu 
rinčių lietuvių, kurie be jo
kios sau skriaudos galėtų pri 
sidėti prie liet, jaunimo sto 
vykios, nors ir turėdami San 
tos privatų 5 10 ar 15 mil o 
nu apartamentą.

Nebeklauskime, kas turėtų 
imtis iniciatyvos. Jos jau ėmė 
si «Žilvitis*. Jei tą gražią ini
ciatyvą visi paremsime, jie 
stovyklą įgys: Ir ji tarnaus 
visiems

O gal tą gražią «Žilvičio» 
iniciatyvą, visą darbą bei rū
pesčius ir garbę norėtų per
imti LSB, kurioje yra daug 
gabių, energingų, pasiturinčių 
ir mokytų galvų? (Žinome, jei 
«Žilvitis» norėtų perleisti)

J. Giedrys S J.

Žmonoms

tai tampa geresni vyrai ir 
tėvai, negu buvo bet kada 
anksčiau.

Ką tavo alkoholikas vyras 
bedarytu ir besakytų, stenkis 
nepasmerkti jo. Jis yra tik la 
Imi sergąs ligonis, kurs nebe 
gaii ramiai blaivia protauti. 
Elkis su juomi tartum jis 
sirgtų plaučių uždegimu Kai 
jis tave pykina, atsimink, kad 
jis yra didelis ligonis.

Bet čia yra svarbi išimtis 
Mes žinome, jog yra tikrai 
blogos valios vyrų, ir visų di 
džiausią kantrybė nedaro 
jiems jokio įspūdžio. Tokio 
karakterio alkoholikas malo 
niausiąs pasinaudos tuo, kas 
čia rašoma, kaip kuolu tau 
per galvą užvožti To tai ne 
pakęsk Jei yra visai aišku, 
kad jis yra blogos valios ka 
rakteris, gali apimti pagunda 
persiskirti’ Bet ar būtų tei 
singa leisti jam vienam su
griauti tavo ir vaikų gyveni
mą, Ypač kad yra tikra gali
mybė jąm nustoti gerti, jei 
tikrai nori sumokėti pilną 
blaivumo kainą.|

(Bus daugiau)
j Kidykas

1965 m. rugsėj© 23 d.

Velniui Nasruosna 
Dėbtelėjus

Prancūzijoje 1917 m. mirė 
labai įdomus rašytojas Leo 
nas Blua (Bloy). Jo raštai 
žaibuoja žaibais, griaudžia 
perkūnais, siaudžia uraganais. 
Bet visada jie pasako kokią 
nors svarbią tiesą Pasako 
ta p kad sunku pamiršti. Visą 
gyvenimą jis kovojo už pilnu 
tinę, gyvenimišką, nuoširdžią 
krikščionybę.

išleistas tarp kitko, jo raš 
tų rinkinys pavadintas «Vel
niui nasruosna dėbtelėjus» Iš 
to rinkinio, kartas nuo karto 
duosim jo vyriškai krikščio 
niškos išminties Čia jis pake 
dena žmonių mėgstamus po 
sakius, pasiteisinimus ir pa 
rodo kokie jie paiki

«IŠ DVIEJŲ BLOGYBIŲ
RINKIS MAŽESNIĄJĄi •

Ar tai ne aiškiau, negu sau 
lėtą vidudienį Ir švelniausios 
i./uojautos sklidinas žmtgup 
supranta jog kito blogybe 
yra visada mažesnioji ir to 
dėl ji visada pasirinktina ir *■ 
pasirenkama Psic' ologams 
jau seniai krito akin, jog vi
sada turime pakankamai jė 
gų kito vargui ir skausmui 
pa nešti.i

«nenoriu stipti Kaip 
ŠUVA»

\
Galim klausti savęs ir kitų 

kodėl kaip paršas gyveuda 
mas žmogus nenori stipti 
kaip šuva?

visų pirma, ką reiškia «stip 
ti kaip šuva»?

Tai reišKia palikti šį mielą 
pasaulį nepriėmus sakramen
tų ir leisti įkišti save žemėti 
be jokių religinių apeigų 10 
dėl, kas uenori stipti Kaip šu’- 
va, tas turi pasišaukti kuni
gą, jei galina, cai patį kleoo 
ną ir su juom pasišnekučiuo 
ti, sakykim, apie padidėjusius 
mokesčius, apie bulvių veis
lės pagerinimą, apie ragaiio 
šių dantų ligas, ar kad ir apie 
Kamčatkos mokyklų refcor 
mas. Taip pripažinęs ir išpa 
žinęs tikėjimą žmogus įsigy 
ja teisę kai numirs, būti ku
nigo paly lėtas į kalines, vie 
no kito lašo švento vandens, 
ir paskui septintos dienos mi 
šias, žinoma, jei šeima nesi- 
baidys su ta pramoga susiju 
šių išlaidų

Ar bereikia pabrėžti, jog tai 
daroma tik dėl akių? J, i ne 
mirštama kaip šuva tik dėl 
žiūrovų Ar supranta, ar ne. 
bet taip yra; nestimpa kaip 
šuva dėl kitų akių. Koks nors 
prekybininkas didžiuojasi: «Re 
ligi ja man nerūpi, bet nenoriu 
mirti kaip šuva. Aišku! Galė 
tų dėho nukentėti jo preky 
ba, ypač jei dauguma jo pir 
kėjų tebėra praktikui jantys 
katalikai. Bet jei jie būtų iš 
tų, kuriems religija neberūpi, 
tai biznio pasisekimas reika 
lautų «mirti kaip šuva*. Tik 
tas retai teatsitinka tuose ra
teliuose, kur gerai uliuojama!

Leon Bloy
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Onda está o perigo comunista?
* por alionis filho

ê muito frequente as nes 
soas comba erem o Comunis 
ta, taxando-o de perigoso, 
ateu, desumano, etc

Mas na verdade, onde es 
á o perigo C munista? E se 
tão perigoso como comba
te io?

Em primeiro lugar os Co
munistas são perigosos por 
que seguem uma filosofia; 
em segundo lugar por que 
desejam implantar o regime 
no mundo. Não é exagero 
afirmar que os Co unistas 
são homens idealistas Sua 
filosofia é errada não há dú 
vida, mas, eles a seguem 
com ardor

De que forma combater o 
Comunismo? Criando uma filo 
Sofia mais certa que a de 
Marx Seguir esta filosofia 
com maior ardor do que os 
Comunistas e evitar que se 
forme condição nara o Co
munismo se apegar.

í
Marx classi ica o homem 

como um animal comum Le
nine diz que o homem é um 
animal envernizado de civili
zação. Como justili ar a pe 
aetração comunista em paí
ses onde o homem é consi 
derado um animal raciom 1 
que além do corpo possui 
uma alma e que esta alma é

KOKIOS TAVO PROBLEMOS?
ieko nepaprasta kad nuo 

11 12 metų iu pral ūkei ber 
niuką ir palikai jį už savęs 
dviem merais Tokia prigim 
ties tvarka, kad merg įtė grei 
čiaų apsižvalgytų gyven me 
ir greičiau pasiruoštų moters 
misijai.

Šie du metai viršaus, iš ti 
kro neiškelia didelių proble
mų o mažesni rūpesčiai bu 
na nesunkiai išlyginami Pati 
prigimtis, kuri yra tikslinga, 
duoda mergaitei priemonių 
savo rūpestėlius spręsti.

Tavo problemos iškilo mo
dernioj civilizacijoj, kuri pa
sitiko tave, bręstančią, lyg 
kokia burtininkė, ir panoro 
tau atskleisti visas galimas 
paslaptis. Prieš tavo jaunat
viškas įs būdingas akis ji pas
tatė naujausius TV ir filmo 
aparatus, atskleidė daugybę 
žurnalų ir komikų išvedė ta
ve į didmiesčio gatves ir 
parkus Tu žvalgeisi didelėm,

i mortal?
Penso que o maior perigo 

do Comunismo ' não efetá no 
Kremlin, nem na fil sof a de 
Marx nem nas pregações de 
Lenine, Stalin ou Kruschev 
nem na violência de Beria 
mas. o perigo comunista está 
nos lares cristãos, que falam 
em nome de eus e proce
dem como demonios; exigem 
obediência ,e não acatam ou 
não acatav m ordens, exi 
gem disciplina e não passam 
de uns irresponsáveis; jens > 
quo o perigo comunista esia 
nas fabricas onde < s pat- õ s 
exigem mai »r ir >ti < dade 
e não compeusaiii quem ai. 
menta a produçã , enso que 
o perigo comunista está nos 
países onde se passa fome, 
não se encontra traoalho on 
de o pobre não tem roupa 
para vestir nem casa paia 
morar

Criemos uma sadia filosofia 
e sigamo la com ardor, for 
memos uma bandeira e res 
peitamo la, vistamos o nú de 
mos de comer ao faminto, 
abramos as portas a quem 
procura abrigo e, com toda 
a certeza, não haverá pedgo 
comunista. O maior inimigo 
do comun smo é o amor Ame 
mos, portanto nosso próximo.

atvirom akim Siurbei į savo 
įs ū žius sužavėta nuste 
bin a kartais virpėdama

ir įvyko tai ko nei prigim 
lis nei pati civilizacija, ne 
pramatė lu prašokai dau 
giau negu berniuką Prašokai 
pati save dar dviem metais 
Būdama keturiolikmetė, tusa 
vo žiniomis ir išgyvenimais 
atsistojai beveik lygiomis su 
aštuoniolikmete. Mažai kuo 
besiskyrei nuo jos savo ūgiu, 
išvaizda, laikysena

Šis negirdėtas tavo šuolis 
pirmyn pats savyje, jau pasi 
darė didelė problema, įsivaiz 
duok kas būtų, jei baigdama 
vidurinę mokyklą, tu gautam 
į rankas kolegijos diplomą 
Ar neapsvaigtum? Ar neišsi- 
gąstum? Ar nesusvyruotų ti. 
krovės jutimo pagrindai?

Imkime kitas problemas 
Kas tau, tai:) staiga subrin
dusiai liko veikti ligi 18 me 

t.? -amokos .nuobodžios la
mai nebeįdomūs, buvusio* 
draugystės vaikišk -s Tu pa 
sijun i tartum tsidūrusi D/A 
ShNÉJ ; UŠTųMOJ Tai vie
na problema.

Antroji: susidūrimai su
tėvais, jie vis da* laiko ta e 
per jauna Neleidžia tau nieko 
daryti Ką daro aštuoniolik 
metės

Trečioji: tavo pačios tra 
giška savijauta Tavo aizduo 
tė nebepajėgia apreti gausiai 
sutelktų įspūdžių. Jie verčia
si vienas per kit konvulsis- 
kai įsiūbuoja jausmus - tie 
sos plėšo auna š rd1 Jautie
si lyg netekusi žemės po ko 
j 'in Nebegali ramiai mi< 
go,..i ir kaip seninu. run ii 
ruošti pamoku

Ketvir oj : ■ vidaus pri š- 
ta,.rimai Taw jausmai ker 
tąsi vienas su kitu, ausmams 
neprita ia protas. Instinktas 
nebesusigaudo kas tikslinga 
Sąžinė sumaišyta neskiria, 
kas gera, ar bloga Skau 
džiausią kad tau prieštarau
ja žmonės, kuriuos myli La
biausiai prieštarauja tėvai. At 
rodo, tartum juos būtumei 
praradus Jautiesi svetima na 
muose. S etima pasauliui ir 
sau lyg nebemylimas vaikas

Ar ši savijauta palengvėjo 
pereinant į penkioliktus še 
šioliktus metus? Ar ji būna 
geresnė septynioliktais? Pro 
blemų mazgas juo tolyn, juo 
labiau pinasi ir nėra, kas jį 
išpainiotų Žvalgaisi aplinkui 
ir nieko nerandi, kas tau pa
dėtų Svarbiausia, kuo galé 
turn pasitikėti?

Tokių nuotaiku valandą ta 
vo veidas niaukiasi, garbano ; 
krinta ant akių ašaros pasrū 
va skruostais . Norėtum išei 
ti iš namų ir nebegrįžti Bet 
kur pabėgsi nuo savęs?

Yra viena išeitis i iela! 
Imk save ty inėti Pradėk nuo 
to meto, kai tavo problemos 
prasidėjo Atsuk filmą truputį 
atgal, kol prieisi tos psicho
loginės ribos, kurioj nūnai 
esi.

Nežinau, kur šiuo metu 
esi — kurioj savo dramos vie 
toj Nežinau tikslių tavo me
tų Nepažįstu tavo draugių nei 
tėvų. Bet tai nesvarbu Noriu 
tau padėt, o gal tik pradėt 
kad uoliau pati gale um tęsti 
analitinį savo filmą,

Stasys Yla
«Moderni Mergaitė*

MjSLES

Gale gryčios raguolis k bo.
(Mėnuo)

Be langelių, be durelių — 
pilni namai mergužėlių.

(Agurkai)

Be rankų ir be kojų, o Į 
medį įlipa. (Apynys)

Tėvas sieksrinkas. močia 
sprind-ninkė, o vaikiukai ru
tuliukai (Žirniai)

Senas se eliukas avėjais tre 
jais kailiniukais. (Svogūnas)

Vedvbos Su
TRUK • ŠIL MOS

Niekas ueužvi č\* kadmiš 
rim š- nuo) (rūksta cs natū
ralios jaukios šilimos trūksta 
derinio Yra daug m ousų Ne 
palyginsi jos su šeima, kur 
ka bama viena kalba, garbi 
namas vienas Dievą lanko
ta ta pati bažnyčia, kur vi 
sų skaLoma ta pati spauda ir 
knygos, eFama į tuo- lačius 
parengimus ir minėjimus — 
viskas sava Kas domina vie 
ną, tas domina ir ki us; kas 
brangu ir miela vienam tas 
ir kitam Tai yra natūrali 
šeima.

UŽ<įdapo

°aprastai mišrių šeimų žmo 
nės užsidaro savyje, savuose 
nteresuose ir jų širdys min 
tys bėi jausmai pasitenkini
mai ar nepasitenkinim i ki 
tiems nebežinomi Svetimiems 
neval a į tai kištis Jie sako
se taip esą laimingi. Tiesa, 
svetimieji neturi ko kištis į 
jų šeimos gyvenimą Bet ar 
jie t kie laimingi kaip sako 
si — tai kitas klausimas,

MANO ŠEIMOJE
Nereikia man jieškoti pa, 

vyzdžių svetur Gana jų iš sa 
vo pačios šeimos Sesuo bu 
vo patriotė, visuomenininke, 
religinga, mylinti lietuviškas 
organizacijas bei spaudą. Bet 
ji išteka už kitataučio. Ten
ka jiems pasiginčyti ir dėl re 
ligijos Pagaliau jis sutinka 
tapti katalikas. Pirmaisiais 
mėnesiais po vedybų abu lan 
kėši lietuviškon bažnyčion. 
Nuo organizacinės veiklos ji 
iš karto atsitraukė. Į lietuviš 
kus parengimus nebėjo, spau 
dai skaityti neberado laiko. 
Bent ji taip t« isinosi Sakyda 
vo, kad vyro nedominą lietu
viški subuvimai (jis buvo Lie 
tuvos vokietis ir lietuviškai 
gerai mokėjo Ką besakyti
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Marija Cecilija Bagdžiutė
11 PALKo karalaitė.

«M. L » Redakcija dėkoja jaį 
už savo kelionės aprašymus, 
kuriuos, kiek teko patirti, 
mielai skaitė jauni ir seni.

Kitataučiais
apie tu i rie Ii cuviškai 
nemoka? L luunii pi ie vyro 
prisii y liau bažnyčion 
ateida ik per didžiąsus 
šventes »lus toks elgesys be 
galo piktino Ji sakėsi tai da 
ranti «dėl šventos ramybės».

NE S.LPN VALĖ
Galiu paliudyti, kad sesuo 

nebuvo nei silpnavalė, nei 
šiaudadūšė. gavo tikėjimo tie 
sas gerai žinojo ir savo reli
giją praktikavo. Mylėjo lietu
vybę. Bet vyras aiškiai turė
jo stipresnę valią ir kietesnę 
ranką. Šiandien jai uždrausta 
net išpažinties eiti! Prisime
nu, kartą sėdėjome kambary 
je ir kl usėmės per radiją 
transliuojamų lietuviškų dai 
nų. Staiga sesuo pašoko ir 
ašarodama išbėgo laukan. Ji 
nebegalėjo ramiai tų dainų 
klausytis Ar tai natūralu?

BROLIS
Brolis irgi pradėjo draugau 

ti su viet.ne mergaite. Mama 
pradėjo kištis Jis ją gražiai 
ramino, jog draugaująs tiktai-..^ 
laikui praleisti Mama įspėjo 
tokios draugystės pavojus. Jis 
griežtai atsakė nieką ios ne- 
vesiąs kitatautės, o tik lietu- ‘ 
vaitę. Bet «tik laiką su ją be 
leisdamas» vedė ją po keleto 
metų, Augina keletą mielų 
vaikučių, kurie tik lietuvišką 
pavardę nešioja ir daugiau 
nieko lietuviško juose nėra. 
Jis su žmona labai gražiai su 
gyvena. Bet lietuvių taūtai jis 
ir jo vaikai yra dingę. Ir kas 
iš to, kad prigimtis šaukia 
būti lietuviu9 Jis to šauksmo 
ar nebegirdi, ar neatsiliepia 
ir tyliiai sau kenčia.

PLYŠYS ŠEIMOJE
O kokį nebeužlopomą plyšį 

praplėšė mūsų šeimojel Kuo
met visi susirenkam pas tė-

« (pabaiga 5 pusi
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vus, jaučiamės kaip Babelio 
bokšto statytojai "Turim var- 
toti net tris kalbas, kad susi- 
šnekėtumėm Mano vyras, vie 
tinės kalbos nemokėdamas, 
su kaikuriais šeimos nariais 
visai nesusikalbėjo. Nedrįsta
me kviesti svetinių, atsieit sa 
vų tautiečių — nepatogu jiems 
nepatogu mums, o savo šei
mos narius irgi išbrauksi iš 
savo tarpo,

’ •• '< i'; , ’ ■ t •

AR TAI FANATIZMAS?
Daugelis saktį' kad pasisa

kymai prieš maišytas vedy
bas esą fanatiški;’nekultūrin
gi, nekrikščioniški ir nežmo 
niški

Tebūnie man leisti primin
ti, jog šv Pašte yra parašy 
ta; «Jei aš užmiršių tave, Je
ruzale, tebūni užmiršta ma 
no dešinioji (ranka!)» Jei Die 
vas leido skirtingas tauta?, į 
vairias kalbas ir rases, tai, 
turbūt jam taip patiko, tokia 
jo valia Mes privalome būti 
tuo, kuo gimėm ir kuo esame. 
Tiems Dievo norams prasi

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ÊST^MPADAS E FERRAMENTAS.

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
-*o 14,00 iki 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

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).

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARRCS, 35C

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

tų, indų bei da bu įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

žengti yra nenatūralu. Natų 
ralu yra ir todėl mūsų parei 
ga visus žmones laikyti ly
giais- Dievo kūriniais ir vai
kais, juos gerbti ir mylėti. Bet 
tuoktis — ne

Nors visiškai ir nesulaiky- 
sim mišrių šeimų kūrimo, bet 
mūsų šventa pa-eiga jų veng 
ti, prieš jas kalbėti, jaunimui 
iš mažens aiškinti. Reikia in
formuoti jaunimą per spaudą, 
organizacijas, pamokslus, re
kolekcijas, nurodyti pavojus 
ir didžias sunkybes. Netur m 
pasiduoti beviltiškam nusimi 
nimui i • pesimizmui, kad nu
tautėjimo neišvengsime, gy
vendami Įvairiatautėse kultū
rinėse bendruomenėse..

Taip, pasroviui plaukti daug 
lengviau praktiškiau Bet 
bangos neša kur nori tik š.au 
dus ir šipulius, iki, paguliau, 
juos dur paskandina ar iš 
meta

R K

MUSU LIETUVA k—__________ _______ ________
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RfO DE JANEIRO: Dr? Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S, PAULO: p. Aleksandras 
Pblišaitis, pua 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

PAGRĮSTAS NESUSIPRATI
MAS.

Iš Edinburgo į Londoną va 
žiavo pora skolų Kiekvieno 
je stotyje vyras vis išlipdavo 
iš traukinio -ir traukinio paly 
dovą prašydavo bilietų iki se 
kančios s uties Palydovui pa 
gadau nusibodo rašinėti bilie 
tus, ir jis paklausė:

— Kur gi jūs važiuojate?
— Į Londoną,
—- Tai kodėl neperki iš kai

to bilietų? Aš čia dėl tavęs 
turiu vargti !

— Daktaras sakė, kad mano 
žmonom širdis labai silpna 
Kiekvienu metu ji gali mirti.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

IF Ii J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
Į truota 'Departamento do Ensino °rofissional»>

-’arnikos vyksta akarais
- Užsirašyti pas mokyklos d ektorę Sofiją Misiukaitę -
------  Rua oa Graça, 381 — casa 6 Bom Retiro ------

PIGI IR GERA KOKYBĖ'

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 » 86, Tel 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

s São Paulo
Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina .

SKAITYKITE I fe 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KO5 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

ir.HACJ CAREIER1 ro.
Lindoya vanduo yra ecnai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix. .^ į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

J

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

, Caixa Postal 3967 — SÀO PAULO

" Z * ■ i “S :: į ,*■ b :: ■ * M 61 *

LIETUVIŲ B 'Ž\ C a VtLA 
ZELINA; Rua i nacio ir Av. 
Zelina. Mons. Pio Ragažins- 
kas. Tel 63 5975

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA- 
ZlLl/OJy — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles. 606, 
Tel. 8-6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S PAULY:

V. ANÁSTACIO, Rua Gama 
can, 625 — penktadieniais 
18,30 vai.

MOOČA, Rua Lituania 67, 
šeštadieniais 14 vai

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams Šv Juozapo 
mokykloj -■ ant a Beniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai. 
Gimnazijos mokiniams São 
Miguel gimnazijoj ketvir
tadieniais 12.15 vai

JŪSŲ PAGALBA REIK LIN 
G A BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ ’P MAŽA AU 
KA BUS DĖK NGAI PRIIMA 
MA

pusi 5

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
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 susit rus dėl l&Jko 
kai turimos metinės ar J1 d

.y. ■'

mišios
ršpažintys čia klausomos 

kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį 
^arque das Nações 1© v&I 
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.
Moinbo Vellio 11 vai
Lapa 5 f vai ,
° a s k u t i n j:
Vila Anastacio 8,30 vai, 
Vila Bonilha 10 vai.
v Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROG’ AMOS.
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20.15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais W.30 iki 11 

vai 19, 25: 31 ir <96 metrų 
bangomis

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

,RÜA LITUÂNIA. 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 1.J

«MŪSŲ LIETUVOS» admi 
; įj^stracija labai dėkoja šv.

Juozapo Vyrų Brolijai, kuri 
spaudos baliaus likusius 
262 800 kruzeirų paskyrė šio 
savaitraščio paramai.

Šv Juozapo Vyrų Brolija 
dėkoja Tėvams Jėzuitams, 
kad davė salę spaudos baliui 
neimdami jokio atlyginimo

Jaunimo Stovyklos reikalui 
rengiamu šeimynišku Vakaru- 
Koncertu susidomėjims yra 
tikrai didelis Ir tai supranta
ma: jo tikslas visiems aiškus, 
o meninėje programoje daly, 
gauja didelis būrys mums 
íaip mielo lietuviško jauni o. 
Po programos tėvų komite
to ir kitos ponios rūpestingai 
ruošiasi vaišinti svečius ska
ni is lie’uviskais valgiais Be 
to b s galim* 1 įmeti ožką, 
ku'*! yra paaukota specialiai 
šiam akarui

Šeštadinio Koncerte įvairio 
Se solistų partijose pasirodys 
Šios jaunos meninės pajėgos: 
Milda Jodelytė, Jonas Tama 
(iūnas, Stasys Kilčiauskas, 
Dora Gukovaitė ir Lucijana 
M«ilčiukaitė.'
. Danuos at kių (jaunųjų sen 
draugių) kvintetas: Ant. Sejū 
baite, L Jodelytė, Ir ir į 
Jurgelevičiūtės ir Aid. Nar 
butaitė

Taip pat dainuos L K Bei 
druomenės Choro mergaičių 
sekstetas: M Černiauskaitė. 
N. Vorošilaitė, Aid. Narb tai 
C.ė, C. Bagažiūtė, V ■ Klišytė 
ir M. Kleizaitė

Moksleiviai at-kai pašoks 
tautinių šokių Grupę s daro: 
R. Guiga, V. Šimonytė O Pi 
kūnas, T. Ivanauskaitė. E, 
Meškelio, A. Sakalauskaitė, 
M, Stankevičius, E Seliokai 
tė, R. Norkus M Danielytė 
Št. Kilčiauskas. R, Sideravi 

c čiūtė G, Tamaliūnas O. Bal- 
JfČiūnaitė J Adomavičius, L. 
•ir M Aleknavičiūtės ir O. 
Apakai nis

' u ^Dainoms akompanuos prof 
zLĖįvira Kilčiauskaitė Belucci 
" K* Sr Caetano laschetto, o 

vidutiniams šokiams — Asta 
’ Vinkšnaitytė.

i r-iet. Kat bendruomenės 
i)lauras jau ruošiasi tradicinei 
.$X, Cecilijos šventei ĮProgra- 
mą yra numatyta sekanti lap 

;£rięio mėn. 20 u., šeštadienį 
19 vai. mišios už visus mirų 
$us visų buvusių chorų cho 
dėtus, Lapkričio mėu H d. 
11' vai. iškilmingos gi d >tos 
difii'os, j kurias yra kviečia 
mi ir iš toliau choro rėmėjai, 
choristų tėvai, jaunimas norįs 

Chorau įstoti 15 vai. susirin
kimas ir vaišės su atatinka 
ma programa, dalyvaujant cho 
ristų tėvams ir rėmėjams 
Choro vadovybė yra numačiu 
si pravesti naujų choristų va
jų ypač turint dėmesy Pietų 
Amerikos Lietuvių Ketvirtąjį 
Kongresą, kuris bus Buenos 
Airese 1967 m pradžioje

Laiškai: J. Nicíporciukui, I 
Kutkienei, Al Grabauskui, V 
Šimonytei, E Bendoraitienei, 
L. Aleknavičiutei, J. Macke
vičiui, A. Tylai, A Balčiunie 
nei A Tylai. J Šukiui

TE v ai JĖZUITAI praneša 
S Paulo visuomenės ž niai, 
kad jų tvarkoma sale gali 
pasinaudoti visos organizaci
jos Jei parengimai grynai 
kultūriniai (tautinės šventės, 
minėjimai paskaitos diskusi
jos valdybų posėdžiai ir kt.). 
už kuriuos rengėjai neima 
įėjimo mokesčio salė ir ki
tos patalpos bus duodamos 
be atlygimo. ž rengiamus 
balius vakarus šokius ir 11, 
su bilietais, lietuviams yra 
daroma didelė nuolaida,

KAS TO- IAU ? •

Po gražiai pasisekusi-) spau 
dos b i liaus kitas pobūvis 
skirtas sekmadieniui spalio 
mėn. !0 d. Kviečiami visi bu 
vusieji Dr. Vinco Kudirkos 
lietuvių mokyklos mokytojai 
ir mokiniai su sa o šeimomis 
ir artimaisiais atnaujinti pa
žintis. Sus trumpa meninė 
programa užkandžiai šokiai, 
dainos. Pradžia 15 valandą. 
Kas tik pažįstate buvusių tos 
mokyklos mokinių ir mokyto
jų, malonėkit jiems pranešti.

. DĖMESIO, DĖMESIO! J
.'V

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama visųTSao 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų, 
š. m, lapkričio (novembro mėnesio 13 dieną, šešta-4enį,
8 valandą vakaro, sesei ų pranciškiečių gimnazijos.^ 
Įėję, VILA ZEL1NOJE, rengia

GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solista®" 
baleto artistai kilrtu su mūsų kolonijos dainininkOj 
Šokiams gros vrėnas iš geriausių São Paulo miesto 
kestrų. Šio vakafb visas pelnas skiriamas prelato 
zimiero Miliausko gydymo išlaidoms padengti, todėl vF
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti

Rengėjai

JEIGU JUMS NAMO REIK 
„ PAS JUOZĄ EIK!

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

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

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

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

visų sena; laukiamą šeimynišką
V A K A R’Ą — K O N C E R T Ą

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

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

Pakvietimus ir staliukus prašoma įsigyti iš anksto
V isas Koncerto j e.uas eis jaunimo stovyklos reikalui.

' ■ S-' ■ .

JAUNIMU MIŠIOS. Kadan knygos jau pasiųstos bet S 
gi spalio 8, 9 ir lt) dienomis Paulin dar neatėjo
su Kanados lietuvių jaunimo 
kongrefu prasideda viso pa
saulio lietuvių jaunimo "metai, 
tai Tėvai Jėzuitai kviečia lie 
tuviškąjį S. Paulo jaunimą 
sekmadienį, spalio 10 d. 9,30 
\alanda į jaunimo metų atida 
rymo mišias IV išlos su tai 
progai priderintu pamokslu 
bus Tėvu jėzuitų .koplyčioje, 
rua Lituania, 67 Mooca.

L iokričic mėn. gale orgaoi 
zuojama Lietuvos partizanų 
savanorių, kariuomenės ir šau 
lių pagerbimo šventė. Jos 
smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau

Kalėdų antrą dieną, t. y. 
gruodžio 26, pirmasis naujo 
jo Mookos lietuvių chorokoa 
certa- 16 valandą.

Yra rengiamas vaidinimui 
veikalas. Norima, suvaidinti 
PART ŽANUS dar šiais me
tais, tik kulkas dar neaišku, 
ar bus galima laiku g uti nu 
matytą veikalą

Tėvas Bružikas šiomis die 
norais veda misijas Čikagoje, 
šv. Jurgio parapijoje ir pra 
šo pasveikinti visus lietuviūs, 
ypač jo pažįstamus ir prietę 
liūs, Sveikata labai pageli 
jusi. f*

Kun, B Sugintas padovano 
jo S Paulo jaunimui lietuviš 
kų knygų, Levų Saleziečių 
leidinių, už 100 dolerių Kny 
gos bus įregistruotos Tėvų 
Jėzuitų bibliotekoje. Gautas 
pranešimas iš BA Fo, kad

ŠIĄ SAVAITĘ tėvai Jėzui 
tai pradas lankyti visus lietu 
vius (kalėdoti) S Paulo mies 
te, išskyrus V. Zelinos liet, 
parapija
Arčiau susipažins su mielųjų 

ta t-iečių gyvenimu, reikalais 
bei jų pageidavimais Ta pro 
ga bus suregistruoti pašalpos 
reikalingi seneliai.

Šią savaitą bus lankomi 
Agua Raza apylinkės gyven
tojai. «M. L.» praneš kurią 
savaitę kurie «bairai» bus 
lankomi;

MU-Ų VIRUSIEJI

Rugsėjo 20 d. ankstyvą ry
tą, nuo eismo nelaimės mirė a. 
a Ufonsas Balys, gyvenęs 
Ipirangoj, 52 m., Kupiškietis 
Palaidotas ruga 21 d 
Į kapines palydėjo T. J. Gie 
drys, S J

Už Vinco Mickevičiaus šie 
lą 30 tos dienos mišios bus 
T. T. Jėzuitų koplyčioje spa- 
iol 2 dieną, 7,30 vai. Kviečia 
mi giminės, draugai ir pažįs
tami

Užvažiavo DKW Kombi ant 
p. St Pranskevičiaus, Stasio 
Lapienio žento mašinos, ku 
rioj važiavo jis su savo šei

K E R M E S 8 E NAUJA! SKIRTINGA! SENSACINÉ!

Kiekvieną spalio mėn. šeštadienį ir sekmadienį 
Vila Zelinos parapijos kieme.

Pelnas skiriamas užbaigti pradėtus parapijos darbus.
P r i d u o k jai svorio dalyvaudamas joje.
P r i s i d ė k aukodamas gerus daiktus, kokius no

rėtumei ir pats liamėti.
Dalyvauk ir dirbk su savo ieima nors vieną 

dieną kokio nors kiosko atsakomingu vedėju.
Būdas ir vieta kur galima įteiktų dovanas:
Būdas — Aukų lapai su parapijos antspauda ir 

parapijos komiteto kasininko parašu. .
Vieta — Jaunimo Namai.

— Prieš ir po Mišių nurodytu adresu.
— V. Zelinos klebonijoje.

«Vi°ką ką darysite darykite iš geros; valios, kaip 
Viešpačiui ne žmonėms!» (Kol^3/£3)

Organizuoja V. Zelinos Parapijos Komitetas,.

DĖMESĮ OI ■

Buvusiems Mookos Dr. V. Kudirkos mokiniams ir 
mokytojams bei jų šeimoms rengiama pažinčių atnauji
nimo ARBATĖLĖ sekmadienį, spalio lij dieną 15 
valandą tos pat mokyklos rūmuose, rua Lituania, 67, 
Mooca. ' . ? \

DALYVAUKITE ’••>-< ?

Pakvietimai gaunami Zelinoje «M. L » spaustuvėje, 
pas Vyrų Brolijos narius ir Vito bare. Mookoje pas Tė
vus Jėzuitus

ATSKIRO 

KA'NA 75,00

ma. Laimė, kad keliautojai 
palyginus mažai nukentėjo.

P. Jurgis Matelionis suge
dus stabdžiams, nuvažiavo į 
pakalnę keletą kartų apsi
versdamas. Visa laimė, kad 
nesusilaužė jokio kaulo.

Monsgr. Aleks. Arminas ne 
ga'uoja. Gydosi namuose — 
Mauá.

Primename, kad kariuome 
nės šventės šengėjų posėdis 
įvyks rūgs. 25 d. 18 vai. Mo 
koje.

Rugp. 16 d. «M L.» garbės 
rėmėjas p Napolis Gudliaus 
kas savo artimųjų draugų tar 
pe paminėjo savo gimtadienį 
Linkime visai jo šeimai daug 
laimingų gyvenimo metų.

Rugp. 18 d V. Anastaeio 
bažnyčioje T. J Giedrys pa 
laimino p lės Jadvygos P tins 
kaitės ir Stepono Katkomote 
rystę, Jaunosios šeima daug 
prisidėjusi prie tos apylinkės 
liet veikimo. Jaunieji ap igy 
veno nuosavoje rezidencijoje 
V. Bonilha.

Jaunai porai linkime laimin 
gos ateities

Mūsų kolonijos veikėjų po
nų Boguslauskų vyriausioji 
duktė, buvusi veikli a eitinin- 
kė, plė feilvia susižiedavo š. 
m 11 d. Linkime jai saulė 
tos ateities.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ?
užsisakant gerus batus pas

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų k autuvėje.

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35-8873
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