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Plačiajame
Visų svarbiausias savaitės 

įvykis buvo šv. Tėvo apsilan 
kymas Jungtinėse Tautose, 
Išskyrus vieną komunistinę 
Albaniją, kurios spauda sten 
giasi tą apsilankymą suniekiu 
ti, apšaukdama popiežių kapt 
talistų pakaliku, visa kita pa
saulio spauda ir patį apsilan
kymą ir šv. Tėvo pasakytą 
kalbą l«bai grabai į vert no. 
Ir tai ne tik katąlikų spauda, 
bet įvairiausių tikėjimų ir ne 
tikinčiųjų. ;

Kodėl šv. tėvo apsilanky
mas eikšmingas Bažnyčiai ir 
katalikams, nurodome kitoje 
šio laikraščio vietoje. Čia pa 
brėžtina, kodėl jis svarbus 
pačioms Jungtinėms Tautoms 
ir žmonijai.

Jungtinėms Tautoms tuo 
svarbus popiežiaus apsilanky 
mas, kad didžiausios religinės 
grupės galva, šiuo metu pa
saulyje pripažįstamas stipriau 
siu moraliniu autoritetu, pri- 
pažino, pagyrė tos tarp auti
nės organizacijos siekimą tai 
kos, pasakė, jog mūsų dienų 
kultūringas pasaulis be tokios 
organizacijos negali apsieiti 
ir ragino J. Tautas toliau 
siekti savo tikslo - pasaulio 
taikos — visomis jėgomis.

Jis nurodė ir tos taikos pa- 
grind is: teisingumas lygybė, 
meile Be to pasaulis taikus 
neregės.

Nurodė sykiu ir į visų di
džiausią taikai pav .jų šaltinį. 
Tas yra pats žmogus Norint 
suteikti pasauliui taiką reikia 
patiems žmonėms pasikeisti. 
Popiežius ypač pabrėžė, kiek 
daug žalos pridaro žmonių ir 
tautų puikybė. Norint taikos 
tenka visiems nusižeminti

Šitaip tiesiai, nuoširdžiai ir 
atvirai kažin ar yra kas kai 
bėję* Jungtinėse Tautose. Ga 
lim drąsiai sakytu jog ta be» 
veik visas nepriklausomas pa 
šaulio tautas apjungianti or
ganizacija tiek turės pasiseki 
mo. kiek ji įttenge prisilaiky
ti šv. Tėvo duotų nurodymų!

Kalba patiko klausytojams, 
išskyrus vieną jos vietą, kur 
popiežius paminėjo, jog ne gi 
mimus reikia mažinti, o steng 
tis pagaminti pakankamai 
maisto, kas tikrai yra galima 
padaryti. Gimdymų kontrolės 
propagandistams ta kalbos da 
lis nepatiko.

BRAZILIJA

Kaip jau patyrėme iš radi 
jo bei dienraščių, praėjusią 
savaitę įvykusiuose 11 koje 
Brazilijos valstijų rinkimuose 
laimėjo dabartinės revoliuci 
nės valdžios priešai Valdžios 
sluoksniai bei revoliucijos va 
dai yra- gerokai susijaudinę, 
nori neprileisti kad išrink
tieji revoliucijos priešai ųžim 
tų tas vielas, į kurias jie bu

Pasaulyje
vo žmonių išrinkti. Preziden. 
tas Castelo Branco pasisakė 
jog išrinktieji vyrai turi užim 
ti vietas, bet bus prižiūrimi, 
kad neveiktų p ieš revoliuci
jos vedamą krašto atstatymo, 
ekonominio sutvirtinimo ir 
politinio švarumo politiką 
Ateinančios kelios savaitės 
Brazilijai yra kritiškos

INDONEZIJA Šitoje iš 3000 
salų sudarytoje respublikoje 
viešpatavo smarkus preziden 
tas Sukamo. Jis gerokai su 
sibičiuliavo su komunistais, 
išdidžiai atsisakė savo var 
gingam kraštui Š. Amerikos 
paramos ir puldinėjo kaimynę 
Malaziją, norėdamas ją ap 
žioti ir suvirškinti.

Bet štai jo draugai komu
nistai sukilo prieš jį patį Gen. 
Untong išvedė revoliucijcn 
dalį kar uomenės Padėtis 
dar nėra visiškai aiški Yra 
žinoma jog Sukamo ėmėsi 
g iežtų priemonių prieš buvu 
sius draugus komunistus: areš 
tuoja, kemša į kalėjimus Gal 
tas komunistų per ankstyvas 
sukilimas dus atvėręs jo ir 
kitų naivių valstybininkų akis, 
jog <su velniu obuoliauti ne
išsimoka Likto be obuolių ir 
be tarbos »

OV kUSlii .5 Maskvos 
pasklido žinios jog Kruščio 
vo ir Stalino įpėdiniai vėl pa 
sikvietę Molotovą į partijos 
didž ūnų pasitarimą Jei tai 
tikra tiesa, tai būtų aiškus 
ženklas visiško Kruščiovo Ii 
nijos pralaimėjimo ir grįžimo 
į Stalino laikų atnaujinimą. 
Molotovas todėl ir buvo iškri 
tęs iš ministério vietos iš at 
sakomingų partijoje pareigų, 
kad jis nesutiko ir stipriai 
priešinosi Kruičievo ekono
minei politikai, Molotovas esą 
ir už susitaikymą su komunis 
tine Kinija.

SAVAITRAŠTIS «DARBI
NINKAS» rugs 3 d. numeryje 
svarsto klatisimą, kodėl pra 
ėjus 20 metų nuo karo pa 
baigos, vis dar nėra nei tai 
kos. nei laisvės

Pasinaudodamas Louis J. 
Halle, buvusios valstybės de 
partamento politikes planavi 
mo nario mintimis, taip .a*, 
sako

Paskutinio karo didžiausias 
ūksiąs buvo sužlugdyti t o 
kietijos ir Japonijos galybę. 
To buvo pasiekta. Abi vals 
tybės buvo paktupdytos ant 
kelių, kaip niekada anksčiau.

Bet sunaikinus Vokietijų su 
Japonija iš. abiejų Rusijos 
šonų nebeliko nė vienos rim 
tos pajėgos. Atsiiado politi 
nės :r kariškos tuštumos, į 
kurias pradėjo veržtis komu 

nistinė Rusija. Nei vokiečiai, 
nei japonai rusų sulaikyti ne
begalėję Nors ir pasivėlavę, 
amerikiečiai su anglais puo
lėsi tas tuštumas užpildyti ir 
sovietų galybę sulaikyti Di
džiausią to kom. i'usijos su
laikymo naštą teko pakelti 
Amerikai, kuriai visgi nevi 
eiškai tai tepasisekė Stalinas 
išplėtė savo raudonąją impe
riją net J60-.-klm į vakarus 
nuo Berlynų^pasiimdamas net 
du trečdal u" Europos Mat, 
vos karą baigusi, Amerika 
tuojau nusiginklavo, paleisda
ma namo virš 8 milijonus ka
riuomenės vyrų Čiurčiliui ne 
pasisekė prikalbinti Amerikos 
to nedaryti

KODĖL AMERIKA ŠITAIP 
PASIELGĖ? Kodėl ji padarė 
tą klaidą užsispirdama sunai
kinti Vokietiją su Japonija?

Amerikos politika, rašo Hal 
le rėmėsi klaidinga prielai 
da: Amerika skirstė vjalstybes 
«užpuolikes» ir «taiką myliu 
čias » Rooseveltas galvojęs ir 
kalbėjęs, kad japonai, vokie
čiai ir italai esą jau apsigi 
mę užouolikai ir todės nie 
kuomet negalima esą leisti 
jiems apsiginkluoti Juos rei
kia laikyt amžinai nuginkluo 
tus. O «taiką mylinčios vals
tybės» kaip JAV, Anglija 
Prancūzija Kinija Rusija, iu 
rinčios -įsą laiką \ontruliuo- 
ti Vokietiją Japoniją ir tali
ją Tie «taikos mylėtojai pa 
tys save paskelbė saugumo 
tarybos nariais taiK s ,>ri 
žiū ėtojais Jie turėjo laikyti 
savu kulnim prispaustus nu 
galėtuosius Tuo būdu buvo 
paneigtas prez Wiisono nusL 
statymas, jog taika išlaikoma ’ 
tik tarp lygių

AR TAIP TIKĖJO STALI
NAS?

Ne. Pagal marksizmą «už 
puolikai» yra ne tautos, o jas 
valdantieji. Pakanka pašalin
ti valdančius «fašistus» ir pa 
statyti ^«letariato diktatūrą, 
tai «užpuolikas tuojau taps 
taikus,»

AR VISI TAIP TIKĖJO 
AMERIKOJE?

Ne, Prieš 1945 m pabaigą 
daug kas ir Amerikos politi 
kų žinojo kad jos politika 
veda Vakarus į katastrofą. 
Tik 1947 m kada likutis nuo 
Stalino imperijos atsidūrė ant 
galutinio žlugimo ribos, mes 
patys įstengėme imtis naujos 
užs'enio politikos.

IŠVADOS
Skaitytojui peršasi bent dvi 

svarbios išvados. Jei Ameri 
kos politikoje nebūtų buvę 
padarytos tos dvi klaidos, L 
y jei nebūtų sun ikinę jėgų 
pusiausvyros sunaikindami Vo 
kietiją ir Japoniją ir nebū ų 
paleista visa Ameiikos ka 
rikos kariuomenė, tai nebūtų 
prasidėjęs šaltasis karas ne
būtų buvusi paglemžta visa 
rytų Europa, nebūtų Kinijoje 
komunizmo ir su tuo susiju 
šių visų šios dienos pasaulio 

bėdų.
Antra, ne visi Amerikos po 

litikai taip klydo, Buvo tokių 
kurie matė, jog ta politika 
veda prie katastrofos, Bet ko 
dėl jie tylėjo. kodėl nealiar
mavo prezidento? O galaliar 
mavo tik Rooseve’.as jų ne 
klausė, kaip jis neklausė Čiur 
čilio, o .klausė tik savo rau
donųjų patarėjų tekių kaip 
Alger Hiss ir kitų.

ARGĖNTIN A

Apie sekantį P. A L, Kon 
gresą Argentinos lietuvių lai 
kraštis “Laikas4 nr 366 rašo;

“Rugpjūčio mėn. 8 d įvyko 
ALOS Tarybos posėdis, kuria 
me svarbiausiuoju punktu bu 
vo jau tiek laiko užsitęsęs 
IV jo Kongreso rengimo klau 
simas. Po aiškių savišalpinių 
organizacijų pasisakymu, dėl 
jų dalyvavimo šiame kongre
se jei nebus jie įvelti į poli
tinius klausimus ir Z. Jukne 
vičiui padarius apybraižą kon 
greso eigos, visi iš dalyvavu
sių atstovų pasisakė už kon
greso rengimą ir jo rėmimą. 
Lietuvių Centras patiekė ke
lių punktų pasiūlymus, lie
čiančius lietuvybės, jaunimo 
ir kitus klausimus Pasiūlius 
išrinkti iš visų organizacijų 
at-tovų vykdomąjį Kongreso 
Komitetą bu.o sudaryta po 
vieną atstovą iš vi.-ų organi
zacijų, priklausančių ALOST.

į IV Kongreso Komitetą iš
rinkti: 1) L. Sruoga — Pramo 
nininkų ir Prekybininkų Są 
jungos, 2) Jurgis Gilvydis — 
Lietuvai Išlaisvinti Centro, 3) 
Zef Juknevičius — Radio Va 
landėlės, 4) Kazys Kliauga —- 
Lietuvių Susivienijimo Argen
tinoje, &) Julius Mičiudas — 
Lietuvių Centro, 6) inž. St. Ba 
broni» «Laiko , 7) kun. t. 
Steigvtta — Lietuvių parapi. 
jos, 8) Ignas Padvalskis — 
Lietuvių Lendruomenės 9) 
Karolis Misiūnas — šv Ceci 
lijos Cbtro 10) Tadas Jasine- 
vičiuB — “Rambyno“ ansam
blio, 11) Bionius Marcinkevi
čius — ’’Mindaugo” draugi
jos. 12) Kostaatas Norkus — 
‘Lietuvių Balso" Argentinoje, 
13) Kvirinas Ruminas — Me
no Mėgėjų Būrelio 14) dr. Jo 
nas Simanauskas — aukštuo 
sius mokslus baigusiųjų ats 
tovas 15) J. Švarlys — Rosa
rio Lietuvių Bendruomenės, 
16) Aaast Bagdo. ienė — Bi- 
rutiečių atstovė

Iš visų atstovų bus sudary
ta vykdomoji komisija ir įvai 
rios pngelbiiiės sekcijos kaip 
propagados finansų. jaunimo, 
meno ir Įvairios pagelbinės 
sekcijos kaip propagandos, 
finansų jaunimo meno ir ki 
tų. I paskiras sekcijas galima 
kv-esti ir kitų asmenų

URUGVAJUS
TAUTINIŲ šokių ratelis 

“Gintaras“ š m rugpjūčio mėn 
25 d. pasirodė su lietuviškais 
šokia s San Antonio miestely 
je, dep. Canelones, Konstituci 
jos deklaracijos šventės pro 
ga. Urugvajiečiams programa 
labai patiko ir publika audrio 
gai plojo. Prie geros nuotai- 
kos taip pat prisidėjo ir tai, 
kad San Antonio miestelio 70 
gyventojų loterijoje ištraukė 
«riebųjį» gbilietą, laimėdami 
apie 8 milijonus pezų

Gintariečiai taip pat yra 
užkviesti pasirodyti su šokiais 
ir Paysandu mieste kuris sa 
vo didumu yra antrasis Urug 
vajuje. («Žinios»)

VILNIUS DAUJOTAS «K. Tie 
soje» pasakoja, kaip jie tapęs 
šia riečiu. Archan elske jis 
dirba jau treji metai Demobl 
lizuotas iš sovietinės armijos, 
Daujotas nutaręs savo likimą 
susieti su šiuo kraštu Jis jį 
pamilęs ir nežinąs, kas labiau 
traukia, ar senovinis rusų mies 
tas Archangelskas, ar vande 
nynų laivų švilpukai uoste 
baltosios naktys, ar “šiaurės 
pašvaistė“. Dabar jis stato til 
tą per Šiaurinę Dviną.

Daujotas visomis išgalėmis 
reklamuoja rusišką šiaurę, 
Esą. ten žiema esanti nuosta 
bi. o vasarą tik rinkite gry
bus. uogas, maudykitės plan 
klokite valtimis Svarbiausia, 
kad šiaurė vis dar mažai ap
gyvendinta, jai reikalingos 
darbo rankos, “kas dėl romau 
tiku, tai geresnės vietos už 
šiaurę jie neras“. Kokia išva 
da? Ji aiški — anot Daujoto, 
“vaikinai ir merginos, atva 
žiuokite pas mus“.

NAUJUOSIUS MOKSLO Me 
tus rugsėjo 1 d. Vilniuje pra 
dėjo ir 21 metus veikias va 
karinis Marksizmo - Leniniz 
mo '‘universitetas“. Jame jau 
20 metų laikotarpyje mokėsi 
daugiau kaip 5.000 Vilniaus 
komunistų. Pagal S Sąjungos 
nurodymus, nuo šių mokslo 
metų pradžios mokslas toje 
mokykloje pertvarkytas bei 
sustiprintas. Dubar ypatingai 
dėmesys skiriamas partijos ie 
torijos, filosofjes. mokslinių 
komunizmo pagrindu studija
vimai.

Ryšium su artėjančia M. 
K. Čiurlionio 50 metų gimimo 
sukaktimi Kaune numatyta su 
rengti paskaitų ciklą apie 
Čiurlionį, jo vardo muziejuje 
bus atlikti kompozitoriaus kfi 
riniai. iš jubiliejinių leidinių 
ruošiamasi išleisti menotyros 
specialisto Vyt Landsbergio 
knygą “Pavasario sonata • su 
Čiurlionio paveikslų repro 
dukcijomis.

Lietuvos nacionalinė I 
M Mažvvdo biblioteka

1



pusi.

&

Lietuva Dabar
KOMUNISTAI LIETUVOJE - PRIVILEGIJUOTA KLASE

ROKIENĖ

aukštesniuose — pionieriai, vi 
dūrinėse ir aukštosiose moky 
klose jau komjaunuoliai, o 
gyveniman išėję - p rtijes 
nariai. Takelių į šonus be 
veik nėra.

Dauguma ir nesipriešina, 
nes lengviau gauti darbą Aukš 
tosios mokyklos, {teikdamos 
diplomus kartu įteikia ir par 
tijos bilietą O kas n« komu 
aistas ir pradeda dirbti, tai jį 
globoja partija, per profesi 
nes sąjungas stengiasi parta 
ryti nariu. Taip ir stojama 
partijon beveik prievarta O 
pas komunistus prievarta vi 
sur madoje

PROFSĄJUNGŲ VEIKLA

Kiekvienoj darbovietėj vei
kia orofsąjįingų skyriai. Jų 
komitetų nariai būna tik par 
tiečiai įmonių direktoriai vi 
si komuni.-tai. Atsiranda daug 
ir iš darbininkų pataikūnų 
kurie stoja partijon, bet ne 
visi

Kariuomenėj kareivėlius pa 
daro komjaunuoliais. Palei
džiant namo, pranešama grįžj 
mo vieton, kad jie komsomol 
cai Grįžusius partija stengia 
si globoti ir įtraukia į visuo 
meninį darbą. Tačiau komjau 
nuodai ne visi tampa . komu
nistais Žiūrint, į kokius ko
lektyvus patenka dirbti

Mažiausia komunis.ų yra ko 
lūkiečių ’arpe. Aolūkių pirmi

S T .

Sakoma kad okupuotoj Lie 
tuvoj yra apie 80 000 komu
nistų Partijos eilėse yra jvai 
rių tautybių žmonių: lietuvių, 
rusų, žydų Daugiausia yra 
lietuvių šviesuomenės: inžinie 
rių, gydytojų, mokytojų ir 
Įvairių tarnautojų Partijos tar 
nautojai visi yra baigę partie 
čių mokyklas Daug šviesuo
mene, gerbėdami savo gyvy
bę ir norėdami pasilikti gim
tajame krašte, stojo j partiją. 
Paskiau kelio atgal jau nebu 
vo ir pavestas pareigas rei 
kėįo atlikti Bet kai kas iš jų 
ir persistengia, nors yra ir 
neblogų žmonių

KOM JAU MOLIAMS PIRME 
NYBÊ M K lĄ

Noriu paminėti Kauno Me
dicinos instnuto direktorių 
proi Januškevičių Jis nepri 
ima in ti u t n tų kurie vai 
kais buvo tremtyje arba ku
rie yra buvę kalėjimuose ir 
grįžę nori baigti mokslą O 
Silpnus ir nepasiruošusius už 
kyšius mielai priima. Žinoma, 
vi ada komjaunuoliams bus 
pirmenybė

Nepriimtieji dažniausiai įs
toja į kitas aukštąsias moky
klas nors gyvena Kaune ir 
turi važinėti į mnkslavietes.

Jaunimas partijon varu va 
romas, nesiklausiant jaunuolių 
nori ar ne Pradinių mokyklų 
pirmuose skyriuose spaliukai,

M SŲ LIETUVA

ninkais būna tik partiečiai 
Dažnai ir rusai. Brigadieriais 
būna partiečiai iš vietinių kai 
mų. Čia pasitaiko ir šunelių 
Partija tokius mėgsta

KAIMAS - LIETUVYBĖS
TVIRTOVĖ

Dauguva kaimo gyventojų 
ne partijos žmonės Jie nieko 
neturi ir mažiausia bijosi, nes 
jau nėra kuo juos pabaidyti. 
Jie beveik visi ir bažnyčion 
eina. Kaimas yra lietuvybės 
tvir ovė

Rusai gyveną Lietuvoj yra 
visi partiečiai Taip pat ir žy 
dai Jie visi sulindę į pačias 
gerąsias ir gerai a mokamas 
tarnybas. Niekur jų nepama
tysi stovint eilėse Visi kernu 
nistai prekes gauna iš sande 
lių ir papigintomis kainomis 
Žydai liętsviams reiškia nea 
pykantąjie keršija Jie dažnai 
pasako/kad dar lietuvių gal
vomis blokuosime gatves.

Buvo fiwektas spekuliantų 
kolektyvą»' spekuliavęs auk
su, brangenybėmis ir užsienio 
valiuta. Ta grupė buvo suim
ta ir nuteista mirti Bet greit 
viskas Rutilo, liesa, viena 
žydė iš tos grupės gulėjo 
Kauno poliklinikoj tai iš tre
čio aukšto iššoko ir užsimušė.

O kai buvo išaiškinti ir nu
teisti mirti buvę lietuviai par
tizanai, tai jų sušaudymas bu
vo išbarananytas per spaudą 
ir radiją

Daug žydų turi lietuviškus 
vardus ir pavardes Daugiau 
šia jie sus spietę Vilniuje.

Kasdieniniame buities gyve
nime ko m u ni tai turi privile
gijas Jie turi geresnius dar . 
bus ir gauna be eilės butus; 
Yra jiems ir speciali vaistinė 
su užsienietiškais vaistais Li 
goninėse jiems yra atskiros 
palatos, pagerintas maistas ir 
veltui vai-tai. Šiaip piliečiams 

. geresnius vaistus reikia pa
tiems nusipirkti

Kelialapiais į kurortus ir 

poilsio vietas pirmiausia ap 
rūpinami partiečiai. Jie pir 
moję eilėje siunčiami į įvai
rias mokyklas ir kursus spe
cialybei pagilinti.

GYVENTOJAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Gyventojai yra nusistatę 
p ieš sovietinę santvarką ir 
prieš rusus, nes čia įžiūrimas 
vietos gyventojų išnaudoji
mas ir paniekinimas, Mat, 
okupantai yra «vyresnieji bro 
liai», o tikrieji krašto šeimi
ninkai «jaunesniais broliais» 
vadinami,

Lietuvių inteligentija ne
mėgsta komunistų santvarkos, 
bet nenori ir kapitalistinės 
nors dauguma iš jų jos nėra 
matę Privilegijuotoji klasė 
kažkaip slegia juos. Nors sa
koma, kad dabartinėje Lietu 
voje luomų nesą.

Jie norėtų, kad krašte vi. 
siems būtų gera gyventi, kad 
visa aplinka būtų lietuviška 
ir savame krašte lietuvis bū
tų pilnas šeimininkas Jaunuo 
menei patinka Tito santvarka 
Jugoslavijoj ar kažkas pana 
šaus.

Išžudyta šimtai tūkstančių 
nekaltų lietuvių Užkaltuose 
v gonuose nutroškinti beje 
giai kūdikiai Sibiro plynėse 
išmarinti badu mūsų seneliai. 
Lietuvos partizanų krauju pa 
smerktos tėvynės girios ir ši 
lai Išniekinti mū-ų tautos 
didvyrių kapai ir visa tai at 
liko atėjūnai — maskoliai ir 
komunistų oartija Žodis «ko 
munistas» ateityje tikrai bus 
šlykštus keiksmažodis.

ELTA PRANEŠA:
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

KO ŠIUO METU reikalauja 
ma iš liaudies menininkų, ats 
.kleidė A Valiuškevičiūtė «Tie 
soje» nr. 203 įdėtame straips 
nyje Ji teigia, kad tie liau
dies menininkai savo kūri

1)65 m. spalio 14 ą

niuose pirmiausia parodę «sa 
vitai suvokta žmogaus ir gam 
tos ryšį, šiandieninio gyveni 
mo laimėjimus, taikos'proble- 
mas, skrydžius į kosmosą, su 
sižavėjimą su dirbančiu žmo
gumi». Tik antroje ei ėję pa
minėti kiti liaudies meno mo
tyvai, kaip pasakos, padavi
mai, dainos, šventiniai papro. 
čiai; Matyt, Lietuvos gyveni
me esama tiek daug negero
vių, kad ir liaudies meninin
kams pavedama jas vilkti aikš 
tėn, Jų tarpe minėtina kyši
ninkavimas, girtuoklystė, da
vatkiškumas, atsilikimas. Ko 
voti su religija pavedama ne 
tik rašytojams, dramaturgams 
ar žurnalistams, š religijos 
šaipytis privalo ir liaudies 
menininkai."'

A. K vasas sukūrė kompozi 
c ją «Paskutinis teismas», ku
rioje jis šaiptial iš religinių 
prietarų: čia ir velniai verda 
smalą tamsta*» pragare, ir 
eilė žmonių, žengiančių pro 
skaistyklos vartus, ir angelai, 
sveriamieji žmonių poelgius 
ir t. t, Kitam» Kvaso darbe 
— skulptūroje pavaizduota, 
kaip «velnias aeša davatką» 
ir t. t

LIETUVOS TRANSLIACI
JOS Lietuvoje klausomos. 
S šaudo ie jau nekartą buvo 
rašyta ap e 1 et omos siųs
tuvo programas Pastaruoju 
me u <K. Tiesu e pąsirodė 
faijetonas Koncentruo as me 
Ias», kur liet, radijo praneši
mu turinys pavadintas melais. 
Aišku, kad sovietų režimas 
niekuomet nepagirs užsienio 
lietuvių laisvojo žodžio, bet 
bet svarbu, kad partija rea
guoja ir plūsta, kad tiesos žo 
dis iš Vakarų pasiekia Lietu
vos gyventojus Kartu paaiš
kėja kad matomai daugelis 
tų transliacijų klausosi ir tai 
jau nėra niekam jokia pas
laptis.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 1864
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— O aš kokį siaubą pergy 
venau! — prisimindama tą 
baisią valandą, sušuko Jadvy 
ga. — Jūs įsivaizduokit kad 
Čia pat prie mano kojų krito 
realinės gimnazijos mokinys. 
Kulka jam pataikė stačiai į 
galvą Kraujas ištiško aplin
kui. Aš vos neapalpau

Ponas Skrodskis net išblyš
ko, išgirdęs šituos dukters 
žodžius.

— Ak, Jadze, — vos bega
lėjo ištarti priekaištingai vir
pančiu balsu. -- Reikėjo gi 
tau lįsti į gatvių skandalus! 
Ar ten vieta gerai išauklėtai 
panelei? Tave galėjo nušauti 
kaip tą nelaimingą jaunuolį.

Bet Jadvyga nustebusi ir 
pasipiktinusi pažiūrėjo į tėvą 
ir atkakliai atkirto:

— Tėve! Kiekvieno patrio 

to pareiga buvo dalyvauti toj 
manifestacijoj! Ir geras išau 
Įdėjimas kaip tik to reika 
lavo

Ponas Skrodskis pagalvojo, 
kad bus sunku susikalbėti su 
dūk eria

— Kiek buvo užmuštų? - 
klausė juristas.

Bet Pianka. tarsi negirdė 
jęs to klausimu, pasakojo to 
liau. Taigi išbėgiojus miniai, 
pasitraukė ir kareiviai, pali
kę vietoje užmuštuosiu sir su 
žeistuosius Žmonės vėl ėmė 
rinktis Vyrai rėkavo ir kei 
kė, moterys raudojo ir kly 
kė Rinko sužeistuosius ir la
vonus Kiek jų buvo, sunku 
p įsaky ti. Laidojo penkis, bet 
vėliau sklido gandų, kad nu 
kautų buvę žymiai daugiau 
tik kai kuriuos kažkokiu bū
du nuslėpę, kitus sumetę į 

upę
Kai žinia apie tą tragediją 

apskrido miestą į gatves išsi 
liejo dąr didesnės minios. Vi 
sų širdys degė pagieža ir 
kerštu Valdžios žmonės nu
sigando. Atrodė, kad tučtuo 
jau sprogs sukilimas, o vy 
riausybės ginkluotosios pajė
gos buvo tokios menkos

Tą patį vakarą susidarė 
miesto piliečių delegacija. Ji 
turėjo vykti pas vietininką, 
kunigaikštį Gorčiakovą, bet 
ko ji turėjo reikalauti, niekas 
aiškiai nežinojo. Delegacija 
atstovavo įvairiems miestie
čių sluoksniams: namų savi
ninkams, dvasininkams, ama
tininkams, literatams, kariš 
kiams. pramonininkams, gydy 
tojams, advokatams pirkliams 
bankininkams — iš viso joje 
buvo 14 žmonių

— Vieno .atvaizdą aš jums 
tuoj parodysiu Vieną minutę! 
— sušuko Jadvyga, išbėgo į 
savo kambarį ir tuoj sugrįžo, 
laikydama rankoje fotografi 
ją, Ji vaizdavo stambų, garbi 
niuotą, pakirptais ūsais vyrą, 

kuris atsiraitęs rankoves su 
prijuoste sėdėjo prie stalelio 
ir kalė batą

— Tai batsiuvys Stanislovas 
Hišpanskis, — paaiškino Jad 
v. ga — Jis išdrįso pačiam 
Gorčiakovui sviesti į veidą 
kaltinimą, kad tai pats vieti 
ninkas davęs ženklą mušti 
žmones kaip gyvulius. Štai 
kokių patriotų išaugo pilkoje 
amatininkų masėjeI

- Taip, — pritarė Pianka. 
— Hišpanskis tą dieną pasi 
darė populiariausias žmogus 
Varšuvoje Tūkstančiai šito 
kių fotografijų paplito mieste 
per kelias dienas.

Skrodskis abejingai dirste
lėjo į nuotrauką ir nieko ne 
taręs pastūmėjo ją Jurkevi 
čiui.

Viena, ką išsiderėjo delega 
cija iš Gorčiakovo, tai kad 
kovo 2 dieną būtų leista ne 
kliudomai, iškilmingai palai 
doti penkiais susirėmimo au 
kas.

Visuotiniu gedulu apsiden
gė Lenkijos sostinė Juodo 

krepo raikščiai, kaspinai ko
kardos, vualiai pasidarė būti 
na moterų ir vyrų aprangos 
dalim. Kad dar labiau paryš- 
ketų tie gedulo ženklai, juo 
dų raikščių pakraščiai, švar 
kų atlapai, skrybėlių ir kepu 
rių kraštai buvo apsiuvinėti 
baltomis juostelėmis Krepais 
pasipuošė lėlės magazinų vi 
trinose, manekenai madų sa 
lonuose ir kirpyklų languose. 
Varšuva jaudinosi tuo egzal 
tuotu gedulingumu.

Dvi dienas ligi laidotuvių 
miestas gyveno nepriklauso 
mai nuo valdžios organų. Po 
licija gatvėse nesirodė Tvar 
kos prižiūrėjo savotiška milį 
cija, «tautiniai konstabliai», 
daugiausiai studentai ir moks 
leiviai, apsirengę savo moky 
klų uniformomis, su gedulo 
kaspinais ant kairiosios ran 
kos ir numeriais kepurėse. 
Jų buvo pilna visur,* ir visi 
jų klausė be prieštaravimo.

- (B, D)

2



3 pusi.

« NOSSA LITU AN J A » 
RUA L'TUANIA, 67 
SĄO PAULO, 13 S.P.

LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS 
DIRET0R RESPONSÁVEL DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO 

REDATOR: JONAS KIDYKAS
PRENUMERATOS KAINA METAMS:, Cr.f 3.000, visoje P 
Amerikoje. RĖMĖJO PRENUMERATA Cr.$ 5 000. GARBĖS 
PRENUMER, Cr.§ 10.000. Atskiro numerio išlėidimas Cr.S30.000 

Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 75.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nu žiū-a. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak 
gijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako

Atsitiko, Kas Neturėjo Atsitikti
Didžiausiu neišmanėliu būt buvęs apšauktas tas kas 

prieš 50 metų būt išdrįsęs pakviesti popiežių į kokį nors 
tarptautinį valstybių politikų suvažiavimą Tada popiežius 
buvo laikomas jau palaidotas visiems laikams.

Ir štai XX amžiuje, virš šimte valstybių vyrų suvažia
vimam New Yorke pakviečiamas popiežius tarti savo žodį! 
Pakviečiamas net ne kataliko, ir net ne krikščionio iniciaty 
va! Ir jis priimamas su didele pagarba. Ir išklausomas įtemp 
tu dėmesiu Palydima® audringais plojimais ir viso pasaulio 
spauda komentuoja jo kalbą, kaip nepaprastos reikšmės įvy
kį. Net komunistai dar nedrįso jos suniekinti

Pirmą kartą pasaulio istorijoj, kaip pabrėžė pats šv, Tė 
vas Kristaus vietininkas turėjo progos susitikti vienoj vie 
toj su visu pasauliu ir jam pasiūlyti Kristaus atneštąją tai
ką visiems geros valios žmonėms.

Visa tai parodo aiškiau negu dieną, kaip labai aukštai 
yra iškilęs popiežiaus auturite ras pasaulio akyse, ir kaip la
bai pasaulis yra ištroškęs autoritetingo tiesos žodžio.

Šita mūsų Bažnyčios galvai parodyta nepaprasta pagar 
ba ir pasitikėjimas įpareigoja kiekvieną kataliką savo gyvu 
gyvenimo pavyzdžiu paliudyti, jog yra galima gyventi taiko
je ir broliškoje meilėje, k&ip jis savo kalboje išdėsto; kad 
tikintieji katalikai niekam neleidžia pralenkti savęs geruose 
darbuose taikai ir teisingumui palaikyti Tikinčio kataliko 
namai yra pagarbos meilės ir taikos židiniai Tai meilei ir 
taikai sukurti ir palaikyti jokia kaina jokios aukos nėra 
per Lie ė *

Dėl nepaprašto šv Tėvo kalbos varbumo ir svarumo 
meilei ir įaiKai palaikyti, «uosim per eilę <M L» numerių 
ištisą jos vertimą.

Fotografijos Kalba
Anądien aplankiau mieląjį 

kunigą kleboną Šeškevičių. 
Besidalinant mintimis apie 
mūsų jaunimo reikalus, jis 
atnešė savo fotografijų rinki 
nį albumą Ir jis ėmė rodyti 
dar jo laikais Zelinos litua 
nistinę mokyklą baigusiųjų 
klasių nuotraukas Vienoje de 
šimts mokinių, kitoje gal po
ra dešimčių, dar kitoje ma 
žiau «Kiek, manai iš tos štai 
klasės buvusių mokinių šian 
dien dar pasirodo lietuviška 
me S. Paulo kolonijos gyve
nime?» — jis paklausė. «Jo
kios nuovokos netariu», prisi
pažinau Tada kun. Juozas 
rodo vieną nuotrauką, kur ir 
jis viduryje gražaus būrelio 
sėdi «Štai iš tų tik ta viena 
mergina dar dalyvauja lietu 
viškame gyvenime \isi kiti 
dingę * Atverčia kitą nuotrau 
ką: «Iš tos^grupės tik tas va* 
kinas retkarčiais dar pasiro 
do, ir šitos dvi mergaitės Vi 
si kiti dingę.» ir taip perėjo 
vieną po kitos eilę nuotraukų 
ir visose parodė daugiau lie
tuviškais lavonais .virtusių,ne 
gu dar gyvų vyrų ir moterų.

Kokios išvados darytinos iš 
tokių faktų Foiografijų kalba 
liūdna. Labai liūdna Ją išgir 
dus gyviesiems lietuviams 
reiktų susėsti ir broliškai, 
nuoširdžiai, nieko nekalti 
nant, niekam nepriekaištau 
jant gerokai palaužyti galvas 
ir širdis, kas mums daryti 
kaip numirusius atgaivinti ir 
kaip šių dienų negausų lietu
viškosios mokyklos lankytojų 
būrelį paveikti, kad ir jis ne
vi, stų lavonais, bet kad taptų 
lietuviško atgimimo patrauk 
liais šaukliais Tai galėtų bū
ti lietuviškųjų jaunimo metų 
centrinis uždavinys

J. Kidykas.

MUSI) LIETUVA

Popiežiaus Kalba Jungtinėms Taftoms
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Pradedami tarti žodį šitai 
nepaprastai pasaulio auditori
jai. visų pirma norime pa
reikšti gilią padėką p. U Thant 
jūsų generaliniam sekretoriui 
už pakvietimą aplankyti Jung 
tines Tautas, mininčias dvide 
šimtas įkūrimo metines taikai 
Ir visos žemės tautų bendra
darbiavimui palaikyti,

Taip pat dėkojame ir visuo 
tinojo susirinkimo prezidentui 
p Amintore Fanfani, kuris, 
nuo pat išrinkimo dienos tai 
pareigai, nuolat skiria mums 
labai palankius žodžius.

Dėkojame jums visiems, čia 
susirinkusiems už malonų pri 
ėmimą ir labai nuoširdžiai 
sveikiname kiekvieną jūsų 
Jūsų draugiškumas pakvietė 
mus ir įsileido į šitą susiriu- 
kimą ir* mes prisistatom© jums 
kaip draugas.

Drauge su savo asmenišku 
pasveikinimu perduodame 
jums dabar posėdžiaujančios 
II Vatikano Ekumėniško ios 
Santarybos sveikinimus, kurią 
atstovauja čionai mus palydė 
ję kilnieji kardinolai

J^ir savo vardu — pagar 
ba įr ’ sveikinimai jums vi 
siems!

Šitas susi ikimas, kaip visi 
supran ate. yra dvejopo po
būdžio: jis atsižymi savo pa 
prastumu ir drauge didingu 
mu Atsižymi paprastumu, nes 
tas. kurs čia stovi jūsų aky 
vaizdoje yra toks pat žmo 
gus, kaip ir jūs yra jūsų bro 
lis net vienas iš mažesniųjų 
tarpe jūsų kur e atstovaujate 
euve enes valstybes uk mes 
atstovaujame tik mažytį, tar 
tu n simbolišką suverenumą, - 
jei norėtumėt žiūrėti į mus iš 
to taško — patį mažiausią, 
bet reikalingą suverenumą, 
įgalinantį mus laisvai vykdy 
ti savo dvasinę pasiuntinybę 
ir ūžti rinti tuos kurie pali
ko su mumis ryšius, jog esą 
me nepriklausomi nuo bet ko 
klos kitos šio pasaulio suvers 
nines valdžios Jis nesinaudo 
ja jokia žemiška (laikine) vai 
džia ir nejaučia nė mažiau
sios ambicijos (toje plotmėje) 
su jumis lenktyniuoti. Iš tiesų 
mes neturim ką.fš jūsų pra 
šyti i ei jokių klausimų kelti 
Daugių daugiausia> teturime 
vieną troškimą .Išreikšti, tai 
prašyti — leiskite mums pa 
tarnauti j as tuo kas yra 
mūsų kompetencijoje, nesuin 
te'e uotai. nuolmkiei su 
meile

Tai pirmasis mūsų pasika 
kymas Kaip regite, jis yra 
tiek paprastas kad gali atro 
dyti nereikšmingas šitam su
sirinkimui, pratusiam svarsty 
ti svarbiausius ir sunkiausius 
uždavinius

O tačiau pasakėme, ir visi 
čia esantieji jaučiate, jog ši 
tas momentas yra didingas 
mums ir jums

Visų pirma jis yra didingas 
mums. Gerai žinote, kas esą 
me, Kokią kas jūsų pažiūrą 
turėtų į Rom s vyskupą, visi 

žinote, kokia yra mūsų misi 
ja; esame nešėjai žinios visai 
žmonijai. Nešame žinią ne 
vien savo pačių ir didžiosios 
katalikų šeimos vardu bet 
taip pat ir vardu visų tų bro 
lių kr kščionių, kurie dalijasi 
čia pareiškiamais sentimen
tais ir ypač vardu tų, kurie 
buvo tokie geri, kad įsakmiai 
pavedė mums būti ir jų balso 
nešėju.

Tartum pasiuntinis, kuriam 
po ilgos kelionės/ pagaliau 
pasisekė įteikti patikėtą laiš
ką. jaučiamės ir mes pergy 
veną tokią, nors ir trumputę 
akimirką, kuriojie išsipildo dvi 
dešimt amžių širdyje nešio
tas troškimas. Juk kaip atsi
menate atvykstame ilgai ke 
liavę ir atsinešame su savim 
ilgą istoriją: čia švenčiame 
epilogą (užbaigą) ilgos, var 
ginančios, su visu pasauliu 
pasikalbėti jieškančios kelio 
nes, kuri prasidėjo tą dieną, 
kai buvo įsakyta: «Eikite ir 
neškite gerą naujieną visoms 
tautoms,’. Jūs č a reprezen
tuojate tas Visa? tautas.
^■ Leiskite mums pasakyti jog 
visiems jums atnešame žinią 
taip linksmą ir kiekvienam 
jūsų adresuotą žinią

Mūsų atnešamą žinią visų 
pirma galim pavadinti mora 
liu ir iškilmingu patvirtinimu 
šitos aukštos institucijos Šita 
žinia remiasi mūšų istorine 
patirtimi. Ir kaip ‘prityrę 
žmonijos reikaluose (peritos 
em humanidade) atnešame ši 
tai organizacijai paskutinių 
mūsų pranokėjų visų vysku
pų ir mūsų pačių balsus, bū 
dumi įsitikinę jog ta organ! 
zacija pristato būt ną mooer 
mos civilizacijos bei pasau
lio taikos kelią

Tai sakydami esame tikri, 
jog taip pat kalbame gyvųjų 
r mirusiųjų oalsais Mirusių 

jų — baisiuose praeities ka 
ruošė kritusių bals -ir, svajo- 
da ai apie pasaulio sutarimą 
ir taiką Kalbame gyvųjų bai 
sais, kurie įuos kąrus pergy 
veno ir griežtai pasmerkia 
tuos kurie norėtų juos vė 
pradėti. Ir tų gyvųjų balsais, 
kurie kupini pažitikėjimo, žy 
giuoja priekyje tai dabartinės 
kartos jaunimo, kuri įeisiu 
gai tikisi geresnės žmonijos 
Mes pasisaviname ir ueturtė 
lių likimo apleistųjų kenčian 
čiųjų teisybės ir gyvenimo 
vertingumo trokštančiųjų, lais 
vės gerovės ir pažangos gei
džiančiųjų balsus, Žemės tau
tos kreipiasi į Jungtines Tau 
tas, regėdamos jose paskuti
nę sutarimo ir taikos viltį. 
Norime čia atiduoti jų. sykiu 
ir mūsų, mokestį garbingumui 
ir vilčiai. Dėl to šis momen
tas yra didingas ir jums

Žinome, jog jūs tai pilnai 
juntate. Bet pasiklausykite to 
liau mūsų žinios. Jūsų pasta
tytas pastatas niekada neturi 
būti nugriautas, Jis turi būti 
tobul inamas kad atitiktų pa
saulio istorijos statomus rei
kalavimus, Jūs atžym.te žmo
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nijos išsivystyme vieną laiko 
tarpį. I oliau nuo šiol grįžti 
nebegalima ir pažanga yra 
esmės reikalas. Jūs teikiate 
nepaprastai paprastą ir vai
singą sambūvio formulę dau
gybei valstybių, kurios nebe
gali viena kitą ignoruoti.

Visų pirma jūs vieni kitus 
pripažįs ate ir gerbiate. Jūs 
valstybių nekuriate, bet kiek 
vieną jų kvalifikuojate kaip 
tinkamą užimti vietą šitame 
tvarkingame tautų susibūrime. 
Jūs suteikiate aukščiausios ir 
juridinės vertės pripažinimą 
kiekvienai nepriklausomai tau 
tinei bendruomenei, garantu© 
darni jai garbingą tarptautinę 
pilietybę. Jau pats savyje tai 
yra didelis pasitarnavimas pa 
šaulio žmonijos reikalams, t. 
y. aiškiai nusakyti ir gerbti 
pasaulio bendruomenės vals
tybes narius ir patvirtinti jų, 
juridinę padėtį, kuri teikia 
joms teisę būti pripažintoms^ 
ir visų respektuojamoms. Iš 
to gali kilti tvarkingas ir pa
tvarus tarpiaut nis gyvenimas.

Taip ir turi būti: tai yra mū 
sų pagyrimas ir mūsų liuke ji 
mas kurį, kaip matote, mes 
formuluojame ne (tartum.) iŠ 
lauko, bet iš vidaus, remda
miesi jūsų pačių statutais

(Bus daugiau) 

«IŠ DIDELIO RAŠTO...

Išėjo iš krašto* «Darbiniu 
kas» pastebi, jog kažkaip keis 
tai yra susimaišę taip vadiną, 
mi liberalai politikai ir pro fe 
šoriai, i’av toks senatorius 
Fulbright smerkia < Jaunuosius 
ameriaiečius už laisvę» kam 
j e n.ritiKUują ir protestuoją, 
kad -Amerikos vaiuzia va<0 
bizni su Komunistine umuni 
ja Tai esąs grynai valdžios 
vyrų re auias Žmonės neturį 
į tai kištis, j tas pats senato 
rius Dė žodeliu nepasmerkė 
tų profesorių bei studentų, 
kurie ėmė veikti prieš val
džios politiką Vietname. Jei 
užtari komunistus esi ge
ras, lineraias. Jei užtari ko 
muuistij pavergtuosius — esi 
blogas, nesikišk į valdžios 
politiką

A BA VĖL:

Nemaža profesorių d4stc 
jog nesą jokios objektyvios 
tiesos nei moralės principų. 
Oregono universiteto laikraš
tyje vienas studentas parašė 
tiems profesoriams laišką:

‘ Klasėse jūs pakartotinai....
mums tvirtinate, kad liesa 
yra reliatyvus dalykas, kad 
dorinės vertybės neturi pasto 
vios prasmės kad supratimas 
apie gera ir bloga esąs prieš- 
moksi nių laikų mitas (pasa
ką). O dabar jūs griežtai skel 
biate, *ad Amerikos vyriausy 
bės įsipareigojimai Vietname 
esą nemoralus ’•

Ar tie profesoriai tiki, ką 
patys mokina, ar lik skelbia 
moderniškus prietarus, ar iš 
d.delio rašto išėjo iš krašto?

h hiūL*’ «iiiiuiiuihjiiii
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I\a Veiksite?
Lietuviškojo jaunimo metai 

pradėti šio mėn 10 dieną. Jie 
baigsis 1963 metais tą pačią 
dieną. Australijos, Kanados ir 
Siaurės - merikos liet, jauni
mas sujudo gyviau veikti. Ren 
giasi šventėms, kongresams, 
dainų ir taut šokių šventėms 
kursams, stovykloms ir t. t.

Kaip atžymės savo metus 
ietuviškasis Brazilijos ir ypač 

S. t^aulo jaunimas?
Šių eilučių autoriui atrodo 

kad mūsų jaunimas yra labai 
pasimetęs,, išsiblaškęs, viens 
nuo kito nutolęs, lietuvis lie
tuviui svetimas pasidaręs. Ar 
nebūtų viens pirmųjų progra
mos punktų pasistengti kokiu 
nors būdu jaunimo metais tą 
jaunimą labiau suartinti Kaip 
suartinti? Organizuojant įuo- 
onias progas jam susitikti ir 
drauge pabūti, pasilinksminti 
ir padiskutuoti, pasisakyti rū 
pimais klausimais ir t.t Visų 
tokių susiartinimų bei paben
dravimų viršūnė galėtų būti

Studentu Ateitininku Vasaros Stovykla
Šiais metais į Š Amerikos 

studentų ateitininkų stovykla 
suvažiavo jaunimėlio net iš 
22 miestų Stovyklos vadovy
bė irgi atstovavo ne vieną 
vietovę, Kapelionais buvo kuu 
K Trimakas, «Laiškų Lietu
viams* redaktorius ir k n. R. 
Kasponis.

Peikia pripažinti, kad dau
gumą studentų į stovyklą atvi 
Įlojo noras susit kti su senais 
ir naujais lietuviais dr ugais. 
Gintaras Dambrava išsharė.- 
«Gyvenant nuošaliau nuo lie- 
tuv ų yra beveik neįmanoma 
išsirinkti lietuvį vyrą, ar lie
tuvaitę žmoną, Jeigu norim 
išlaikyti gyvą lietuvybę, rei 
ketų stovykloje visus studen 
tus uždaryti viename kamba
ryje ir neišleisti tol, kol visi 
nepasirinks».

Nuo rugpjūčio 25 iki rugsė 
jo 6 draugystei Dainavos sto 
vykioje buvo sukaupta gal 
daugiausiai jėg ir entuziaz
mo Bet buvo plati ir gili rim 
toji programa. Kas norėjo, 
tas galėjo daug pasisemti iš 
paskaitų, referatų, diskusijų; 
Stovyklautojai išklausė pas 
kaitų šiomis temomis: esers 
Paulės: «Krikščioniškoji lais 
vė ir asmeninė atsakomybė», 
Prof A Damušio - «Ameri 
kos katalikybės dvasia» P 
Naručio — «Kun Alf L pniū 
nas» V Kleizos — «Išeivijos 

Brazilijos ar net visos Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
kongresas, paties jaunimo su
organizuotas.

Ar nebūių patrauklūs daly
kas organizuoti S. Paulyje 
liet jaunimo (iškaitant ir vai. 
kus) talentų pasirodymo va
karui?, ar dienas, kur mūsų 
jaunimas galėtų parodyti ką 
galįs įvairiose srityse: muzi
koje, tapyboje, dainoje, šoky 
Je, sporte ir t. t.

Tai tik pora minčių pra 
džiai. Tik reikia dabar pa
či m jaunimui, bent keletai 
veiklesnių susieiti, susėsti ir 
paplanuoti ir darbu pasiskirs 
tyti. Beplanuojant ateis kitų, 
dar geresnių minčių

Bet su planavimu negalima 
delsti, negalima laukti iki 
jaunimo metai įpusės ar į pa 
tį galą nugarmės ir tada šok 
ti ko nors «ant greitųjų grieb 
tis, savo garbei išgelbėti». 
Planuoti reikia tuojau.

lietuvių dabartinės veiklos ap 
tarimas», Dr. J. Pikūno — «In
teligentiškumo supratimas ka
talikiškoje Amerikos s uden- 
tijoje».

Labai įdomu buvo išgirsti 
pačių studentų pas..-ak,y mus, 
Kęstutis Girnius skai ė: «Esa» 
ego laikotarpio ir aplinkos 
įvertinimas», Salvinija*’Gedvi 
laite ir Augustinas Idzelis, 
■ Ateitininkų organizacijos tiks 
lai. Augu t Sužiedėlis «Dvie 
jų kanų santykiavimo*’ proble 
ma». Aldona Zailskaitė ir Ka 
zys Jankauskas — «Lietuvis 
studentas ir kitataučiai vedy
bų klausimais».

Po šių referotų visuomet 
kildavo ilgos diskusijos ir ne 
mažai žmonių pareikšdavo sa 
vo nuomones.

Diskusiniai būreliai sukosi 
apie 4 bendras temas: tikėji 
mo Klausimai, lietuvybės pro 
blemos, organizacinė veikla 
ir gyvenimiškos temos. Dis 
kutuota: «Krikščionis optimis 
tas», «Tikėjimo reikšmė asme 
niškam studento gyvenimui’» 
• Dabartinė Amerikos mora'i 
nė padėtis», «Kodėl ir kur 
dingta lietuviai studentai?», 
«Lietuvybės klausimas vedy
bose" «Grįsimas Lietuvon jai 
aisvę atgavus». « ietuvio stu 

dento skirtingi bruožai», «Lie 
tuvių kalbos reikšmė išeivi

joje». «Lietuvis studentas 
Amerikos universitetuose». 
«Ištikimumas dviems tautoms, 
«Kolei eilinis ateitininkų na 
rys nenori imtis atsakomy 
bės? ‘ ir t t. Ši% diskusijų re 
zuitatai bus is&paiisdinti lietu 
viškuose lai kraiti m»s e

VAKARINĖS PROGRAMOS
Vakarais buvo privestos 

programos, kuriose pasirodė 
jaunimo talentai Aldona Zail 
skaitė suruošė meno parodą, 
kurioje išstatyti G Žumbakie 
nés V Krištolaitytės, R La- 
niausko i A Bičiūno kūri 
niai Detroitiškės D Pottery 
tė, D Majauskaitė, D Bajorū 
naitė, Irena Butkutė ir A 
Čiunkaitė supažindimo mus 
su moderniųjų lietuvi poetų 
kūryba. O amsite pravedė 
rugiapjūtės vakarą senojoje 
daržinėje, per kurį grupė sto 
vyklautojų pasirodė su gitaro 
mis, dūdelėmis ir dainomis. 
Per talentų vakarą pasirodė 
pianistai, poetai dainininkai. 
Netruko ir humoro. Toronto 
studentai surengė ypatingai 
juokingą "Pelenės“ vaidini
mą, kuriame, ant galo, kara 
laitės nujojo su ragana.

Iš «Draugo» rugs 18 d.
Pastaba: Red davė išsa

mesnį liet jaunimo stovy

DON SÇHOLANDER - QUATRO MEDALHAS DE OURO 
— Esse jovem de 18 anos, calouro da Universidade Yale 
já conseguiu nos Jogos Olímpicos o que nenhum outro des 
portisu conquistou: quatro medalhas de ouro em apenas 
uma disputa. Ganhou a prova de 100 metros nado livre, a 
de 100 metros nessa mesma modalidade, e foi o lider das 
duas equipes de revezamento vencedoras, Don, o nadador 
de maior destaque de 19(3, foi o primeiro a fazer a prova 
de duzentos metros em dois minutos. Ê membro do Clube 
Náutico Santa Clara, de California, que, sob o treinamento 
de George Haines, tem produzido nadadorrs de um gabari 
to tal que das 58 colocações conqu’stadas pelos Estados Uni 
dos nas Olimpíadas 15 se devem aos membros do Sta. Cla
ra Don nada com naturalidade Sua mãe fazia as vêzes nas 
cenas de natação nos primeiros filmes de Tarzan, dublando 
a atriz principal, que não gostava de nadar.

(usis)

klos aprašymą, kurs paro
do, kaip kitų kraštų lietu 
vių jaunimas veikia kas jį 
domina, kuo jis rūpinasi 
Ne viena čia paminėta te
ma būtų svarbi ir Brazili 
jos liet, studentus pake 
denti

DIDŽIŲJŲ ASMENYBIŲ 
PĖDOMIS

Šiemet sueina 700 metų nuo 
didžiojo italų poeto Dante

Alighieri gimimo,

Yra žmonių, kurie savo spe 
cialiomis moralinėm s ir inte 
lektualinėmis ypatybėmis ge 
riau negu kiti liudija Kūrė 
jo gerumą ir visagalybę, kar
tu kilnija visą žmoniją

Tarp jų vienas be abejo 
yra Dante Alighieri >i« italų 
poeUs gimęs 1265 metais 
Florencijoje, tacau savo kū
riniais, ypač «Lieviškaja Ko 
mediją > gyvas dar ir šian 
dien Šis jo veikalas yra skai 
tomas pats pajėgiausias ir ori 
ginaliausias visuotinos litera
tūros poetinis kūrinys

Prisimenant šiandien Dantę, 
kai visas pasaulis jam teikia 
garbę begaliniai? meno ir 
kultūros minėjimais, minėda 
m s jo sųit.v’L t šimtų metų 
gimimo sukaki}, yra pareiga

n». Fpnlío 14
pabrėžti jj kaipo ankšč austą 
moraliniu ir intelektualinių 
vertybių pavyzdi, kaipo t-isin 
gurno ir žmogiškųjų vertybių 
gynėją, vertybių, paremtų ne 
sugriaunamu tikėjimu.

Jo kūryba tai skatinimas 
gėriui, teisingumui suprati
mui Poetas kuris sunkurouo 
«e, skausmuose ir pakeltuose 
varguose ilgais tremties me- 
ta’s rado jėgų nep a asti sa
vo tvirtų moralinių principų 
galėjo mokyti žmones:

«Prisiminkite savo kilmę
Juk ne kaip gyvulėliai esą

[te gyventi sukurti, 
bet sekti dorybę ir pažinimą 

(Prag. XXVI, 118-120)
Jo mokymas net už septy

nių šimtmečių nuotolio lieka 
įspūdinga aktualija, lyg tai 
būtų pasakyta šių laikų visuo 
menei, kuri šiandien, kaip ir 
vakar, kenčia ir neapkenčia 
ir tebeatrodo, \èâd nenori su
prasti kad tik Kristaus moks 
le galima rasti tikrąją taiką.

Žmogus, kuris kentėjo ir 
kuris mokėjo iš savo skaus 
mo rasti kelią priartėti prie 
Dievo, mus moko «avo patir 
timi, o savo kūryba sudaro 
veiklų įrankį dvasios pakėli
mui, Jo pavyzdys yra reikš
mingas visiems žmonėms be 
laiko ir vietos skirtumų nes 
patsai Dante ja čiasi Dievo 
kūriniu ir pasauliu piliečiu, 
jam «pasaulis yra tėvynė, 
kaip žuvims jūros».

Sąmoningas jam Apvaizdos 
skirtu aukštu pašaukimu, Dan 
te atstovauja vargų ir sieki
mų žmoniją, pakeičiant į 
nuostabią poeziją. Jo veika
lų skaitymas, gilinimasis ir 
apmąstymas suteikia tikro 
dvasinio ir protinio pasitenki 
nimo, kartu mums duoda pa
žinti per jo kilnią už žemės 
ribų aventūrą nuolatinę žmo 
giškos būties kovą sugrįžti į 
D evą, ieškant pažinimo tei
sybės ir laisvės.

R. A P.

Ar um neatrodo, kad karo 
įjaudintas žmogus pametė ver 
tybių saiką? Kasdieną girdžiu 
viską jaukiant į krūvą Bet 
ar žmogus dėl. to kaltas? Jis 
tiek daug šiurpulingų momen 
išgyveno, kad dabar sunku 
berasti tokį, kuris gilesnį įs
pūdį padarymų. Aš mačiau, 
kaip žmonės juokėsi aplinkui 
bombom sprogstant, kodėl šian 
dien nesišaįpyti iš paprastų 
(keiktų, kaip meilė, tikėjimas, 
Aš nenoriu sakyti, kad pagar 
ba vertybėms iš mūsų sielos 
būtų išnykusi. Mes tebesame 
apkvaišę,

J. Jankus (iš «Nakties 
ant morų»)

Rugsėjo i 5 24jd d. Erfurto 
mieste vyko lietuvių kultūros 
dekada Ten lankėsi Lietuvos 
delegacija — pirmuoju daly
vavo partijos žmogus: LKP 
CK skyriaus pavaduotojas A 
Laurinčiukas, be to, dalyvavo 
poetas A. Baltakis, solistas V. 
Daunoras neseniai įkurto ąn 
sambiio «Lietuva’’ artistų gru 
pė spaudos, radijo ir televi 
zijos atstovai.
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GERAS SPRENDIMAS

Montgomerys Epšteinas bu
vo miesto centre su savo 
žmona ir keturiais mažais vai 
kučiais, prisivaikščiojo, pavar 
go ir nutarė taksiu parvažiuo 
ti namo. Tai sustabdė taksį 
ir paklausė šoferį:

— Kiek paimsi?
— Po du dolerius už tave 

ir žmoną, o vaikus už dyką.
— atsakė šoferis,

— Gerai, — tarė Epšteinas.-
— Sėskite, vaikučiai, ir va
žiuokite, o mes su mama grį
šime autobusu

SUNKIAI SIRGO

Sunkiai susirgęs, kaimo 
šykštuolis pradėjo maldauti 
kleboną '-Ą; -į.

— Pagelbėk man pasveikti, 
tai naujai bažnyčiai statyti 

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS

ESTAMPUS. PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS.

Pr.ôça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visu reisinio >obudžio darnus kaip įvairių 
bylu vedimas, inventa-i jų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, n Domininkų išmetimas ir kiti darbai;

duosiu dvidešimt penkis tūks
tančius!

Kai jis pasveiko, tai klebo
nas jau nebegalėjo sugauti 
jo. Jis vis pajėgdavo išsisuk
ti, kad nesutiktų klebono. Bet 
kartą klebonas vis dėlto už 
čiupo jį pašte ir tiesiog pri
minė pažadą

— Sakei, kad duosi bažny
čios statybos fondui dvide 
šimt penkis tūkstančius, jei
gu pagysi!

— Ar aš taip sakiau? — nu 
stebo jis, — Tai tik leidžia 
apytikriai suprasti, kaip sun
kiai aš sirgau.

NESUSIPRATIMAS

Saliūno savininkas ramiau
siai miegojo, kai 3 vai, rytą 
suskambėjo telefonas.

— Kada tavo galiūnas atida 
romas? — paklausė jį girtas 
balsas.

- Vienuoliktą valandą. — 
atsakė savininkas ir padėjo 
ragelį

Po kelių minučių vėl sus
kambėjo telefonas, ir tas pats

__________ MUSŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO DE JANEIRO: Dr1 Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitie, Rua 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 

balsas paklausė;
— Kada tavo saliūnas ati

daromas?
— Sakiau, kad vienuoliktą 

valandą/ir nė minute anks
čiau- neįeisi'

— Aš noriu išeiti, ne įeiti!

PASIRUOŠIMA NAMO

— Jau laika&5man eiti namo 
ir pasiaiškinti *Ž-nonai, — taria 
vyras, žiūrėdamas į laikrodį.

— Pasiaiškinti, bet už ką ir 
apie ką? — nustebęs klausia 
jo viengungis draugas

— Ką aš galiu žinoti, už ką 
žmona prie manęs prikibs?

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"iorija”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina. Mons, Pio 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 6423.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. AN ASTA GI O, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv Juozapo 
mokykloj, — antra Reniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai. 
Gimnazijos mokiniams São 
Miguelgimnazijoj — ketvir
tadieniais 12 15 vai

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, ]R MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

pusi, S
— ii— M......... Ill I I ■ II ■ T II ■■ ■

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 9,30 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laike 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai, 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20.15 iki 20,50 vai;

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metru 

bangomis
Residencia;

R. Joaquim Piza, 204 
Tel. 31 2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324 
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO 

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340 
i ■

Fábrica e Escritório;

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

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
•A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE 1 1

PLATINKITE VIE

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukusj 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 SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pardiodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI <MŪSŲ 

^LIETUVA».

' JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 35C

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Lindoya vanduo yra ^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.^.r 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

į.Caixa Postai 3967 — SÀO PAULO
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šiene ir (Eug. Kubiliūnienė

‘ Žilvičio" tėvų komiteto 
rengtas rugsėjo mėn. 25 d 
vakaras-koncertas, nežiūrint 
kad kai kurie veikėjai aiškiai 
jį boikotavo gryno pelno da
vė Cr,® 304.350,00. Pinigai 
įjungti į milijono fondą ir pa 
d ė.i į banką

Sekantį kultūrinį p įrengimą 
“Žilvičio" tėvų komitetas nu
matė rengti 1966 m balau 
džio mėn 16 d. ir Meninei 
programai parinko Vyt Alan
to vieną dramos veikalą. Bet 
prieš tai komitetui dar teks 
pasidarbuoti rengiant Kalėdų 
Eglutės šventę, kuri bus sau
sio mėn pradžioje.

ALDUTĖ NORBUTAITÊ SU 
mama išvyko praėjusį penk
tadienį į JAV pas savo sese
rį. Prabus gal metus' laiko. 
Aldutė uoli choristė ir taut, 
šokių šokėja asigesim Ju
sli Laimingos keli onės!

PADĖKA

Sąryšyje su mūsų rengtu 
vakaru—koncertu nuoširdžiai 
dėkojame;

1) Seselėms Pranciškietėms 
Už leid’mą naudotis gimnazi
jos sale.

2) "Mūsų Lietuvai“ už tal
pinimą įvairių skelbimų,

3) V Zelinos jaunimui, da
lyvavusiam koncerto meninė 
je programoje, o ypatingai 
konservatorijos ‘Franci co 
Braga“ direktorei p. Elvirai 
Kitkauskaitei—Belucci už pa 
ruošimą dainininkų ir akor
deonistų ir jiems akompana- 
vimą koncerto metu

4) p. Al. Vinkėnaičiui už 
padtinavimą linksmų kupletų 
ir talkininkavimą bufete.

5) Visiems mieliems sve 
Čiams už atsilankymą į kori 
cėrtą. o ypač tiems, kurie 
atvyko iš tolimesnių . apylin
kių — Tautų Parko, Seno Ma 
lūno, Utingos, Ipirangos, Vila 
Industrial, Mookos ir 1.1.

Jūsų visų moralinė ar ma 
teria.inė parama skatina mus 
naujiems užsimojimams.

"Žilvičio ‘ Tėvų 
Komitetas

Šiomis dienomis mirtis pa
reikalavo savo naujų aukų iš 
mūsų kolonijos. Užmigo Vieš 
patyje; Petriinelė Bartusevi 
čienė, Paulina Tljunielienė, 
Jonas Ajauskas ir p Nekvo 
zienė.

Savo gimtadienį švenčia šio 
mis dienomis ’ Mūsų Lietuvos1* 
skaitytojai, rėmėjai ir garbės 
leidėjai Ponai P ir Ona Nar 
bučiai, p Pov. Buitvydas, p. 
Ad. Gudliauskienė, Ona Mik

Linkime jiems gausios Visaga 
lio palaimos.
«TgZCTzn iri tmi

Ilgametis "M L." platinto 
jas J. Baužys susirgo Hosp 
Leon XIII jam buvo padaryta 
operacija, ligonis sveiksta ir 
gerai jaučiasi

AfA. PAULINA TIJŪNĖLIS

Spalio 7 d užmigo amžiny 
bės miegu Paulina Tijunėlie 
nė, 83 metų amžiaus, nuliūdi 
me paliko dukterį Pauliną, 
sūnų Vytautą anūkus, marčią 
ir žentą Palaidota S Caeta 
no kapinėse Septintos dienos 
šv. Mišios bus ketvirtadienį, 
14 d. spalio 19,15 vai, vila 
Zelinoje.

Už a. a Joną Ajauską 7 tos 
dienos šv. Mišios bus šešta 
dienį 16 d. spalio 8 30 vai 
V. Zelinojte

Stasys Ambroziejus nuošir
džiai kviečia visus savo pa
žįstamus, draugus ir gimines 
dalyvauti šv Mišiose, Vila 
Zelinoje spalio '23 dieną 18 
valandą.

Jos bus aukojamos už Pra 
no Jurevičiaus žmoną Jievą, 
mirusią Pitstone Š. Ameriko 
je, už jo tėvus a a. Jievą ir 
Stasį Jurevičius ir už St Am 
broziejaus mirusius jįėvus Mag 
daleną ir Joną,į

'DĖMESIO, DĖMESIO!** •.■

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama ..visų São 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų 
š. m, lapkričio .(povembro mėnesio 13 dieną,?’š,e’Šta ierij 
8 valandą vakaro, seseLų pranciškiečių gimnazijos sa 
Įėję, VILA ZEL NOJE, 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.

R E R M E S S 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.
Prisidėk aukodamas gerus daiktus, kokius no 

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

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

parapijos komiteto kasininko parašu.
Vieta — Jaunimo Namai.

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

eVi‘ką ką darysite darykite iš geros valios, kaip 
Viešpačiui ne žmonėms!» (Kol. 3/-?3)

Orgaaizuoja V Zelinos Parapijos Komitetas.

Buvusių Moocos liet moky 
klos mokinių arbatėlė - pobū 
vis sutraukė apie šimtinę da 
lyv ų. Buvo ir mokyklos drau 
gų, ne vien mokinių, kaip 
gerb Liet Konsulas Aleksan 
dras Polišaitis su ponia p p. 
Čiuvinskai ir kt

Šventę surengė Pr, Alionis 
Jr., pats buvęs tos mokyklos 
mokinys, talkinamas panelių 
Mirnos ir Gražinos Braslaus 
kaičių, Stases Tumėnaitės, 
Irenos Skurkevičiūtės

Pirmoj1 programa buvo ku
kli skirta labiau prisimini 
maras ir pirmam kontaktui su 
seniai bematytai?' draugais

P. Alionis įvadinėje kalbo 
je nusakė, kokiu tikslu tas 
pobūvis buvo rengiamas, pri
minė šimtus mokyklą perėjų 
šių lietuvaičių, kurios dab^ir 
išsiskirstę po isą S. Paulį 
viens kito nebepažįsta ir kvie 
tė atnaujinu pažintis ir stoti 
iš naujo lietuviškos kultūros 
darban.

Paskui kvietė tarti žodį T. 
J Giedrį, dabartinį dr. V. Ku 
dirkos rūmų vedėją, gerbia 
mą konsulą A. Polišaitį, mo 
kytojus N, Pupienyte ir St 
Jurevičių, kurie papasakojo 
kaip dab -r mokykla vėl voi 
kia (su 30 mokinių) ir kvietė 
lietuvius siųsti vaikus Kalbė 
jo ir nors trumpą* laiką moky 
tojavęs p St. BatFfeas, k rs 
patiks Ino mokyOas kūli no 

istorijos faktus, Tarė žode1’ 
ir porą metų čia tikybą dės 
tęs bei mokinių labai pamil 
tas kun. Taroašiūnas. Moki 
nių vardu kalbėjo p. Jonas 
Bagdžius. Pasirodo jis buvo 
pirmasis Mokos liet, mokyklą 
baigęs ir atestatą gavęs mo 
kinys, kurio jauniausias sū 
nūs lanko čia pamokas.

Kalbų protarpiais p lė Asta 
Vinkšnaitytė pagrojo akordeo 
nu lietuviškos muz kos eilę 
gabalų

Sąrašas kalbėtojų gana ii 
gas, bet jn kalbos buvo trum 
pos Visa ta programos dalis 
pasibaigė per ne pilną valan 
dą O tada prie staliukų su 
užkandžiais ilgai šnekučiuo
ta. dainuota ir pašokta Visi 
kalbėtojai dėkojo T. Jėzui
tams už darbą Dr V Kudir 
kos rūmuose. Scena puošė p 
Bajoriūno padirbtas Pagra 
mančio bažnyčios modelis. 
Jis buvo paleistas loterijom 
Kadangi niekas nelaimėjo, tai 
varžovai nutarė perleisti mo 
delį T. Jėzui ams, kad kitą 
kartą vėl salėtų praturtinti 
loteriją ar papuošti lietuviš
ko muziejaus kampelį

Pobūvis davė virš 50 000 
cr pelno; kurį rengėjai įtei 
kė T. Jėzuitams, naujos baž 
nyčios fondan.

JAUNIMO METŲ ATIDARY 
MAS. T J. Kidykas atlaikė 
mišias ir pasakė progai pri
taikytą pamokslą. Pavasario 
žieduose paskendę sodai d*žiu 
gina akį ne tik grožiu, bet 
duoda vilčių kad rudenį bus 
gausių vaisių Sodas be žiedų 
— nevaisingas Jaunimas tau 
tos žiedai. Ne tik pasigerėti, 
bet užtikrinti tautos vaisingu 
mą, augimą Tauta netekusi 
jaunimo pasmerkta žlugti. To 
dėl didelis Pasaulio Liet Ben 
drūomenės susirūpinimas mū 
su išeivijoje augančiu jauni 
mu, todėl skelbiami jaunimo 
metai.

Gražiai klestinčius sodo žie 
dus gali nuvirinti šalnos, le 
dai sukrušti, gali išdykėliai 
piemens nulaužyti šakas ir

PUIKUS ŠOKIŲ VAKARAS)

V. Anastacio liet, jaunimas rengia šaunų 
ŠOKIŲ VAKARĄ

lapkričio mėn 6 dieną šeštadienį 20 valandą.
Programoje: vaidinimas, dainos ir tautiniai šokiai.
Šokiams gros puikus orkestras Kviečiami visi 

tautiečiai, ypač jaunimas tame vakare dalyvauti

A ~ KIBO
KA»N

bepalikti plikus stagarus. Tau 
tos žiedams jaunimui gresia 
panašūs paroje: Lietuvoj rau 
donasis okupantas gadina mū 
sų tautos žiedus skiepydamas 
bedieviškumą ir panieką lie 
tuvių tautos istorijai, 'jiori tą 
jaunimą sau paglemžti. Žino, 
jaunimą išplėšęs ištirpys liet, 
tautą rusiškose masėse. To
dėl ten reikia didelio, didvy
riško atsparumo, kurio Lietu 
voje yra daug,

Išeivijoje, tremtyje liet, žie 
d.ms irgi dideli pavojai gre 
šia, ne prievarta, ne kalėji 
mais ir ne Sibiru bet taip 
susižavėti rasta laisve, t® 
krašto siūlomą duona ir pra 
banga, kad nebelieka vietos 
širdyje LietnvaL jos kančiai, 
kad net imamą gėdytis prisi
pažinti lietuviu Tada lietuvis 
kieji žiedai nuvysta, kadangi 
jie negauna iš savo kamieno 
st prių lietuviškos gyvybės 
syvų Jei vakai čia nuo ma
žens girdėjo vyresniuosius nie 
kinant Lietuvą, |kad ten tik 
vargas, skurdas tebuvęs, ir 
tt. kaip jie tą Lietuvą ir lietu 
viškumą mylės! Jaunimo me 
tais reiktų parodyti jaunimui, 
jog |mes turim kuo pasidi
džiuoti.

Atkreipė dėmesį ir į būtiną 
reikalą lietuviukam jaunimui 
sudaryti dažnų pr gų susitik
ti drauge darbuotis nes tik 
tada sus», as galimybių sukur
ti naujas tikrai lietuviškas 
šeimas. Tam būtinai reik a 
stengtis lietuviams arčiau bur 
tis draugėn gyventi, neišsimė 
tyti ko toliau nuo lietuviškus 
parapijos, mokyklos ir kitų 
mūsų centrinių įstaigų, kaip 
rašė J. E. Vysk, V. Brizgys. 
Patyrimas patvirtina, jog "to 
liau gyvenantieji labai retai 
bepasirodo lietuviškame gyve 
nime, jų vaikai 1 etuviškų mo 
kyklų ir labai retai tuokiasi 
su lietuviais.

Lietuviškasis jaunime, gvie 
nykis! — tebūnie Pasaulio Lie 
tuvių Jaunimo metų pagrindi 
nis šūkis ir siekimas.

Jau yra giąžus skaičius mer 
gaičių ir moterų Mookos lietu 
vių chore kurs rengiasi an
tros Kalėdų’ dienos koncertui; 
Dar trūkstą'bosų, Buvę Vyčių 
choro choristai, įsijunkit į tą 
a t si gau nah tĮ: ęh orą. Repetici
jos būna adífôdieniâis 20 vai, 
o šeštadiėarėfis 18 vai.

Mokinasijchoras gražių dai 
nų Prisį^ėkjti nors ir vyres
nio amžiaus ' būtumėte. Visi, 
vyrai ir moterys!

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!

užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ

Įjo paties batų krautuvėje; 
Rua B. de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 40S, Tel, 35-8873
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