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Plačiajame Pasaulyje
PAULIUS VI REMIA 

&IETUVIŠKAS MOKYKLAS

Gauta žinia iš Romos, jog 
popiežius Paulius VI per lie
tuvių tautos didelį prietelių 
Nepaprastųjų Bažnyčios rei
kalų kongregacijos sekretorių 
Antonio samorė, paskyrė Va 
sario 16 ir Saleziečių gimna
zijoms po 500 dolerių.

Salia tos brangios dovanos 
yra labai svarbus dalykas ir 
tas, kad aukas lydintis raštas 
bene pirmą kartą iš Vatikano 
yra parašytas lietuviškai! Tai 
parodo, kaip šv. Tėvas- ger 
bia lietuvių kalbą ir jos mo 
kyklas Tai yra ir mums pa 
skatinimas gerbti savo seno 
lių kalbą.

VATIKANAS.

Paulius Vi. Trijų Karalių 
šventėje sakydamas pamoks 
lą kreipėsi į komunistinės Ki 
nijos valdovus, prašydamas 
grąžinti Katalikų Bažnyčiai 
laisvę. Tą dieną suėjo 40 me 
tų nuo įšventinimo pirmųjų 
kiniečių vyskupų ir 20 metų 
nuo įsteigimo Kinijoje bažny
tinės nepriklausomos provin
cijos.

Šv. Tėvas užtikrino tiek K* 
nijos tikinčiuosius, tiek jų be 
dieviškąją vyriausybę, kad 
Bažnyčia ir šv. Tėvas neuž 
miršta ir niekada neužmirš 
ištikimųjų savo tikinčiųjų 
Prašė, kad leistų jiems palai
kyti santykius su Roma, visų 
katalikų centru.

RAUDONOJI KINIJA

Tiek per Japoniją, tiek per 
Jugoslaviją ir kitus kraštus 
ateinančios žinios rodo, kad 
Kinijoje vis dar tebevyksta 
žiaurios rungtynės komunistų 
partijos viršūnėse už valdžią, 
Keletoje miestų raudonoji 
gvardija buvo užkkpta darbi 
ninku, jaunimo ir kitų ėmo 
nių Įvyko kovos, esama už- 
muštų, daug sužeistų ir tūks
tančiai areštuotų.

Ir vis dar nematyti galo, 
kuo tie kom, Kinijos sukili
mai pasibaigs, kas galų gale 
ims viršų.

VIETNAMAS. Sklinda gan
dai, kad Š. Vietnamo komunis 
tai jau pradėję linkti į dery
bas dėl taikos su Pietų Viet
namu ir ame-ik jočiais, nors 
viešai tai ir paneigiama. Ko
munistai atrodo, jau ima su
prasti kad jie to karo nega
lės laimėti. Praėjusiais me 
tais komunistai nelaimėjo nė 
vieno didesnio mūšio, prara 
do daug kariuomenės, tiek 
užmuštais, tiek sužeistais. 
Daug komunistų kareivių pa 

siduoda amerikiečiams, nes 
nebemato prasmės toliau ko
voti.

RUSŲ SUSIRĖMIMAI SU 
KINAIS. Pasaulinėje spaudo
je pasirodė žinių, jog esą 
įvykę visa eilė susirėmimų 
Rusų —Kinų pasienyje.

VOKIETIJA

Vokietija pergyvena didės 
nių ekonominių sunkumų kri
zę Jau turi apie 300 000 be 
darbių. Trūksta kapitalų fa 
brikams. Jai gresia ir infiaci- 
ja ir recesija

IZRAELIS. Sirijos ir Izrae 
lio parubežyje vėl įvyko ke 
lėtas susirėmimų tarp sienos 
sargų Abi pusės kabina už
puolimu, ir nežinia, kas iš tie 
sų pirmas pradeda. Yra tikra 
kad arabų valstybės nori su 
naikinti žydų respubliką Jie 
nč kiek nesislėpdami tai ža
da padaryti. Todėl padėtis 
Izraelyje yra labai įtempta.

BRAZILIJA. Tiek pačios 
Brazilijos, tiek užsienio di
džioji spauda smarkiai tebe
pusią prezidentą Castelo Bran 
co už> jo žadamą išleisti spau
dą suvaržantį įstatymą Jam 
primeta diktatorines užma
čias. Paskutinėmis žiniomis iš 
sostinės, prezidentas esąs jau 
linkęs šiek tiek sušvelninti 
įstatymą.

SAN ' OS Sprogo gazolino 
vamzdis. Sprogimas buvęs 
toks didelis, kad sugriauta na 
mų ir nukentėję daug žmo
nių

ROMA. Šv. Tėvas atsaky
damas diplomatiniam korpui 
į Naujų Metų sveikinimus pa 
brėžė jog negalima griebtis 
kruvinos revoliucijos sociali
nėms negerovėms ir proble. 
moms išspręsti Sulsilmai pa
žeidžia ir žmonėms reikalin
gą tvarką, ir teises. Bažny- 
čia tarnauja žmonėms. Jos 
duoti nurodymai padėtų leng 
yiau išrišti įvairius klausimus. 
Visada reikia pirmiau atsi
žvelgti j dvasines vertybes, 
norint palaikyti teisingą tai
ką žmonių ir tautų tarpe.

KINIEČIAI.PAGROBĖ

Sovietų Rusija siuntė Šiau- 
rėš Vietnaraui geriausių savo 
rakietų ko.ai su amerikiečių 
lėktuvais. Dalis jų ėjo gele 
žinkeliu per Kiniją. Kinai gi 
pasigrobę dvi moderniškiau 
sias rakietas ir bent vieną ,ų 
panaudoję savo atominei bom 
bai į erdves iššauti.

RUSŲ — KINIEČIŲ santykiai 
yra taip labai įsitempę, kad 
sovietų premjeras Kossiginas 
išskrido j Vladivostoką bei 
kitas pasienio vietoves ap 
žiūrėti karinių jėgų ir joms 
paaiškinti gal mą kilti karą 
su kinais.

Pavojus Lietuviu Tautai Labai Didėja
BAISUS LIETUVIŲ SLAVINIMAS ETNOGRAFINE J LIETUVOJ
Visi turime budėti ir nei patys užmiršti, nei pasauliui leisti 
užmiršti, kad okupantai rusai nori sunaikinti lietuvių tautą. 
Apie tai gerai rašo J. Kardelis, Kanadoje einančio savaitraš 

čio «Nepriklausoma Lietuva» redaktorius. Štai jo mintys.-

Lietuvių okupantas rusas 
deda desperatiškas pastangas 
kaip galima greičiau lietuvius 
surusinti, bet tapgi jam pri
imtinas bet koks «lavinimas, 
gudinimas ir lenkinimas. To 
dėl atplėštose nuo Lietuvos 
rytinėse srityse kaip Vydžių 
Pelekų Apso, Breslaujos Jo 
du Drūkšių ir kitose lietuviš 
koše srityse jokių lietuviškų 
mokyklų nėra ir lietuviu kai 
ba mokykh se ten nemokina
ma. Ten privalomos tiktai dvi 
kalbos — rusų ir gudų, o ka
talikų bažnyčiose, ku; jos 
dar neuždarytos naudojama 
tiktai lenkų kalba, o rusų cer 
kvėse tiktai rusų kalba. Tat

LIETUVIŲ KALBAI TEN 
NĖRA NÉ MAŽIAUSIOS

VIETOS.

Ten, už dabartinės Lietuvos 
ribų atplėštose nuo Lietuvos 
rytinėse (ir vakarinėse) srity
se lietuvių slavini nas vyksta 
žiauriausiu prievartos būdu

Bet nekuo geriau yra ir Vii 
niaus krašte. Vilniaus krašto 
kompartijos sekretoriaus Gu- 
bino pranešimu iš 143 pra
džios mokyklų. 117 mokyklų 
dėstomoji kalba yra lenkų, ki 
tose rusų Tat vadinamai 
«VALSTYBINEI» LIETUVIŲ 
KALBAI - VIETOS NĖRA
Taip okupantas daro todėl 

kad lietuviai kuo greičiau bū 
tų surusinti arba sulenkinti, 
po ko jau tiktai vienas ma-

Kur bakūžė sąmanota, kurioj aš gimiau „

V ATIKANAS. Šv Tėvo pa 
tvarkymas atlaidams.- 1. Visu o 
tinus atlaidus bus galima gau 
ti tiktai kartą per dieną. 2. 
Jiems gauti nebereiks aplan
kyti bažnyčios, o atlikti išpa 
žintį, priimti Švečiausią, 3. Da 
liniai atlaidai panaikinami. Jų 
vieton duodami atlaidai «pa
gal žmogaus nusiteikimą ir 
darbą». Tai yra juo kas tu
rės gyvesnį tikėjimą ir didės 
nę Dievo meilę, juo geres
nius atliks darbus juo dau 
giau bausmės bus jam atlei
džiama Yra ir daugiau pa 
tvarkymų.

žas žingsnis į surusinimą
Kaip matome, rusų nacion*» 

listų bolševikų pasitarimo, įvy 
kusio Frunzėje, nutarimai «su 
liedinti visas tautas į vieną 
rusų katilą» vykdomas visu 
atsddėjimu g

Nors ir bjauriam Stalinui 
reikia pripažinti vieną gerą 
darbą, kad jis, kaip gruzinų 
tautos atstovas rūpinosi iškel 
M net ir puslaukines tautas ir 
davė joms jų kalbos spaudą 
ir kėlė jų tautinį meną, o KO 
SYGTNAS SU BREŽNEVU 
ŽLUGDO TAUTAS.

Tat kyla klausimas, kaip 
gelbėti visų pirma lietuvių 
tautą? Kaip gelbėti Lietuvos 
padėtį, kaip gulima būtų susi 
laukti geresnių laikų, kada 
Lietuvos klausimas iškils vi
su savo ūgiu?

Lietuviai, ir Lietuvoj ir už 
jos ribų labai

PASITIKĖJO AMERIKA.
Dėl to ilgai Lietuvoje prie

šinosi partizaninėmis kovomis; 
dėlto ir čia, ypač Amerikoj, 
daug vilčių dėjo j J A V užta
rimą ir pagalbą, bet apsiriko. 
Dabar, kai JAV senatas jau 
buvo bepriimąs rezoliuciją, 
įpareigojančią JAV vyriausy
bę įnešti į Jungtines Tautas 
rezoliuciją, reikalaujančią iš
kelti Lietuvos laisvės klausi 
mą Jungtinių Tautų pilnatyje. 
VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS NUTARIMĄ VETAVO.

Kokią iš to tenka daryti iš 
vadą? Mes žinome, kad Ame 

rika už Lietuvos laisvę neką 
riaus. Amerika biznio kraš
tas Lietnva šiuo atžvilgiu jai 
nesudaro susidomėjimo objek 
to, o idėjinis JAv nusistaty 
mas vis daugiau darosi teore 
tinio, ne praktinio, pobūdžio. 
Tuos reikalus ypač temdo 
painūs karo reikalai. Su Lie 
tüva jos neriša tokie reika 
lai, kaip su Vietnamu, Mes 
čia dabar ir moralinės para 
mos netenkame. Prie visų ki
tų JAV politikų klaidų ši bus 
dar viena, už kurią teks jai 
atsakyti, kaip ir už kitas, už 
kurias reikia dabar mirti. Bet 
mes Amerikos nepamokisime. 
Tat, kas reikia daryti, kur 
rasti paramos, nors tiktai mo 
r alinės,
KAD BŪTŲ GAUNAMOS 
LIETUVIŲ TAUTOS TEISĖS 
ir Lietuvos byla būtų palaiko 
ma gyvá pasaulinės politikos 
dienotvarkėje?

Mus paremtų Pekinas, ku
rio tikslas nukreiptas prieš 
Rusiją. Bet mes manome, kad 
neverta «teptis» su Pekinu, 
nors jis Lietuvos laisvei yra 
padaręs gestą Bet kai jis yra 
totaUstas ir mažesniems jis 
laisvės teisių nepripažįsta tai 
tenka susilaikyti, nors tokiu 
atveju, kaip mūsų, reikalas 
diktuoja pasinaudoti raomen 
to ga imybėmis.

Todėl, ne«urint išeičių, rei 
kia ieškoti naujų draugų ir 
mūsų padėties supratėjų Jung 
tinių Tautų asamblėją padidi 
nusių tautų tarpe ypač, ka . 
daugelis jų pačios yra išsilais 
vinusios ir supranta laisves 
kovą ir jos sąlygų sunkumą

Atrodo, turime sumobilizuo 
ti visas jėgas ir nesibazuoti 
vien JAV, iš kurios dabar be 
galime laukti tiktai stabdžių, 
ir reikia paieškoti (draugų kl 
tų valstybių tarpe Ir tai yra 
labai skubus ir dar nepajudin 
tas reikalas Lietuvos okupan 
tas, rutas, naudojau JAV pa 
syvumu ir mūsų neveiklumu 
ir skubinasi Letuvius, žinoma 
ir kaimynus latvius ir estus, 
juo greičiausiai sunaikinti. 
Tam tikslui jis naudoja moky 
kią, išvežimus į kitas sritis, 
gabenimą į Lietuvą rusų ir vi 
sokias hitas priemones, pa
naudojant rafinuėiausias. kaip 
pramonės įmonių steigimą ir 
jų užpildymą rusais ir 11,

TAUTIEČIAI BUDĖKIME!

Tat ant Lie uvos- yra paki
bęs didelis ir žiaurus pavo
jus. Gal ir gerai kad vyksta 
VLIKo krizė. Jis reikia peror 
ganizuoti. Reikia jam- inicia- 
tyvingų, veiklių ir ryžtingų 
žmonių, ir reikia išeiti iš sto
kos iniciatyvos, kuri jį jau 
buvo užvaldžiusi. Tautiečiai, 
budėkime Budėkime dėl Lie
tuvos ir budėkime dėl mūsų 
veiksnių. Padėtis rimta.

AR NEBUS KAI P VENGRIJOJ

Daugely atvejų buvo mė
ginta sukelti revoliuciją prieš 
komunistinius režimus, bet vi 
sur baigdavosi žudynėmis, pa 
vyzdžiui Vengrijoj ir kt. Da
bar sukyla Kinijos liaudis ir

(pabaiga 6 pusi,)
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LIETUVIŲ MUZIKŲ 
ŽHNIA1.

Pagal Bažnyčios drausminę 
tvarką liturginiam ir bendrai 
viešam giedojimui ar groji
mui bažnyčiose skirtos kom 
pozicijos turi būti patvirtin
tos atatinkančios instancijos.

Yra paskirta tuo tiksliu Lie 
tuvių Religinės Muzikos Ko 
misija, kurios nariais yra: 
Kun. V. tsudreckas, M. M., 
Tėvas B. Markaitis, S. J.. 
Prof. J Žilevičius, Prof, J. 
Bertulis ir Prof. Dr M. Šimu
tis, Jr Komisijos adresasyra; 
2345. W 56th St Chicago, 
Ill. 60636.

Muzikai yra prašomi visus 
naujus kurinius, skirtus gie
dojimui ar g ojimui bažnyčio 
se, ar už bažnyčių liturginė 
se apeigose, siųsti tuo adresu.

LAISVĖ VISIEMS!

David Lawrence, vienas iš 
įžymiausių Amerikos kolum- 
nistų (ir U. S. NEWS & World 
Reports žurnalo redaktorius 
— vedamųjų autorius) Wa 
shingtono dienrašty The Eve 
ning Star gruodžio 7 d. rašė:

<Pa irodo. kad laisvojo pa
saulio žmonės nepastebi pa
čių didžiausių mū ų laikų pa 
radoksų Reiškiama daugybė 
pasipiktinimo tuo, kad balta 
mažuma Rodezijoj neleidžia 
naudotis apsisprendimo teise 
juodai daugumai Bet, lyg pa 
tyčioms, atrodo niekas nekrei 
pia dėmesio i baltų didžiumų 
likimą ne tik Sovietų Sąjun
goj bet ir šešiose Rytų Euro 
pos valstybėse bei buvusiose 
Baltijos valstybėsse, kurios 
dažnai minimos pavergtų tau 
tų vardu, kadangi dabartiniai 
jų režimai yra Maskvos pri
mesti »

Nurodęs į masto dvejopu 
mą Jungtinių Tautų nesutei
kimuose ir į karine prie
varta pasirėmustos baltos ma 
žumos viešpatavimą Rytų Eu 
ropos ir Baltijos kraštuose, 
autoaus baigia šiais pareiš

MUSŲ F ’FTT’v a

kimais:
«Geras, žinoma dalykas, 

kad Jungtinės Tautos grande 
na žmones susidomėti likimu 
daugumų, esančių po kokių 
nors mažumų jungais, Bet bū 
tų daug daugiau entuziazmo 
šlovinti apsisprendimo mintj, 
jeigu ji būtų nuosekliai taiko 
ma visame pasaulyje.

«Kol pasaulio viešoji nuo
monė neims reikalauti, kad 
tas principas būtų taikomas 
visur, o ne vien ten kur juo 
(tieji teliečiami, tol visoms 
daugumoms lygių teisių jgyven 
dinime nebus pažangos.»

Vliko vaidyba susipažinusi 
su tuo straipsniu, gruodžio 19 
d. parašė autoriui laišką reikš 
dama pasitenkinimą jo pasi 
sakymu ir padėką už dėme 
šio atkreipimą j Lietuvos pa 
dėtį vienintelėje šių laikų ko 
lonijinėj imperijoj

Vliko valdyba kreipia visų 

tautiečių dėmesį į tą D. Law 
rence pasireiškimą k skatina 
visus ypač šiuo sveikinimų 
bei linkėjimų siuntinėjimo me 
tu neaplenkti ir to Lietuvos 
padėtį .Ame ikos visuomenei 
taip taikliai priminusio laikraš 
tininko. Galima naudotis šiuo 
adresu:

Mr David Lawrence, c/o 
THE EVENING STAR, 225 Vir 
ginia Ave., S. E., Washington 
D. C. 20003

(ELTA)

LIETUVOS kaimuose dabar 
yra laiškanešiai jie tačiau 
nėra pašto tarnautojai kaip 
miestuose Į kaimą laiškų ar 
laikraščių paštai ir dabar ne 
siunčia. Kaimiečiai turi patys 
pasirūpinti laiškus laikraščius 
ar kitokias siuntas iš pašto įs 
taigų atsiimti. Kolchozai pri 
valo samdyti laiškininkus paš 
tui atsiimk ir išnešioti

O LIETUVA?

U. S. NEWS & World Re
port žurnalas gruodžio 12 d. 
numery, straipsnyje «Užpuoli 
mas kurs perdirbo pasaulį» 
(25 m. sukakties nuo Pearl 
Harbor užpuolimo), rašo:

«Afrika, kolonijų kontinen 
tas prieš Antrajam Pasauli
niam karui prasidedant, da
bar yra 39 nepriklausomų vals 
tybių kontinentas».

«Šiandien tik Rusija gali bū 
ti apibūdinta kaip imperialis 
tinė ir kolonijinė valstybė, 
naudojanti savo armijas pa
laikyti savo valioj Lenkiją, 
Rumuniją, Bulgariją. Čekoslo 
vakiją. Vengriją ir Rytų Vo
kietiją. Be to. rusai godžiai 
prarijo kad i nepriklausomas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybes».

(ELTA)

ARGENTINOS jaucimas už
simojo laike sekančio P A L. 
Kongrese suruošti Jaunimo 
Metų užbaigimų su studijų sa 
vaite. Pasau’io lietuvių jauni 
mo kongrese dalyvavę lietu
viai nutarė sugrįžę pagyvinti 
savo veiklą. Kad darbas vyk- 

aleksas Kalinauskas 
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPOS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
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tų sklandžiau šis jaunįmas ta 
kon pasikvietė kun. J. Margį 
ir sudarė veikimui reikalingą 
komisiją Tuo būdu jaunimas 
vykstąs į IV PALKougresą ga 
lės dalyvauti ir Jaunimo Me
tų užbaigimo savaitėje.

BUENOS AIRES mieste pas 
kutintu metu vyko visa eilė 
tarptautinių pasirodymų, kur 
turėjo progos pasirodyti ir lie 
tuviai. Jau spalio 18 Luna 
Park patalpose įspūdingose 
pamaldose už Pasaulio Taiką 
pasirodė lietuvaičių būrys. 
Lapkričio 7 d. «Argentina» sa 
Įėję dr J. Saavedra suruošta 
me antikomunistiniame sąjū
džio pasirodyme- Lietuvos her 
bas kabėjo tarp teitų 13 pa
vergtų tautų herbų, o jauni
mas pasirodė pasipuošęs tau
tiniais drabužiais. Vėliau, lap
kričio 21 «Rambynas» pasiro 
dė didžiajame San Martin tea 
tre tarp kitų emigrantų su 
tautiniais šokiais.

AUŠROS VARTŲ parapija 
Argentinoje paminėjo 25 me 
tų savo veiklos sukaktį su 

(pabaiga 3 pusi )

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS V.-iZDAI 1861-1864 

XXXVI

(tąsa)

Artėjant tretiesiems užsa 
kams, parvyko pas tėvus Pe
tras, nes po savaitės jau ves 
tuvės. Džiaugėsi Petras, kad 
jam pasisekė pakenčiamai su 
sitvarkyti dėdės karčiaminė- 
je. Mamas ten visai neblogas. 
Viena pusė, buvusi karčlama, 
tinka sandėliui, kitoj pusėj 
du kambarėliai ir virtuvė. 
Kieme pašiūrė Ir tvartelis 
Bus kur laikyti karvutė. Čia 
pat daržas ir dvi dešimtinės 
geros žemės. Dėdė pisirodė 
sukalbamas. Ypačiai pusbro 
lis Jurgis paėmė į širdį Pe
tro reikalą ir net be tėvo ži
nios daug kuo jį sušelpė.

—.Be to, — pasakojosi Pe
tras, — aš turiu Lydiškėse 
vieną labai gerą draugą, to
kį Venckų Adomėlį. Tas tai 

man daugiausia padėjo. Jis Ir 
dėdę visokiais aplinkiniais ke 
liais paveikė kad man kar- 
čiaminę perleistų, ir kaimy
nu išjudino man patalkinti.

Daug dar pasakojo Petras 
namiškiams, kaip jis ten pas 
dėdę susitvarkė ir kaip pra
dės naują gyvenimą su Ka 
tryte.

Tačiau reikėjo susitarti su 
Keduliais dėl vestuvių: kaip 
jas iškelti, ką kviesti, kuo 
vaišinti. Tad vieną popietį 
Petras su tėvais išsiruošė pas 
Kiedulius Katrytė su motina 
fcriūsėsi pirkieje ir, kai pama 
tė svečius, puolėsi jų priimti, 
bet tėvas, smalinęs pypkę 
prie krosnies, taip ir pasiliko 
besėdįs, paniuręs ir piktas,

— Tai ką, kaimyne, vis dar 
neatlyžti? — prakalbino jį se 

nis Balsys, arčiau prisislin 
kęs, kai tuo tarpu moterys ir 
Petras pradėję šneką nuo dar 
bų ir šių metų derliaus

Kedulis, paleidęs kelis dū 
mus, trumpai suniurnėję, ne
paleisdamas iš dantų pypkės:

— O kam aš čia reikalin
gas? Be manęs piišliavotės. 
be manęs susitarėte, be ma
nęs ir vestuves keikit. Paso 
gos neduosiu. Man durstinių 
žentas, tau lopinių marti.

Veltui Balsys stengėsi pa
lenkti būsimą sūnaus uošvį 
mesti tuos piktumus. Kedulis 
į jokias kalbas nesileido, sė
dėjo susikūprinęs ir iš pabil- 
dų piktu žvilgsniu varstė dūk 
terį ir būsimą žentą. Katrė 
su motina degė gėda dėl to
kio tėvo užsispyrimo.

Pagaliau Petras neiškentė. 
Lyg kreipdamasis į Katrę, aiš 
kiu balsu jis prabilo tokiais 
tėvui skirtais žodžiais

— 01 Katryte, matau, kad 
aš esu nemielas tavo tėve
liui. Kuo aš jį užrūstinau, ką 

aš jam blogo padariau, kad 
jis nenori tavęs išleisti už 
manęs? Teisybė, aš neturiu 
nei valakų, nei jaučių, nei jau 
čių, nei žirgų, nei kaimenių, 
bet aš turiu stiprias rankas, 
ir bado bu su manim nekęsi. 
Aš turiu tavo'meilę, o tu ma
no, ir niekas mudviejų neper 
skirs Ar taip aš kalbu, Ka
tryte?

— Taip, Petreli! — rydama 
ašaras, pritarė Katrė. — Mu
dviejų niekas neperskirs. Bet 
ar laimingi mudu būsime be 
tėvelių palaiminimo?

— Tėvai, ar tu širdies ne
turi?! — užsipuolė motina — 
Ar tu Dievo nebijad, jei keti
ni išleisti vaiką be tėviško pa 
laiminimo? Ar tu ir apie smer 
tį užmiršai, tu beširdi? Atsi
mink, ką kunigas šnekėjo.

Kedulis sunkiai atsiduso ir 
pasisuko į sėdinčius ant suolo.

— Palaiminsiu, — tarė ki
mia balsu. — Prieš šliūbą pa 
laiminsiu. Kunigas taip sakė.,,

Jis išsitraukė skiltuvą, tit

nagą, pinties skiautelę ir ėmė 
skiltis ugnies užgesusiai pyp 
kei. Kaitriai sužaižaravo ki. 
birkštys pirkios prietemoje- 
Pintis ėmė smilkti. Senis pūs 
telėjo kelis teartus ir papsė
damas nagu prispaudėją prie 
tabokos.

— Žinokitės! — suniurnėjo. 
— Kaip pasiklosit, taip išsi
miegosit. Durstinių žentas, lo 
pinių marti...

Nelinksmi išėjo Balsiai iš 
Kedulių kiemo. Buvo aišku, 
kad Katrės tėvas laikosi sa
vo, o dukteriai leidžia eiti už 
Petro tik kunigo Mackevi
čiaus spiriamas. Gera todėl, 
kad nesipriešina. Bent nebus 
tos gėdos ir žmonių šnekų 
kad Katrė Kedulytė ištekėjo 
be tėvo palaiminimo.

. . (Bus Daugiau)
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1966 Metai
PETRAS PAKALNIS

Žiūrint į praėjusius metus, reikia pasidžiaugti, kad jie 
buvo gana ramūs. Tiesa, jie matė Vietnamo karą matė ke 
lėtą revoliucijų ir gamtos nelaimių, bet nepasižymėjo nau- 
jais, pasaulį sukrečiančiais įvykiais.

Įdomiausieji ir reikšmingiausi e ji praėjusių metų faktai 
bus bene du: lėtas, bet aiškiai pastebimas komunizmo atos 
lugis ir didėjantis tautų bendradarbiavimas. Stebint, kas vy
ko Azijoje, Afrikoje, Europoje ir Amerikoje, negalima teigti, 
kad komunizmas būtų padaręs bent mažiausią pažangą At 
virkščiai visuose tuose kraštuose jis žengė atgal. Iš kitos 
pusės, didėjant komunizmo skilimui ir smukimui, kartu didė 
jo laisvųjų tautų noras bendradarbiauti ir bendrai spręsti ki
ančias problemas.

SMOGIS INDONEZIJOJE

Didžiausią smūgį komuniz
mas gavo Azijoje, Indonezi
jos respublikoje 1966 metų 
balandžio mėnesį, Indonezijos 
komunistai mėgino sukelti re 
voliuc-iją ir paimti valdžią į 
savo rankas. Nužudę 6 gene
rolus, jie pradėjo užimti stra 
teginęs vietas ir tikėjosi lai
mėti. Tačiau du sumanūs ge
nerolai subūrė tvirtus kariuo
menės dalinius ir nūs op no 
revoliucijos ugnį. Indonezijos 
patrijotai, kuriems komuniz
mas buvo įgrisęs iki gyvo 
kaulo, per 6 mėnesius sunai
kino 400 000 bolševikų ir su
triuškino Indonezijos komu
nistų partiją. Žinoma, niekas 
nenori pateisinti tokios žiau
rios savisaugos priemomės, 
bet negalima teigti, kad ko
munistai būtų pasielgę kMaip. 
Kaip ten bebūtų, komunistų 
partija buvo nušluota nuo že 
mės paviršiaus ir niekas jos 
aeapgailestauja.

(pabaiga iš 2 pusi.)

įvairiais aktais, kur šalia lie
tuviškų organizacijų pasiro
dė ir visa eilė prie parapijos 
veikiančių argentiniečių gru 
pės.

URUGVAJUJE «Aido» cho 
rui suėjo 15 metų. Ta proga, 
spalio 23 d. Lietuvių Kultū 
ros Draugijos salėje įvyko 
choro koncertas. Koncerto ati 
daryme p Gvidas Mačanskas 
nušvietė choro 15 kos metų 
darbo eigą Pirmoje koncerto 
pusėje duota linksmų daioų 
pynė, gi antroje pasirodė so
listai, kurių tarpe pasirodė Ir 
Montevideo operos daininin
kai—solistai. Tarp sveikinusių 
Šia reikšminga proga buvo ir 
pirmasis Urugvajaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. J,

. SMŪGIS AFRIKOJE

Antrą smūgį komunizmas 
gavo Afrikoje. Energingas Gha 
nos diktatorius, Dr. Nkrumah 
šf imininkavo savo krašte tar
si toji valstybė buvusi jo nuo
savybė. Jis nesigailėjo pinigų 
skleisti taip vadinamą «Azi* 
jos socializmą», kuris buvo 
jo paties fantazijos padarai 
ir privedė Ghaoą beveik prie 
ekonominio bankroto. Nkru
mah, žinoma, nebuvo komu
nistas. bet pamėgdžiodamas 
Staliną intrigavo visur, kur 
tik galėjo. Už jo nugaros sto
vėjo Kinijos komunistai Kai 
Nkrumah išvyko aplankyti Ki 
niją, Ghanos karininkai snė- 
mė jo ministerins ir sudarė 
naują vyriausybę. Toj vypiau 
sybė nenori turėti nieko ben
dro su komunistais kurie 
anksčiau mėgino užvaldyti 
Kongą, Urundi ir Zanzibaro 
salą, iš visur jie buvo išpna- 
šyti ir visurjaikomi imperializ

Bružikas S. J Koncerto užbai 
ga buvo stipriai pabrėžtą vy 
rų ehoro ir mišraus choro su 
jaunimo orkestro pasirodymu. 
Šis orkestras vėliau grojo ir 
šokiams Montevideo lietuviai 
jaučia didelę padėką choro 
dirigentui muz. Vyt. Doreliui 
ir pianistei Teresei Drobniews 
ki, kurie kartu su visais cho
ristais per tiek metų nepavar 
go sunkiame dainos meno 
keiyje.

RIMAS PAULIUKONIS, lie- 
tuvis jaunuolis ir moksliniu 
kas jau antru kartu lankosi 
Argentinoje su amerikiečių 
mokslininkų ekspedicija. Ri 
mas Pauliukonis jau spėjo bu 
sitikti su lietuvių jaunimu Ar 
gentinoje, ypač su tuo, kuris 
lankėsi Jaunimo Kongreso me 
tu Š. Amerikoje

MÚSU LIETUVA

Jauna lietuvaitė, pavasario žieduos. f/

mo afeto vais. Dabar Afrikos 
valstybės, apsivaliusios nuo 
komunizmo įtakos daugiau už 
siima savo reik.lais ir ma
žiau besikiša į kaimynų gyve 
nlmą.

ATOSLŪGIS EUROPOJE

Komunizmo atoslūgį pergy
veno ir Europos valstybės. 
Tai įrudo būdingas faktai 
kad komunistų spauda nukri
to nuo 2 milijonų iki 600 000 
egzempliorių Po nepavykusių 
Rusijos, Kinijos ir kitų komu 
atstu eksperimentų žmonės 
pradėjo kreipti dėmesį į nau 
jas idėjas, atnešusias gražių 
ekonominių ir politinių rezul 
tatų.

PROŠVAISTĖS

Įdomiausieji Europos įvykiai 
praėjusiais metais buvo du 
koalicinė Vokietijos vyriausy 
bė, sudaryta iš krikščionių de 
mokratų ir socialistų, ir nau
joji Ispanijos konstitucija Abu 
tie įvykiai turi vieną bendrą 
bruožą: artimesnį ir nuošir
desnį priešingų elementų ben 
dradarbiaMimą;

VOKIETIJOJE

Nepaisant, kad Vokietija y- 
ra socializmo gimtinė, per 
paskutiniuosius 100 metų so
cialistai valdė Vokietiją tik 4 
metus. Bet kai jie atsikratė 
marksizmu ir priėmė krikš
čionišką programą, jų skai
čius pradėjo augti. Praėjusių 
metų pabaigoje naujasis Vo
kietijos kancleris, K. G. Kie 
singer, padarė iš to išvadų ir 
pakvietė juos į vyriausybę. 
Dabar Vokietiją turi tvirtą 
valdžią, gerai išbalansuotą 
tarp kairės ir deginės. Nauja 
sis kancleris, persiėmęs nau
ja bendradarbiavimo dvasia, 
pareiškė norįs artimesnių ir 
glaudesnių santykių su visais 
kaimynais, ypač su rytais, ku 
rie iki šiol Vokietijai nebuvo 
draugiški.

ISPANIJOJE

Naujoji Ispanijos konstituci 
ja gražiai derina konservaty 
vinius ir pažangius elemen 
tus. Ji duoda daugiau laisvės 
darbininkams, kobfesijoros ir 
srovėms, pabrėžiančioms de 
mokratinę valstybės santvar 
ką. Ispanija pasiliks konstitu 

elnė monarchija, bet jau rem 
sis nebe falangistais, senojo 
režimo šalininKais bet pla 
tesnėmis masėmis. Reikia ti 
kėtis, kad bent> už keietos 
metų Ispanijai atsivers durys 
į bendrąją Europos rinką ku 
rią ji gali praturtinti Europa 
ir politiniu, ir ekonominiu at 
žvikiu kasmet darosi vieniu 
gesnė, o naujoji karta jau 
kalba apie Europos federaci
ją arba apie Jungtines Euro
pos Valstybes, pa ašias į Ame 
riką. Naujoji bendradarbiavi 
mo dvasia ją taip persunkė» 
kad seni konfesijų, kalbos ar 
istorijos rubežiai pasidarė ne 
prasmingi. Bet gen. de Gaul
le idealas sujungti visą Euro
pą iki Uralo kalnų yra dar 
nepribrendęs, nors reikia pa
sidžiaugti polinkiu į vienybę 
ir bendradarbiavimą, kuris vi
siems bus naudingas.

PIETŲ AMERIKOJE

Toji bendradarbiavimo dva
sia reiškiasi ir Pietų Ameriko 
je. Praėjusiais metais bendro 
mis kelių valstybių pastango
mis buvo nugalėta Domininko 
nų respublikos krizė, Nors 
pradžioje kai kam JAV inter 
vencija nepatiko, bet paskui 
pasirodė, kad ji buvo tikrai 
naudinga. Būsimasis Ameri 
kos prezidentų pasitarimas, 
panašus į praėjusių metų Ma- 
nilos konferencija, gal nusta
tys dar aiškesnes politines ir 
ekonomines gaires. Bet vie
nas dalykas jau dabar visiems 
aiškus; Pietų Amerikai reikia 
nuodugnių reformų, pravestų 
krikščioniškoje dvasioje. Ar 
šiaip, ar taip ginkluotas ko
munizmo nuslopinimas ar pa 
šalinimas neišriš socialinių P. 
Amerikos klausimų ir kol dar 
bininkai ir mažažemiai bus 
alkani, nuskurę ir be žmoniš 
kos pastogės, tol jie dairysis 
į ekstremistus, kurie jiems vis 
ką pažada. P, Amerikos dar 
bininkai yra nusivylę ne tik 
demagogais ir kapitalistais, 
bet ir Bažnyčios atstovais, ku 
rie, gerai pažindami socialinį 
Bažnyčios mokslą, ilgai tylė 
jo ir neprotestavo prieš nely 
gų turto padalinimą. Tačiau 
jaunoji kunigų ir vyskupų kar 
ta, vykdydama Visuotino Baž 
n>čios Susirinkimo nutarimus 
vis daugiau imasi sociakuio 
apaštalavimo ir skelbia Kris

1967 m. sausio 12 d

taus mokslą ne tik žodžiu 
bet ir darbais. Jiems šviečia 
gražūs Alcide de Gasperi. Kon 
rado Adenauerio, John F. 
Kennedy ir Eduardo Frei pa 
vyzdžiai, kurie atviromis aki
mis žiūrėjo į painius šių die
nų politinius ir ekonominius 
klausimus ir turėjo drąsos 
spręsti juos krikščioniškoje 
dvasioje.

PRAĖJO ŠVENTĖS

Praėjo šventės Žmonės pa 
baliaVojo, paūžė, dienas kitam 
viso geriausio palinkėjo i a- 
bar nuvargę po nedarbo die
nų žiūrime į ateitį, j NAUJUO 
SIUS METUS.

Jeigu ir praeitais metais 
daug gražių minčių ir planų 
niekais nuėjo, niekas nekliu- 
do daryti naujų pasiryžimą. 
Iš kitos pusės lietuvių aplin
kos pasauly buvo ir gražiu 
atliktų darbų kaip Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas

Privačiai pavieniui žmogus 
dažnai negali daug ko nuveik 
tį, Sakau pavieniui nes susi
dėjus reikalai kitaip stovi. Nė 
ra abejonės kad mūsų veikė 
jų mintyse, bręsta segantiems 
mecums daug gražių minčių. 
Menininkai tikisi mene pasi 
rodyti spauda žaca įvesti pa 
gerinimų eilę veikėjai lauKia 
vaidybų rinkimų, naujų paža
dų realizavimų.

Ko reik a laukti iš pavėnių 
asmenų šiais naujais metais?

Geros valios ir pasitikėji
mo Daug planų nebus galima 
įvykdyti, jei visuomenė uždą 
rys savo širdis. Žmogaus ge
ra valia, lyg baltos knygos 
puslapis Ten galima daug ko 
prirašyti.

Pradedant siuos Naujus Me 
tus neužverkim savo pagal 
bos ir geras valios durų 
tiems, kurie Kreipsis į mus 

prašydami pagalbos reika
lingiems.

paramos jaunimo veikiai, 
uuosoumo lietuviškiems rei 

kalama.
Tebūna šie Naujieji Metai 

naujų minčių ir gerų norų 
pilni ir lietuvišku duosnumu 
paremti.

A. D. P.

KO NORI P. L. 
BENDRUOMENĖ?

Vi®ų pirma pasakykime, ko 
ji nenori. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė nesistengia’pa 
versti lietuvius nedėkingais 
gyvenamojo krašto parazitais 
Ji nenori, kad lietuvis kuria 
me krašte jis begyventų, ne 
sisielotų to krašto gerove, ne 
gerbtų jo papročių, jo negin 
tų, neįneštų jam savo darbo, 
kūrybos duoklę. Ne. to neno 
ri. Priešingai, Kur lietuvis gy 
vena, ten jis turi būti lojalus> 
tą kramtą mylįs, jąm pašiau 
koti sugebąs pilietis, Tik ta 
da jis gali reikalauti kad tas 
kraštas taip pat pagerbtų ir 
jo teisę bū i geru lietuviu. 
Tat Bendruomenė nenori pa
daryti lietuvio blogu nepatiki 
mu gyvenamo krašto piliečiu.

O KO JI NORI?
«Akyvaizdoje to, kad Lietu

Opabaiga 5 pusi)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Pats Jaunimas įkūrė

Mokykla

Iki šiol mokyklas išeivijo
je kūrė tik kunigai ir retkar
čiais patys žmonės, bet tik su 
augusieji. Praėjusių metų ru
denį betgi, atsitiko visai nau
jas dalykas Lietuvių kalbės 
mokyklą Elizabeth, N J. mies 
te, parapijos patalpose, įkū
rė lietuviškasis jaunimas, ar 
dar pats tebelankąs aukštuo
sius mokslus, ar Jau baigęs. 
Štai jų pavardės:

Prasmingas Jaunimo Pareiškimas
Lietuvių Religinio Kongreso metu, lietuvių jaunimas ir 

jų vadai savo posėdyje labai giliai svarstė pagrindinę šimpa 
ziumo temą; «Jaunimas ir religija mūsų laikų priešreliginėje 
įtampoje». Jaunas studentas Vyt. Radzivanas savo referatu 
trumpai, bet giliai dėstė savo temą religingo jaunimo įtaką 
į liberalinį jaunimą. Kalbėtojas iškėlė pačius svarbiausius 
jaunimo uždavinius — gerai pasirengti laikytis santūrumo 
ir būti budriam Jo žodis taikė ypatingai į ateitiniakišką jau 
nimą ir Lietuvos Vyčius, kad dabar laikas būti religijos 
apaštalais. Nuoširdžiai ragino jaunimą gilintis j religines tie 
sas, ypač susirinkimuose, studijų dienose skaityba, kad ga
lėtų daryti įtakos i liberalinį jaunimą Jaunasis kalbėtojas 
siūlė užkirsti kelią šūkiui: «Dievas yra miręs».

Jo puikus referatas davė progos jaunimui ir vyresnie
siems jų draugams geros medžiagos diskusijoms.' Sąryšyje 
su tuo buvo priimtas čia duodamas labai svarbus lietuvių 
jaunimo pare škimas. Šis nuoširdus, draugiškas lietuvių jau
nimo žodis taikomas sau ir broliams ir sesutėms pavergtoje 
Lietuvoje. Tai galėtų būti lietuvių jaunimo šūkis veikti ir 
aukotis pagal čia numatytą planą. Per Vatikano radiją šis 
broliškas žodis lietuvių jaunimui bus kartojamas ir kartoja 
mas, kaip gilios lietuviškos meilės balsas.

Tikime kad šis pareiškimas nebus pamirštas, bet tiks
lingai ir planingai vykdomas mūsų jaunimo visam pasaulyje.

Lietuvių Religinio Kongreso Jaunimo Sekcija.

Pareiškimas
Lietuvių jaunimas savo posėdyje Lietuvių Religiniam 

Kongrese, J9fc»6.— Pasaulio Lietuvių Jaunimo. Metai-, rugsė 
jo mėnesio 5 d eoą, Washingtone, District of Columbia, ap 
svarstęs referatą «Jaunimas ir religija mūsų laikų priešre 
liginėje įtampoje», vieningai skelbia šį pareiškimą:

Mes, lietuvių jaunimas, sąmoningai tikime Dievą, Kristų 
ir Jo Bažnyčią. Mūsų tikėjimas ir religinis gyvenimas yra 
mūsų pačių giliu įsitikinimu ir laisvu apsisprendimu priimtas 
kaip esminė ir ir prasmingoji mūsų gyvenimo ir veikimo da 
lis Mes savo tikėjimu lidžiuojamės ir stengiamės juo gy 
venti. Mes laikomės Kristaus ir Jo Bažnyčios paskelbtų do 
ros dėsnių savo asmeniškame, viešajame ir visuomeniniame 
gyvenimet Mylėdami savo artimą Kristaus meile, mes gerbia
me visų įsitikinimų, visų tautų, rasių ir visų religijų žmo 
nes Svarbiausia vertindami žmogaus asmenybę, mes visuo 
met rūpinamės, kad kuo daugiau žmonių būtų Kristaus sekė
jais savo gyvenime ir savo veiktae.

BROLIAI IR SESERYS P-.VERGTOJE LIETUVOJE,

Mes suprantame ir su nepaprasta rimtimi atjaučiame jū 
sų gyvenimo sąlygas ir jūsų patiriamus sunkumus savo tikė 
jimą išpažįstant. Mes jus ypatingai mylime ir džiaugiamės 
mės, kad jūs neprarandate sąžinės balso garbinti, išpažinti 
pažinti ir mylėti savo Kūrėją ir Atpirkėją Dievą Jei jūs ir 
negalite tikėjim » laisvai pasirinkti bei praktikuoti, viduj jūs 
tikėjimą išlaikote laukdami dienos, kad«a. laisvai gyvendami 
galėsite šį pažinimą stiprinti ir atvirai išreikšti. Mūsų drau
giškas linkėjimas, kad toji diena greitai ateitų yra svarbiau
sias laisvėje gyvenančių lietuvių žodis jums. Mes norime, 
kad jūsų sąžinės laisvė būtų skubiai pripažinta, kaip kad ją 
turime mes ir milijonai laisvų žmoniųs

Pavergėjų atskirti jūs ir mes netapkime priešais, bet vi
sada jauskimės vienos lietuviškos tautos nariais. Kai mes iš 
girstame jūsų balsą, mes stengiamės jį suprasti ir jei galime 
jums padėti. Kai jūs girdite mus, būkite tos pačios minties, 
nes yra tik viena tiesa, vienas Dievas ir vienas amžinas gy 
veaimas. Mėginkite savo gyvenime atskirti tiesą nuo melo 
teisybę nuo apgaulės, tikrą mokslą nuo visa iškreipiančios 
propagandos.

19o7 m. sau sic 12 d

Evelina Brazinskienė (mo 
kyklos vedėja), kun, J. Pra-

ŽADĖJAU
KOSTAS ČINČIKAS

Lietuva, mano šventas krašte!
Žinau. labiausia nusidėjau,

• Kad negalėjau Tau parnešti, 
Ką jaunas būdamas žadėjau...

Žadėjau tūkstančius gerybių — 
Tikrai — neliko pažadais — 
Mes laisvę nupirktą gyvybėm 
Dar kartą pirksime kraujais.

Sakiau — pečiais duris išversim. 
Kur Tavo laimę uždarytų..
Gana jau traukti jungą veršiais, 
Kai aušta, aušta laisvės rytas!

gulbiekas Audronė Bartytė. 
Algirdas Bražinskas. Aldona 
Cekienė. Rita Graudšytė, Kr s 
tina Juškaitė, Natalija Kiati- 
šienė, Algis Šaulys. Danguolė 
Vizgirdienė ir Jūratė Vėbly- 
tė. Mokykla jau turi 70 moki 
nių ir 11 mokytojų, kurie kas 
šeštadienį, išsižadėdami savo 
malonaus poilsio, pasišvenčia 
lietuviams įkvėpti savo kal
bos ir tėvynės meilės

Mokykloje dėstoma: lietu
vių kalba, Lietuvos pažini
mas, lietuviška aplinka s Lietu 
vos istorija ir geografija, lie
tuvių dainos ir šokiai.

Mokyklos išlaidoms padeng
Šakas ten ąžuolų palaužė
Atūžę vėtros iš rytų ..
Ugnies, ugnies ant švento laužo, 
Kadgaukuruos neužgestų!

ti tėvai apsidėjo mokesčiu. 
Už vieną vaiką įš šeimos mo 
ka i dolerius mėnesiui, už 
antrą ir kitus po 2 dolerius 
mėnesiui Yra negalinčių nie

ko mokėti; Tuos paliuosue 
ja nuo mokesčio ir sten
giasi lėšų surasti rengdami 
vakarus, turtingesnieji pa
aukodami daugiau ir t.t

Šitas jaunimo atliktas dar 
bas Š. Amerikoje yra gra 
žus pavyzdys ir Brazilijos, 
ypač S. Paulo jaunimui. Ar 
atsiras tokių pasišventėlių, 
ne naujai mokyklai organ 

bet nors jau suor
ganizuotose mokytojauti ir 
jas palaikyti?

Laisvos Lietuvos, linksmas jaunimas.

AUKSO MINTYS

— Kas svajonių deivei 
paduoda ranką, to neikia 
mas darbas gauna bereika 
lingu atostogų.

Mes, laisvajame pasaulyje ryžt mės vykdyti maldos, au 
kos ir veikimo planą

]. Save krikščioniškai ugdyti ir krikščioniškoje moralė 
Įėję užgrūdinti

•A Pažinti visus, įvairiai galvojančius lietuvius ir dary
ti savo geru pavyzdžiu jiems įtakos.

3. Stengtis visais būdais padėti pavergtos Lietuvos jau
nimui religiniuose reikaluose.

4. Aktyviai, noriai ir darbingai jungtis į bendras visų 
lietuvių pastangas už Lietuvos ir Bažnyčios laisvę.

5. Būti uoliais lietuvių parapijų parapijiečiais ir veik 
liais lietuvių bendruomenės nariais.

6 Tuoj pat pradėti platinti labai svarbią informacinę 
knygą «The War Against God in Lithuania» ir visais būdais 
iniormuoti laisvą pasaulį apie Lietuvos pavergimą.

— Žmonės meluoja matyda 
mr tatne bent kokį tikslą.

— Kas sugeba su visais vie 
nodai maloniai apsieiti — už
kariauja visų simpatijas.

— Nepralobsta užgrobę sve 
timus turtus, nes neįvertina 
jų uždirbimo kainos ir todėl 
lengvai juos išeikvoja,

— Tas geras draugas, kurs 
padeda visur kaip ir pats sau.

— Daugiausia pavydi kitam 
to ko patys negali pasiekti.

— Tas nublaškys tamsins 
gyvenimo šešėlius, kas eida
mas per jį skleis tiesos spin 
dulius.

— Tas talentas kasa sau ka 
pą, kuris neauklėj®. valios.

— Tiek draugija turi pasto 
vumo garantijos, kiek pasto
vi nariuose idėjos dvasia.
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1967 m. sausio 12 d. MŪSŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

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

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate, 
lionis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

♦♦♦♦♦•♦♦♦e***************

pust 5 
~—- — - ———

TĖVAI JĖZUITAI; Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92-2263,

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirminiakas p. 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3693, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

(pabaiga iš 3 pusi.)

voje atėjūnų žudomi ne tik 
lietuviai,.bet ir pati lietuvy, 
bė, o išeivijoje lietuvius tirp 
do gyvenimas, ir lietuvybę ne 
retai naikina patys lietuviai, 
tai Bendruomenė siekia:

а. Kad jau grynai biologiš 
kai išsilaikytų visi lietuviai, 
šiokiu ar tokiu būdu atitrūkę 
£00 savo tėvynės, ir kad veiks 
oiingai būtų išlaikyta jų lietu 
vybė. O ten, kur pastebimas 
nu taut imas, kad.būtų imamasi 
priemonių jam sustabdyti ir 
šutaustantiems lietuviams su 
grąžinti į gyvąsias gretas.

б. Bendruomenė buria lietu 
vius šiapus geležinės uždan
gos jsipareigoti būti mūsų tau 
tinių lobių saugotojais ir lie
tuviškos kultūros kūrėjais, 
kad žengtumėm su vakarų pa 
šauliu ir veikliai dalyvautu- 
mėm jo pažangoje bei laimė 
jimuose.

c. Visais galimais būdais 
kaupti mokslo ir kultūros ver 
tybes ir jas parsinešti j aiva 
duotąją Lietuvą.

d. Sujungti visus laisvėje 
esančius lietuvius į darnią ir 
veiklią didžiąją tautos kovą 

'už Lietuvos laisvę,
Kokiomis praktiškomis prie 

monėmis Bendruomenė to šie 
kia savo veikloje. Apie tai 
kitą kartą,

J K.

BIAIVININKO ASILAS

Kalbėdamas apie blaivybę, 
paskaitininkas nurodo tokį pa 
vyzdį:

— Įsivaizduokite, kad kie
me stovi dvi statinės, viena 
su vandeniu, kita su alum. 
Prieina prie jų ištroškęs asi
las. Iš kurios jis gers?

— Iš pirmosios, — pasigirs 
ta klausytojo balsas.

— Visiškai teisingai. Kodėl?
= Dėlto, kad jis asilas!

PAKVIETIMAS

Susirikęs pažįstamą, garsu 
sis mokslininkas EŪnšteinas 
sako jam

— Užeikite rytoj pas mane 
papietauti Bus profesorius 
Smitsonas.

— Bet juk aš ir esu profe
sorius Smitsonas.

— Tai nieko, nepakenks, 
ateikite ir jūs ..

AKINIAI ATSAKINGI

Susitiko du medžiotojai:
— Ką aš matau! Tu jau me 

džioji briedžiusi Kiek prisime 
nu, anksčiau tu tik zuikius 
medžiodavai. Ar seniai prade 
jai briedžius šaudyti?

— Nuo t-o laiko, kai pame 
čiau akinius

ATOSTOGŲ ORAS

Susitikę draugai dalijasi įs
pūdžiais. Vienas jų sako:

KIRPIMO IR* SIUVIMO MOKYKLA

J© IT IJA”
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 -------

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, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

— Mėnesį atostogavau.
— O koks buvo oras?
— Puikus. Tik dugkartus li

jo. Pirmą kartą lijo dešimt 
dieną. O antrą kartą lijo dvi 
dešimt dienų.

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienj 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba ♦
atskirai susitarus dėl laiko( 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai?
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai,, 
Moinho Velho 11 vai.;
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

'Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas ; 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMACZ CARRIER! „„
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKima į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua* Dino Bueno, 795 a 835
Telefones:t |51-401& e 51-2223

___  Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

."^ĮP**JAP»* '.»»!!! ■« ' i;—;2'I H
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DÉ MBSIO l

Po J. Eksc. vyskupo Brizgio mišių Mookoje sau 
šio 22 dieną 17 valandą, rengiama kukli arbatėlė 
mūsų gerbiamam Ganytojui pagerbti Bus progos 
žmonėms su juo pasikalbėti ir pamatyti jo atveža 
mą filmą.
Kas manote toje arbatėlėje dalyvauti. malonėkite 
tuojau pranešti Tėvams Jėzuitams. Galima telefo 
nuoti 92—2263.

V.Zelina
Šv Juozapo Vyrų Brolijos 

susirinkimas praėjo gražioje 
pakilioje nuotaikoje. Pirminiu 
kas J. Matelionis tarė padė
kos ir sveikinimų bei linkėji 
mų žodį nariams:

Broliai, sveikinu jus visus 
su šiais Naujais 1967 Metais. 
Linkiu visiems brangios svei
katos ir Aukščiausio palai, 
mos. Tegu šie 1967 metai ne 
ša mums dar daugiau drąsos 
bei energijos atliktijvisus mu
sų pramatytus darbus.

Iki šiol, ačiū Dievui, Vyrų 
Bnolija laikėsi gerai. Susiklau 
sėme ir atlikome ne vieną 
dtasbą gana tvarkingai. Tat lai 
kykimės tos vienybės toliau 
dar nuoširdžiau, pamiršdami 
vieną kitą nesusipratimą, ku
rie uraugijų veikloje niekur 
ir niekada nėra visai išvan 
giami, Dievas mus laimins!

VYKSTANČIŲ KONGRESAN 
SUSIRINKIMAS

Šaukiamas ateinantį pirma 
dienj, sausio 16 d. 20 vai. Vi. 
la Zelinoje Čia bus aptarti 
visi kelionę liečiantieji reika 
lai Iš Argentinos pranešė, kad 
vizos bus visiems duotos. Vi 
zų gavimo reikalu rūpinasi 
Tėvai Marijonai.

Urugvajaus vyriausybė irgi 
tokius pat reikalavimus stato 
kaip ir Argentina Vizų gavi 
mą paskubinti telegrama yra 
paprašyta uietuvos Pasiunti 
nybė Urugvajuje. Urugvajaus 
konsularinės įstaigos vizų da 
vimą yra sulaikiusios ligi iš 
siaišfains su centralize vyriau 
sybe, net priėmustems Brazį 
lijos pHietybę. Tikimasi, kad 
iki ateinančio pirmadienio vi 
si neaiškumai bus paaiškėję

Nedelskite dokumentų su 
vaikymu Primename, kad lie 
tuvės ištekėjusios už Brazili 
jos piliečių arba kurių vyrai 
yra priėmę Brazilijos piliety 
bę, turi teisę gauti brazilišką 
pasą kuris palengvina vizų ga

.Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo. PRANEŠIMAS

vimą, Bet kokiems neaišku
mams išsiaiSkinti prašoma 
kreiptis į Prel. P. Ragažinską.

Sausio mėn. 13 d. sueina 
vieneri metai nuo staigios ad. 
vokato Vito Ausenkos mirties, 
Velionies šeima praneša, kad 
metinės mišios—egzekvijos 
bus atnašaujamos šį penkta 
dienį 19 30 vai. Vila Zelinoj. 
Velionies draugai bei priete- 
liai yra kviečiami atvykti į 
šv. mišias.

J. B vysk. Vincentas Briz- 
gys atvykdamas į S. Paulo at 
veš Šiluvos koplyčios Vašing
tone pašveatinimo iškilmių fil 
mą, kurią visi turės pro 
gos pamatyti 21 d sausio 
valtare Vila Zelinoj. Daugiau 
iniormacijų bus sekančiam 
<ML > numeryje.

SUSIRGO

Žurnalistas St. Vancevičius 
staiga susirgo ir dėl to jo 
planai ir užsimojimai laiki
nai suspenduoti. Jis 'nebeats 
tovauja nė «Mūsų Lietu
vai,. Linkime jam greitai 
pasveikti.

MIRĖ

Staiga mirė, gavęs šir 
dies smūgį Petras Ivauaus 
kas, gyvenęs Mokoje Pa
liko nuliūdime eavo žmoną 
ir 3 brolius Palaidotas IV 
Parados kapinėse Septintos 
dienos Mišios bus S. Ra 
fael bažnyčioje sausio 13 
d 19 30 vai. Gili uėuojau 
ta giminėms.

J Giedrys, S J. išvykęs 
į Urugvajų iki vasario pra 
džios. Jis tenai organizuo
ja priėmimą ir nakvynes 
vykstantiems į Kongresą lie 
tuviams iš Brazilijos.

Šiomis dienomis išėjo pen 
sijon Klemensąs Bagdonas. 
Jis ištarnavo miesto tram
vajų (bondės) konduktorium 
31 metus. Ta pačia linija 
Rubino de Oliveira 51, išva 
žinėjo 25 metus

— Kaip sekėsi, paklau
siau? Ar nesuvažinėjai nė 
vieno žmogaus?

— Ačiū Dievui, ne. Nei 
suvažinėjau, nei sužeidžiau.

— O ar daug žmonių 
pavažinėjote per dieną?

— Mažiausiai 1.000 Ne re 
tai ir porą tūkstančių

- Išeitų, jog per 31 me 
tus būsite pavėžinęs bent 

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adiltos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário.- Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Resideneia RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92 399

Atende se com hora marcada 
Horário • das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12

DR JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63*3552

horaš

15 milijonų žmonių?
— Tai jau, nors tiek.
Mielasis mūsų pensininkas 

Klemas gerai atrodo, links 
mas ir patenkintas, kad ne 
bereiks baladotis po mies
tą ir galės daryti, ką tik 
norės.

Linkime gero poilsio ir 
naudingo užsiėmimo 1

Rep,

IV PAL Kongresas prasi
dės vasario mėn 2 d. ir 
tęsis iki vasario 5 d.

Misijonierius J: Bružikas 
rengiasi vykti į Kongresą 
per Paragvajų ir pasiliks Ar 
gentinoj ilgesniam laikui, nes 
yra užkviestas pravesti keli© 
se vietose misijas.

Atvyksta J. E vysk. V Briz 
gys sausio 21 d. ir pabus čia 
savaitę laiko t- ausio 22 atlai 
kys V. Zelinoj sumą 11 vai 
ir Mokoj 17 vai. Prašome gau 
šiai dalyvauti pamaldose, Sau 
šio 28 d. vyskupas išvyks i 
Urugvajų ir tenai laikys pa 
maldas Paskui tęs kelionę

f

f

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 150

iki Buenos Aires, kur daly- 
vaus Lietuvių Kongrese.

«M. L.» PRENUMERATĄ 
SUMOKĖJO

Po 10.000 or : Liudas Ralie 
kas, Jonas Paukštys, V, P. 
Sau ytis, J Lisauskas, A. Gu 
davičienė. M. Mazurkevičienė 
D. Lianaus Jonas Siliekas.

H. Valavičius 15.000 cr., Je 
va Ražanauskas 6 000 cr., P. 
Čepas 7.000 cr , Ona Paragis, 
Kostas Merkys, K. Maciulevi 
čius po 5 000 cr.

Jėzuitas Vincas Pupinis, gy 
venantis Ipirangoj, rusams 
skirtoj misijų stoty, rengiasi 
vykti į Rio de Janeiro ir te 
nai atlaikys lietuviams pama 
das pirmąjį vasario sekmatūe 
nj 9 30 vai. Jis nori ousipažin 
ti su lietuviais ir prašo gau 
šiai dalyvauti pamaldose.

Šv. Juozapo bažnyčia gra
žėju. Jau iš tolo matosi gra 
žiai šviečiantis bažnyčios 
bokštas Vila Zelinoj, Kai bus 
visi darbai baigti, tikimės, 
kad Šv Juozapo lietuvių baž 
nyčia bus pasigrožėjimo ob
jektas pravažiuojantiems, o 
lietuviams ir visiems, kurie 
prisidėjo prie bažnyčios re
monto, pasididžiavimas.

(pabaiga iš 1 pusi) 

darbininkija prieš Kinijos ti
roną Mao Tse-tung, kuris, pa 
sirodo, dar žiauresnis negu 
Rusijos Stalinas. Bet ar pasi
seks nuversti jo valdžią? Ar 
neįvyks kaip Vengrijoj. Žino
ma, įvyks, jei Amerika, Euro 
pa ir kitos šalys sukilėliams 
nepadės

600 000 PASIRUOŠĘ I KOVĄ

Chang Kai ehek nacionali
nės Kinijos vadas yra'-pasi
ruošęs su 600 tūkstančių armi 
ja šokti į pagalbą sukilėliams 
raudonojoj Kinijoj. Jis tikisi 
visuotinu liaudies ir kariuo
menės sukilimu Kinijoj. Jeigu 
taip būtų, tai Chang Kai-šek 
laimėtų. Priešingu atveju su 
600 tūkstančių, nors apgin
kluotos kariuomenės, prieš 
700 milijonų tautą — nė ne
pradėk.

DIDELĖ OPENZIVA AMERI
KOS PRIEŠ Š. VIETNAMĄ

i> SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.
f

v PETRAS V BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais).

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63 — 5723.
, T ___________________________

Pranešame visiems suinteresuotiems vykti į IV-J 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ, kuris įvyks 
1967 m. vasario mėnesio pradžioje Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, neatidėliojant kreiptis į mūsų įstaiga 
dėl reikalingų dokumentų paruošimo, Ypatingai turi pa 
siskubinti tie lietuviai, kurie nėra naturalizuoti. Suinte
resuotus priimame ir visas reikalingas informacijas su
teikiame nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai,g

Rua Libero^Badaró, 370, Loja, São Paulo,

Kai Kinijoj sukilimas, tai ir 
Amerika pasidarė drąsesnė 
atakuoti Šiaurės Vietnamą, ka 
dangi Kinija užsiėmusi savo 
vidaus kovomis, tai iš jos pu 
sės negrės pavojus siųsti pa 
galbą į Vietnamą Dėl to vyks 
ta didelis bombardavimas taip 
vadinamo raudonųjų «Geleži
nio Trikampio». Amerikiečiai 
išmėtė lapelius, kad civiliai 
gyventojai bėgtų į saugias 
vietas.
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