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Plačiajame Pasaulyje
PIRMAS TOKS SUSITIKIMAS

Pirmadienį sausio 30 Vati
kane Šv, Tėvąs priėmė spe
eiklioje audiencijoje Sovietų
Rusijos prezidentą Nikolai
Podgorny. Ta katalikų gaivos
susitikimą su viešai bedieviš
ka save laikančios komunis
tinės Rusijos galva žmenės
ir istorikai įvairiai vertins.
Vieni smerks, kiti girs Ir lie
tuvių visuomenininkų bei po
litikų nuomonės pasidalys.
Bet pažiūrėkime šaltai į tai
kas atsitiko, kas rūpi popie
žiui ir kas rūpi N. Podgorny.

Kas atsitiko
Sovietų prezidentas N Pod
gorny lankė Italiją. Ir tai at
sitiko pirmą kartą po caro
Mikalojaus 1 ap ilankymo Ita
lijoje popiežiaus Gregoriaus
XVI laikais. Prieš atvykda
mas Italijon sovietų prezkien
tas ištyrė, ar bus galima pa
simatyti su popiežium. Tat
tas pasimatymas įvyko ne po
piežiaus, o komunistinės vaks
tybės galvos iniciatyva.
Vatikane N Podgorny išbu
vo “i 30 valandos. Vjeną va
landą kalbėjosi su šv Tėvu,
pusantros valandos praleido
lankydamas Vatikano muzie
jus, Sikstino koplyčią ir Šv.
Petro baziliką,
Sa popiežium kalbėjo apie
Vietnamo karą ir apie religi
jos reikalus Sovietų Sąjungo
je Laikraščiai pranešė, kad
per tą pasimatymo valandą
daugiausiai kalbėjęs popie
žius.
Keletą dienų prieš Podgor
ny atvykstant, popiežius ture
jęs privatų ir niekur nepa
skelbtą pasitarimą su savo
kurijos kardinolais, ką ir kaip
kalbėtis su Sovietų preziden
tu. Jis iškėlęs tikėjimo reika
lūs komunistinėje valstybėje
ir jos užimtuose kraštuose
Tuo tarpu dar nežinoma, kaip
tas jų pasikalbėjimas praėjo
Prezidentas Podgorny buvo
priimtas su tokia pagarba ir
ceremonijomis, kurios teikia
mos visų valstybių galvoms,

Kas galėjo rūpėti Podgorny?
Bedieviškos valstybės gal
vai tikrai negalėjo rūpėti re
ligijos labas nė Katalikų Baž
nyčios reikalai. Komunistai,
matyti, turi savo ypatingų ap
skaičiavimų, jei prašo audien
cijos pas kone pusšimtį metų
dergiamą niekinamą Bažny
čios galvą. O ir dabar dar
jie nėra atsisakę kovos su re
ligiją ir nesislepia kad nori
ją sunaikinti. Tat ko jis nore
jo, eidamas pas popiežių? Iki
negausim tikresnių žinių ir
iki nepamatysim to apsilanky
mo geresnių vaisių, jei tokių
kada nors bus, turime teisę

NAUJASIS SÂO PAULO GUBI RNATOKIUS
ROBERTO ABREU SOD^É
Perėmė valdžią sausio 31 dieną.
Linkime jam geros kloties darbuojantis visų piliečių labui.

S. Paulyje buvo sustojęs
Jo Prakilnybė prelatas dak
taras Juozas Končius. Tas
vardas labai gerai žinomas
visiems paskutinio karo lietu
viams tremtiniams ir pabėgę
liams, o kas yra gyvas, tai
jį atsimena ir pirmojo Didžio
jo karo buvę nelaisviai ir pa
bėgėliai. Ir tada, o ypač da
bar jis išvystė gašlausią ir
plačiausią pašalpos veiklą,
kokios, išskyrus žydus, jokia
kita tautybė neturėjo, ir lie
tuviams pavydėjo,
Prelatas suorganizavo ir 20
metų vadovavo BALFui, jis
buvo vienas tarptautinės CA
RE šelpimo organizacijos di
rektorių; jis buvo ir tebėra
Amerikos Katalikų vyskupų
šalpos organizacijos KCWC
direktorijos narys Jis glau
džiai bendradarbiavo ir su fe
deraline JAV valdžia bei nuo
karo nukentėjusiems šelpti
valdžios organizacijomis UNRA bei 1RO Per visas tas or
ganizacijas išgavo lietuviams
pinigais ir maistu bei kitais
reikmenimis apie 10 milijonų
dolerių pašalpte.
Ta pašalpa naudojosi lietu
viai visuose \ akarų Europ s
kraštuose, šiek tiek i" Pietų
Amerikoje ir net Sibire.
Prelatui pasitraukus iš B L
Fo pirmininko posto, dėkinga
organizacija išrinko jį savo
garbės pirmininku.

ISTORIKAS RAŠYTOJAS
manyti, kad Sovietai tuo apsil'nkymu pasinaudos savo
propagandai Nori pasirodyti
visam pasauliui esą toleran
tai kad nesibijo nė su popie
žium kaloėtis, kad visur ir vi
si katalikai turi su komunis
tais tartas ir kunigai >r vys
kupai, jeigu jau net pats po
piežius juos priėmė.
Ypač gali bandyti tai išnau
doti savo naudai pačioje Ru
sijoje ir užimtu» se katalikiš
kuose kraštuose, kaip Lietu
voje. Tas pavojus yra, ir tai
be abejo, suprato šv. Tėvas,
Ir jei vis dėlto jis sutiko pri
imti ir kalbėtis su bedieviš
kos valdžios galva, tai turė
jo ir jis turėti labai svarbių
priežasčių.

kibirkštėlė vilties, o atsisaky
damas priimti Sovietų prezi
dentą popiežius nebūtų gavęs
jokios progos patini ką ma
no aukščiausi komunistinės
valdžios vyrai, ir ko galima
iš jų tikėtis toliau Galim bū
ti tikri, kad šv, Tėvas nepa
miršo nė Lietuvos tikinčiųjų
įdomu iš to apsilankymo
yra ir tai, kad Vat kane juk
gyvena 19 metų Sibire išlai
kytas ukrainiečių katalikų
kardinolas Slipyj. Podgorny,
vykdamas į Vatikaną turėjo
pravažiuoti pro pat jo langą.
Rusai ukrainiečius laiko sa
vo piliečiais. O visgi tas kar
dinolas nedalyvavo savo pre
zidento priėmime.

Kas galėjo rūpėti Popiežiui?

Š, AMERIKA

Visų pirma Popiežius turi
Kristaus patikėtą misiją vi
sam pasauliui, visoms tautoms.
Jis negali ataįsakyti kalbėtis
ypač su tais valstybių vyrais,
kurie patys prašo susitikti ir
pasikalbėti rimtais reikalais.
O komunistinė Rusija šian
dien yra antroji galinga pajé
ga pasaulyje, ir nuo jos pa
reina nemaža dalimi viso pa
šaulio taika ar karas, Apie
tai buvę tartasi pasimatyme
su popiežium.
Antra popiežiui negali ne
rūpėti pavergtųjų ir spaudžia
mųjų katalikų reikalai Sovie
tų Rusijoje. Jis nori ir priva
lo panaudoti visas galimas
progas palengvinti jų sunkią
dalukai tik yra nors maža

Sausio 30 palaidoti trys žu
vusicji Amerikos astronautai.
Užuojautą vyriausybei ir gi
minėms nusiuntė šv Tėvas ir
visa eilė kitų kraštų. Tarp jų
ir Sovietų Rusija.
KINIJA Mao Tse Tungas
kreipęsis į kariuomenę bei
kitus savo šalininkus, prašy
damas juos sušvelninti savo
elgesį su savo priešais Ką
tas turi reikšti? Ar tik akių
muilinimą, ar iš tiesų jis pa
matė, kad sukilimas gali išei
ti jo nenaudai ir kad jam
pačiam gali anksčiau ar vė
liau tekti atsakyti už jo Sali
ninku siautėjimus,

Prel. J Končius jau seniai
dirbo ir spaudos darbą Pas
kutiniu metu jis parašė stam
biuosius savo veikalus: anglų
kalba knygą apie Vytautą Di
dįjį; ietuv-iškai paskutinių me
tų gale išleido istorinius atmi
nimus iš BALFo veiklos, 404
puslapių knygą Jau parašė
angią kalba trumpą Lietuvos
Istorijos santrauką mūsų jau
nimui Tai bus geras vadovė
lis mokykloms ir visiems, kas
norės susipažinti su Lietuvos
istorija Tuvi ir kitų suma
nymų

GRAŽIAUSIAS PRELATO
ĮSPŪDIS
Paklausus gerb prekatą, ko
kie yra maloniausi ir gražiau
si jo atminimai iš jo darbuo
tės, nė kiek nesvyruodamas
atsakė.i
«Visų srovių ir pažiūrų lie
tuvių darnus, sklandus darbas
BfiLFo organizacijoje ir jų
suteiktoji pašalpa nukentėju
siems lietuviams. Juk per 30
tūkstančių lietuvių galėjo su
ta pagalba atvykti tik į J, A
Valstybes. Visiems buvo pa
rūpinti afidavitai, butai, dar
bas bei transportacija,
Kitas malonus atminimas;
tai mūsų studijuojančio jauni
mo sušelpimae Vien Vokieti
joje BALFas padėjo stuuijuo
ti virš 2000 studentų. O pas
kui ir Švedijoje, Danijoje,
Šveicarijoje, Prancūzijoj. Ita
lijoj, Belgijoj, Austrijoj dar
apie 300.
Maisto, rūbais sušelpta virš

70.000 lietuvių. Tai žinoma
yra labai malonus prisimini
mas.
Džiaugiasi Pralatas ir tuo
faktu, kad ir jis nemažai pri
sidėjo, prie naujojo Š Atne'i
kos imigracijos įstatymo ura
vedimo, pagal kurį galėjo
daug daugiau lietuvių patek
ti Amerikon negu būtų ga’ė
ję patekti "pagal senąjį įs a
tymą,
KELIONĖJE

Šioje kelionėje gerb ! re
latas lanko Amerikos Epiško
pato NCWC šalpos skyrius
Venezueloje, Brazilijoje Čilė
je, Peru ir Kolumbijoje, tikrin
damas jų veiklą ir žiūrėda
mas. kas ir kaip reikalinga
toliau tenai organizuoti.
Ta proga Prelatas Končius
dalyvaus ir IV PAL Kongre
se Buenos Airėse,
S Paulyje Prelatas sustojo
pas Tėvus Jėzuitus kuriem? ’
jis yra labai daug gero pada
ręs Š Amerikoje yra senas
pažįstamas su Tėvu Brutšiku
ir Tėvu Kidyku Praėjusį sek
madienį atlaikė vienas mišias
Mookoje antras Zelinoje ir
pasakė tris pamokslus, užsu
ko šeštadienio vakare į «Auš
ros» choro repeticiją ir nu®
tebino jaunimą savo gyvumu,
linksmumu bei energija. Sa
ko Kas galėtų tikėti, kad pre
latas jau 50 metų yra kuni
gas ir peržengęs net 75 me
tus amžiaus? Sugiedota jam
Ilgiausių metų
S. Paulo lietuviams nuošir
dž/iai linki vieningai darniai
toliau veikti. Maloniai prela
tą nustebino lietuvių sugebė
jimas turėti savo savaitraštį,
ir lietuviškos pamaldos pagal
naująją liturgiją, gal net ge
riau negu bet kurioje iki šiol
aptiktoje lietuvių bažnyčioje.
Duok Dieve ir toliau sekmin
gai darbuotis religinėje ir tau
tinėje srityje.
Nuo savęs linkime Prelatui
ir toliau stiprios sveikatos ir
vaisingo darbo metų, nepai
sant sunkios ir nemalonios
operacijos, kurią teko prieš
keletą metų pergyventi.
Laimingos kelionės!
Koresp

Vasario l diena po ilgos
kelionės grįžo išrinktasis pre
zidentas Costa e Silva Jis ko
vo 15 perims valdžią Bet
prieš tai žada aplankyti kai
kurias P. Amerikos valstybes.
i
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1 pusi.

reiškimosi galimybių paryški
nimas Lietuvos laisvinimo vei
kiančiose organizacijose ir
veikloje; 4. lietuviškosios in
for nacijos svetimiesiems su
stiprinimas.
Konferencija nutarė

BUENOS AIRES, ARGENTI
NA. Vasario 4 atidaromas ket
virtasis Pietų Amerikos L ėtu
vių Kongresas. Iš S. Paulo iš
vyko 2 autobusai. Būtų buvę
daugiau dalyvių iš Brazilijos,
bet Argentinos ir Urugvajaus
konsulatai neišdavė laiku rei
kalingų vizų, ners jų buvo
paprašyta net 6 mėnesiai iš
anksto S. Paulo ekskursiją
organizavo ir jai vadovauja
gerb. prel. P. Ragažinskas.
Su juo išvyko ir krepšininkų
būrelis Tikisi turėti rungty
nes Urugvajuje ir Argenti
noje.

kūnas. J. Šlepetys P. Vilei
šis. V. Kleiza ir A Rinkūnas.
ALTO: P. Grigaitis, E.
Bartkus T. Blinstrubas, V
Šimaitis
Iš Lietuvos Laisvės Komite
to: V. Sidzikauskas, J. Puzi
nas. V Vaitiekūnas.
Iš VLIKo: J. K, Valiūnas. J
Balkūnas, B. Nemiekas, J.
Audėnas, A. Budreckis, R.
Kezys, J. Sonda

Ką konferencija nuveikė?

Dienotvarkėje buvo: 1. Lie
tuvos padėties įvertinimas
tarptautinėje raidos perspėk
tyvoje; 2. Lietuvos valstybi
KONGRESE dalyvaus iš Š. nes nepriklausomybės atstaty
Amerikos; J, E. vysk Briz- mo 50 metų sukakčiai atžy
gys, VLIKo pirm, dr J K. mėti pagrindinių projektų su
Valiūnas, kurs grįždamas sus tarimas ir jų vykdymo suderi
tos ir S. Paulyje bei Rio de nimas; 3. laisvųjų lietuvių
Janeiro miestuose. Dalyvaus
ir Pasaulio Lietuvių Beiidruo
menės valdybos vykd vice
pirmininkas St. Barzdukas bei
sekretorė M. Lenkauskienė
su vyru Dr. E. Lenkausku. Ir
jiedu žada sustoti bent vienai
parai S Paulyje ir nori pasi
matyti su mūsų visuomenės
veikėjais. Dieną, vietą ir va
landą paskelbsime vėliau.

NAUJ'ORKkS Sausio 14 įvy
ko VLIKo sukviesta lietuvių
veiksnių konferencija D< ly
vavo 27 asmenys: iš Lietuvos
Diplomatinės Tarnybos J. Ka
jeckas, V. Stašinskas, A. Ši
mutie.
Iš PLB valdybos ir Kana
dos valdybos: S Barzaukas,
A. Nasvytis, V Kamantas, JJasaitis, V. Volertas, J. Jur

Tautinėje plotmėje

Lietuvos Laisvės Kovos me
tais bus pradedami JAV ir
Kanados lietuvių kultūros kon
gresu šių metų lapkričio 24 —
26 dienomis Čikagoje. 1968
m. liepos 7 irgi Čikagoj įvyks
JAV ir Kanados lietuvių tre
čioji Tautinių šokių šventė, o
rugpjūčio 31 iki rugsėjo 2 d.
Naujortee Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės III Seimas
Konferencija pageidavo kad
1968 metale vasario 16 die

nos proga butų vėl pakarto
jama opera «Gražina».
(E)
. NAUJASIS VLIKO
PIRMININKAS KALBA

Lietuvių tautai teko nuolat
kovoti su savo laisvės bei ne
priklausomybės priešais iš Va
karų, Pietų bei Rytų. Dėl tų
priešų puolimų 13 me šimtme
tyje sukurtoji Lietuvos vals
tybė ilgainiui tapo sužlugdy
ta. Ir prieš 49 ius metus iš
naujo atkurtoji mūsų valsty
bė prieš 26 rius metus vėl ta
po sugriauta.
Ne kartą priešus nugalėję,
nugalėsime ir dabartinius, nes
tiek Mindaugo, tiek Vasario
Šešioliktosios Lietuva pasau
liui žinoma ir duoda mums
jėgų vėl atkovoti jos nepri
klausomybei. Mūsų pareigia
čia yra veikti taip, kad pa
vergtas lietuvis patirdamas
apie mūsų darbus, galėlų sem
tis iš jų dvasinio pasistiprini,
mo ir pasididžiavimo
Ateinančiais ir tolesniais
metais Vliko veikla turės taip
reikštis konkrečiais darbais,
kad ji būtų matoma ne tik mū
(pabaiga 3 pusi.)

Aleksas Kalinauskas
Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 ik? 18,00 rol.

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

Kanklininkas.

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXXVI

Čia jis apėjo visus susirin
kusius, sustodamas prie kiek
vienio būrelio, kiekvieną už
šnekindamas tinkamu žodžiu,
o mergaites saldainiais pav<ai
šindamas. Rūpėjo jam sužino
ti, kokias šio krašto jaunimas
dainas dainuoja, kokius žaidi
mus žaidžia, kokius šokius
šoka. Ar moka tokią vestu
vių dainą «Oi motuš, motuš,
motuše mano, tai labai tolį
mane nudavei»? Ne, šitos jie
nemoką.
— O šitą? - klausia Ado
mėlis r tęvu balseliu tyliai
užtraukia:
Kodėl negersiu,
Nelinksma būsiu,
Ar nemylėjo
Mane močiutė?

1. Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės atstatymo 50
metų sukaktį 1968 metais
skelbti kaip Lietuvos Laisvės
Kovos Metus. Šių metų gale
turėsjtam reikalui būti sukvies
ta speciali konferencija Wa
shingtone
2. Lietuvos Laisvės Kovos
Metais tarptaut.nėje plotmėje
per senatorius, kongresma
nūs, gubernatorius, spaudą,
per laiškus Amerikos prezi
dentui ir valstybės sekreto
riui skatinti Amerikos vyriau
sybę ir per Jungtines Tauta8
reikalauti, kad Sov, Sąjunga
nutrauktų neteisėtą Lietuvos
okupaciją ir įjungimą į savo
sąjungą
Visoms laisvosioms Euro
pos valstybėms, Vatikanui ir
Europos Tarybai įteikti išsa
mią dabartinės Lietuvos tarp
tautinės ir vidaus padėties
apžvalgą
Paruošti visą reikalingą me

džiagą Lietuvos bylai gali
moms Vokietijos taikos sutar
ties deryboms;
Per Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimą ir visais kitais ke
liais veikti laisvojo pasaulio
viešąją opiniją, kad Lietuva
yra neatskiriama Vidurio bei
Rytų Europos dalis;
Per Tarptautinę Žmogaus
Teisių Lygą ir kitais keliais
sukelti pasaulio opiniją prieš
Sovietų Sąjungos Komunistų
partijos rusiškąją diktatūrą
okupuotoje Lie uvoje. prieš
žmogaus pagrindinių teisių
bei laisvių paneigimą, tauti
nio savitumo niekinimą bei
ėiugdymą ir prieš tautos ūkio
kolonialistinį išnaudojimą

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

V. Mykolaitis Putinas

(tąsa)
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Taip šitą moka! Na, tai dar
sykį! Visi! Jaunimas vienu
matu susispietė apie Adomė
lį. ir daina nuskambėjo per
visą kaimą
Petras su Katryte sekly
čioj, užustalėj, girdi kaip jau
nimas daintoja. kr jiemdviem
būtų mieliau ten negu šitoj
užustalėj, apsėstiems senų
žmonių; kurie kažkodėl ne
randa nei linksmo žodžio, nei
laisvo mosto Svočios prižiū
ri, kad ant stalų nepritrūktų
valgių Vincas uoliai pripildė
nėja alaus ąsočius, Balsienė
ragina mielus svetelius valgy
ti ir gerti, bet kažkodėl nesi
girdi traškių šnekų linksmos
vyriškų ir moteriškų balsų
maišaties, kaip tai būva, kai
p-ie alaus ąsočio susėda geri
kaimynai, kūmai ir bičiuliai.

Vestuvių ūpą, tur būt, gadi
na Kedulis. .'ėdi jisai užusta
lėj tarp žento ir jo tetos, vai
go sūrį, maukia alų, bet j jo
kias šnekas nesileidžia. Jis
nė kiek neatlyžo iš savo pik
to užsispyrimo neleisti už Pe
tro dukters Kunigas ir prie
vaizdas privertė.. Ir panelė
prisidėjo .. Už to neklaužados
gucy-očiaus! Bobelio! Bernaus
jis ten pas turtingą dėdę! Ir
Katrė gera! Pančio, daugiau
nlekol Tesižinai . Kaip pasi
klos, taip išsimiegos...
Nejučiomis stebi Katrė tė
vą ir vis didesnė nerimastis
maudžia'jai širdi, Oi. kad tik
neužtrauktų kokios nepalai
mos ant jųdviejų su Petreliu
tas tėvelio rūstis! Ji bailiai
apsižvalgo aplinkui ir nugirs
ta, kaip jaunimas kieme dai
nuoja:

Ar nemylėjo
Mane močiutė?
Kolei turėjo,
Tolei mylėjo,

Kai neturėjo.
Ir palydėjo
Per
Per
Per
Per

aukštus kalnus,
lygius laukus,
pušynėlius.
beržynėlius.

Taip, už septynių mylių iš
veš ją Petrelis' Kaip ji ten
gyvens be tos močiutės, kuri
viena ja mylėjo?

Kelsi rytelį,
Nekeliamoji
Kursi ugnelę
Neliepiamoji.
Staiga daina nutrūko, kie
me, girdėti, sudundėjo ratai.
Mikutis įkišo pro duris galvą
ir sušuko:
— Kunigas atvažiavo!
Kunigas? Tai tikriausiai
Mackevičius! Čia gi jo globo
tinių vestuvės!
Seklyčioje visi subruzdo!
Jaunavedžiai, tėvai ir svočios
skubinasi tokio svečio pasitik
ti. Juoba kad jau ir nusibo.
do vietoje sėdėti.

Mackevičius, atidavęs ar
klį, jau sukinėjasi jaunimo
būryje Jis elgiasi laisvai, pa
prastai, tai ir jo niekas nesi
varžo Atsilapojęs ir skrybė
lę nusismaukęs ant viršugal
vio, jis semia ir savo kišenių
viena ranka riešutų, kita sal
dainių, vaišina mergaites ir
berniokus, siūlo spėti «lig-lygu> ir kitas gundo tai daryti.
Jis atvažiavo ne vienas. Su
juo daktarėlis Dimša. Ir tas
sukinėjasi po kiemą, bet {ieš
ko vyresniųjų draugystės. Jis
žino daug visokių naujienų,
o seniai taip godūs jų iš
girsti!
Jaunavedžiai tėvai ir svočios eina pasisveikinti su ku
nigu, kiti ieško daktarėlio ir
kviečia abudu į v-idų.
Tačiau Mackevi&iui sma
giau pabūti kieme su jauni
mu. Kiek čia juoko pokštų,
išdaigų! Jankauskų Kazys ir
Venckų Adomėlis lenktyniau
ja sumanumu, išradingumu.
(Bus Daugiau
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nupžiūra. Nenaudoti* straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde» pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
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Sueikime 8\artu
PETRAS PAKALNIS
Sensacijas mėgstantiems
žurnalistams Visuotinis Bažny
čios Susirinkimas buvo tikras
rojus. Beveik kasdien jie ga
lėdavo pranešt' įdomių ir ne
įprastų žinių apie vyskupus,
apie jų patarėjus ir užkulisių
kovas, verdančias tarp įvai
rių srovių.

Panašių ir įdomių žinių pa
sitaiko ir dabar Neseniai vie
nas JAV kardinolas užvedė
draugišką kalbą su masonais,
kurie katalikų labdaros dar
bams paaukojo keletą tūkstun
čių dolerių. Kitur katalikai
pradėjo giedoti bažnyčiose
protestantų giesmes, o protes
tautai nesibijo užeiti į katali
kų pamaldas Filipinų salose
-i&SSSįC&n&i pakvietė kataliką
kunigą į savo šventyklą, kad
jiems kalbėtų apie Dievą.

mas Visuotinį Bažnyčios Sus“
rinkimą nori krikščionių vie
nybės. Kalbėdamas apie krikš
čionių suskilimą, jis taip išsi
reiškė: «Mes nenorime teisti
praeities Mes nenorime įr dy ti, kas buvo teisus ir kas
klydo. Reikia peikti abi pu
ses Mes norime pasakyti tik
tiek: sueikime kartu ir baiki
me suskilimą».
Žiūrint į Visuotino Bažny
čios Susirinkimo dekretus, ma
tosi vienas būdingas dėsnis
būtent bendradarbiavimo rei
kalas. Jis atspindi popiežiaus
Jono XXIII dvasią ir platų
akiratį

Visų pirma Susirikimas nūs
teitė, kad sprendžiant įvairius
Bažnyčios klausimus, popie
žhis glaudžia-: bendradarbiai!
tų su vyskupais, vyskupai su
k'
’nigais ir visi su pasaulie
Ką tie ir panašūs faktai reiš
čiais Juk Baž lyčią sudaro ne
kia? Ar idėjų sąmišį ir pasi
metimą, ar nuoširdų tiesos vien kun gai '-«yskupai ir po
piežius bet ir pasauliečiai.
ieškojimą ir naują dvasią?
Kodėl nepasinaudoti šių die
Savo laiku popiežius jonas
nų mokslo, meno, polit kos ir
XXIII sakė, kad jis, šaukda
socialinių klausimų žinovais
eprendžiant mūsų dienų pro
blemas? iš tiesų kiek daug
(pabaiga iš 2 pusi.)
gero yra padarę savo kraštui
pasauliečiai šventieji šv, Ka
sų pačių, o ir viso pasaulio.
zimieras Lietuvai šv. Stepo
Mes turime atkreipti ypatin
nas karalius Vengrijai šv.
gą dėmesį į visame pasauly
Henrikas Vokietijai, šv Liud
je pasklidusių lietuvių pajė
vikas Pr.ncūzijai ir kiti. Juk
gas, kad joms susidarytų pro
ir pats popiežius Povilas VI,
gų ir galimybių atitinkamai
svarstydamas gimimų kontro
veikliau pasireikšti Lietuvos
lės klapsimą, ne kar^ atsi
laisvės Kovoje-. Vliko uždavi
klausė savo paties sudarytos
nys bus tuas darbus skaanti
komisijos nuomonės. Bet pa
ir derinti.
našių ir labai svarbių proble
Vilkas dės pastangas susti
mų yra daug. Jų yra pačioje
printi ir išplėsti atitinkamą
Bažnyčioje, jų yra katalikų
informaciją nelietuviams lais
ir nekatalikų santykiuose, jų
vajame pasaulyje. Šiam dar
yra apsčiai ir pasaulinėj plot
bui reiks talkininkų, nes jis
mėj Pasauliečių balsas gali
didelis ir sudėtingas
įnešti platesnį akiratį r kitą
Antras dalykas, tai 1968 tų
perspektyvą kurios kunigas
ių, Lietuvos nepriklausomy
nemato.
bės atstatymo jubiliejinių me
Antra, glaudesnio bendra
tų tinkamas paminėjimas. Vie
nu ir kitu klausimu Vliko vai darbiavimo reikėtų ir tarp vi
dybos nariai pateiks šiai kon sų krikščionių. Nore mūsų
ferencijai apsvarstyti savo nuomonės ir pažiūros gali bū
ti skirtingos bet širdie ir va
programines gairei Jose nu
matyta politinė konferencija, lia gali būti labai vieninga.
leidiniai, memorandumai ir Juk benoromis pastangomis
kiti žygiai į laisvųjų pasaulio seniau buvo kovojama prieš
valstybių vyriausybes Jungti vergiją, bendromis jėgomis
nes Tautas bei kur tik bus dabar kovojama už rasių, tau
reikalinga kreiptis.
tų ir klasių lygybę, bendro
Tai p rmininkas pasakė svei mis pastangomis gali būti nu
kindamas susirinkusius VLIKo galėtas badas, ligos, tamsu
koni .rencijos dalyvius.
mas ir karas. Iš tiesų šių die
(ELTA)
nų žmonijai labiau rūpi taika,
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tai jos pirmieji organizato
riai, ypač didysis jos globė
jas prelatas Mykolas Krupavi
čius taip atsako.«PLB organizacija ateina
ne esamo-; tvarkos ir esamu
draugi ų keisti, griauti ar nai
kinti, bet jų veiklos paremti
papildyti ir apvainikuoti ben
dra visų lietuvių organizacija

BLB apima visus lietuvius,
bet darbų atžvilgiu ji nėra vi
suotina, nes ji neperima tų
darbų kuriuos dirba draugi
jos Šiuo klausimu bendruo
menė laikosi šio demokrati
nio principo: kas pajėgiama
padaryti privatinės iniciaty
vos, to neprivalo imtis viešo
ji iniciatyva Mūsų atveju pri
vatinė iniciatyva yra veikian
čios ar įsikursiančios draugi
jos o viešoji — PlB organi
zacija.

Kas' jau yra daroma drau
gijų, to neprivalo daryti iy
giaereč ai Bendrucme: ė. Ta
čiau jei kuriame krašte, ar
kurioj vietoj senosios draugi
jas reikiamą lietuvybei darbą
yra apleidusios ir paragintos
nesiima jo dirbti tuomet jo
imasi Bendruomenė Imkim
pavyzdžiu lietuviškos moky
klos reikalus Jei privali ini
ciatyva savo pristeigtomis mo
kyklomis lietuviškos bendruo
menės reikalavimus patenki
Gražu laisvoj Lietuvoj statytas kryžius
na, tuomet jas Bendruomenė
paremia moraliai ir materia
liai. Kur tokių mokyklų nėra,
sugyvenimas ir atominė borą nenorime skursti, pasidalinki ar kad ir yra. bet yra tik lie
ba Kuri gali sunaikinti pašau me žemės turtais taip, kad ir būvių įsteigtos ir laikomos,
U negu abstaktūs teologų kiti neskurstų uk visi esa bet jose nėra lie uviško turi
ginčai apie angelų rūšis arba me Dieve vaikai Ne vi i esą nio Id dvasios ir nėra kam to
jų prig tį Visuotinis Bažny me tų pačių gabumų, kultu oi kia lietuviška mokykla aprū
čios Sus rinkimis vengdamas n’o lygio Bet visi esame žmo pinti, tuomet iškyla pareiga
tų ginčų ir diskusijų, atkrei nės Bendromis jėgomis gali
pačiai Bendruomenės organi
pė mūsų dėmesį į tai. kaš me sukurti tokią klasių, tau
zacijai reikiama mokykla lie
ir
tarptauti
;ę
santvarką
tų
šiandien svarbu ir pakvietė
tuvių visuomenę aprūpinti
visus krikščionis bendromis kad visi galėtumėm džiaugtil Tais pat pasakyti-na ir apie ki
laisve Social niai skirtumai tas srit4s, pav. apsidraudimo,
jėgomis spręsti bendrus kiau
netu
i mm priversti prie iš
Simus. Jis įnešė naują dvasią
savišalpos, labdaros, morali
naudojimo. Nieka-s neturi tie
ne tik į Bažnyčią ar absisky
nės globos Čia Bendruome
sos, ar išmi Ties monopolio nei yra darbo iki kaklo.
rusius brolius, bet į visą pa
bet suėję kartu, pasikeisdami
šaulį.
BENDRUOMENĖ TARTUM
nuomonėmis
ir gerbdami kits
Trečia Visuotinis Bažnyčios
«VALSTYBĖ.
Susirinkimas ragina krikščio kito teises, prisiartinsime prie
Valstybė ir valsčius yra tam
nis bendradarbiauti su visais tiesos, išminties ir teisingu
mo
Savaime aišku, ką Die
tikra prasme «superorganiza
geros valios žmonėmis, rišant
vas
apreiškė,
to
žmogus
ne
eijos»,
t.y virš visų organiza
pasaulinio mąsto klausimus.
gali
paneigti.
Tačiau
niekas
cijų stovintys vienetai. Bet
Popiežius rovilas VI, kakbėda
negali
nuspręs:!
kada,
kaip
ir
jos neturi visa, kas randama
mas Jungtinėse Tautose, pa
kam
Dievas
gali
prabilti.
At
praryti ir neduoti kitiems gy
brėžė gyvą reikalą stiprinti
sisakydami
kumščio
ir
kovos,
venti Taip elgiasi tik diktato
Jungtinių Tautų autoritetą
lengviau
išgirsime
Dievo
bal
riškos valstybės Liet. Ben
kad jis būtų tikras ir sekmin
są.
To
dabar
krikščioniškasis druoinenė taip elgtis negali
gas tvarkos, teisingumo ir tai
pasaulis ir siekia
nęs ji yra demokratiška tiek,
kos organas. Šiandien pašau
savo turiniu, tiek metodais.
lio taika ir teisingumas nega
Kaip šalia demokratinės vale
li priklausyti nuo vienos tau
Ne
Ardyti
ir
ne
Griauti
tybės, t, $i. pačioje valstybėje
tos nuotaikos, nepaisant kaip
gyvuoja visa eilė kitų organi
galinga ji būtų Jėga ar gin
Pasaulio
Lietuvių
Bendruo
zacijų ar socialinių jutugimų,
klu primesto» tvarka yra ne
menės
bijomasi
ten.
kur
jau
kaip valstybės teikiamoje ap
pastovi ir anksčiau ar vėliau
yra
seniai
veikiančių
gyvų
ki
saugoje ir paunksnyje geriau
veda prie naujo konflikto.
tų
iietuviškų
organizacijų
Ta
tarpsta
ir gyvuoja o ganizaci
Ne karu ar spaudimu gali bū
da
savaime
kyla
klausimas,
jos, taip ir suprasta ir Pašau
ti išrišti tarptautiniai kivir
kam dar kurti vieną organiza lio Lietuvių Bendru menė mū
čai, bet protu, kantrybe ir
ciją daugiau, kad ir taip jau sų lietuviškoms išeiviškoms
Jungtinių Tautų sprendimu.
turim gana senų, gerai vei organizacijoms yra stiprybės
Nei popiežiai, nei Visuotinis kiančių? Ką mums beduos su
šaltinis ir atrama.
Bažnyčios Susirinkimas nesi organ-izuota Bend'uomenė?
Lietuvių Bendruomenė gali
ėmė spręsti jokių konkreta»"
Tokį klausimą galima klaus
įimti
į save tokias organizaci
klasių ar tautų klausimo, ’ . ti ir S. Paulyje, nors jis nėra
jie parodė vienintelį protingą toks svarbus kaip kitur. Gyf jas, kurios yra labai giminin
būdą visiems ginčams spręs
vai veikiančių organizacijų gos Bendruomenei savo tiks
ti; sueikime kartu ir spręski Brazilijos lietuviai turime la lais ir savo sudėtimi, kaip
me ginčus taip, kad pasilik
bai mažai Šiaip ar taip atsa pav Britanijoje Lietuvių Są
tume lygūs Nenorėkime pa
kykim į klausimą, kokie yra junga, Švedijoj Lietuvių Drau
žeminti ar pavergti kits kitą, Liet. Bendruomenės santykiai gija ir kit O visos kitos liet.
bet, gerbkime kitų laisvę. Jei su kitomis organizacijomis. Į
(pabaiga 5 pusi. J
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niūkų stibių, darosi bernioki
kos Tai nėra gera. Tu im
jieškoti kitos formos ir — kol
ją surandi, kol išmoksti —
kartais užtrunka ilgiau. Bet
esi patenkinta, kad «šios pa
mokos» būna netiesioginės.
Tu mokais ne tik iš kitų
mergaičių. Berniukai taip pat
šlifuoja tave. Jų akyvaizdoje
tu save labiau kontroliuoji.
Kitaip gautum «per nosį», kaip
kitos drąsuolės. Jei esi ne
drąsi, jie tave «išjudins»;
— Ką tu galvoji, sakyk!
Ko tyli — juk visi aprendžiam kartui
LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI
Berniukai nedaro eeremo.
nijų, nes reikalas viešas ir
bendras. Tu jiems esi tik or
ganizacijos narys,'idėjos drau
ANTANAS JASMANTAS
gė — ir viskas. Argi ne ge
ra jausti šią draugišką lygy
TAS MANO kambarys kaip didelė šventovė:
bę? Visiems tas pats mastas,
Nusvirę gėlės lyg vėliavos maldingai stovi,
nesvarbu kas tu esi ^Nedaro
Ir liūdesys vargonais groja,
ma išimčių, nėra partikuliare
O prie kojų,
mo, nematyti jokios vaidybos
Prie Nukryžiuotų kojų,
ar asmeniškumo. Gal ir yra,
Į gedulo veliūrą susisupę.
kas ten žino, bet nerodoma.
Mano džiaugsmas ir mano meilė klūpo
Gal kuri ar kuris daugiau pa
Ir meldžia naktį juecfaiūbę
iinka, bet tai kiekvieno asme
Sukniubę.
rinė paslaptis
Iš berniukų gali daug iš
O liūdesys vargonais groja
mokti
Jie pigiai neplepa ir
Ir nesustoja:
tavo žodį tuoj pagauna sukri
Jis trello palube graudena
ūkuoja Fantazijos jie nemegs
Jis šliaužia pažeme lyg vox humana,
ta. Realūs padarai — konkre
f ūsŠiais pedalais sunkiai dunda
tūs, logiški. Mergaitės to ne
Ir skundą
turi Pas jas debesėliai, jaus
Skundą tylų, skundą liūdną be galo
meliai lengvas žodynėlis,
Išverkia fleitom antro manualo.
Ne visko gali iš berniukų
mokytis,
Ne visko ir reikia.
Tas mano kambarys kaip didelė šventovė
Vistiek lieki mergaitė Bet šį
Pro uždangas nedrąsiai saulė srovi
tą
iš jų gauni, bent žinai,
Lyg pro stiklus margų vitražų
kas jiems įdomu ir kaip rei
Mažo džiaugsmo neberanda
kia su jais kalbėti.
Ir mažos meilės nebemato
Sukniubusios prie Nukryžiuotų kojų,
Šios progos padeda išskirti
iš miško atskirus kelmus. O
O liūdesys vargonais groja
yra tikrų kelmų. Nerangūs
Ir iš reto,
kaip seniai, o gal gir nedrą
Iš reto tyia, nyksta ir sustoja
sūs, Neištaria nė žodžio, mik
Ir užraktais sužvanga.
čioja kol ištaria, nepasijudi
Pakilę® atidaro siaurą mano langą
na suole arba užsikniaubia
Ir traukia orą pilna krūtine
ir sėdi visą valandą. Kibi
Ir žirni atimi rūsčia
pirmieji kimba į plaukus, gin
Jis čia Ir kunigais, ir tarnas, ir minia.
čijasi, įrodinėja savo teisybę.
Iš pradžių net atrodo keis
ta, kad šiame «miške» yra
tokie du priešingi pasauliai
Moderni Mergaitė
Aiškus dalykas, geriau patin
ka judrieji, Bet paskui pama
STASYS YLA
tai, kur jų klaida. Žiūrėk,
Kas gera berniukų ir mer atsistoja koks «kelmas» ir
vienu žodžiu visiems nu
gaičių draugystėse?
ima karštulį Atrodo neran
Gera jaustis ne vienai. Ša
lia tavęs yra kitos draugės gus, o pasirodo kad’ jis gerai
(organizacijose, būreliuose, galvoja Nesiskubina o kai
choruose ir tt.) Tu stebi, kaip tas «kelmas» pasako — tai
jos elgiasi, ir pamatai savo kaip kirviu nukirsta.
vietą Ne visos drąsuolės pa
tajko į toną. Kitos nerodo jo
kio tono — lyg būtų bebal
sės. Tada tu galvoji ir lygini
su savo padėtim Kitos per
daug įsidrąsina, pereina į ber
MüoU

MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS,

Vytautas Didysis
SIMAS SUŽIEDĖLIS
SUARDYTA VIENYBĖ

Ankstyvą 1380 metų pavasa
rj Jogaila visai suardė buvu
šią Algirdo ir Kęstučio vieny
bę. Paskutinėmis gegužės die
nomis Prūsų pasienyje Jogai
la surengė didelę ištaėkingą
medžioklę Karo tada nebebu
vo, tai niekas ir nesistebėjo,
kad pamedžioti atvyko žymūs
svečiai iš Prūsų ir Padangųvio Buvo pakviestas taip pat
ir Vytautas. Trečią medžio
klės dieną, smagiai beūžiant
ir bepuotaujant. Jogaila su
Lietuves priešais pasirašė
slaptą sutartį. Kryžiuočiai ir
kalavininkai dabar jau drau
ge pasižadėjo niekada nebe
puldinėti Jogailos žemių, ta
čiau Kęstučio valdomas že
mės galėjo niokoti ir toliau.
Kad jis šios .gudrybės nesu
prastų, Jtogaila galėjo eiti jam
į talką, bet turėjo vengti mū
šio Jeigu jo kariai patektų į
nelaisvę tai jie būtų palei
džiami Jogailai jų neišper
kaat.
a-irašęs tokią sutartį, sa
vo dėdę jis pavedė priešų ma
lonei. Ant sulindusių Kęstu
čio pečių dabar užgriuvo sun
ki Žemaičių ir t raku gynimo
t iš pradžių jis kantriai
kentė, visiškai nežinodamas,
kad jis yra priešams parduo
tas Bet pamažu žilas ir vis
ko matęs senelis ėmė Jogai
lą ir jo brolius įtarti. Šie ma
žai Kęstutį berėmė buvo jam
nenuoširdūs, nebesukalbami
Pagaliau viskas paaiškėjo
kai vienas kryžiuotis rasit,
tyčia atidengė Kęstučiui aną
paslaptį, «Tu nieko nežinai,
- sakė jis Kęstučiui. — kad
Jogaila nuolat siun inėja pas
mus Vaidilą ir su mumis jau
seniai susitarė atimti iš Ta
vęs valdžią». Kęstutis tada už
sipuolė Vytautą, kuris dalyva
vo anoje medžioklėje. «Tu
draugauji su Jogaila, — pri
kaišiojęs jam tėvas, — o nie
ko nesakai, kad jis, susidėjęs
su kryžiuočiais, nori mums
nulupti kailį». Vytautas, tam
netikėdamas, gynė Jogailą ir
dėl to net susipyko su tėvu
Jis paliko Trakus ir išvyko
į Gardiną, kur jau seniai gy
veno su savo žmona Ona i»r
dukrele Sofija.. Kęstutis tada
surinko narsiuosius savo vy
rus ir pasiskelbė einąs į Prū
sus. Tačiau paėjęs kiek nuo
Trakų staiga pasuko į Vi’nių
p- olė jį ir na mė Pats -og’i

la su visa savo šeima pateko
Kęstučiui į nelaisvę Vilniaus
pilyje Kęstutis rado ir slapto
stos sutarties raštą.
Kas begalėjo Kęstutį įžeis
ti labiau, negu šis raštas, ku
ris aiškiai rodė Jogailos ir jo
patarėjų neištikimybę!
Kęstut s įsodino į į sostą,
globojo jj ir rėmė, kad gale
tų sėkmingai malšinti neklus
nius savo brolius — ir už tai
jo brolio sūnus taip skaudžiai
jam atsimokėjo. Jis ieido kry
žiuočiams laisvai grobti dėdės
žemes kurias tasai per 50
metų savo krauju gynė. Už
tai Jogailos laukė sunki baus
mė Bet Kęstutis, visada žmo
niškai elgęsis. Jogailą tik tiek
tenubaudė, kad atėmė ,š jo
didžiojo kunigaikščio valdžią,
palikdamas jam tik Vitebsko
ir Krėvos žemes, kurias kita
dos valdė jo tėvas Jis turėjo
dar pažadėti kad «niekada
nesukils p ieš Kęstutį ir vi
suomet jo klautys*. Vytautas
palydėjo Jogailą iki Krėvos.
Po šio perversmo Kęstutis
pasiskelbė didžiuoju Lietuvos
kunigaikščiu ir apsigyveno
Vilniuje.

LIETUVA

Hanc Kambarys

SVEČIAMS PAGERBTI ARBATĖLĖ

Lankantis P. P, LENKAUSKAMS, Pasaulinio Jauni
mo Kongreso rengėjams, kurie trokšta susitikti su Bra
zilijos jaunimu, ypač tuo, kurie negalėjo dalyvauti I am
Pasauliniam Jaunimo Kongrese, yra ruošiama Jaunimo
Namuose Arbatėlė.
DATA: Vasario 11 d., Šeštadienis, 17 valanda. Įėji
mas: Laisva auka
Jaunimas ir visi norintieji susipažinti su šiaisanalo
niais svečiais nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šią
Arbatėlę!
šii’s m^tis Lietuvoj žiemai ’■

i šalti

5

967 m. vasario

LIETUVA

ŪSŲ

3 d

pusi.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES

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

RIODE JANEIRO: Dr1 Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo.10 iki 13 vai:

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

URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Parisi 5836, Tel. 50-2180.

Iždininkas p, JORGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina. Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.
Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

Paklusnus vaikai visuomet myli tvarką, švarą ir nebijo vandens

buvo, atlikusios garbingai Pa
šaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmatakų pasiuntinybė,
peši ms toliau eiti PLB parei
gas. Tatai yra būtina Mums
karas dar nesibaigė. Sunkios
grumtynės dar mūsų laukia.
Kovai laimėti reikia suburti
krūvon visas gyvąsias lietuviš
kas jėgas ir joms duoti vie
ną vadovybę Be to, nulietu
vėjimo pavojai visur tyko lie
tuviškos sielos ir lietuviukai
bos Čia frontas yra lygiai
sunkus. Tik gerai surikiuo
tos, sutvarkytos ir sudraus
mintos lietuviškos jėgos su
vienu vardu — Pasaulio Lie
tu'»jų Bendruomenė — priešą
ky tą kovą laimės. Ta yra
PLB dirva

(pabaiga iš 3 pusi.)

organizacijos, turinčios ypa
tingus tik savo narių grupei
rūpimus socialinius politinius,
religinius,
pasaulėžiūrinius,
kultūrinius, ekonominius ir kf
tikslus, Bendruomenės nelie
čiamus. Kiekvienas lietuvis
gali būti katalikas, ar libera
las, ar socialistai ir pagal tai
priklausyti atatinkamoms or
ganizacijoms! Lygiai kiekvie
nas lietuvis gali būti kurios
nors profesijos ar verslo žmo
gus ir priklausyti savo profe
sinei draugijai. Žodžiu speci
finių (ypatingųjų) tikslų draugijos P. L Bendruomenei ne
kliūva, lygiai kai ir PLB ne
gali joms kliūti. Todėl tokios
organizacijos neturi ko bai
mintis dėl PLB įsikūrimo,
BENDRUOMENĖ STIPRESNĖ

KĄ PERIMA?

Bet jei kur yra lietuviams
bendrinių draugijų, kurių tiks
las yra lietuvynė, tai PLts
ateina jų pavaduoti ir pakeis
ti privatines pastangas lietu
vybės srityje viešomis, visų
bendromis pastangomis, nes
tas yra pirmutinis ir vyriau
sias bei esminis PLB tikslas.
Minėtos orgajizacijos, kur jų

Nepaisant to, kiek sekmiū
gos būb, p ivatinės pastan
gos, jos niekad neprilygs PLB
bus visada stipresnė nes ji
apima visus lietuvius krašte,
visiems lietuviams atstovaus
lietuvybės klausime, visų var
du kalbės ir visų kovai vado
vaus. Be to neužmirškime,
kad savo užnugaryje kiekvie
no krašto PLB turės viso Pa-

KIRPIMO IR SIUVIMO

AUKSO MINTYS

O jus?

šaulio LB su jos organizuoto
mis jėgomis ir sutelktais ka
pitalais Kultūros Fondą, ku
rie kiekvienu reikiamu mo
mentu ateis į pagalbą tam
kraštui, kuriame tos pagalbos
reikalas atsiras.

Atsiradus kokių labai svar
bių kliūčių, ypač iš vyriausy
bių organų, galima išsižadėti
PLB vardo, Galima palikti tą
vietos valdžioje jau įregis
truotą organizaciją, žiūrint,
kad jos tikslai ir priemonės
nesiskirtų nuo PLB. Ir su se
nu vardu draugija turi apim
ti visus lietuvius.
(Bus daugiau)

— Jei baudžia vaiką sąmo
ningai tai vaikas užaugęs vi
sada bučiuoja tą rykštę.

— Padarysi didelę dvasinę
pažangą, £kai nugalėsi savo
šešėlius.
— Moksleiviui reikia duoti
atlygį ne už talentą, o už
proporcdDgę jo panaudojimą.

— Vieno nelaimė neša ki
tam laimę,
— Bausmė be atžvilgio į
kaltinamojo
individualybes,
padaro
jam
neužtarnautą
skriaudą.

— Nesunku tiems nugalėti
kitus,
kurie yra nugalėję
save.

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lietis
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi»e
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbc
dienomis 7 ir 7,30 vai, arbs
atskirai susitarus dėl laikot
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį
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:

*- Nereik norėti ilgo gyve
.. „dll'11 Dimo jei A«W«ausloJo akyse jis trumpas.

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

Paskutinį:

PIGI IR GERA

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

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.

RIO DE JANEIRO
'Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra tram
liiiojama KETVIRTADIENI Ali
18 vai. 40 min.

MOKYKLA

“ICf 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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas'^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

SKAITYKITE

I Ê

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERfKOJ

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

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

LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IDMACf CAKRIEK1 1IM

Metalúrgica ARPflA LTDA.

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

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua* Dino Bueno. 795 a 835
Telefones? ^51-4019 e 51-2223

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

Caixa Postal 371

—

São Paulo

Caixa Postal 3967
tí 0 B «

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

NEMAŽAS

LAIMĖJIMAS

BAIGIANT «M. L» SPAUD1NTI ATĖJO ŠI ŽINIA

RUA

LITUÂNIA, 67

—

MOÓCA

VZelina
Praėjusį sekmadienį sumą
atlaikė prelatas dr. Juozas
Končius ilgametis BALFo pir
mininkas. Antradienį aplankė
prel. A, Arminą, o trečiadie
nj iš Viraoopos išskrido įBue
nos Aires. Su prelatu drauge
išskrido ir kun klebonas Vy
tautas Kavolis. Ab.i dalyvaus
IV P^L Kongrese.

—

SÃO PAULO,

">3

Campinas, aplankyti sergantį
prelatą K. Miliauską).
Vasario 10 d. 21,30 vai at
skrenda j São Paulį ponia
Milda Lenkauskienė su vyru,
dr, Lenkausku, Tai liabaj
mums maloni staigmena, nes
ponia Lenkauskienė buvo vie
na iš pagrindinių I Pasaulinio
Jaunimo Feigresę rengėjų,
neskaitant kitų jos visuomeni
nių darbų Pas mus viešės
tiktai vieną dieną, išskrisda
mi šeštadienio vakare į Hio
de Janeiro Per tą trumpą lai
ką pageidauja susitikti su
Brazilijos lietuvišku jaunimu
ir pagrindiniais lietuviškos
visuomenės veikėjais. Šiuo
tikslu. Šeštadienį yra rengia
mi pietūs Mookos salėje į
kuriuos bus pakviesta keletas
mūsų kolonijos visuomeniniu
kų, ,'o pavakariais, Jaunimo
Namuose, ruošiama jaunimo
susibūrimas arbatėlėje. Sve
čių sutikimu, bei priėmimu
rūpinasi Jaunimo Metų Komi
tetas

ARGENTINA. PAL Kongre
se dalyvaus ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vykdoma
sis vicepirmininkas Stasys
Barzdukas. Iš kongreso grįž
damas 6 ar 7 vasario dieną
bus S. Paulyje. Čia j«s nore
tų: 1. susitikti ko daugiau Lie
tuvių Bendruomenės žmonių,
2 aptarti organizacinius Ben
druomenės rūpesčius, 3 Lie
tuvos nepriklausomybės 50 me
tų sukakties minėjimą PLB
mastu ir 4. PLB Iii Seimo de
rainą suorganizavimą. Kadan
gi p, vicepirmininkas negalė
jo nurodyti tikros dienos, ku
rią jis atskris S. Paulin. Pasi
matymas ir pasitarimai įvyks
Mookoje vasario 7 d. 19 va
Vasario 7 d t y. užga/ėnių
landą
vakarą, 18 valandą prasidės
Užgavėnių blynų balius Ats
kirų pakvietimų nėra Įėjimas
CONGONHAS,
visiems lietuviams laisvas.
Sausio 28 šeštadienį, iš šio Laisva ir auka už blynus. Bus
aerodromo į Montevideo iš galima ir pasišokti iki vidur
skrido J. E vysx, V. Brizgys, nakčio Dainas ratelius ir ki
pabuvojęs su . Paulo lietu tas pramogines dalis išpildys
pati publika. Galima dėvėti
viais visą savaitę.
maskes - kaukes Už gra
Aerodroman svečią nufeabe
no kun. dr A. Milius su Tė žiausią ir įdomiausią maskę
bus duodama premija.
vu J. Kidyku, o pačiame ae
rodrome išlydėti buvo susirin
kę: p. A. Bumblis su žmona
Vasario 16 minėjimas įvyks
ir abiem dukrelėm, pp J va
vasario 19 d semadienį Ly
lavičiai su abiem sūnumis, ku
riuos Ekscelencija sutvirtino giai 17 vai, prasidės mišios
sausio 25 d. po, p, Tatarūno lietuviškai. Giesmes giedos
ir A Dirsytės sutuoktuvių; p. visi dalyviai. Po mišių bus
Draugeliai su poniomis, p. Pa trumpas paminėjimo aktas
vilonienė ir pp K. Ambroze- toje pat salėję Tą programos
vičiai. (Dieną prieš tai p. Bum dalį praves ir išpildys S. Pau
blis nuvežė Ekscelenciją į lo Jaunimo Metų komitetas ir

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS
Ruaa Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo.

Lietuvos Ministrui Dr Frikui Mejeriui po ilgų de
rybų pavyko susitarti su Itamaraty, arba Brazilijos už
sienių reikalų ministerija. Ministeris sutiko leisti Lietu
vos Pasiuntinybei turėti S Paulio lietuviams aptarnauti
bei arkyvui saugoti savo delegatą, paties Ministério tu
rimųjų teisių ribose,
Tuo susitarimu pasiremdamas ir pritariant Lietu
vos Diplomatijos Šefui Lozoraačiui, p Ministrą* tokioms
savo delegato arba įgaliotinio pareigoms eati S Paulyje
paskyrė atsa&gos kapitoną ir buvusį konsulato sekreto
rių p JUOZĄ ČIUVINSKĄ. Jam yra įteiktas paskyrimo
raštas. P. Čiuvinskas sutiko tas pareigas eiti neimda
mas jokio atlyginimo ir pats įsirengdamas raštinę Arti
miausiu laiku jis paskirs dieoas bei valandas, ir n-uro
dys vietą, kur jis galės priimti S. Paulo lietuvius kon
sulariniais reikalais

RIO DE JANEIRO
VASARIO MĖNESIO PAMALDŲ TVARKA:
Vasario 10. gedulingos mišios 9 valandą už a. a,
MALVINOS JANILIONIENÊS vėlę (30 d i) Rosario baž
nyčioje.
Vasario 12 d. sekmadienį, 10 vai. São Francisco de
Paula bažnyčios koplyčioje mišios VYTAUTO PETRO
NIO intencija, ypač už sunkiai sergantį brolį Česlovą,
Čikagos ligoninėje.
Vasario 19 d. S. Francisco bažnyčios koplyčioje iš
kilmingos mišios su pamokslu LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS atkūrimo 49 m. sukakčiai paminėti.
Praneša ir į visas šias pamaldas gausiai atsilanky
ti kviečia
Kun. Juozas Janilionis
Kapelionis

jo kviestieji asmenys. Jei sus
pės parengti, tai keletą dai
nų sudainuos Šv. Juozapo pa
rapij< s ir «Aušros» chorai
drauge.
DĖMESIO, DĖMESIO!

Vasario 10 - H
d enomis
pas mus lankys s I Pasauli
nio Lietuvių Jaunimo Kon
gieso vykdomojo komiteto
narė ponia Milda Lenkaus
kienė su vyru Šių svečių
tinkamam priėmimui, bei pa
sitarimams dėl 16 Vasario
minėjimo yra šaukiamas vi
sų Jaunimo Metų K< miteto
narių susiri lamas, kuris bus
sekmadienį, Sausio 29 d
3 vai po pietų, Mookos
Salėje.

Pirmasis 1967 m. krikštas
suteiktas sausio 8 šv. Jalvy
gos bažnyčioje Edmundo ir
Genes Cecilijos Dubauskų
pirmgimei dukrelei, vardu Ge
nei. Krikštijo kapelionas J,
Janilionis. Kūmais buvo tėvo
brolis Ignas Dubauskas, ats
kršdęs iš Čikagos ir Luiza
Marija, motinos sesuo, atvyku
si iš S. Paulo Pokilyje daly
vavo daug giminių ir draugų'

Pirmosios sutuoktuvės įvy
ko sausio 21 d. Šv. Petro baž
Sausio 27 ir 28 dienomis nyčioje. Susituokė Robertas
Tudrei (motina lietuvė F. Ber
Rio mieste pabuvojo garbin natavičiūtė) su p. Hugette Al
gas Amerikos lietuvių prela ves da Lima.
tas Juozas Končius. BALFo
kūrėjas ir ilgametis jojo pir
PASIMIRĖ Sausio 8 Hamil
mininkas. Čia jis aplankė Š
tono
ligoninėje, Kanadoje, mi
Amerikos vyskupą įsteigtą
šalpos centrą ir savo asme rė nuo širdies smūgio Malvi
nišką draugą kun. J. Jani na Janilionienė. Palaidota To
ronte, šv. Jono lietuvių kapi
lionį.
nėse. Velionė buvo gerai pa
žįstama Rio lietuviams, kur
Vieną savaitę Rio mieste gyveno eilę metų Jiįbuvo kun
svečiavosi ir Quilmes. Argen Janilionio brolio Mykolo žmo
tinoje klebonas kun. Palu na, 30 dienos pamaldos bus
binskas Aplankė eilę šeimų, atlaikytos vasario 10 (Žiūr.
išvyko susipažinti su sostine aukščiau)
Brazilija; Amazonas kraštu,
Pará, Fortaleza ir Recife.
SERGA: Liatuvos Ministras
Dr Frikas Mejeris turėjo šir
Gauti iš Romos Šv. Tėvo dies ataką. Dabar pamažėle
palaiminimai, meniškai išra stiprėja. Tiki, kad Vasario 16
Syti ant specialaus pergami jau galės priimti sveikinimus
Pasiuntinybės būstinėje.

D R. 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 Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

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 1 metų
turguose (com a barraca de cereais).
Prekės pristatomos į namus V. Belą, v. Zelina ir
V. Alpina Bepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.
Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

no, p. p Juozui ir Veronikai
Azbarams, Jonui bei Antonei
Saurusaičiams. Juos asmeniš
kai įteikė kapelionas J Jani
lionis. Tokius palaiminimus
įteikė ir geriems lietuvių bi
čiuliams maršalui João Batis
ta Mattos, prof, Alberto Lima,
karo ministerijos kartografi.
jos šefui dr. Avelino Pascoa
Cavalcanti, Brazilijos Raud.
Kryžiaus sekretoriui ir dakta
rei Hercilia Pittą, Rožančiaus
brolijos teisėjai Tokią pat do
vaną kiek anksčiau buvo ga
vusi p Uršulė Gaulienė.

Atende-se eom hora marcada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
n/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 3552

Sunkiai namie serga Aronas
Pakštaitis, Bus paguldytas Ii
goninėn.
UŽSIMGKĖJO

UŽ M. L.

Po 10,000, Jonas Makuševičius, Vincas Orentas, Kazys
Musteikis. Po 7.000 Povilas
Karanauskas. Kazys Bužinskas Uršulė Bendoraitienė, Pra
nas Čepas, Bronius Raiskas.

|

