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Jo Ekscelencijai
Lietuvos Pasiuntinybės Ministrui
DAKT-RUI FRIKUI MEJERIUI MIRUS
uuoširdžią užuojautą reiškia jo liūdinčiai žmonai,
dukrai bei giminėms.
Ats kap Juozas Čiuvinskas su žmona.

Vasario 6 dienos ryte Terezopolyje mirė ilgesnį laiką
sirgęs Jo Ekscelencija Lietuvos Pasiuntinybės Ministras Dr.
FRIKAS MEJERÍS. Palaidotas tą pačią dieną. 17 valandą
Terezopolio kapinėse.
Liudi-nčiai žmonai ir dukrai bei giminėms nuoširdi
užuojauta.
São Baulyje už velionio velionio vėlę 7 dienos mišios
bus pirmadienį, vasario 13, Zelinos lietuvių bažnyčioje,
19,30 valandą. Kviečiame lietuvius ko gausiausiai dalyvauti-

Apie p. Ministro mirtį telefonu pranešė Pasiuntinybės
sekretorius p Saurusaitis p Juozui Čiuvinskui.
Visais su p. Ministro mirtimi susijusiais diplomatiniais
reikalais rūpinasi paties velionio pasirinktas ir Itamaraty
patvirtintas įgaliotinis S. Pauliui atsargos kap. Juozas Čiuvinskas. anksčiau eilę metų buvęs konsulato sekretorius.
Jis telegramomis jau painformavo Lietuvos Diplomatijos Še
fą St. Lozoraitį, Lietuvos Ministrą Washingtone J. Kajecką
ir kitus.
Iki bus išaiškinti ir suvarkyti visi reikalingi formalu
mai, Pasiuntinybė sustabdė savo veiklą. Reikalus sutvarkius
lietuvių visuomenė bus painformuota
Daugiau apie Velionį bus kitame «M L » numery e.

•Šaukimas Nepaprasto Visuotino Lietuviu

Sąjungos Brazilijoje Susirinkimo
įjfe

Po šiuo raštu pasirašiusi LSB Revizijos Komisija, drauge su kitais pasirašiusiais Sąjungos nariais, šaukiame visuoti
nį nepaprastą LSB narių susirinkimą vasario ^mėnesio 18 die
ną 18 valandą, Sąjungos būstinėje, V. Belą, R. Sto, Amasio 327.
Tas susirinkimas yra šaukiamas pagal Sąjungos įstatų
13 straipsnio punktą «(>.
Sąjungos Valdyba neleidžia Revizijos Komisijai atlikti
Valdybos darbi} ir finansų atskaitomybės patikrinimą, kaip
tai ya numatyta LSB įstatų 18 straipsnyje Valdyba neteikė
tai suspendavo Revizijos Komisijos veikimą, tuo būdu slėp
dama savo veiklą ir atskaitomybę nuo LSB įstatų numatytos
ir valdybai privalomos kontrolės. Tai pagrįstai kelia nerimą
narių tarpe ir susirūpinimą. Atsirado pavojus, kad kompete
tetingo organo nekontroliuojama veikla gali ne tik privesti
Sąjungą prie netinkamo lėšų bei turto panaudojimo, bei ir.
iš viso, pridaryti nebeatitaisomų nuostolių. Toms gresian
čioms negerovėms išvengti šaukiamas šis susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Revizijos Komisijos pranešimas.
2. Valdybos pa-šalintųjų LSB narių klausimas.
3. Valdybos veiklos nagrinėjimas—analizė.
4. Klausimai ir sumanymai.
Susirinkiman šaukiame; Sąjungos Valdybą, narius ir. pa
žadintuosius, kurių pašalinimo teisėtumas bustame susirinki
me sprendžiamas.
4
Revizijos Komisija: Dr. A Kalinauskas, pirm.
VI. Steponaitis sekr,
A, Serbentą, narys
LSB nariai; B Adamavičius, J. Baužys, J. Jodelis, St
Kubiliūnas, V. Kutka Vald. narys, St, Lapienis, J. Masių
lis M Matelionytė—Tijuoelienė, L. Matelio
nienė, Jorge Matelionis Fausta c liesoraitie
nė, Adelė Žarkauskienė.

A A. Dr. Frikas Meieris, Lietuvos Ministeris, didelis jaunimo draugas lietuvaičių tarpe.
Markso prielaidų.
Marksui tenka atsakomybė
už nesocialių doktrinų šukei
tas suirutes. Bet niekas nega
Ii vadinti jo melagiu! Todėl
minėto straipsnio autorius, sa
kydamas, kad Titas esąs ko
munistų diktatorius, stovįs de
mokratų pusėje ir neguldąs
galvos nei už Marksą, nei už
Maskvą, pripažįsta jį ir bol
ševiku ir demokratu ir pado
resniu net už Marksą. Titui
nebetenka dabar guldyti gal
vos už Maskvą nes jis ją ten
anksčiau paguldė, tapdamas
Jugoslavijos diktatorium, o
Marksas jo galvos atsisako
priimti.

KOKIE TIE POZITYVUS
TITO DARBAI?

Straipsnio autorius pozity
viais Tito darbais laiko: 1.
kovą prieš vokiečius ir sa
vuosius monarkistus; 2 Ba'ika
nų federacijos įsteigimo nepa
sisekusius banaymus; 3 iš
JAV gaunamą paramą; 4, kon
kordatą su Vatikanu; 5. atsi
ribojimą nuo rusų bei išlaiky
mą politinės, ekonominės bei
ideologinės nepriklausomy
bės; 6 neutralumą, drauge su
Egiptu, Indija ir kitais kraš
tais; 7 toleravimą opozicijos
Mano galva, visa tai kritiš
Nepervertinkim komunistu
kiau ir tikroviškiau vertinant
INŽ. ZENONAS BAČEL1S
tektų pripažinti negatyvais
Sausio 19 «M. L,» straips pratimas, prigiję bolševikų Š:ai kodėl;
nio «{domus komunistas» au propagandos skiepai Mark
Titas Stalino mokinys, bu
torius, nenoromis, pasitarnau sas tik pranašavo ateisiančią vo pramatytas įvykdyti seną,
ja bolševizmui propaganda proletariato diktatūrą ind s- planą, išvesti Rusiją į Vidur
Dabartinėje demokratijos nuo tDializuotuose kraštuose, bet žemio jūrą panaudojant Bal
monėje marksizmas, komuniz ne partijos dik atūrą Tik bol kanų federaciją. Stalinas su
mas ir bolševizmas laikomi ševikai vi ur pristeigė parti Titu tą planą jau buvo prade
sinomais, bet tai yra nesusi jos dikta ūras, nesilaikydami ję vykdyti. Stalinas turėjo su

KONKORDATAS
bolševikinti Turkiją, o Titas
— Graikiją Bet jie susidūrė
Lengva buvo Titui pasira- į’Si
su čiurčilio Balkanų—Duno
Syti
konkordatą su šv. Sostu
jaus federacijos planu,
Jugoslavijoje neegzistuoja nei
NEIŠDEGĖ
Višiaskiai, nei Mindszeačiai.
Be jų būtų lengva pasirašyti
Bet Čiurčilis apsiriko su konkordatus ir Gomulkai su
Stalinu, o Stalinas su Titu. Kadaru. Galima laukti tokių
Stalino apsirikimas su Titu. konkordatų ir sa Brežnevu
Titas pralenkė savo mokyto bei Kosyginu Bet su konkor
ją. J’’ e,išgavęs iš didžiųjų ue datais religijos varžymai bol
mol^ejų saugumo garantiją ševikinėje santvarkoje vis
atsii?
nuo Stalino. Čia jis tiek nesiliauja.
nuėjo toliau negu Stalino ins
OPOZICIJA
trukcijos nurodė, bet įsisti
prindamae valdžioje, ištiki
Įdomus Titas ir su opozici
mai sekė savo mokytoju Ko
jos
tolerancija Vienapartinė
vojantį prieš vokiečius tikrą
jį tautos karo vadą Michailo- je santvarkoje opozicijos nė
vičių pakorė, o priedo dar iš ra. Paskirų asmenų nereikš
žudė apie milijoną savo minga nuomonė — niekai.
Ją, kartais patys bolševikai
«priešų»
provokuoja propagandos su
Likęs visiškas diktatorius metimais. O kai tokie Džilaj
ir Stalino ekskomunikuotas, ir Michailovai pasisako dėl
bet nenutraukęs ryšių su in belševikinės bendruomenės
ternacionalu sugebėjo išvilio klasių, demokratijos ir spau
ti iš amerikonų du su puse dos laisvės, tai jie atsiduria
miliardo dolerių paramos (nors už grotų
jis tuo metu puolė Graikiją)
Netelpa į pozityvaus darbo
ginklams, maistui ir bado
šmėklai nuo savo tautos nu rėmus ir Lito atlaidumasChruš
čiovui «atsiprašius» Jų sueiti
stumti
kimas įvyko kaip tik po Mask
vos
sutarties nors dalinai su
TITO EKONOMIJAI
silaikyti nuo atominių bandy
GABUMAI
mų. Jų bendras komunikatas
Ekonominius Tito gabumus buvo taikomas be atodairinei
galima vertinti iš tokių faktų; kovai prieš kapitalistiškus de
karališkoje Jugoslavijoje išal mokratus, kaip Chruščiovas
kęs miestietis galėjo eiti
bet kurią valgyklą ir nemo pasakė: «Mes jus palaidosim».
karnai pavalgyti duonos. Su Maskvos susitarimo hipnozė
sirgęs pilietis galėjo kreiptis je tą judviejų grasinimą ma
į befrkurį gydytoją, kuriam ho žai kas pastebėjo ir nereaga
norarą apmokėdavo karalius, vo, Priešingai, Chruščiovas
Titinėje gi karalystėje neuž kone iškeltas į taikos spašta
tenka duonos ir JAV senatas lūs, o jo paskatintas tas «įdo
kasmet abejoja ar dar duoti musis komunistas» pasiryžo
jam paramos.
(pabaiga 6 pusi.)
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Didelė Meilė
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Nepaisant 25 me‘ių įtempto
nuolatinio niekin'mo, šmeiži
mų ir persekiojimų tikėjimo
ir ypač kunigų, visgi to tikė
j»imo bei kunigų meilė tebe
klesti didžiausios daugumos
lietuvių širdyse
Viename laiške iš Lietuvos
rašo: «Jei miestelyje beliktų
tik viena duonos riekelė vi
siems žmonėms, tai jią nuneš
tų kunigui’.
Kitame laiške praneša: «Jei
bedieviška valdžia leistų vai
kinams laisvai stoti į kunigų
seminarijas ir vienuolynus,
tai tie tuojau būtų pilni». Da
bar leidžia priimti tik 26 klie
rikt?s vienintelėn seminarijon

S. Amerika
Nauji leidiniai
1968 Laisvės Kovos Metais
Jungtinių Valstybių Lietuvių
Bendruomenė išleidžia lietu
vių ir anglų kalbomis leidinį
Lietuvą, Lietuvių išeivijos is
toriją, Lietuvių kalbos aiški
namąjį žodyną ir Lietuvių li
teratūrą anglų kalba; Kana
dos Lietuvių Bendruomenė
knygą apie Kanados lietuvius;
Vilkas — antrąją laidą Lithua
nia. Diplomatinė Tarnyba pra
šoma paruoša leidinį Lietu
vos—Sonetų Sąjungos s anty
kiai 1917—1967 laikotarpiu.
LA S VĖS MINĖJIMAS

Konferencija prašo visos
laisvojo pasaulio Lietuvių Ben

druomenes 1968 Laisvės Ko
vos Metais atitinkamomis sa
vo programomis ko įspudin
ginusiai atžymėti, savo pastari
gas derinant su konferenci
jos nutarimais
Konferencija numato spe
cialų komitetą 1968 Laisvės
Kovos ‘Metų veiklai lėšoms
telkti. Jį sudarys V Ūko, Alto,
Lietuvos Laisvės Komiteto ir
Lietuvių Bendruomenės skirti
aistovai.

Kaunas — Senamiestis potvinio metu, matosi ledu kalnas.

VLIKO PIRMININKAS
sas sustos Urugvajuj Brazili
nimo uždavinių vykdymą ak
joj Venezueloj ir San Salva
tyviai įsijungusius jaunesnio
MUS APLANKYS
dore (El Salvador ) VLIKo pir
sios kaitos veikėjus viltingai
mininkas
matysis su tų vals
Vliko
pirmininkas
dr,
J.
K*
užtikrinančius
visų
generaci

Lietuviškosios informacijos
svetimiesiems stiprinimo rei jų laisvųjų lietuvių Lietuvos Valiūnas į Pietų Amerikos Lie tybių lietuvių organizacijų
vieningą tuvių Kongresą išvyko sausio veikėjais ir, kur tik galės,
kalu konferencija numatė prie nepriklausomybės
22 dieną. Pakeliui sustojo Ko vyriausybių, spaudos ir kt.
ELTOS sudaryti informacijų siekimą.
lumbijoj, Peru ir Čilėje. Po atstovais
tarybą iš Alto, Lietuvių Ben
(ELTA)
Argentinos, nur bus Kongre
dru-omenės, Lietuvos Laisvės
VLIKAS PRAŠO
Komiteto ir Vliko Valdybos
Viso laisvojo pasaulio lietu
paskirtų žmonių, taip pat pa
ALEKSAS KALINAUSKAS
vedė Eltii pasirūpinti sau ats vi organizacijas prašo nuo
Advokatas
tovus atskiruose kraštuose ir lat rūpintis sudaryti k > palan
prie pagrindinių laisvojo pa klausias sąlygas jaunosios kar
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
šaulio lietuvių institucijų.
tos tautiniam brendamu! ir tau
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
taniam reiškimais! visose lie
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
tuviškosios veiklos srityse, ir
PADĖKA UŽ JAUNIMO
Raštinė:
Rezidencija.
nuoširdžiai linki Pasaulio Lie
METUS
tuvių Bendruomenės Jaunimo
. 15 de Novembro, 244
R. Joaquim Piza, 204
4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
Sekcijai
sėkmingai
vykdyti
Tel.
31
2548
Konferencija pareiškė pa
no 14,00 ik‘ 18,00 vai.
dėką Jaunimo Metų organiza savo uždavinius.
Konferencija kviečia laisvą
toriams ir tų Metų programos
vykdytojams Didžiai vertino jį lietuvių jaunimą, ypač 1968
laisvojo pasaulio lietuvių jau
Laisvės Kovos Metais, akty
nimo tautinės dvasios pakili viai lietuviškai reikštis akade
mą Jaunimo Metais, taip pat minėje plotmėje, tarptauti
RUA COSTA BARROS, 352
jaunesniosios kartos padidė niuose renginiuose, savo kraš
jusį dėmesį lietuviškiems rei tų visuomenės ir vyriausybės
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
kalams ir Lietuvois laisvės už sluoksniuose, ginant Lietuvos
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležimi} daik
daviniams Konferencija svei bylą ir populiarinant lietuvių
tų, indų bei darbo įrankių.
kina pastaruoju metu į Lietu tautos gyvybines problemas
Lietuviai pirkim pas lietuvius I
vos laisvės kovos vadovaujan svetimųjų opinijoje
čias organizacijas ir į laisvi

JOTIS & LAPIENIS LIDA.

Putinas

KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
XXXVI

— Mįslę, mįslę! — šaukia
visi
— Gerai. Kas atmins, gaus
riešutą Štai: iš kaulelio brakšt
į skilandį šmakšt. Na?
— Adomėlis perkando rie
šutą, išėmė branduolį ir, vi
siems rodydamas, prarijo
— Riešutas riešutas! — su
pratę ėmė šaukti daugelis
— Per lengva mįslė, — mos
telėjo ranka kunigas. — Na>
bet atsilyginti reikia. — Jis
pasisėmė iš kišeniaus saują
saldainiukų ir sviedė į viršų
Visi klykdami šoko jų gau
dyti.
— Dar vieną mįslę, dar
vieną! — prašė mergiotės.
— Na, dabar sunkesnę; trinugaris žirgas, dvinugaris rai
telis, balto vario kamanos.
Kas įspės — obuolį!
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PLEČIA INFORMACIJŲ
TINKLĄ

V. Mykolaitis
SUKILĖLIAI
(tąsa)

LIETUVA

Ilgai niekas neįspėjo kas
čia būtai per keistenybė, Pa
galiam viena mergiotė iš kraš
to nedrąsiai paspėliojo:
— Galgi mintuvai .
— Iš tiesų!. Ot, kokia gu
druolėl Tur būt, žinojo.. Iš
mamos girdėjo! — ėmė šauk
ti kiti.
— Vis tiek, kad ir iš ma
mos, — gynė ją kunigas. —
Svarbu, kad įspėjo. Štai tau
obuolėlis O dabar įspėkite
dar vieną. Kas įspės, gaus ne
paprastą dovanėlę. Klausyki
te; balta dirva, juoda sėkla,
žąsia užakėta, retas kas priė
jęs daigą pažįsta Kas tai
būtu?
Vėl visi aptilo, spėliojo vie
ni šiaip, kiti kitaip, bet vis
nepataikė.
— Jau žinau! — staiga su
šuko Adomėlis — Raštas!

Tačiau kiti juokėsi, o labiausia’ Kazys:
— Eik tu sau! Paštas Žą
šia užakėta Dailus tau būtų
raštas!
— O kuo rašė seniau žmo
nės? Žąsies plunksna, — spy
rėsi Adomėlis.
— Mūsų vargamistra ir da
bar dar taip rašo, — patvirti
no kitas — Daug kas dar
taip rašo
— Teisybė, — pritarė kuni
gas — Mįslė reiškia raštą.
Adomas įspėjo Štai tau už
tai. Gausį visą, mislę.
Jis pro antį išs»i,traukė plo
ną knygelytę, keletą iapėlių
ir padavė nudžiugusiam Ado
mėliui.
— Pasiska tyk sau ir ki
tiems Pažinsi tuos daigus ..
Na, o dabar ratelį! Išbaigiau
visas lauktuves.
Čia jaunavedžiai, tėvai ir
svočios pagaliau prisistūmė
prie kunigo ir vedėsi į sekly
čia Kunigas mato visus, svei
kinasi, džiaugiasi, kad atva

žiavo Peiro pusbrolis Jurgis
su draugu Bet kurgi Kedu
lis? Niekas nepastebėjo kaip
Kedubs visiems subruzdus pa
sitikti naujų svečių, pasieniu
išsmuko į sodelį, perlipo per
tvorą ir nugūrino namo, pali
kęs pas Baisius savo kepur.ę
ir lazdelę.
Pavakariop žmonių gausė
ja, ypač jaunimo Ateina jų ir
iš kitų kaimų, nes Petro Bal
šio vestuvės garsios visoje
parapijoje. Šokiai ir dainos
skamba pirkioje seklyčioje
ir kieme Mackevičius su Dim
ša jau išpasakojo visas nau
jienas ir iki valios prisišne
kėjo apie visokius reikalus
Tarsi šviesiau pasidarė vi
siems nuo tų šnekų Kunigas
sako, kad Meiną didelių per
mainų laikai, o gyvenimas vi
stems bus lengvesnis Kuo ki
tu žmonės netikėtų, bet Mac
kevičium tiki. Jis žino, ką
sako!
Temstant kunigas su dakta
relių išvažiavo, bet vestuvių
šėltynės tik dabar, atrodo, ir

prasidėjo Adomėlis, Jankaus
kų Kazys ir Noreika išjudino
ir pačius nerangiuosius. O
Balsių alui apynių nepagailė
ta! Ir tuščių ąsočių ant* stalų
nelaikyta!
Išleidę garbinguosius sve
čius; puolė į šokių sūkurį ir
Petras su Katryte. Ar šian
dien neišsipildė didžiausias
jų troškimas? Pamatę, kad
jaunavedžiai išėjo šokti, mu
zikantai dar mikliau sudrožė
smičiais ir visi, kas gyvas,
stengėsi įsiveržti į seklyčią
pašokti kartu ar bent pasie
niais pasigrcmdyti ir pasigro
žėti šokančiais
Kai muzikantai ir šokėjai
pailso, iš lauko jbėgo tarsi
nusigandęs Adomėlis ir, susi
mokęs su Kaziu, šūktelėjo:
— Kiemas dega!
Visi puolė laukan. Kieme
ant tvorų kuolų mirgėjo rau
donos liepsnelės.
,(Bus Daugiau)
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«NOSSA LITU ANT A »
RU* LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS
SiRETOR

savaitraštis

MINTIES

RESPONSÁVEL OR.

JOSê

FERREIRA

CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 7.000, visoje P.
Amerikoje. ^RĖMĖJO: PRENUMERATA Cr.S 15 000. GARBĖS
PRENUMER, Cr.® 30.000. Atskiro numerio išleidimas Cr.$50.090
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 150.

Straipsnius irt ‘'korespondencijas redakcija taiso savo
nu- žiū a. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. PavardeLpasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Naudingas Pokalbis
PETRAS PAKALNIS

5Turbūt niekas nesukėlė Eu
ropoję tiek daug kalbų, spė
liojimų ir vilčių, kai viena
prancūzo knyga, vardu «Nuo
anatemos prie pokalbio». Ją
parašė Roger Garaudy, dide
lis marksizmo apaštalas, uni
versiteto profesorius ir Pran
cūzijos komunistų partijos šū
las. Toji knyga jau išversta
kitas kalbas ir duoda medžią
gos pagalvoti politikams, moks
liniukams, ateistams ir tikiutiesiems.

dar aiškiau galėjo išdėstyti
savo mintis. Visur jis ragino
prauėti pokalbį tarp krikščio
nių ir marksistų ir baigti se
nus nesusipratimus. Juk visi
trokšte žmonijos gerovės ir
visi nori jai aukotis.

Iš tiesų, marksistai ir krikš
čionys jau turėjo tris pokal
bius Europoje, suongan zuotus
taip vadinamos Povilo draugi
jos. Šiais metais toji vokiečių
intelektualų draugija organi
zuoja naują pokalbį Čekoslo
R. Garaudy tvirtina, kad vakijoje. Jame žada dalyvau
Karolis Marksas nenorėjo ko ti stipriausios abiejų pusių
voti prieš religiją, bet tik jėgos ir ieškoti bendrų iš
prieš katalikų ir protestantų vadų.
-Bažnyčias, kurios jo laikais
Reikia prisiminti, kad maž
buvo perdaug susirišusios su daug prieš 20 metų panašūs
kapitalistais ir anų laikų rėži pokalbiai vyko tarp krikščio
mais. Pagal Garaudy pirmieji nių ir Vokietijos socialistų.
krikščionys buvę tikri revo- Jie davė tikrai gražių vaisių.
liucijonreriai ir demokratai. Vokietij-s socialistai atsisa
Bet mūsų dienomis krikščio
kę materializmo, paruošė ir
nybė save atnaujino ir kovo
paskelbė naują, krikščionims
ja už tas pačias teisingumo artimą ir pri totemą partijos
idėjas, kaip ir Marksas. An programą ir neseniai kartu
tra vertus, Garaudy nuomo su krikščionių demokratų par
ne, ir marksizmas turėtų sa tija sudarė koa icinę Vokieti
ve atnaujinti ir pasisavinti jos vyriausybę Ar negalėtų
tas vertybes, kurias krikščio suartėti krikščionys su komu
nybė skelbia jau 2 000 metų, nistais ir, užmiršę ideologi
Juk ir krikščionybė pasisavi- nius ginčus imtis bendro ir
no visa, ką gero prieš Kris
konkretatis darbo? Juk ir ko
taus gimimą buvo sukorę pa munistų laikysena krikščiony
gonys, ypač graikai ir romė bės atžvilgiu atrodo, nebėra
nai. Marksizmas ir krikščio toji pati, kaip Lenino ar Sta
nybė turėtų platinti humaniz
mą, žmoniškumą, kurio persunkti ir Markso ir krikščio
nių raštai «Gyvenimas būtų
prasmingas gražus ir vertšn■as», taip rašo tas komunis
tas, «jei marksistai ir krikš
čionys visiškai pasiaukotų ge
resnio pasaulio kū.ymui». Ga
raudy atmeta Staliną kuris,
jo nuomone, «per 25 metus
sukalkino marksizmo arteri
jas» Prancūzijos marksistas
pasisako už laisvę, dvasinį
žmogaus ateakingumą ir kū
rybingumą. Iš to peršasi išva
da. kad Rusijos komunistų
diktatūra nuslopina geriau
sias žmasyaus savybes ir jį
nužmogina
Tokios aiškios ir nedvipras
raiškos kalbos, žinoma iš
marksisto niekas nelaukė ir
Garaudy knyga tapo sensaci
ja. Praėjusių metų pabaigoje
jis buvo pakviestas net į JAV
skaityti paskaitų keliuose uni
versitetuose. Tarp kitko Ga
raudy aplankė ir jėzuitų uni
versitetą St; Louis mieste, kur
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liao laikais. Štai keletas faktų.
Daugeliui žinoma, kad Ru
sijos komunistai išsivertė iá
lenkų kalbos Senojo ir Naujo
jo Testamento istoriją ir ją
išleido. Praėjusiais metais jie
išsivertė ir prancūzo jėzuitą
Teilhard de Chardin knygą,
vardu «Žmogaus reiškinys»!
Toji knyga visų komunistų la
bai mėgiama. Šiais metais Ru
sijos prezidentas Nikolai V.
Podgorny aplankė popiežių.
Vatikano diplomatái lanko Ru
sijos satelitus ir stengiasi už
megzti draugiškus ryšius. Už
metų ar kitų gali viskas pa
sikeisti ir seni, rodos, neper
maldaujami p, ieškai, gali su
artėti.

Prieš tą optimizmą kalba
kili faktai. Visų pirma, krikš
čir nybė negali daryti jokių
ko apromisų tikėjimo ir doro
vės klausimuose:. Ką i ievas
a reiškė, tą žmogus turi pri
imti. Kas Dievo, tą reik a
skirti Dievui; kas cieso iaus,
tą ciesoriui. Bet komunistai,
nepripažindami Dievo, įvairio
mis priemonėmis stengiasi
žmogui primesti materializmą
ir paneigia įgimtas žmogaus
teises. Komunistų partija nu
stato, ką žmogus turi tikėti
ir galvoti, kas yra gera ir
bloga, kas priklauso žmogui
ir valstybei ir pan. Be to, jie
veidmainiauja. Nors Rusijos
konstitucija pripažįsta religi
jos laisvę, bet kartu viso
kiais būdais persekioja įtakin
gesnies tikinčiuosius. Stalinas
vesdamas karą prieš Hitlerį,
iškilmingai paskelbė nenorįs
■pasisavinti svetimų žemių bet
iš tiesų jis pagrobė visą Pa
baltį bei Lenkijos Rumuni
jos, Vokietijos ir Suomijos
dalį. Kruščiovas. pasmerkęs
Staliną, tų žemių negrąžino,
o jo įpėdiniai, Brežnevas su
Kossiginu, visai nei negalvo
ja atstatyii seną padarytą
šioms valsiybėms skriaudą.
Roger Garaudy, kalbėdamas
apie Katalikų Bažnyčios per
sekiojimą Rusijoje, sako, kad
tai esą «Stalinizmo likučiai».
Bet tų likučių yra tiek daug,
jog negalima tvirtinti, kad

komunizmo laikysena religi
gijos ir įgimtų žmogaus tei
sių atžvilgiu būtų pasikei
tusi.

Atrodo, kad Garaudy yra
nuoširdus žmogus ir giliai
įžvelgia į šių laikų preble
mas. Todėl jo žodžiai rado
šiltą atgarsį Ar jis teisingai
aiškina Markso laikyseną re
ligijos atžvilgiu, tai gali paša
kyli ilgesnės marksizmo stu
dijos. Markso tikybos moky
tojas, peržiūrėjęs jo rašto
darbą per baigiamuosius abi
turientų egzaminus, pridėjo
įdomią pastabą: «K Marksas
nesuprato, kas yra krikščio
nybė». Kaip ten bebūtų, kiek
vienas atviras ir nuoširdus
pokalbis su bot kokios pašau
lėžiūros žmogumi gali būti
naudingas Bet nuoširdumas
tiri būti iš abiejų pusių. Ir
neveidmainiškas.

c/o Mirga Kižienė, 18021 Hil
ler Ave., Cleveland, Ohio,
44119.
(tLTA)
DAR NENORŲ KALBĖTI S

V. Niunka, buvęs vienas iš
kompartijos sekretorių Lietu
voj, pereitų metų Mokslo ir
Gyvenimo 9 me numeryje pa
skelbė straipsnį aiškinantį,
ką reiškia «Marksistų ir kata
likų dialogas»-. Jis rašo: «Rei
kia pažymėti, kad ir kaiku
rie ate štai dar nepakanka
mai aiškiai suvokia, ką reiš
kia marksistų ir tikinčiųjų dia
Iogas kokios objektyvios prie
žas&ys jį sukelia. Kartais ga
Įima išgirsti tokį samprotaxj
mą: Leninas mokė, kad mar
sietas turi būti religi jot prie
šas, tai kokiu pagrindu jis ga
Ii bendradarbiauti su tikin
čiaisiais, ar tai nėra nuo lai
džiavimas religijai?»

Galimas daiktas kad ir Ru
sijoje y a komunistų, pana
Tad liudija, kad ir anoj pu
šiai galvojančių kaip A, Ga
sej
esama kreivai žiūrinčių į
raudy. Bet oficia' s komunis
tų partijos balsas, išskyrus madinguosius -bendradarbiu
keletu komplimentų popiežiui, vimus». Yra ir latalikų,. ku
religijai yra ned augink s. Kai rie nepritaria jokiems pokal
neseniai vienos kardinolas pu bianss su k< munie-tais.
ragino komunistu* išleisti to
Būoiaga, kad N Podgorno
kią aiškią deklaraciją apie lankymąsi Romoj vilniškiai
sąžinės laisvę, kaipį'Visuotinis laikraščiai tuo tarpu tepaskel
Bažnyčios Susirinkimas, ko bė TASSo pranešimą kuria
munistai nedavė jokio atsaky me kalbama apie Italijos vy
mo . Jų tyla yra labii iškal riausybės lankj mą, bet nieko
binga jų pačių nenaudai. Bet neužsimena apie lankymąsi
laisvame pasaulyje tie komu Vatikane.
(ELTA)
nistų ir krikščioniu pokal
biai gal būti labai naudingi
Jie gali padėti pamatus tai
ka>; apsiginimui nuo bado, Ų SAUSIO 9 suėjo 60 m. nuo
nusiginklavimui, sugyvenimui pirmosios lietuvių dailės ati
darymo Vilniuje
ir mokslo pažangai;!}
Adolfas Nezabitauskas tos
sukakties proga Literatūros
25 METAI
ir Meno 2 me numeryje arkre
PASAULIO LIETUVIS, dvi pia dėmesį j vieną t<s paro
mėnesinis PLB valdybos lei dos recenziją įdėta Skarne
dinys, pasiekė tokio dažnumo (socialdemokratų laikiaščioi
leidiniui jau atžymėtiną su 1907 m. 1-tne nr. Ten buvęs
kaktį — 25 tą numerį išleido. pareikštas atviras pasipiktini
Šis numeris
atspausdintas mas, kam į parodos atidary
dviem spalvom ir pateikia mą buvo pakviestas ir daly
apsčiai žinių bei duomenų vavo Vilniaus gubernatorius
apie įvairių kraštų lietuvių vi ir vyskupas baronas Roppas
suomeninį—kuitūrinĮ veikimą. A. Nezabit-auskas paaiškina,
Adresas — Pasaulio Lietuvi'- J kad tai buvo 1905 revoliuci
jos gadynė, kad «Kalėjimai
buvo prikimšti valstiečių, dar
bininkų inteligentų baudžia
mieji buria: ir žandarai vyk
d e žiaurias egzekucijas, teis
mai trėmė žmones į Sibirą.
Todėl carinės valdžios aukš
čiauški at-s ovo Vilniuje —
gubernatoriaus -- pakvieti
mas į parodos atidarymą ne
galėjo nesukelti lietuvių pa
žangiosios visu menės pa
sipikunimos.
Taip buvo prieš 160 me
tų Kai dabartiniais laikais
į tokius atidarymus lanko
si Kremliaus valdž.os aukš
čiausias atstovas — Popo
vo
lydimas
Sniečkus —
(o vyskupo vietoj iš Ameri
kos atkviestas Bimba), tai
šių laiieų pažangiai visuoroe
nei nėra kur viešai pareikš
ti savo pasipiktinimą.
(ELTA)

Žavingas Lietuvos vaizdelis. ,
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mukšniai lietuviškuose sodu
se. Dabartinėje sudaiktintoje
dvasinėje atmosferoje jie tyliai ir paprastai žadina žmo
gų, išsiilgusį gilesnių pergy
venimų ir polėkių, — jie žadi
na vakarietiškos kultūros in
dividą»...
Apsiriktų, kas manymų, kad
buvus os Nepriklausomos Lie
tuvos jaunimai tebuvo pasi
tenkinęs tik šermukšnio būti
mi savo tėvų soduose ar pa
kelėse ir nebūtų siekęs bei
reiškęs <vakarietiško» kultūr
vaizdžio vaisių. Tik svetimą
imdamas, jis turėjo į ką čia
pat atsiremti — savą žemę
po kojomis ir tautą aplinkui.
Tai buvo pagrindas ir kontro
lė, kurios taip stokoja dabar
ties lietuvių jaunoji karta,
gyvenanti svetimuose kraš •
tuose.
Bet jos nuoširdūs rūpėsi
čiai ir jieškojimai mus visus
gali jaudinti ir skatinti tai
ką. .

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

tina Músu tartes
Praėjusiais metais JAV išleista Broniaus Rai
los knyga variu -Laumių juosta» Tai jo anksčiau
spaudoje tilpusių kronikinio pobūdžio ttraipsnių rin
kinys Nors Redakcijai daugelis gerb. Autoriaus pa
grindinių gyvenimo filosofijos pažiūrų yra nepriim
tinos, bet jis kone visada iškelia vieną kitą mintį
priimtiną visiems Ir tai daro gyvu, sklandžiu, pa
traukliu stilium, ir visada liečia opius mūsų laiko
ir tautos reikalus Čia ir kituose «Mūsų Lietuvos*
numeriuose duosim ir dabar aktualių ištraukų iš
jo straipsnių.
Red

Žmonija tai tęstinumas. Ji
vis yra ir visada daugėja.
Žmonija, bet ne tautos, ne gi
minės ar rasės. Jos susidaro,
išauga, žydi, vysta ir kariais
visai išnyksta. Kartais stiprės
niosios jas suvirškina ar išnai
kiną. Kartais pačios savyje
išsigimsta, sutrūni, išsisklaido.
Tad nuo pavienio žmogaus,
nuo šeimos giminės ir visos
tautos narių pr klauso, ar tau
ta augs ir stiprės,
ar su
pus, išsisklaidys ir net išnyks
(Pabraukimai redakcijos).
Tautos likimą visada veikia
dešimtys kitų aplinkybių Bet
galiausiai ir sat priklauso nuo
žmogaus jis gali sugebė i tas
aplinkybes pakeisti, pntaikin
t , jų neišnaudoti ar savo nau
dai panaudoti,
Tauta susidaro iš nevieno
dų žmonių; tiek savo lytimi,
amžiumi pažiūromis ar gabu
mats. Šių tr kitų skirtingumų
grandinėje visada. kiekvitU
nos. taigi ir- mūsų tautos gy
venime išskiriame kartas, ar
ba generacijas. Dabar jos yra
Keturios; kūdikiai bei vaikai,
jaunimas, suaugusieji ir se
nieji, Tarp jų negalima išves
u jokių griežtų ribų. Jos vi
sos yra organiškai susijusios
ir sudaro tautos tęstinumą.
Tačiau jos skiriasi ne tik
savo amžiumi bet ir būdu
nuotaikomis stiliais dvasinė
mis savybėmis. Todėl dažniai
kalbame apie kaitas, apie žu
v-usia.- narsiąsias, didvyrišką
sias ir kitokias kartas.
išskiriame ir geriau apibū
diname savotiškas kartas ne
tiek dabartyje, kiek ypač tau
tos istorijoje. Dabartis nebū
na galutinai aiški. Kartos sa
vybės išryškėja tik jai fiziš
kai baigiantis arba atlikus sa
vo misiją
m..... .
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ANTANAS JASMANTAS
PABUDÉKI šią naktelę
Prie manęs!
Trumpą naktį. Štai jau kelia
Rytuose laukų kalneliai
Kepuraites ugnines

Kam tau jot nuvaikštinėtais
Pagiriai”?
Mūs daržely miega mėt 8į
Miega griežlės kanapėtos,
Broliai dar negreit pareis.

Vytaiátôs Didysis
Simas Sužiedėlis

kybes. Tai savaime aišku, ne
Rišk žirgelį žibaod į
bereikia to įrodinėti
Prie tvoros!
Tėvynės jaunimas neteko
Svyri jovarai pasodėj,
laisvės oro. Daug pačių nar
Kurtai zuikelius nulodė,
šiaušių žuvo laisvės kovoje
Kerdžiaus ragas dar negros.
Kiti išvežti Rusijon Tas vi
sas jaunimas idėjiškai ir mo
Kur tu josi? Kyla rūkas
rališkai sovietinamas. J s au
Pabaliais.
ga kitoks ir bus kitoks Bet
Apkabinki ir pabūki
tai dar nereiškia, kad jis nu
Kol aušrinė auksapūkė
stos būti lietuviškas Laisvės
Beržynėli n nusileis!
ir žmogiškosios garbės sieki
(Iš «Gruodas»)
mas suliepsnos ir jame kai
pradės skeldėti sovietinio ka
dalis, galėjusi su tėvais pa įniršimas, visiškas pasidavi
Įėjimo mūrai.
siekti vakirus ir Amerika, pa mas kitų, ypač aukštai civili
UŽSIENIUOSE
teko į kitokią aplinką Sako zuotų kraštų kultūrai, pašau
ma, kad jai greeia nutautimas, lėžiūrai ir papročiams.
Mažę, mūsų tautos jaunimo savo tautos Jr jos reikalų už
Tai, be abejo, visai apčiuo
piama kasdien nė grėsmė..Bet toji mūsų jaunimo karte
tebeturi savo lietuvišką eli
tą. ne per anks-i jai sušun
kantį: «Kur eini, manoji kar
ta?»
Pagal Saulių Šimoliūną;‘tų
kurie yra aiškiai apsisprendę
laikytis lietuviško kamėno,
bet nelinkę krypti į pasenusį
mūsų tradicionalizmą, kelias
yra daug sunkesnis nes jie
susiderina su priešingomis ga
limybėmis. Jie žmogiškąją
i ramų ir būtį pergyvena ne
iš kokios aprėžtos lietuviškos
pastulė-žiūros, bet betarpiškai
per savo lietuvišką sielą. Dėl
to jie kalba žmonėms kaip
žmonėms o ne vien kaip lie
tuviški medžiai, augą Vakarų
kultūrvaizdyje, bet ne tie šer

Daugumas Lietuvos gyven
toji} buvo labai patenkinti,
kad Kęstutis nušilino Jagailą
iš didžiojo kunigaikščio pos
to. «Mat Kęstutis stengėsi
grąžinti Lietuvoje vienybę,
suskato taisyti ir stiprinti pi
lis, aprūpino jas naujais ka
ro pabūklais — patrankomisSudaręs didoką laivyną, Ne
munu nusiyrė iki pat Jurbar
ko ir ten pat apgriovė kry
žiuočių pilį. Kitą kartą jis
įsiveržė į Prūsus, padaryda
mas jiems nuostolių, Kryžių©
čiai keršydami ouvo įsmukę į
Lietuvą, bet rado ją sujungtą
ir stiprią. Ypač buvo sustiprė
ję Žemaičiai Pro čia kryžiuo
čiai nebedrįso veržtis į Aukš
taičius. Lietuva vėl buvo sun
kiai jiems beįkandamas rie
šutas.

REIKALAI RYTUOSE

Tuo pat metu Kęstutis rūpi
uosi sustiprinti savo valdžią
ir Lietuvos rytuose Bet čia
jam sekėsi prasčiau, nes kai
kurie Jogailos šalininkai ne
norėjo jam paklusti. Vienas
Jogailos brolis, Kaributas vai
dęs tolimas rusų žemes, suki
lo prieš Kęstutį ir atsisakė
mokėti duoklę. Kęstutis, paJi
kęs Vilniuje Vytautą, išvyko
sudrausti nepaklusnaus kuni
gaikščio, Išvykdamas liepė
pakarti Jogailos svainį, Vaidi
lą, kurs kasęs jam duobę.
(bus

daugiau)

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 šiais >malo
niais svečiais nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šią
Arbatėlę!

JAUNOJI MUSŲ KARTA

Jaunoji mūsų dabarties kar
ta pateko į ypatingas apln-

APYAUŠRIS

Žavingas Lietuvos pajūris,
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TĖVAI JĖZUITAI: Rua LiĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
tuania, 67, Mooka — Tel:
92-2263
LIETUVOS ATSTOVYBES
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
RIODE JANEIRO: Dr! Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 ZILIJOJ — Pirmininkas p
sala 708, veikia antradieniais Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:
Tel. 8-6423.
URUGUAY, MONTEVIDEO:
Iždininkas p, JURGEGARŠ
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
KA, Rua Oratorio, 3093,
de Paris' 5836, Tel. 50-2180. Alto da Mooca.
Veikia kasdien prieš piet
LIETUVIŲ KALBOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA PAMOKOS S. PAULY:

ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

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

Šv. Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51 4011,

Laisvoj Lietuvoj Klaipėdos uoto vašzdas.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

Keliaujame i IV PAL Kongresą
PETRAS ŠIMONIS
Puikus šeštadienio rytas.
Susirinko pas mane keletas
automobiliu nuvežti ir pa yd)ėti į Santos uostą vykstan
čius laivu į IV Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresą Laivu
turėjome plaukti Jonas Stel
mokas su žmona, Janina Jasiulionytė, F. Sliesoraitienė.
O. Matelionytė ir ir P. Šimo
nis. Uostan vežė ir išlydėjo
keturios mašinos: p. Jasiulioniai, J. Griciai, L. Bendorai
čiai su šeima p Sliesoraitis

Nors nebuvo audros, tačiau
kai kam iš keleivių teko ne
norom «pašerti žuvis», ar
kaip dar sakoma «ožius pjau
ti* Ponios ir panelės paėmė
tam tikrų tablečių nuo jūros
ligos, o vyrai nutarėm laiky
tis be jokių vaistų, ir patirti,
kas atsitiks. Ačiū Dievui, ir
ramiai jū ai nieko nejutome
ir laikėmės geroje sveikato
je bei nuotaikoje. Tik orto
doksų popo žmona, turinti že
mą kraujo spaudimą, susirgo
jūros
liga, Geraširdė p Faus
Devintą valandą ryto jau
buvome Santos uoste. Deja, ta Sliesoraitienė ėmėsi ją glo
boti, buvo ir gailestinga se
numatytu laiku išplaukti ne
suo
jai ir jos vaikučių auklė.
galėjome Laivas vėlavo
Laivas vadinasi «Cabo San
Susitvarkėme su muitine be
jokių sunkumų Bet už baga Roque» Maistas labai geras.
žo pervežimą iš vienos s>lės Naktį gerai miegojom. Sek
kiton tai nulupo kaip reikia: madienio rytas išaušo links
net 2.500 k«r už kiekvieną če mas, saulėtas Devintą pagė
rę kavutės, ėjom dalyvauti
modaną, ar didesnį ar ma
šv Mišiose. Ją buvo net tre
žesnį.
jos ryto ir vienos vakare.
Laivan įlipome tik 15 valau
Po pamaldų apžiūrėjom lai
dą! Visi mūsų palydovai gale
jo apžiūrėti laivą, kuris labai vą ir štai jau pietūs. Het-ūs,
patiko. Didelė švara, gražūs gal todėl kad sekmadienis,
dar geresni, gausesni. Visi
įnengimai maudymosi basei
valgėm
nesibijodami apsirgti,
nas, jaukūs kambariai kelei
viams, žodžiu, geriausios są nes jautėmės ko geriausiai ir
lygos keliauti ir pai sėti.
rėjom gerą apetitą,
Atsitolinome nuo kranto.
Laivas kasdien išleidžia sa-

vo žinių biuletenį, kurs nuro
do visą dienos tvarką: kada
kava pietūs, vakarienė, kada
kokios krautuvės veikia, ka
da šokiai ir net praneša svar
biuosius pasaulio įvykius Ro
dos, ka<d gyveni mieste.
Nesu nei žurnalistes, nei
mėgėjas korespondentas Bet
«M. L,» redaktoriaus įprašy
tas bandau parašyti. Ponios
ir panelės juokiasi iš mano
korespondencijos, Sako para
šyk, kad ponia Olivis pakar
tojo žuvies porciją, kad plė.
Janina nusipirko perlų karo
lius, kad Petras su ponia nu
ėjo «Tarzano» filmo žiūrėti
ir kad Onytė dviem minutėm
vėliau išėjo iš šokių
Ką daryti, galima pajuokau
ti. Ko prašė, tai ir parašiau,
Pirmadienį, 10 vai ryto jau
artinamės prie Montevideo ir
plaukiame Urugvajaus pakraš
čiais. 14 valandą apsukom

PIGI IR GERA

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadk
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo
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 sekmadienį
Parque das Nações 1© vali
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,13 vsL
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 18,00 vai.,

pusę miesto ir sustojom lauk
ti, kada įleis uostan. Įplaukė
me tik 18 valandą. Tuoj pa
traukiau pas Tėvus Jėzuitus,
parapijon, Sutiko mus Tėvas
P. Daugintis, S. J., kurs maio
niai aprodė lietuvių bažny
čią. o klebonijoje susitikom
ir T. G edrį su prelatu Raga
žinsku ir su kun. L. Zarem
ba, kurs mus pavaišino. Atsisveikinę ir dar apžiūrėję
miestą grįžome į laivą.
(Bus daugiau)
AUKSO MINTYS

— Nors išimtinai kaikuriems šis pasaulis gali virsti
laikinai dangumi, bet tegu ži
no, kad dangaus žvaigždės ne
nusileis ant jo,

Trečią:

— Visuomet veide galima
matyti šypsojimosi šešėlį, kuo
met šypsosi savo dvasios ūką
noje

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

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

KOKYBEI

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 valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama KETVIRTADIENIAI?
18 vai. 40 min.

KIRP1MO IR SIUVIMO MOKYKLA

••j© r 1 j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams ‘(habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

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

IB

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMER|KOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

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

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

1IDMAOJ CARKimi

Metalúrgica ARPRA LTDA.

Lindoya vanduo yra dcmai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Ruak Dino Bueno, 795 a 835
Telefones:t Į51-4019 e 61-2223

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371 — São Paulo

Caixa Postai 3967
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DVI SAVAITĖS MISIJŲ
MOOKOJE!
RUA

LITUÂNIA, 67

—

VASARIO 16 MINĖJIMAS

MOÓCA

—

SÃO PAULO,

13

jorynas 10 010 cr., Kazimieras
Skorupskis 15 000 cr. Albina
Vasiliauskaitė Belo Horizon
te 8 000 cr K. Rimkevičius ir
K. Dragūnas po 10.000 cr., A,
Sarkana 6 000 cr , A. Spogis
o5 000 cr

Nuo kovo 5 iki 12 mergaitėms ir moterims.
Nuo kovo 12 iki 19 vaikams ir vyrams
Misijų pamaldos bus 7,30 vai. ryte ir 19 30 vak.
Misijas praves T, Jonas Kidykas, S. J.
Kviečiami dalyvauti visi Mooca. Alto da Mooca, Parque
da Mooca, Bertioga bei Agua Rasa lietuviai.
Daugiau apie misijas bus kitame ML numeryje

Dar kartą primename, jog
šiemet Vasario 15 minėjimas
bus sekmadienį, vasario 19
dieną dr. Vinco Kudirkos rū
mų salėje, rua Liluania, 67,
Mooka.
Minėjimas prasidės lygiai
VYRŲ BROLIJA RENGIA ŠAUNŲ PIKNIKĄ!
17 valandą mišių auka už Lie
KADA? š m. balandžio 9 dieną.
tuvos laisvę ir už tą laisvę
KAME? Santos — Praia Gramdė,
gyvybes atidavusius savano
KAIP NUVYKTI? Autobusai išeis iš Casa Verde, iš
rius, kareivius. Mišios ir visi
Grįžo iš Urugvajaus T. Jo
Mookos ir iš Zelinos.
giedoj mai bus lietuviškai, iš
KUR GAUTI BILIETUS? Pas Joną Bajoryną. Mo
nas Gtedrys, ten pavadavęs
pildomi visų susirinkusiųjų.
ca. r, Lituania, 67, pas p p. Matelionius Casa Verde, r.
Po mišių toje pačioje salė lietuvius jėzuitu®
latai, 150 ir r. Vichy, 204
je bus trumpas aktas. Bus
Zelinoje pas Juozą Baužį, V. Žalkauską ir pas vi
trumpas šventei tinkamas jau
T. J. Bružikas laimingai nu
sus Brolijos narius.
nimo žodis ir choras atliks vyko Argentinon ir atsiuntė
Vyrų Brolija visas ir visus kviečia į pirmąjį šių
keletą rimčiai deramų muzi aprašęs savo kelionės įspū
metų
pikniką!...
kos kūrinių.
džius. Netrukus pradėsim Juos
Gros lietuviška muzika.
Didingas 50 metų Nepriklau spaudinti.
somybės minėjimas bus ki
tais metais.
DĖMESIO, DĖMESIO!
Mooca
Užgavėnių blynai praėjo
Kada? Vasario 19 d. lygiai
jaukioje linksmoje nuotai
Vasario 10—11
dienomis 17 valandą
koje.
pas mus lankysis I Pasauli
Iki pasimatant 1
nio Lietuvių Jaunimo Kon
«Aušros» chorau įsijungė greso vykdomojo komiteto
RIO DE JANEIRO
dar keletas balsų Reikalinga narė ponia Milda Lenkaus
ŠV. JUOZAPO VYRŲ
daugiau altų bei tenorų. Kas kienė su vyru. Šių svečių
ŠVENČIŲ NUOTAIKA —
BROLIJOS ŠIŲ METŲ
tinkamam priėmimui, bei pa
tik
turite
balsus
ir
gyvenate
Kalėdos ir Nauji Metai sudarė
VEIKLOS KALENDORIUS
nepertoliausia nuo Mookos sitarimams dėl 16 Vasario religinę nuotaiką sutraukdami
minėjimo yra šaukiamas vi
I, Kovo 19 Šv. Juozapo Pa malonėkit tuojau įsirašyti cho sų Jaunimo1- Metų Kcmiteto graėius burelius lietuvių pa
rapijos apeigos su procesija, ran. Repeticijos vyksta šešta narių susirinkimas, kuris bus maldas, kurias atlaikė kape
Dalyvauja visi Brolijos vyrai. dienio vakarais 19 valandą.
sekmadienį, Sausio 29 d- lionas kun. J. Janilionis. Nau
3 vai po pietų, Mookos jų Metų intencija buvo Sau
II. Balandžio 9 pirmasis pik
rusaičių kurie jau laukia su
nikas Praia Grande.
Jau čia pat nauji mokslo me salėje.
Dievo palaima šeimos papil
III. Gegužės 4 Brolijos 26 tai Tėveliai, mamytės, įrašynėjimo. Dalyviai išklausė šven
metų veiklos sukakiis. su eks bit savo vaikus į lietuviškąją JAUNIME AR DALYVAUSI ? tems pritaikintų žodžių; be to
mokyklą Jei tik jus norėsi
pranešimų apie Fatimos auk
kursija į Floresta S, Bernar te, tai mokėsit vaikus {ragin
Taip,
ar
dalyvausi
Vasario
do do Campo
ti. Šiemet bus jaunos mokyto 19 Lietuvos Nepriklausomybės sinį jubiliejų: šiam paminėti
IV. Birželio šventkelionė į jos Šalia lietuvių kalbos vai minėjime? Tą, minėjimą ren bus suorganizuota mald ninku
Švč. Mergelės Marijos šve?n kai pramoks ir dainuoti, ir gia jaunimas, ne senimas, ne kelionė, Buvo perduoti linkė
jimai nuo prel, Z Ignatavi
tovę Aparecida Melsimės už tautinius ši kius šokti. Vien partijos, ne kuri viena orga čiaus ir nuo kun. Suginto,
tėvynę Lietuvą ir žuvusius Mookoje ir artimiausioje apy nizacija, bet savo tėvų Lietu Taip pat praneštas atvykimas
linkėję y a tiek lietuvių vai vą mylįs jausimas. Programa
brolius.
prel J. Končiaus. Amerikos
V. Rugpjūčio 13 tradioinis kų, kad būtų galima turėti bus neilga. Bus nuoširdi. Bus Episkopato labdarybės reika
spaudos balius, «Mūsų Lietu virš šimto mokinių, jei tik té tau suprantama. Bus tartas lais reikšdamas noro susipa
vėjams rūpėtų savo vaikus jaunas žodis jaunų žmonių.vos» bičiulių sueiga.
žinti su vietos lietuviais, Pas
pramokyti Kiekviena kalba
VI. Spalio 22 piknikas Esto yra didelis dvasios turtas ir tokių kaip tu Mergaite, vai kutiniu žodžiu pranešė savo
ril Jurubatuba,
75 metų amžiaus sukaktį š.
labiau išlavina žmogaus pro kine, esi laukiu ras!
Kame? Rua Lituania 67 m. 19 (k
tą bei atmintį. Yra didi garbė
svetimoms kalboms kalbėti,
UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.
bet gėda savosios nemokėti.
DR. ANTONIO SIAULYS
I. Skurkevičiūtė 7.000 cr.,
C. R. M. 10 647
A, Jasiūnas 10,000 cr., J. Ba
Cir-urgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Comercio e Industria de Guarda Chuvas
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
VICENTE VICTOR BANYS
Pátrtos — Operações
Ruaa Coelho Barradas, 104. V. Zelina
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Vendas por atacado e a varejo.
Consultorio 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.

Atende-se com hora marcada
Horário - das 14 as 20 horas
Sabado das 9 as 12 horas
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap7 Pacheco Chaves, 1206 lo andar,
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 3552

ATSK

KAINA 150

(pabaiga iš 1 pusi,)

triumfą line! kelionei, paagituo
ti Už bolševizmą Amerikos
kontinente. Savosios ir vieti
nių policijų saugomas jis ap
siribojo triumfuoti aukštose
valstybininkų sferose, o dėl
visuomenės protestų bijojo
jai ir savo nosį parodyti, Tau
tos masės pasirodė politiniai
labiau subrendusios už vals
tybių vyrus, neišskiriant nė
šiandien garbinamo a.a John
Kennedy, kuris su Titu malo
niai glebesčiavosi.
Tos sveikos antititinės vi
suomenės nuotaikos po trijų
metų pasikeitė bolševikų nau
dai, dėka «pozityvių darbų»
treciojo fronto, t.y pacifistų
bei neutrlisbų, vadovaujamų
Tito bei Nasserio. Abu juodu
išskiria iš neutralistų dides
niu dviveidiškumu. Pirmasis
nuduoda demokratišką bolše
viką, antrasis — bolševikišką
demokratą ir savo veidus kai
talioja pagal reikalus ir aplin
kybes Jų suvilioti padėjėjai
buvo ir tebėra: Nehru, Sukar
no, Sihanuk, Salasie, Ben Be
la, Quadros, Goulart, de Gaul
le, Roussell, Sartre ir iš da
lies ONU sekretorius bei kiti
mažesnių rangų mokiniai. Vy
riausias gi dirigentas, kaip
sėdėjo, taip ir tebesėdi Krem
liuje.
DISONANSAI

Kaip kiekviename orkes
tre, taip ir bolševikų paeitai
ko disharmonijų. Bet pagrin
dinė melodija girdima visame
pasaulyje, Neutralistai yra žy
miai pavojingesni už penktą
sias kolonas. Jiems plačiau
šiai atviros politinės durys.
Su jais broliaujasi valstybių
šefai Jiems leidžiama propa
gandą varyti per lankomų
kraštų parlamentus, rodomi
kraštų strateginiai objektai.
Šitokia politinė taktika ugdo
tautose bolševizmo šalininkus
kurie sukelia demonstracijas,
smerkia tariamą demokratijų
imperializmą, o nutyli bolše
vaikiškąjį imperializmą bei jo
aukas.
Titistai pritaria naserysbų
reikalavimams sustabdyti Š.
Vietnamo bombardavimus ir
ištraukti iš ten kariuomenes,
kurios gina P. Vietnamo jau
nutę demokratiją. Neutrališku
mas yra bolševikų išradimas,
kadi galėtų laisvai vykdyti.sa
vo paglemžtų tautų genocidą.
Todėl mums derėtų Tito
veiksmuose jieškoti ne <pozi
tyvių darbų» bei demokratiš
kumo, o atvirai smerkti jo
genocidinį neutrališkumą.

į

