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doksų bažnyčią nuo Romos, 
tai dabar būtų laikas vėl ją 
prijungti. Todėi, sveikinda
mas popiežių, Atenagoras taip 
išsireiškė: «Atstatykime Kris
taus Kūną - Bažnyčią — su
jungdami, kas buvo atskirta 
ir surinkdami, kas išblaškyta». 

atžvilgiu yra nepriklausomos, 
bet Konstantinopolio patriar
chas yra jų vienybės simbo
lis ir užima aukščiausią vie
tą. Iš Konstantinopolio jie ga
vo tikėjimą, liturgiją ir kultū
rą ir patriarkui nepritariant 
niekas nedrįs ką nors keisti.

Plačiajame Pasaulyje
Čile

Praėjusią savaitę kilo triukš 
mas Čilėje, kai buvo areštuo
ti Tautinės Partijos valdyba 
ir dar penketas kitų narių. O 
areštavo už tm. kad jie «nusi
kaltę» kritikuodami valdžią, 
krikščionių demokratų prezi
dentą Frei. Tokie dalyką iki 
šiol atsitikdavo tik komunis
tiniuose ir kituose diktatorių 
valdomuos kra§?uose, ne de
mokratijose. Tikroje demokra 
tijoje yra pi na laisvė kiiti- 
kiioti visus valdžios darbus ir 
vyrus, net ir patį prezidentą.

TEISMAS PRIVERTĖ paleis 
ti suimtuosius partijos valdy
bos narius. Bet vyriausybė to 
bau juos kaltina ir nori bausti. 
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Anglija
limsteris pirmininkas Wil- 

sonas pertva kė savo ministe 
rių kabinę ą. Kraštas išgyve
na sunkią ekonominę krizę. 
Minister** pirm nirikas t>vi- 
d ) komercijos ministrą <>u- 
glas Jay, jo vieton paskyrė 
Peter oho e. anoma, kad 
naujasi ministras f ktai vyk
dys tai, -.u pats min. pirn i. 
ninkas-Wilsonas jam įsakys. 
Anglijos ekonominės bėdos, 
ky a š to; kad valdžią turin
tieji soc ali tai suvalstybino 
daug jmomų ir nori kraštą 
val-iyti pagal socializmo teo- 
r jas, K rios yrą jau seniai 
atgy en sir mūsų laikams 
nebetinka, ki laikysis Mark
so svajonių, Anglijos ekono
mija vis šlubuos.
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Kartum
Čia ouvo susirinkę didieji 

arabo pasaulio vadai pasitar
ti, kas toliau daryti su žydais. 
Bet neatvyko tartis patys kar 
č ausieji žydų priešai revoliu 
monteriai iš Airijos ir arge- 
iijos.
ii.casgHii 
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Duos Naftos
Kilus karui s a žydais, ara

bai sustabdė naftos prekybą 
su Anglija, Amerika ir Vaka 
rų Vokietija. Dabar susirin
kusieji arabai Ėutarė atidary
ti naftos šaltinhrs tiems kraš
tams. Jie, mat, patys kenčia 
didžiausius naattolius, nebe
jaudami milijaaų dolerių.

BAIGS KARĄ. Egipto dikta
torius Nasseria ir Sau T Ara
bijos valdovas Faisal as susi- 
t trė baigti Jemeno pilietinį 
karą, kur jau 5 metai kara
liaus šalininkai kovoja su jį 
n a vertusių prnitdentu, Prezi

dentą rėmė Naseris kariuo
mene ir ginklais, o karali i 
Faisala*. Dabar pasižadėjo 
neberemti nei vienu, nei kitų.

Moderniška bedievybe
Vatikanas. Popiežius P u- 

lius vi, kalbėdamas katalikų 
akcijos nariams, gerą dali sa 
vo kalbos skyrė modernišką
ją! bedievybei
“>aug ka< bardo t- olo^iią 

pik>-i«ti antropologija (t. v. 
mokslą apie Dieva pakeisti 
mokslu apie žmogų). Mode - 
nioje kultūroje įsivyravo vis
ko iš pašaknų neigimas, vis
ką griaunanti kritika ir jieš- 
koma netikro realizmo, pa
grįsto bedieviškom”.

NIEKĄ- NETIK A. Pasimo
kę žmonės nebepasitiki savo 
pačių pro u, nei. pa ys savi
mi. Jiems viskas tik paša, 
kos, mitai, viskas diskutuo i- 
na, viskas turi iktai praei
nančią vertę. Šita galvosena 
žmogų pastato Dievo vietoje, 
kaip absoliutų ir tuo būiu 
viską priveda prie tuščios 
prarajos ir rie nesąmonės, 
o dažnai prie beprotybės ir 
nevilties.

Ni b.KiN a. Daugelis užmirš
ta ievą, kiti ji įžeidinėja ir 
neigi , lar kiti skelbia jį mi
rusi ir palaidotu. Bet tas Die- 
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Popiežiaus Kelionė
■ ' 2 ' Petras Pakalnis

Keliaudamas į Turkiją, po
piežius Paulius VI siekė tri
gubo tikslo. Visų pirma jis 
norėjo aplankyti tas vietas, 
kur šv. Paulius skelbė evan
geliją ir kur, pagal senus pa
davimus, Mariją praleido pas 
kutintąsias gyvenimo dienas. 
Antra, jis norėjo pasitarti su 
Turkijos prezidentu ir minis
tério pirmininku, kaip būtų 
galima išlaikyti taiką Ar i- 
muose rytuose, ’trečia ir 
svarbiausias jo kelionės tiks
las — ap ankyti Konstantino
polio patriarką.

Kas tas patriarkas?
Konstantinopolio patriar

chas Atenagoras yra didelis 
žmogus ne tik kūnu, bot ir 
savo dvasia, Gyvendamas il
gus metais Amerikoje, ji tu
rėjo progos stebėti, kaip skir
tingų kalbų, rasių, tautų ir 
tikybų žmonės gali sugyventi 
ir rasti bendrą kalbą. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, ne 
paisant visokių kultūrinių ir 
istorinių skirtumų, palengva 
gimsta ir bręsta nauja tauta, 
kuriai daugiau rūpį dabartis 
ir ateitis, negu pageltę

yas visgi apgins savo garbės 
ir mūsų išganymo teologiją’'.

Japonija
Šv. ostas leido Japonijos 

katalikų vyskupams sukurti 
ir įvesti tokias pamaldų ir 
mišių formas, kurios geriau 
atitinka japonų pao^očius, jų 
tūkstantmetinę kultūrą, leido 
jiems deginti irusių kūnus, 
kaip yra bendra Japon jos pa 
protys, ir kūnų deginimui pri 
derinti (ai-io’uvįu narna das.

Graso atskilti
•>. Amerikoje y a vienas ki 

tas kunigas ir būrys katilikų 
labai nepatenkimų, kad Baž
nyčia panaikino mišiose l- ty- 
nų kalbą ir pravedė įvairių 
nauju patvarkymų Bažnyčioj- 
vienas tų kunigų pa.-kelbė 
viešą Itimatumą šv. Tėvui: 
arba per 2 sakaites sugrąžin
kite mišioms lotynų kalbą, ar 
ba mes atsimesim nuo Romos 
Popiežiaus ir įkursim savo 
lotynišką bažnyčią, Koks ak
lumas! Nori būti popiežiškes- 
ni už popiežių ir geresni Ka
talikai u c viso pasaulio vys
kupus, kurie tas reformas nu 
sprendė Vatikano Ii suvažia
vime.

rijos lapai. Ex pluribus unum 
— iš da gelio viena yra 
būdingas tos naujos tautos 
šūkis.

Konstantinopoly kitaip
Tapęs patriarku i- nuvykęs 

į Konstantinopoli, Atenagoras 
pasijuto visiškai priešingoje 
atmosferoje, lurkijoje ir Ar
timuose Rytuose tautiniai, re
liginiai ir kultu imai skirtu
mai baip skaldo žmone;-, kad 
jie, gyvendami gkafm nysiėje, 
nerauda jokios bendros kal
bos ir žvairuoja vienas i ki
tą. Jų dvasiu didžiąją dalimi 
užsiima ne šių dienų proble
mom, bet praeisimi kryžiaus 
karais, popiežių ir pairiarkų 
ginčais, sultonų kovom, tarsi 
anų laikų kivirčai sudarytų 
amžinių ir nepakeičiamą mū
sų gyvenimo taisyklę.

Krikščionijos centras
Gilindamasis į istoriją Kons 

tantinopolio patriarchas žino, 
kur yra tikrasis krikščiony
bės centras ir kas yra jos
galva. Jei žmonių klaidos ir 

pi&to-—nesusipratimai atskyrė orto- 
Lietuvos nacionalinė I

M.Mažvydo biblioteka

Popiežius sutinka Pajudino! ortodoksus
Tos pačios nuomonės yra 

ir popiežius Atsakydamas pa 
triarchui, jis taip išsireiškė; 
«Patriarcho Atenagoro uolu
mas siekiant Bažnyčios vie
nybės pripildo mūsų širdį vil
timi. Kr’kšėionys turi vienas 
kitą pažinti ir gerbti teisėtą 
įvairumą liturgijoje, dvasi 
niam gyvenime, valdymosi ir 
teologijos tradicijoje . KitMs 
žodžiais tariant, būkime vie
ningi, bet neprimeskime kits 
kitam avo teisėtai įsigalėju
sių papročių ir nuomonių Lai 
kyki -kės Dievo žodžio, o ne 
tariamos ar tikros žmonių iš
minties.

Palankesnes galimybes
Ant šio tvirto ir plataus pa

mato galima statyti vienybės 
rūmus. Jei prieš Konstantino
polio atsiskyrimą nuo Romos 
1053 m. viso pasaulio ysku- 
I ai ga ėjo bendrai aptarti 
Bažnyčios ir tikinčiųjų reika 
b’s, šiandien, turi t taip pato
gias susisiekimo priemones, 
tie pasitarimai ar susirinki
mai gali vykti greičiau ir 
sklandžiau. Iškylant bendrom 
vertybėm, šių dienų polinkis 
yra ne skaidytis, bet jungtis, 
atleisti praeities Klaidas ir 
rūpintis dabartimi, laikytis ap 
reikšto Dievo žodžio, o ne 
praeinamų žmonių korríenta- 
rų. Katalikų vyskupų sinode, 
kaip pamokė paskutinysis Baž 
nyčios Susirinkimas, gali būti 
vietos ir ortodoksų pat iar- 
chams, metropolitams ir vys
kupams.

Suvaržytas
Kons antinopolio patriar

chas pažįsta ne tik istoriją, 
bet ir dabartį. Jis jaučia, kaip 
turkų vyriausybė šnairuoja į 
jo liaroą, seka jo žingsn us 
ir varžo jo laisvę. Dar visai 
neseniai, šių metų gegužės 
mėnesi, Austrijos va džia pa- 
k.ietė jį į ieną ir norėjo 
suteikti ga bės daktaratą. Bet 
patriarchas negali judėti be 
turkų valdžios leidimo ir tas 
leidimas duodamas tik retu 
atveju, uo Konstantinopolio 
užėmimo 1453 m. iki mūsų 
d.enų is 160 patriarchų tik 21 
mirė savo mirtimi. Kiti buvo 
ats atyr.i, ištremti arba nužu
dyti. Nors šiandien padėtis 
kitokia, bet, gyvendamas tarp 
lentpjūvių, jis Žino, kad ta
me užkam-gyje nesudarys 
krikščionybėa centro. K o ri
tant i no polio T«lė jau priklaus 
so praeičiai.

Patriaseho vieta
Aplankydamas Atenagocą-, 

popiežius narėje pabrėžti psu- 
triarcho autoritetą ir pareikš , 
ti jam teisėtą pagarbą. Nor 
visos ortodtómi bažnyčios tu
ri savo patriarchus ir teisės

Popiežiaus sus tikimas su 
patriarchu išjudino « rtodok- 
sus iš sustingimo ir ne vie
nas iš jų klausia save, ar po- 
piežia tikrai y<a tokie, ko
kiais juos vaizduodavo praė
jusios kartos, išlydėjus po
piežių Paulių VI, Atenagoras 
atsiliepė apie jį labai šiltai, 
Pagal patriarchą, °aulius VI 
esąs tikras apaštalas, nuolan
kus, uol s ir apdairus. Jam 
rūpi ne vaidž a ar garbė, bet 
Bažnyčios vienybė ir tikinčių
jų gerovė. Todėl po popie
žiaus vizitos patriarchas pa
sižadėjo aplankyti kitus sa
vo brolius, o kejionės pabai
goje vykti į Romą. Paskui 
jis nori sušaukti visuotinį or
todoksų susi inkimą, panašų 
į Vatikano.

Ar- galės?
Tas ortodoksų susirinkimas 

gali uūti didelė ne tik religi
nė, bet ir polit nė problema, 
nes dauguma ortodoksų pant- 
arkų gyvena už gel žinės už
dangos. A tu-ės jie drąsos 
atvirai pasakyti savo nuomo
nę ir siekti vienybes su Ko
ma, kurią komunistų valdžia 
laiko didžiausia savo prieši
ninke? Bet ir kiti, pa v. Trai. 
kijss ortodoksai, negali i ž- 
miršti praeities ir katalikus 
laiko heretikais. 50% Graiki
jos kunigų yra lankę tik pr
ažios mokyk ą, o kiti porą 
metų gimnaziją arba kunigų 
seminariją. rokio išsilavini
mo‘Teologai’» nepajėgia skir
ti, kas Dievo apreikšta ir kas 
žmonių pridėta i gali nulem 
ti ne vieno vyskupo laiky
seną.

Reikia pa iažiaugti, kad ne 
seniai išrinktas draikų pri
mas nėia Bažnyčios . .e-yncjj 
priešas ir kad vyskupų dau
guma suprant avienybės reiK$ 
mę. mp pat ir Leningrado 
metro po itas, lankydamasis 
rugpjūčio men. 12 d pas po
piežių, pareiškė: «Norėdami 
susipažinti, priartėti ir vieny
tis, męs jau padarėme dauge
lį žingsnių pirmyn. Mes nie
kuomet nužengsime nei vie
no žingsnio atgal». Jei taip 
darys ir kiti, popiežiaus ke
lionė į Konstantinopolį atneš 
gražių vaisių.
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AUSTRALIJA
Tolimas kraštas ta Austrai! 

ja. Retai pasiekia žinios apie 
tenai gyvenančius lietuvius. 
Šiomis dienomis atėjo New- 
castelio apyl akės lietuvi i 
Biuletenis, kuriame yra aps
čiai žinių žinelių, apie te
nykščių tautiečių kultūrinę 
veiklą.

4- + Balandžio 16 d. Nev- 
eastelio lietuvių choras dai
navo tarptautinės muzikos 
koncerte.

+ 4" Gegužės 1 d. P L B 
Apylinkės Valdyba surengė 
Motinos Dienos minėjimą. Ei
lės, choras, filmas iš pačių 
newk steliečių lietuvių gyve
nimo.
+ + uiepos 16 Sydney lie 

tuvių Dainos* choro dešimt
mečio jubiliejus. Nuvyko ats
tovai iš Newcasteiiu pasvei
kinti chorą ir jam peikė do
vanų.

4" 4" Ilgai ir sunkiai ser. 
gančiam Sigitui Daugėlai pa. 
remti pravesta pinigų rinklia, 
va r surinkta 113.50 dol.
+ > Rugsėjo 10 PlB Apy

linkės Valdyba suruešė Ta - 
tos Šventės minėjimą.

4- 4“ Spalio mėn. vewkas. 
t-lio choras turėjo sėkmingą 
metinį koncertą Charlestowne. 
Taip pat spalio mėn. choras 
dalyvavo Maitlando vyskupi- 
,os 100 metų jubilėjinėse iš
kilmėse.

4" apkr. 19 Newcaste- 
lio choras koncertavo Can- 

berrojj ir dalyvavo Naujosios 
t alijos lietuvių Dainų šven
tėje.

4- 4 Gruodžio 28 k 29 die 
nom s vyko Australij s l.ię u- 
vių Dienos. Dainų šventėje 
dalyvavo 4ewcasteli<» choras. 
■ •+ Velykų pirmi neOi 
N. Valdyba suorganizavo mar 
gu ių popietę. Pravestos lenk 
tynęs, fž gražiausiai nudažy
tus margučius duot prizai.

Tai rodo vienos Australijos 
lietuvių vietovės gana gyvy 
judėjimą. Bet jie palys nusis- 
kunlžia tame b uieteny. kad 
jų moksleiviai ateitininkai ne 
pasižymėję savo aktyvumu, 
kad u-pasisekę uo ganizuoti 
savaiigal ais Letuvių kalbos 
mokyklą, kad lietuviai mažai 
teskaitą lie . knygas. Tos pa
čios bėdos, kaip ir pas mus. 
Nėra namu be dūmų.

Newcastelio Liet i 
Meno Grupė

Ji suorganizuota 1954 m. 
Jos veikla neatskiriamai su
rista su m. Kimgaudienes var 
du. Ji ouvo šio» grupės stei
gėja i* vadovė, vįsi tautin ų 
švenčių minėjimai ir kitos 
pramogos bu ui meniškai pra
turtinamos įvairiais tos Meno 
Grupės pasirodymais. Meno 
Gr.pė tai xewkasielii» jie- 
tuv.ų tautinis teatras

VI, Kimgauuienė, šalia da - 
bo su vieno Grupe, iškėlė 
Lietuvos vardą į pirmą vie ą 
tarptaut niuose aiėdų eglu
čių festivaliuose, kuriuose ruo 
šia austraių oruaniza< ijos. jos

MTSU IIETUVA
papuoštos eglutės du kartus 
laimėjo pirmas vietas.

1958 m. įsisteigė Meno Mė
gėjų Grupė. Jai vadovauja ir 
jos vaidinimus režisuoja J. 
Česnaitis.

LIETUVIŲ DISKUSIJŲ KLU 
BAS įsteigtas 1954 metais spa 
lio mėnesį. Klubo tikslas ;pa- 
laikyti, nagrinėti ir ugdyti 
lietuviškąją kultūrą, meną ir 
literatūrą. Klubas suruošė ei
lę paskaitų su diskusijomis 
įvairiomis temomis. 1955 me
tais klubas suruošė dainos, 
muzikos ir literatūros vaka
rą, kuriame savo kūrybą skai 
tė svečiai poetai iš Sydney, 
o kitą programą išpildė vie
tinės meno pajėgos. Klubo 
n .risis reiškiasi lietuvių vi
suomenėje kaip paskaitinin
ką , korespondentai, spaudos 
p atistojai. Dr. >1. Šeškus, S. 
Žukas ir B. Liūgą.

BAŽNYTINIS KOMITETAS 
labai gražiai talkininkauja sa
vo klebonui nuo pat šios pa
rapijos įsteigimo. Jis globoja 
ir Aušroi- vartų Marijos vė

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus Kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku- 
men ų atitaisymas nuomininku išmetimas ir kiti darbai

rtezidencija Raštine
R. Joaquin. Piza, 204 15 de Novembro. 244

Tel 31 2548 4.0 -Sala 19 Tel. 37-0324
, -r 14,00 ik‘ 18,00 va’

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA- 
RUA COSTA BARROS, 352 

TEL. Ô3-3285 — ViLA alpina

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tu indų bei da bo įrankių i

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

liavą, kuri puošia Broadme 
dow šv. Lauryno bažnyčią 
švenčių ir iškilmingų pamal
dų progomis.

KN YGY v ĖDI S įsteigtas 196Į 
metais. Jame sutelkta apie 
500 lietuviškų knygų, įvairių 
žurnalų.

O ATEITIS? Newkastelio 
lietuvių ateitis nėra džiugi, 
kaip rašo jų pačių minėtas 
biuletenis, Kodėl? Vyresnioji 
karta metai po metų sen ta. 
Prieauglio, kuris galėtų rūpiu 
tis ir dirbti lietuvybės abui 
ir puose'ėti jos kultūrą, netu
rime. Lietuviškoje dvasioje 
išaugę lietuviai jaunuoliai, 
baigę mokslus, tarnybiniais 
reikalais išvyksta iš mūsų ko 
lonijos. Iš kitos pusės ne pas 
laptis, kad žymi (kalis priau
gančios kartos savo dvasioje 
jau nebėra lietuviai. Vietinės 
kultūros ir civilizacijos ban
gos negailestingai skandina 
ir griauna mūsų asiangas iš
laikyti detuvišKą kalbą ir k 
tas mūsų Kultūrines vertyoes 
šioje kengūrų ž mėje.

1961 m fuggėio S d
Tačiau, nežiūrint visko, dar 

yra Newkastelyje lietuvių, ku 
name lietuvybė ir visa, kas 
su.ja surišta, yra vertybė- 
dėl kur et jie ryžtasi dirbti 
ir aukoti*.

B. Buvainis

Pavergtoje Lietuvoje
iš Lietuvos atėjo įdomu* 

laiškas, átai keletas ištraukų:
Buvo vieno giminaičio mi

rimo metine»., «i-er visą nak- 
tį batiavopm. Sekmad enj ma 
šincm važiavom j r. ant Mi
šių. i ž vei on| buvo votyva. 
Drauge bu-o ir porciunkulės 
a'iai ibi. • < b-n daug žmonių 
p vaza. . !‘aug buvo einan. 
čių išpažinties ir Komunijos 
Tada nuėjom ant kapų. Labai 
gražus paminklas p. statytas 
ir aptveriąs. Daug gėlių.

Po voiyvos važiavom namo 
ir vėl sé Jom už stalų iki va
karo. Balus buvo didelis. 
Apie pusantro šimto žmonių. 
Apie pusę ar daugiau partie
čiai (komunistų partijos na
riai). Sau0 šeimininkai pada
rę -pie 20 kibirų alau», už 
300 rublių kitokių gėrimų nu
pirko, piovė bekoną, telyčią 
ir :,u mėnėbiu, laugybė t; tų 
ii kitokiu piragaiėių. tisur 
elektra žibėjo, dujinė plyta 
virti, radijas, televizorius, lai 
matot kaip pas mu« žmonės 
gyvena, kurie neouvo nei vė
tyti, nei mėtyt- (nebuvo kalė
jime, nei Sibire. Red.). -r to
kiem kaip mes, kau reiktų 
tokie badai paKein, tai visai 
nėra jėgų» (nei pinigų. Red.;

Išvyksta Amerikon
4- -4 Rūgs. 3 d. išskrido Či 

kagon plė. Irena Šimonytė, 
maloni ,1 praleidusi atostogas 
su tėveliais ir giminėmis.

4- 4 Sesuo Marija, Seserų 
Pranciškiečių na Jokių magia 
trė išskrido pas labai sun
kiai sergančią sesei j.

šviesos ^ecėliai Tamsoje
FALjETC >-s

JERONIMĄ 1

(tęsinys,

RūKy a dešra bet kas gali 
jį pavilioti. Taip ji? jas mėgs 
ta. Tikriausia kas j| rūkyta 
dešra ir paviliojo? O buvo 
geras ir ištikimas šuo. Pami
lo is mane ir aš jį mylėjau. 
Gal dėl to, Kau mes vienas 
antrą geri supratome. Aš 
jam papilvę pakasydavau, au
sis paglamžydavau. Ir jis ta
da šo<ia ir ima bučiuoti, lai
žyti mane. Bet ftink Dieve, 
neparodyk jam įpiršto! Tada 
jis viską pamiršta. Pamiršta 
kad aš jam geriausią maistą 
jerku, kad aš jam čiužinį iš
vėdinu ir į lovą įsileidžiu pa
žaisti, ir papilvę pakasau, — 
šoka be pasigailėjimo, gali 
tave ir sudraskyti. Bei šiaip 
šunelis geras, meilus ir pas
laugus. Kai aš kai kada ro
žančių besukdama užsnūstu, 
jis paima man jį iš rankų, iš
traukia ir nuneša po lova. Su 
prask, nevalia švento daikto

Gis A i’ is

taip neužtikrintai laikyt ! T 
dabar, kai tik aš jį prisime
nu, verkiu, jaučiu, kad be jo 
gyve ti aš n galiu. Snuki, 
kur tu? Toks vaidas mano šu 
neiio. r tave kas uždarė į 
daboklę, ar kas dešromis pa
viliojo, ą>- tu pabėgai į savo 
gi tąjį kraštą? Daboklėje tu 
negaii atsirasti, nes tu taver 
nų nelankei ir su draugais 
girtas nedainavai. O jei kas 
tave dešromis paviliojo, grįik 
pas mane, aš tau jų pirksiu, 
kokių tik tu panorėsi ir kiek 
jų galėsi suvalgyti. į savo 
tėvynę, tikriausia, tu negrį
žai, nes tau ji mažiausiai rū
pėjo. Tad kur gi tu, mano 
Snukeli? Sugrįšk, aš laukiu 
tavęs. Galėsi mano lovoje gu 
lėti, galėsi su manim iš vie
nos lėkštės valgyti ir tau vo
nią duosiu kas dieną. Žinau, 
kad tu labai mėgai būti prau 
siamas, liaupsinamas, glosto
mas. Aš tai darysiu, tik tu su 

gf‘i . o e \ is galėtu man 
ii1.) od.v- , kur yra ano Snu
kis, ar tiesiog atvesti į n 
mus, tam skiriu ~>u tuksian
čius. ..

u tūkstančius - sušu
kau, Nes prabudo manyje 
žmogiškas s pavadas. Tik pa
manykite, mane arbovietėje 
dviem tūKstančia s Graudžia, 
o ji tiK už šuns suradimą i k 
skiriaJ To jau per daug.

— Du tūkstančius! — ne
mirksėdama šeimininkė pakar 
toja savo neatšaukiamą spren 
dimą. Kitaip ir negalėjau pa
rašyti.

Kurį laiką mudu sėdime ty- 
lėiami. Seimininkė galvoja, 
ar jau viskas pasakyta, ir 
ašaras šluosto iš poakių, o aš 
lauKiu, ką ji man dar lieps 
rašyti. Čia gi ne mano valia. 
Seimininkės. Mano tik forma, 
kuri kūriniui duoda tik gra
žius drabužius, bet ne turinį. 
Taigi, turinys josios, o mane 
drabužiai.

— Rašyk, — ji mostelia 
man ranka. Ir aš rašau:

« Jano Snukis visada vaikš 

čiodavo uodegą užrietęs į ba 
ranką, išdidžiai, kaip ir dera 
šunims, u šuninis, kurie bu
vo be tėvynės, nedraugavo. 
Draugystę pasi inkdavo kil
nių šunų, tokių, kaip ir jis. 
Todėl jo ir nemėgo mūsų kai
mynės šuniukas, juodomis au
sytėmis, o jis jo. Seje, Snu
kis turėjo vieną žymę kairės 
ausy.e mažą įkirpimą. Tai pa 
dariau, kad atskirčiau iš ki
tu. Radusių praša . atvesti 
tiesi »g į namus ar žinančių 
prašau man pranešti š uo ad
resu. Pietų šiaurės sankryžo
je namas galu parimęs ant 
šaligatvio, su laiptais iš lau
ko pusės i antrą aukštą. Prie 
Įaugo aš būsiu ir lauksiu.

Ponia SoTe Kai.»
— Kai? — aš ir vėl nesu- 

valdau savo temperamento. — 
Juk tamstos vyras buvo Ka. 
ladė, o tamsta esi Kala- 
dienė!

— Kaip sakau, taip ir ra- 
šyk. Jei gerai išeis, dar pri
dėsiu vieną mėnesį, supratai'’ 
— ke; ta k^ip botagu žodžius 
šeimininkė.

- Petgi as negaliu savo, 
idėjomi- prekiauti, š nega
liu savo ^įtikinimus parduoti 
už d iejų mėnesiu nuomą! 
Tamsta esi Kaiėd enė, i taip 
rašau.

- įsitikinimai' Hm! O ko
kie gi tamsios Įsitikinimai?

— Žinoma, kad ne šuniSki! 
atsikertu jai.

Daug tamsta išmanai 
apie šunes! Rašyk Sofie Kai, 
kaip sakiau,

Ir aš nusileidau. O vis tik 
dviejų mėnesių nuoma šį tą 
reiškia mam varganame gy
venime. Jei ji man dar dau
giau pažadėtų, rašyčiau kad 
ir pliauškalus, kad ik dau
giau uždirbčiau. Bet sąžinei 
nuraminti aš taip ir prirašiau 
galūnę *ė» prie ponios Kai pa
vardės. Skaitytojai supras, 
kad aš tik dž pinigą rašau, 
bet ne š idėjos.

Kai jau viskas buvo paruoS 
ta ir spaudai nunešta, aš nak 
tį visa tai pergalvojau. O vis 
pirmasis mano kūrinys. Reikia 
kad žmonės skaitytų ir įver
tintų.

(Bus daugiau)
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vietų Sąjungos «Eiteralūros 
laikraščio» (L teratųrnaja ga' 
zeta) žurnalisto, nusirašiusio 
Valentin 008, laiškas <Trys 
klausimai» ponui' Restonui, 
«New York Times» įapžvalgi-

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nu žiū’a. Nenaudoti straipsniai grąžin mi tik autoriui pra 
Sant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak 
cijos nuomonę. Už skelbimų turinj ir kalbą redakcija neatsako.

DIALOGAS SU VELIM'U

Pasitraukusioji iš Rusijos 
Stalino duktė Svetlana Aleliu- 
jeva iš tikro skaudžiai bado 
akis ir dirgina nervus Sovie
tų valdžiai. Apie ją niekinan
čiai rašo iovietų Sąjungoje, 
tokių raštų ateina į akarus, 
o ir Vakaruose pasitaiko žmo 
nių, kurie degutu brūkštelėjd 
Svetlanai.

Po ranka turiu du nume
rius «Tėvynės balso* rusiškai, 
atseit, rusams emigrantams 
leidžiamo «Golos rodiny». Šių 
meti) birželo mėn, Nr. 45 ir 
ga visa didelė pusė puslapio 
apie ve'laną šitokia antraš
te: «Dievo ieškotoja... už do
lerius». Tame skyriuje paduo
dami iš indų, prancūzų š e>-

ninkui, Kuris tame1’laikrašty
je gegužės 22 d.._ esąs iš 
suausdinęs straipsnį «°onia 
Aleliujeva pasakoja apie iš
trėmimo kančias*.

Valentino 008 laiškas aštrus, 
jis pradeda, kreipdamasis į 
Restoną «Sveikas, Džeins! 
Nors mūsų pažintis, kaip yra 
sakoma pas jus Amerikoje, 
vienos krypties gatvė (aš pa
žįstu Jus liktai iš Jūsų straips 
niu), betgi aš nutariau para
šyti Jums šį laišką-.

Amerikos publika bns Jums 
palanki, jei Jūs pranešite, ar 

sąžiningai mokės 
mokesčius už išdavikiškai įgy
tas pasakiškas sumas, (domu 
žinoti, kaip ketina pasielgti 
Washingtono Pilotai?

«Nekantriai laukiu Jūsų at
sakymo. Neslepiu, kai paga 
jį daugelis spręs, ar priderės 
Jums reikšti žurnalisto prote 
sijai pritinkančią pagarbą».

Nelengva būtų kultūringoje 
spaudoje paieškoti kito tokio 
tulžim pakartinto laiško.

Ne maži tu keista, ka i pa
našaus «stiliaus» raštų apstu 
«Tėvynės balse».

Panašus savo turiniu ir sti
lium ir lietuviams emigran
tams leidžiamas UGimtasis 
kraštas». Jo terlyčios verčia 
pasibjaurėti.

Paliepis

Juozas Prunskis
Gausių veikalų autorė Taylor Cadwell parašė knygą (iš

leido Doubleday Co.) «Dialogues With the Devil». Knyga pa
rašyta laiškų stiliumi, neva susirašinėjant Luciperiui su My
kolu Archangelu.

carų, anglų laiKraščiu nepa
lankūs atsilieoimai apie le- 
liujevą.

Toks Kananaanan Nayr Bom 
bėjaus laikraštyje savo pasi
sakymo pabaigoje šitaip po-

Va rutinas 008 pirmiau pa
teikia neigiamą savo nuomo
nę apie Svetlaną Aleliujevą, 
kur, be kita ko, yra šitokių 
žodžių: «duktė, prekiaujanti 
savo tėvo variu», «motina,

fu r: ■■—■n

RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Her Sv. Mergelės Marijos

Gimimą, 8 rugs, švenčiama ir
Ne su visomis autorės mintimis galėtume sutikti, tačiau 

knygoje iškeliama visa eilė įdomiu, taiklių minčių. Pvz. gė
rio atstovas šv. Mykolas primena Piktajam blogio atstovui, 
kuris nuvokia, kad yra blogio tarnyboje: kaip baisu būti 
vergu to, ką niekini.

Baisu būti vergu
Tai labai pritaikoma ir žmogaus kasdienybei, kai žmo

gus, turėdamas skaidrią moralinę pasaulėžiūrą, tampa ver
gu aistringų įpročiu, kurių jis pats širdies gilumoje neapken 
čia. Pat es žmogaus ši dyje nekartą vyksta dialogas su vel
niu, ir gėris, deja, ne visada išeina laimėtoju.

Net piktasis tokius individus niekinąs ir, rašytojos Cald 
well žodžiais neta iant, Liuciferis oori ištrinti Viešpaties at
minimą iš tokių gyvūnų», kune save vadina žmonėmis.

Suartėjimas su velniu
Rašytoja Cal dwell yra atžymėta ir lietuvių enciklopedi

joje ir Amerikos įžymybių rinkinyje «Who’s Who in Ameri
ca». Taigi ji nėra kokia naivi skystymautoja. Savo minėtoje 
knygoje ji sumini vieną iš pagrindiniu Piktojo savybių - pa 
vyda. Jis nenori, kad sielos patektu i amžinos laimės vietą, 
ir oats negailest ngai su jomis žaidžia -kaip jos buvo ne 
gailestingos kitiems žmonėmis», tik iš iktojo jos susilaukia 
tūkstantį kartų didesnio tokio pat negai e-tingumo.

Rašytojos Caldwell pava zduotas Piktasis džiaugiasi, 
kad žmonės prie jo artėja savo melu, savo dvasios ir kūno 
supuvimu. Net tarp pragarinių nesą tokios neapykantos, kaip 
zmon ų tarpe. Jis keliak upsčiauja prieš Viešpaties altorių ir 
Jį atmeta melu ir savo silpnybėmis, išsižadėjimu. Ir Piktasis 
net klausia kai Dievas žmogui da»e nemirtingumą, ar žino- 
j >, kaip žmogų ta didžiąja dovana pasmerkia? -’asmerkimas 
išplaukia iš to, kad žmogus, savo laisvę piktnaudodanias, 
pat- sa.e kietai nubaudžia, nes KiekvienusJĮdorovės Įstatymas 
išplaukia is pačios žmogaus ue.-u adiutos prig nines, nuo ko 
nuk»ypstant susilaukiama daug sleg ančių padarinių. Norė
damas išsivaduoti iš to vidinio nerima-ė n ir įtampos, piktu 
keliu pajukęs, žm >gus, anot luc ferio 1 tiško», liokst turtinti

rina: «Pranešama, kad Svet
lana pajuto aukso ir brange
nybių skonį. Ji jau prisipirko 
tikrų perlu karolių, deiman
tais tviskančių žiedų, auksi
nių laikrodžių ir kitokių bran 
genybių, kurias mėgsta mili
jonieriai».

Olivier iodd Paryžiaus talk 
raštyje «Nouvelle Observa- 
teur» .ad.ioda žinią apie Ale 
liujevos spaudos konferenciją 
N»»w Yorke. Be kita ko, ten 
randame šitokius žodžius: 
«Daugelis amerikiečių, dalyva 
vusių toje spaudos konferen
cijoje netiki j dievą. (Diezą 
«Golos rodiny» pradeda ma
žąja raide.) Bet jie (amerikie 
' iai) ge ai žino: norint JAV- 
se parduoti kokią prekę, ten
ka kreiptis į dievą. Dievas - 
gera reklaminė parama. O 
Svetlana iš karto pasidarė 
tokia prekė...»

Tame «Tėvynės balso» (• Go 
los rodiny») numeryje vienas 
straipsnelis pavadintas: «Pas 
laisvės priešus». Čia paduo- 
duodamos mintys iš Londono 
«iMorning Star». ( Svetlanos 
pareikštus žodžius «Užuot ka
riavus ir be reikalo kraują 
liejup, žmonės turi drauge 
siek i progreso, laikraštis at- 
ko: «Ar ponia Aleliujeva to
kia apoli iška ir naivi, kad 
nežino to, kad žmonės, per 
kurių priežastį šiandien »be

kad nesą nei b ogio, nei gėrio, o ii< žmogaus įgimti troški
mai ir reikalai.. O svarbiausia, anot tukio, nebus To, ku
riam reikės duoti atskaitomybę...

rei a o kraujas liejasi» visa
me pasaulyje, yra Jungtinių 
Valstijų vaidytojai? O visas

Viskas priešingai
straipsnelis baigiamas šitaip; 
«Būiarna liejamo kraujo prie-

Hktasis, aptardamas abar les pasaulio diagnozę, rašo: 
laisvė beveik visar užgesinta, paikas s tinkamas kaip pra
našas; ima vyrauti beraštės mintos balsas; įsivyrauja įstaty
mų laužymas laisvės vardan: ištvirkė iai ir nesubrendėliai 
reikalauja privilegijų, karių jie Bėra nusipelnę: simpatijos 
skiriamos ne vertingiesiem» žmotttjos gelbėtojams, o nevertė 
liams, žmogaus di&imas imamas matuoti pagal jo siautulio 
beprotybę; nusisukama nuo faktų, susižavint svajonėmis, ir 
tai vaikiškomis, šaukia «taika», o savo širdyse yra karo kurs

šas», ji išvyko į svarbiausią 
visame pasaulyje prievartos 
versme, tikėdama į dievą, ji 
išvažiavo j šalį, pasišventusią 
garbinti mamoną. Jos pareiš
kimais apie laisvę pasinaudo
ja užkeikti laisvės priešai».

To pa'.ie.' «Go os radiny» bir 
želio mėn. Nr. 46 įdėtas iš So

savo vaikus iškeitusi j auto
mobili šunį», ir šitaip: «Klau 
sykis, Džeims, kam Jūs (sipai 
niojut j tą dalyką (rašyti apie 
Aleliujevą)? Juk, kiek man 
žinoma, Jūs iki šiol nevarto
jo! savo plunksnos pasitar
nauti < entrinei žva gybes val
dybai.. Jūs juk iš tikro atkrei 
pėte dėme.-) į .ai, kad nė vie
nas save gerbiąs stambiųjų 

menkos apžvalgininkų neri
zikavo uuiyvauti Mieliujevos 
spaudos konferencijoje New 
Yorke... Atleiskite man, bet 
dabar, kai aš persnaiči u Jū
sų straipsnį apie s. Aleliuje- 
vą, aš pamaniau, k«i Jūs sa 
vu plunksną padažėte į kažin 
kokiu Jums priešiško asmens 
pakištą indą su smirdančiu 
skysčiu vietoj rašalo».

Toliau Valen inas u08 už uo 
da nestonui tris klausimus, 
kurių detales atmetam arba 
trumpinam. Klausimai

«1. \okiais pinigais ir ko
kiu būdu d. «leliujeva išvažia 
vo iš Indijos į Italiją, pasKui 
į Šveicariją ir pagaliau j Jung 
tinęs Valstijas?

«Nemanykite, kad į tą klau
simą utsaKyu tuip paprasta, 
kaip Jums gali abrody i. Tai 
labiausiai slepiama paslaptis.

«2 ...ką Jūs manote apie 
ekshibiciGnišką tos damos pa
reiškimą, kad ji, kai., aiškiai 
pastebi vienas iš laiškų auto
rių laikraščiui «Time», ne tik 
•išsiskyrė su trim s vyrais, 
meiė du vaikus», bei, mes pri 
dėsime, išdavė tėvynę?

«Ar Jums neatioui, kad 
Wasbingtonui neveria tą na
mą kelti didvyre? Juk žmo
nės, paralrauzuodami žinomą
ją patarlę, tikrai gal: pamany 
ti: kiekviena vistomenė išsi
renka sau tuos htrojus, ko. 
kių ji verta.

«3. Taip pat manau, kad

tytojai, yra daugelis tokių, kurie gyvena persivalgydami 
\aistu, dėl kurio jie nearė, ir pertekę pinigais ir laisvalai
kiu, dėl kurių prakaitavo kiti, pavydima broliui ir išjuokia
mi jo laimėjimai, kiti vėl neužmuša žmogaus ir neatima iš 
jo nuosavybės o tačiau stengiasi juodinti jį ir paniekinti jo 
laimėjimus...

Ieškant pakilimo iš tų dumblų, reikia kiekvienam apsi-

Žmogus yra sudėtas iš sielos ir kūno. Jame yra dieviškų po
lėkių ir gyvuliškų aistrų. Dažnai jo širdyje iškyla dialoga 
su velniu. Vienintelis tik-asis kelias tada turėti prieš akis 
skaidrius Dievo dekalogo dėsnius ir be delsimo bei svyra
vimo nusigręžus nuo pikto, pasirinkti gėrį.

lietuvių tautos šventė, nes ią 
dieną Vytautas Didysis 1430 
m. nuskyrė apsivainikuoti ka 
raiiumi. tieto, 1930 m. buvo 
įvesta valstybinė šventė tabiaa 
pabrėžti Didž. Lietuvos Kuni
gaikštijos garsą, kurios viršū
nėje yra Vytautas (Didžiuoju 
j) praminė mūsų Maironis).

Vytauto darbai sulaukė di
desnio dėmesio X<*-XV amž. 
todėl, Kad daugumas jo po iti 
nių laimėjimų labiausiai suta
po su atg musius Lietuvos už 
davimais. Jis sunaikino kry
žiuočių pavojų, sutr uškiuda- 
mi6 jų galybę Žalgiri mūšy.

Dar svarbesnis dalykas
Rūgs. 8 lietuviai svemeine 

Marijus Gimimo šventę, mums 
susijusią t?u Šiluva. Kas Lietu 
Va. politiška) ziūr.ni buvo Va
sariu lo, tas AatdiikišKui Lie
tuvai uuvo Marijos apsireiški 
mas Šiluvos piemeuėliams. 
Toks didelis buvo tu apsireiš 
kimu poveikis, kad trumpu lai 
k ii Lietuva nusikratė klaida- 
Ukystės ir vėl tapo gyvo ka
talikų tikėjimo tauta, Marijos 
garbė Lietuvoje skambėjo nuo 
vieuo krašto iki kh«<. vr nė 
Marija), jos garbiu m<is turė
jo lab.i didelės tautui auklė
jamos re kšrnėš. Iki Marija 
buvo neginčijamas Lietuvos 
mergaičių i. apskritai jauni
mo doiumo idealas, tol lietu
viuose labai reti tebuvo nu
vainikuotų merginų ir pavai
nikių vaikų a.sitikimai, tol ne 
buvo nei didesnio šeimų pa- 
inmo. Tik lietuviams «sumo- 
deruėjus-, tik prasėjus nebe 
Marijoje jieškoti savo gyve
nimo pavyzdžio bei idealo, 
o visokiose kinematografo 
žvaigžiėte ir naujose filosofi
jose, tik tada pakriko dauge
lis mūsų jaunimo ir šeimų.

Šiluvos laukuose apsireiš
kusi Marija verkė sakydama: 
«Čia mano sūnus buvo gar
binamas, o dabar ariama, akė 
jama . Ar nereiktų jai ir da
bar verkti ir sakyti: «Lietu
viai seniau labai mylėjo ma
no sūnų ir jį garbino. Jo 
kryžiais buvo nukaišiotos pa
kelės pakelės, papuoštos so-

spręsii rodyti daugiau ryžto ir Ištikimumo gėrio tarnyboje. Draugas. VII. 15. (pabaiga 4 pusi.)
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

- IIUVMITE SPAUDOS BALIUJE *—

PUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

VISI ARTISTAI, kurie vai
dino dramą «Sąmokslas prieš 
savuosius• yra kviečiami rug
sėjo mėn. 10 d. 15 vai. į trum 
pą pasitarimą rua Barão do 
Pirai, 367, Vila Želi na.

Už pasisekimą mūsų drau
gijos — Krikšto Šventės, ku
ri įvyko šių metų rugpiūč o 
27 d., nuoširdžiai dėkojame: 
D. G. Prelatui, P. Rag. Kū
moms ir svečiams.

Naujosios Kartos Liet.
Kat. Moterų Draugijos 

Rengimo Komisija.

D. G. Tėvams jėzuitams už 
atsilankymą j mūsų šventę ir 
malonų atsiliepimą apie nau
jai įsikfi usią Draugiją - Sir 
dingas lietuviškas ačiū.

Nauj. Kartos Liet. Kat. 
Moterų Draugija.

tj—U

Registruokites 
Bendruomenėn

Ne vienas pasišauna kalbė
ti visų Brazilijos lietuvių var
du, nors tam niekuomet ne
turėjo jok o letuvių Bendruo
menės jgaiiojimo. Tas gal m a 
bus pataisyti. Vyksta visų S. 
Paulo lietuvių registracija (tam 
išdalyta lapai po «bairrus»). 
Jei laikote save lietuviu, jei 
norite kad Jūsų vardu kalbė

DR ANTONIO Si A U L Y i
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa dę São Paulo
Medico da Cruzada Pro lnfancia |

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

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

Co nsultorio.* Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
' Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

tų tik Jūsų pačių įgalioti as* 
menys, tai tuojau registruoki
tės į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Brazilijos Krašto 
skyrių. Registracijai pasibai
gus galėsit pastatyti savo kan 
didatus į tos Bendruomenės 
Tarybą ir už juos balsuoti. 
Jūsų pačių pastatyti ir išrink 
ti atstovai galės kalbėti Jūsų 
vardu, kaip Jūs nurodysite, o 
ne kaip kas pats norės,

Lietuvių Bendruomenėn ga 
Ii ir privalėtų įsiregistruoti 
visi lie uviai, Lietuvoj ar Bra 
ziiijoj gimę, jauni ir seni. Ne
turėtų likti ne vieno nejsire- 
gistravusio lietuvio!

iinMÉÜ

Kandidatai Tarybon
Negalės būti kandidatais 

Brazi i jos Krašto T rybon tik 
tokie asmenys, k i ie

1) būtų Br zilijos valdžios 
organų pasmerkti kaip nusi
kaltę krašto Įstatams:

2) kurie priklausydami vAL 
DOMAJAM BEI' KURIOS OR- 
GANIZ GIJOS ORGANUI, ku
rios tikslas yra visuomeninis 
darbas, TARNAVO ASMENIŠ- 
K EMS AriB x GRUPES INTE-
RESAMS, NESiSKAil YDAMl 
SU VISUOMENE.

3) Kurie savo demagogiš
komis kalbomis, kurstymais, 
nepagrįstais gandais kelia 
bendruomenėje nesantaiką;

4J Kurie pasirodė turį Ben
druomenės labui priešiškų 
tikslų.

Nusikaltusieji pirmame n i- 
ineryje jva-dintu bm.u, auto- 
nmtiskai išb'-auk ami iš kan
didatų sąrašo. Ar kas nusi
kalto kitais punktais spren
džia Bendruomenės organiza
vimo kom.sija, o velkiu, si- 
galioj s konstitucijai, spręs 
Bendruomenės i aryba

SMAGIAI IR NAUDINGAI praleisti laiką kviečia visus 
Šv Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą trečią

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 16 d. šeštadienį, 20 vai. Mokoje, Lietuvių 

Mokyklos salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa ir įdomi meninė programa.

Pakvietimus galima gauti pas Brolijos narius, ypač 
Juozą B už) — V. Zelina, Motiejų Tamaliūną — V. Pru 
dente, Juozą ir jurgį Matelionius — Casa Verde, «Mu

sų Lietuvos spaustuvėje ir administracijoje.
Intom acips re'kal is prašoma kreiptis į Brolijos Pir- 

m.ninka Juozą Matelionį, telefonu 51-4011

MALDOS APAŠTA
LAVIMO KURSAI SI 
SEKMADIENI, MOKO
JE, LYGIAI 19 VALAN
DA.
II—II
iimmmii

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.:

irena Šimonytė 20,(0 ncr.
B. Markevičienė (cS ) 5 

doleriui.
Ro 15 ncr.: .1. Galvonas ir 

B. Adomaviči s.
11 ncr. vi. Svolkinas.
Po 10 ncr.; K. Draugelis, 

VI. Pocius, Napolis Gudliaus- 
ka, Aleksas' aškevičius.

po 7 ncr. Palivonienė, V. 
Navickas, a. D tkcs, P. Miku 
1PÜ8S.
n—mii 
übmmbíí

CASA VERDE
Pirmąjį rugsėjo sekmadie

nį 17 vai. nepaprastai daug 
lietuvių susirinko į mišias. Ne 
buvo kokia ypatinga šventė, 
bet štai gausiai atvyko j lie
tuviškas pamaldas. Kitais mė
nesiais .lyg susitarę» ma
žai ateidavo. Taigi reiktų pa
galvoti ir pasirjžti, ar kas 
eis ar ne, o aš eisiu. Tada 
malonu ir kunigui, kuris spe
cialiai dėl žmonių atvažiuoja 
ir patiems žmonėms džiugu, 
kai mato daug žmonit, labiau 
šiai mūsų Išganytojui malo
nu, nes patenkinamas jo 
troškimus būti su žmonių 
vaikais.

Buvo malonu klausyti gies
mių, kurias giedojo Vi, aalic- 
ko vadovaujamas chorelis. 
Jas įgravavo Felikso Raiicko 
sūnus. Pamaldas atlaikė ir 
pamokslą pasakė mis. jonas 
Bružikas, S.J.

Gaila kad kolonija nuolat 
mažėja, nes senesni lietuviai 
arba išvyksta į aną pasaulį, 
arba nebeišeina iš namų, laip 
pav. senelis ? y kolas Pečiūra 
kuris pirmiau būdavo visuo
met pamaldose, šiandien ne
beina iš kambario, Jam yra 
vežama šv. Komunija į na
mus. Yra ir daugiau panašių 
senelių.

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

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

MŪSŲ MIRUSIEJI
Staiga mirė

A. A. ONA M xTUSEVlÕlENÈ
Š. m. rugsėjo 3 dieną, su

laukusi 57 m. amžiaus Gyve
no Vila Prudente, palaidota 
Quarta Parada kapinėse Liko 
liūdįs vyras Pranas, sūnus 
Juozas, duktė Elena, žentas, 
mani ir anūkai.

Ki usi iš Kruonio*valsčiaus, 
Lapainios kaimo, Darsūniškio 
parapijos.

Septintos dienos mišios bus 
rugsėjo 9 dieną Vila Pruden
te bažnyčioje, 
ti—a—n 
lifaMsaii

i apoje rugpjūčio 31 dieną 
pasimirė JONAS PAULAUS
KAS.

Kilęs iš Kauno Brazilijon 
atvyko 1930 metais. Buvo ge
ras stalius. Jo liūdi žmona 
Gn tsičiūnaitė, sūnus Kazi
mieras ir duktė uenutė. I ka 
piues nu ydėjo ir pamoks ą 
pakaitė fėvas jonas Bružikas.

Septintos dienos mišios bus 
rugsėjo 5 dieną 19 valandą 
Lapos bažnyčioje.
11—11

Parque das Nações
iš tos kolonijos žinių kaip 

ir nėr žinių «Mūsų letuvo- 
-je». Patys čionykščiai lietu
viai nieku nesigiria, apie save 
nerašo, iš kitur, matyr, raštin
gų žiomų nenuvyksta, tai ma 
nytum kad čia visi lietuviai 
jau yra palaidoti.

O viegi susirenka jų kiek
vieną pirmą mėnesio sekma
dienį į lietuviška- pamaldas 
40-5U-60. Net ir pagieda lietu
viškai. Kas tiesa, tai tiesa, 
visi giedoriai ir mišių lanky
tojai jau «suaugę žmonės», 
Jaunimo nematyti. Nė vaikų 
tėveliai ar močiutės neatsive
da. O jei vaikai iš mažens 
nebus {pratinti į lietuviškas 
pamaldas bei giesmes, tai nei 
jaunimas, nei paskui senimas 
nebeateis. Ar neturėtų apie 
tai pagalvoti visi, kuriems dar 
rūpi lietuviškos širdys?

Koresp.

ATSKIRO NUMÉRIO 
KAINA 0,15

(pabaiga iš 3 pusi.)

dybos, jo meile buvo giliai 
įleidusi šaknis tautos sielon, 
ir lietuvis buvo žinomas kaip 
doras, teisingas, darbštus, kan 
trus žmogus, šiandien, kiek 
lietuvis nutolo nuo Kristaus 
ir jo Motinos Marijos, tiek 
jis pasimetė, prarado sveiką 
g venimo nuovoką. Rugsėjo 
aštuntoji šaukia mus atgal 
per Mariją prie Kristaūs.

Lietuvos Lietuviai 
Kanados parodoje
Jau anksčiau pranešėme, 

Kanados parodoje visos pro
gramos buvo gerai atliktos, 
Bet menini kai visą laiką ga
nomi šnipukų.

Vytauto Klubas suruošė me 
nikams pagerbtuves. Šv. Ka
zimiero parap. klebonas P. Ju 
cevičius kvietė artistus kon
certuoti jo parapijos salėje. 
Bet artintai nieko neatsakė. 
K J klebonas pasakė, kad da 
bar būtų galima su Lietuva 
bendradarbiauti, jei prie to 
būtų einama laisvės ir mei
lės kehu, taiUietuvos svečiai 
nusidavė esą kurti

Maloni Naujiena
Lietuviu Sąjungc s Brazilijoj 

Vaidyba, Kad suteikus progos 
savo nariam ir bičiuliams su
sitikti ir .drauge, šeimimškai 
sekmadienio dieną kultūringai 
ir linksmai praleisti, naujas 
pažintis užmegsti ir gražiai 
lietuviškai pasilinksminu, nu
tarė surengti tikrai lietuvišką 
išvažiavima —

PIKNIKĄ— 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 24 
dieną, gražiame Clube do Cam 
po, kurį užleido sajnngiečiams 
Centru Social dos inspetores 
da Guarda .-ivi! de Sào Rauto 
Tai viena gražiausiu São Paulo 
apylinkių, kurią pamatyti ir 
pižinti privalo Kiekvienas lie 
tuvis. Klubas randasi E trada 
Ibiuna 48-tam kl. Važiuoti rei 
kia Estrada de Cotia iki Estra
da Ibiun.. ir paskui į kaire, 
kur, 48-tame kilometre yra di 
dėlė Ciube do Campo iškaba 
Norintieji vykti į Pikniką, g 
tokių, žinome, bus labai daug, 
prašoma užsirašyti. įuoj pat, 
pas šiuos asmenis. Albina Am- 
brozevičiėnė — Tsl. 92-9170; 
Aniclė Dutkieaė -- Tel. 93-547© 
Marytė Bumblienė Tel. 86423 
Jorge Garška — Rua Orato
rio, 3093.

AUTOBUSAI išeis iš šių vie
tų: V. žolina prie bažnyčios 
aikštės 6,30 vai.; iš Mokos 
prieš mokyklos rūmus 7 vai. 
ir iš VI Anastacios, taip pat 
prieš mokyklos rūmus 7,60 v 
Prašome nesivėlyti užsirašyti, 
o taip pat būti laiku, kas ne
turi savo automobilio, autobu 
sų nurodytose vietose. Tat 
iki pasimatymo Clube do Cam
po gražioje apylinkėje.

(kalba netaisyta. Red.)
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