
Garbė Valdovui
desnio tipo laivas, su maž
daug 300 vyrų įgulos.

Izraelis sako, kad jų lai
vas plaukiojęs 25 kilometrus 
atstumo nuo Egipto krantų, 
t. y. tarptautiniuose vandeny
se. Dėl to Egiptas neturėjo 
teisės užpulti ir skandinti.

ii

demonstracijos prie krašto 
apsaugos ministerijos rūmų 
vadinamų «Pentagonu». Viso
kie «bitonikai», ilgaplaukiai 
— kūtvėlos vaikėzai, susimai
šė su «plačių, laisvų pažiūrų» 
profesoriais liberalais, buvo 
ir įvairių tikybų dvasininkų, 
motinų ir daug studentų. Tvar 
ką palaikiusi policija sako, 
kad demonstrantų buvę 25 
tūkstančiai. Demonstracijos 
organizatoriai giriasi turėję 
150 tūkstančių.

Mišių tolimesnę reformą. Kas 
iki šiol Mišiose buvo pakeis
ta yra tik pradžia. Norima 
Mišias padaryti tokias, kokios 
būtų šių laikų žmonėms su
prantamesnės, įgalintų kiek
vieną aktyviai jose dalyvauti 
ir geriau išreikštų mūsų dva
sią.

N’;EKAD\ T neturėjai aiškiai apriboto0 valstybės 
Niekada nerisiavai kovon divizijų, laivynų. Niekada Tu 
neiiejai nė vieno svetimo kraujo lašo. Niekam Tu neža- 
dėjai aukso Kalnų, kad tik Tavęs klausytų! Nežadėjai nė 
laimės šios žemės kelionėje.

O tačiau per kone 2.Oi U metų Tau karštai plakė ir 
plaka šimtai milijonų kilniausių širdžių! Už Tave guldė 
ir guldo galvas stip.ūs vyrai, ir švelnios moters. Tavi
mi žavisi gyvenimu bepražįstą jaunuoliai, jaunuolės. 
Tave supranta ir myli dar mažamečiai vaikai. Tu esi ir 
ligonio .aguoda, ir senelio ramstis, ir mirštančio viltis-

Tavo žodis, ne įsakymas, tik paprastas žodelis — 
«Palaiminti beturčiai ^dvasioje» — padovanojo, sunešė 
daugiau aukso, brangenybių skurduį šelpti, mokslui, švie 
sai, tiesai skleisti, negu švietimų ministerijų ir tarptauti 
nių socialinio teisingumo organizacijų biudžetai. Tavo: 
«Ką padarėte vienam mano mažiausių brolių, tą jūs man 
padarėte» subūrė milijonus taikos korpų tarnauti visų 
labiausiai apleistiesiems našlaičiams, našlėms, vergams, 

I gyvenimo išmestiems, net kalėjimų pikėiausiems žmo
gėnams.

Tavo: «Kas nori būti mano mokinys, tas tegu ima 
kasdien savo kryžių ant savo pečių ir teseka mane», 
žmonių nedorybės reikšmenį pavertė didžiausios meilės 
ir garbės ženklu. Kas suskaičiuos tuos savanorius ken
tėtojus už Tave, už Tavo karalystę, už Tavo mažiausius 
brolius? Kas suskaičiuos tuos su Tavim lenktyniaujan
čius gerą daryti, atleisti, laiminti net savo aršiausius 
persekiot Jus? Kas suskaičiuos visus tuos, kurie visa I 
savo buitimi, diena dienon, metų metais stengiasi tik Tau 
patikti, tik Tavo palankumą laimėti, tik Tavo tarnyboje | 
atsižymėti?!

Ir šiandien, kai pasaulio valdovai bilijonais švais
tosi žmonėms baimę įvaryti, juos vienaip ar kitaip sau 

I pavergti, išnaudoti, kai jie tik ugnimi ir kardu, kalėji
mais, vergų stovyklomis ir geležinėmis, bambukinėmis, 
bei kitokiomis sienomis teįstengia savo «laiminguosius» I 
savo rojuje išlaiKyti — Tu tik tari savo paprastą, ku- s 
klų «Sek mane...» Tu palieki visišką laisvę Tave priim 
ti ar atmesti: «Jei nori... JEI NORI... JEI NORI...» sakai. 
Ir netrūksta Tavęs norinčių!

Koks nuostabus Valdovas Tu esi, Viešpatie Jėzau 
Kristau! Iš tiesų —

Tu Švenčiausias! Tu vienatinis Viešpats!
Tu pats didingiausias! Tu gmūsų Kelias, Tiesa ir 

Gyvenimas! Tu mūši} dabartis ir amžinybė!

Egio:o vyriausybė atsiker
ta, kad žydų laivas plaukio
jęs Egipto vandenyse, tik 
17,5 klm. nuo kranto. Tai bu
vusi tikra provokacija. Egip
tas neįeisiąs niekam savo 
vandenyse šnipinėti.

aivą paskandino rusų spe 
dalios rakietos. Dar neįrody
ta bet sakoma, kad jas pa
leidę rusai specialistai, kurie 
šiuo metu apmoko Egipto lai
vyną ir kariuomenę, kaip nau 
dotis moderniškais karo pa
būklais.

Dar tik neseniai žytų su
pliekti, egiptiečiai vargiai 
drįstų žydus erzinti, jei rusai 
jų nekurstytų. Rusai juk pri
vežė daug naujų ginklų egip
tiečiams, atsiuntė į Vidurže
mio jūrą didelį laivyną, kurs 
sustojo Egipto uostuose ir 
taip pat patruliuoja pačią 
jūrą.

Izraelio krašto apsaugos 
miaisteris, pagarsėjęs Mošė 
Dajan pagrasino Egiptui atsi
lyginti. Jis pastebėjo, kad 
Suezo kanalas, kur yra susto 
jusi Izraelio kariuomenė po 
paskutinio karo, esąs tik 150 
metrų platumo. Tuo davė su
prasti, kad žydams nebus sun 
ku per jį persikelti ir žygiuo 
ti į Egipto sos.inę Kairą.

Tarptautiniai politikai bei 
didžiosios spaudos korespon
dentai sako, jog padėtis tarp 
Izraelio ir Egipto esanti taip 
labai įtempta, kad naujas ka
ras gali pratrūkti bet kuriuo 
metu, jei Jungtinės Tautos 
nesiims energingų žygių prie 
to neprileisti. Bet tos Jungti
nės i autos ir dabar, kaip bir
želio mėnesį, atrodo labai ne
ryžtingos, bejėgės ką nors 
rimto daryti, jos gali tik kal
bėti.

jiMOBOii

Plačiajame Pasaulyje
IZRAELIS. Tel Aviv praae- egiptiečiai paskandino Izrae- 

šė, kad praėjusį šeštadienį lio laivą naikintuvą. Tai di

WAŠINGTONAS. Praėjusį 
šeštadienį ir sekmadienį Ame 
rikos jsostinėje vyko didokos

Demonstrantai reikalavo tuo 
jau nutraukti karą Vietname 
ir ištraukti kariuomenę namo. 
Kiti į padanges kėlė Bolivi
joje žuvusį -komunistą parti
zaną «Che» Guevara. Keletas 
šimtų karštuolių ėmė pulti po
liciją ir karius. Areštuota apie 
pora šimtų išsišokėlių. Sužeis 
ta apie 30; 18 jų policininkai 
u 12 demonstrantų.

Per trejus metus septynios 
komisijos darbavosi naujai 
Mišių formai nustatyti, Tos 
komisijos dabar pasiūlė vys
kupams ir šv. Tėvui, tarp kit 
ko, šiuos pakeitimus:

Pirmojoje dalyje bus pridė
tas dar vienas skaitymas „iš 
Šv. Rašto Senojo Testamen
to. Bus praplėsta Ostijos ir 
Vyno aukojimo dalis, bus per 
tvarkyta ir nekintamoji Mišių 
dalis, vadinamasis Kanonas, 
su duonos ir vyno perkeiti
mu į Šv. Kūną ir Kraują.

Demonstra c ja, atrodo, pa
siekė priešingų vaisių, negu 
demonstrantai norėjo Ameri
kiečiai pamatė, kad tai yra 
demonstrantų tarpe daug ne
rimto gaivalo, kad ją panau
doja komunistai savo tikslams, 
pasviro prezidento pusėn.

Prezidentas Johnsooas pa
reiškė, kad demonstrantai ats 
tovauja mažytę dalelę Ameri
kos piliečių. Didžioji daugu
ma nori padėti Vietnamo žmo 
nėms apsiginti nuo komunis
tų ir išsaugoti savo laisvę, ir 
jis^karo nenutrauks.

Prezidentas Johnsonas bu
vo nutraukęs ginklų siuntimą 
Izraeliui, jam kariaujant su 
arabais. Bet kadangi komu
nistinė Rusija vėl veža dide
lius kiekius ginklų Egiptui ir 
Sirijai, tai prezidentas leido 
siųsti ginklus Izraeliui, kurs 
tuii apsiginti nuo galimų ara 
bų naujų puolamų.

Prezidentas Johnsonas esąs 
nusistatęs sustabdyti keletai 
dienų, ar net ir savaičių Šiau 
res Vietnamo bombardavimus 
šių metų gale. Tuo būdu duos 
progos komunistams parodyti 
savo gerą valią ir imti derė
tis .dėl taikos.

Amerikiečiai karo vadai 
Vietname priešinasi tam su
manymui. Jie netiki, kad ko
munistai šį kartą imtų derė 
tis. Juk jau porą kartų buvo 
sustabdyti bombardavimai po 
keletą savaičių. Tas pertrau
kas vietnamiečiai komunistai 
panaudojo prisiveži! nekliu 
domi dar daugiau ginklų ir 
kariuomenės. Taip, sako, bus 
ir šį kartą.

Vyskupai svarstė g limybę 
leisti pasauliečiams vyrams, 
tam tikrais atvejais, dalinti 
Šv. Komuniją, nors jie ir ne
turi jokių šventimų, Tas yra 
labai svarbu misijų kraštuo
se, ir ten, Kur labai trūksta 
kunigų. Galimas dalykas, kad 
toks leidimas bus duotas.
iiBEBanaii 
iinaaucii

Kom. Kinija
Vyriausybė desperatiškai ra 

gina ūkininkus stengtis paga
minti ko daugiau maisto. Pro 
dukcija esant tiek kritusi per 
visas «kultūrinės revoliucijos» 
maišatis, kovas, areštus, kad 
kraštui gresiąs badas kitais 
metais.

Kinija Maskvoje savo am
basadą esanti pavertusi pro
pagandos centru prieš Rusi
ją, skundžiasi dienraštis «lz- 
vestija». «Puodas katilą va
noja, o abu labu tokiu», sako 
mūsų patarlė. Juk. visame^pa- 
sauiyje ebančios Rusijos am
basadas ir konsulatai yra pro
pagandos centrai prieš tų 
kraštų valdžias ir santvar
kas, maištų ir sukilimų lizdai, 
iibuagčsait 
iiaoKSEflii

Urugvajus
Panaikintas Urugvajuje ka

ro stovis, įvestas čia prieš 
keletą savaičių streikams, re 
voliucijoms, bei kitokio po
būdžio neramumams numal
šinti. Bet kraštas yra tartum 
labai nusilpęs, vos vos ant 
savo kojų bestovįs ligonis, 
tiek labai smarkiai yra nus
mukusi krašto pramonė, že
mės ir gyvulių ūkis. O juk tą 
kraštą jau keletas dešimtme
čių valdo save vadiną pažan 
giais, liberalai masonai, kurie 
visam pasauliui žada nepa
prastą gerovę! Gydytojai, ^iš- 
gydykit savo tautą, o nežadė- 
kit išgydyti kitų tautų!

Vatikanas
Vyskupų Sinodas svarsto 

šiuo metu liturgijos, t.y. šv.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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fâj* azalija
1968 metais, sausio 27—va

sario 3 d., S. Paulo mieste, 
Brazilijoj, rengiama Pietų 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Studijų savaitė.

Rengėjai kviečia dalyvauti 
lietuvių jaunimą bei jo bičių 
liūs ne vien iš Pietų Ameri
kos kraitų, o ir iš Šiaurės 
Amerikos, Europos, Australi
jos.

Jie jau kreipėsi j atitinka
mų organizacijų vadovybes, 
prašydami jau dabar, iki lap
kričio mėnesio, pranešti, ar 
ir maždaug kiek svečių jie 
gali tikėtis š tų kitų kraštų- 
Rengėjų komiteto adresas — 
Caixa Postai 4118, S. Paulo, 
Brazil.

Rengėjai jau turi duomenų, 
rodančių, kad Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimas tai stu
dijų savaitei rengiasi entu
ziastingai ir dalyvaus gau
siai. Viešnios bei svečiai iš 
kitur praturtintų to reginio 
turinį ir žymiai padidintų jo 
reikšmingumą.

(ELTA)

Australija
ieva Pocienė, Australijoje 

gyvenanti lietuvė skulptorė, 
gavo pirmą premiją Pietų 
Australijos dailininkų draugi

jos pavasarinėje dailės paro 
doje už metalo skulptūrą. Pa 
rodą buvo Adelaidėj rugsėjo 
5 — 15 d. (Australijoj tai pir
mas pavasario mėnuo). Paro
doj dalyvavo 60 dailininkų s« 
84 kūriniais. Dalyvavo ir dar 
vienas lietuvis, Leonas Žygas. 
Mūsų Pastogė (Australijos Lie 
tuvių Bendruomenės laikraš
tis, rugs. 25) pažymi, kad Ade 
laidės dienraščių dailės kriti 
kai irgi piip<ižino I. Pocienės 
kūrinį parodoje geriausiu ir 
pelnytai premijuotu. Neseniai 
I. Pocienė yra gavusi I pre
miją ir kitoj parodoj, Queens 
lande.

(ELTA)
iimagaan 
lil—ii

Prancūzija
XKas dveji metai Paryžiuje 

rengiamoje jaunesniųjų daili
ninkų kūrinių parodoje šį ru
denį da yvauja ir grupė daili 
ninku iš Sovie ų Sąjungos. Į 
tą grupę yra įterptas ir vie
nas lietuvis, Rimtautas Giba- 
vičius. Parodoje yra trys jo 
graviūros - «Lietuvaitė», «Vil 
nius» ir «Motina». Rugsėjo ga 
le R. Gibavičius ir pats, žino
ma, drauge su visa rusų «de
legacija», nuvyko į Paryžių. 
Spaudoje yra pranešta, kad 
jis nusivežęs ir naujausių sa
vo darbų: graviūrų ciklą «Se 
nasis Vilnius» ir knygų ilius
tracijų rinkinį.

(ELTA)

Q LIETUVA

Va
Pakels Algas

Brežnevas su Kosyginu rug 
sėjo 26 d. paskelbė nutarimą, 
žadantį «pakelti gerovę» vi
siems savo pavaldiniams nuo 
1968 metų sausio 1 dienos pa 
didinsią visus mažuosius ir 
kaikurius net ir didesniuosius 
darbininkų ir tarnautojų atly
ginimus. Tas nutarimas liečia 
ir Lietuvos gyventojus.

Kam daugiau?
Visų didžiausia malonė lau

kia tų, kurie gauna atlygini
mo minimumą. Būtent, visų 
ūkio Žakų darbininkams ir tar 
nautojams nuo sausio 1 d tu 
rėš būt, mokama ne mažiau 
kaip 60 rublių per mėnesį. Da 
bar vadinamieji « eiliniai» gau 
na tik 35 ar 40 rublių per 
mėnesį.

Minimalųjį atlyginimą gau-

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik- 18,00 vai

' \

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

nančlų yra daug. Tai visi dar 
bininkai bei tarnautojai, kurie 
dirba specialybės nereikalau
jantį darbą.

Kaikurioms darbininkų bei 
tarnautojų rūšims minimalu
sis atlyginimas pakeliamas iki 
70 rublių,

Praktiška nauda
Ką tai praktikoje reiškia, 

spręstina iš tokio apskaičia
vimo. Dabar (šią vasarąj 60 
rublių per mėnesį uždirbąs 
asmuo, paklaustas, kiek rei
kia vienam asmeniui maistui 
per dieną, paaiškina, kad maž 
daug dviejų rublių užtenka, 
arba net šiek tiek ir lieka, 
jeigu maitiniesi ekonomiškai, 
Tik visa bėda, 60 rublių te- 
gaunančiam, kad mėnuo turi 
30 arba 31 dieną... Vasario

1967 m spalio 27 d

mėnesį išeina kiek geriau 
Kitiems dalykams reikia pa- 
kombinuoti. Sunkiau, kai ne 
viena burna... «

Taip kukliai aiškinasi da
bar 60 rublių per mėnesį už
dirbantieji. Kaip verčiasi su 
40 -rublių, arba su 16 rublių 
pensijos — pasauliečiui pasi
lieka mįslė.

Kiti pagerinimai
Paskelbta ir dar šiek tiek 

pagerinimų. Mažiesiems dar
bininkams bei tarnautojams, 
dabar gaunantiems atostogų 
12 darbo dienų, bus )5 dienų 
atostogų. Tose vietose, kur 
įvedama penkių darbo dienų 
savaitė, atostogų bus jau trys 
savaitės vietoj dviejų.

Uždirbantiems nuo 61 iki 
80 rublių per mėnesį būsią su 
mažinti darbo pajamų mokes 
mokesčiai 25%. Bet tas mo
kestis mažai teturės reikšmės, 
Mokesčių svoris glūdi apyvar 
tos mokesčiuose, kurie nere
gint mokami, kai perkama bet 
kokia prekė. Kada tas apyvar 
tos mokestis sumažinamas ar 
padidinamas, žmonės nežino- 

Sumažinimas pensijai gauti 
amžius kolchozuose: vyrams 
60 metų, moterims 55 metai. 
Bet pensijos jiems ir toliau pa 
silieka tokios pačios Tik kol 
chozininkams invalidams nu
matytas k ek apčiuouiamesnis 
padidinimas. Keliolika rublįų^^ 
pensija numatyta ir invali
dams iš prigimties, kai jiems' 
sueina 16 metų amžiaus.

Tai tik ryškiausių «gerovės 
pakėlimų» sąrašas. Iš viso tų 
pakėlimų daug, tik didžiuma 
jų numatyta kariams, karinin
kams arba ilgesnį laiką dir
bantiems tolimuose šiaurės ra 
jonuose. Bet ir ten priedai 
tik — trupiniukai prie trupi
nių.

(ELTA)

4”^^

Pijaus XII Bendradarbis
BR. KRISTANAVIČIUS

(tąsa)

Kartą apie 10 vai. iš ryto 
užėjau pas Tėvą Leiberį ko- 
kiuo tai reikalu ir rajau jį lo 
voje. Pamatęs, kad jis turi 
astmos priepuolį, paklausiau, 
ar jau valgė pusryčius, Jis 
man atsakė, kad ne. Tuokart 
nuėjau pas ligonių slaugytoją 
ir paprašiau, kad duotų Tė
vui Leiberiui pusryčius. Ka
dangi pats turėjau išvažiuoti, 
užėjau pas Tėvo Leiberio kai 
myną, papasakojau ką ma
čiau, ir paprašiau mesti žvilg 
nį į Tėvą Leiberį. Kaimynas 
nei kiek nesistebėjo ir papa
sakojo kitą įvykį. «Kartą at
laikiau mišias seselėms ir 
grįždamas namo, pamačiau 
Piazza della Pilotta aikštėje 
rėpliojantį Tėvą Leiberį. Tą 
rytą labai smalkiai lijo ir Tė
vas Leiberis sukniubo prie 
universiteto laiptų. Aš įvilkau 
jį į namus ir, padedamas du
rininko, nunešiau keltuvan 
Dabartinis dusulio priepuelis 
yra, palyginant, menkas da- 
ykas».

Kokios menkos sveikatos iš 
tiesų Tėvas Leiberis buvo, 
tai sužinojau tik 1964 m. iš 
motinėlės Pascalinos laiško. 
Štai ką ji man rašė.- «Šiomis 
dieno uis (t. y. gruodžio mėn. 
pabaigoje) buvau pas Tėvą 
Leiberį. Prieš keletu mėne
sių jis turėjo mažą širdies 
priepuolį ir nebedrįsta kėliau 
ti. Bet jis «.ar dirba ir pasi
darė ramesnis... Jis yra jau 
senas ir kai aš pagalvoju 
kaip jam mūsų šv, Tėvas 
jau keletą kartų suteikė ge
neralinę absoliuciją, kai jis 
turėjo baisius dusulio priepuo 
liūs ir mes manėme, kad jis 
mirs; bet štai kaip ilgai jis 
pragyveno Pijų XII».

Paklaustas, kaip jis gavo 
astmą, Tėvas Leiberis taip 
man atsakė: «Karo metu ne
šiau sužeistą kareivį.-ir pra
dėjau dusti. Nuo to laiko ir 
gavau astmą».

Turint prieš akis TėVo Lei- 
berio ligą, reikia stebėtis jo 
neišsemiama energija. Pas Pi 
jų XII jis važiuodavo autobu

su du kartu į dieną. Vatika
no administracija,žinoma, jam 
būtų [davusi automobilį, bet 
T. Generolas to nenorėjo. 
Kartais nuveždavo jį Vatika- 
nan motinėlės Pascalinos šo
feris, o vakarais parveždavo 
namo grafas Galeazzi, aukš
tas Vatikano pareigūnas, va
karieniaudami dažnai kartu 
su Tėvu Leiberiu, papasako
davome viens kitam savo įs
pūdžius ir nuotykius. Kalbė
davau labai atvirai, kad jis, 
būdamas taip arti prie popie
žiaus, turėtų gerą vaizdą, kas 
dedasi Italijoje. Pokarinis Ita 
lijos gyvenimas buvo tikras 
chaosas ir tik tapus ALcide 
de Gasperi ministeriu pirmi
ninku, pradėjo gerėti politinė 
ir ekonominė jos padėtis. Iš 
kelių Tėvo Leiberio Klausimų 
pastebėjau, kad mano infor
macijos pasiekia popiežių.

1945 m. pavasarį pasikvietė 
mano prel. Ferdinando Bal- 
delli, Pontifícia Comissione 
Assisteuza Profughi pirminin
kas ir padejavo, kad kažkas 
nepalankiai žiūri į mūsų šel
pimo darbą ir nori jį nutrauk 
ti. Ar aš negalėčiau įtikinti 
motinėlę Pascaliną, kad tas 

darbas yra būtinas? Aš, žino 
ma, mielai sutikau ir, nuėjęs 
pas ją, pakviečiau aplankyti 
artimiausią ir beveik visiškai 
sugriautą Aprilios miestelį. 
Už poros dienų ji man atsa
kė, kad popiežius to nenori. 
Tuokart nuėjau pas Tėvą Lei 
bėrį ir pakviečiau jį. Jis grei 
čiausiai atsiklausęs popiežiaus 
mielai sutiko.

Garsiąsias Anzio-Nettuno ko 
vas labai gražiai aprašo JAV 
karo korespondentas Wynford 
Vaughan Thomas, Anzio, Pa
pūtas Library, N,Y. 1960. Su
stojęs Aprilijos laukuose, pa
rodžiau Tėvui Leiberiui bom
bų išartas dirvas. Jis ištarė 
tik vieną žodį: «Baisu». Pas
kui, iškraunant maisto pro
duktus Anzio bendruomenei 
jis atkreipė mano dėmesį į 
nuskurusius vaikus, apsuku
sius mūsų sunkvežimį. Tuo
kart jam papasakojau apie 
vieną moterį, sutiktą Formi- 
jos mieste ir dėvinčia tik vy- 
rišką paltą. Vienas jos sūnus 
dėvėjo kareivio švarką, kitas 
matyt, tėvo rūbą. Sakiau kad 
mačiau Ftondi mieste mergai
tę, turinčią tik trumpą sijonė
lį ir brolio švarką. Nuo tos 

dienos niekas nebedarė kliū
čių tęsti šelpimo darbą. At
virkščiai, jis buvo žymiai iš
plėstas.

Žinojau, kad Tėvo Leiberio 
sritis buvo politinis ir religi
nis Vokietijos gyvenimas, ta
čiau niekuomet neklausiau, 
ką jis veikia. Tik po jo mir
ties sužinojau kad jis paruo
šė popiežiui visus laiškus Vo
kietijos vyskupams. Visuose 
Bažnyčią ir Vokietiją liečian
čiuose klausimuose jis buvo 
nepamainomas patarėjas. O 
tie santykiai buvo įtempti, 
kaip styga. Vieną kartą pa
klausiau jo ar nėra ^pavojaus 
kad vokiečiai išvežtų popie
žių į Vokietiją:

Jis man atsakė; «O ką jam 
padarys? Popiežius yra tam 
pasiruošęs».

Kai vokiečių būrelis ruošė 
atentatą prieš Hitlerį, vienas 
jų atstovas atvyko į Romą ir 
pradėjo derybas su anglais 
per Vatikaną. Jose dalyvavo 
ir T. Leiberis. Vokiečiams ūžė 
mus Romą, jis sunaikino dery 
bų dokumentus. Mirus Piju 
XI1, Anglijos ambasadorius 
prie Vatikano išgyrė popie - 
žiaus drąsumą, (B. D.)
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JAV Prezidentas
PETRAS

Perimdamas prezidento pa
reigas po J. F. Kennedy mir
ties, Lyndon B. Johnson taip 
pareiškė Kongresui; t Aš no
rėčiau atiduoti visa, ką turiu, 
kad man nereikėtų stovėti 
Šioje vietoje*, t.y. kad nerei
kėtų perimti prezidento pare* 
gų. Tikrai, anais laikais tau
tinių ir tarptautinių problemų 
buvo daug, ir naujasis JAV 
prezidentas pajuto visą atsa
komybės naštą. Tačiau, tęs
damas tą pačią politiką ir 
pasilikdamas tuos pačius ben 
dradarbius. jis laimėjo tautos 
pasitikėjimą ir per paskuti
niuosius rinkim s gavo nepa
prastai didelį balsų skaičių.

Kaip jis stovi šiandien?
Vienas JAV rašytojas, var

du John Steinbeck, taip api
būdina JAV prezidento padė
tį: «Prezidentas turi būti didės 
uis už kiekvieną pilietį, bet 
negeresnis. Mes stebime nuo
latos jį ir jo šeimą iš arti ir 
smerkiame už tai, ką patys 
darome kasdieną. Neapdairus 
prezidento žodis ar menka 
šprendimo klaida gali sukelti 
protesto audrą. Mes paveda
me prezidentui daugiau darto 
negu jis gali atlikti, daugiau 
atsakomybės negu žmogus ga 
Ii priiimti. Mes spaudžiame la 
biau negu jis gali išlaikyti. 
Mes dažnai prezidentą pikt- 
naudojame ir retai giriame. 
Mes išsemtame jo jėgas. Ne
paisant to, amerikiečiai myli 
Savo prezidentą. Jis yra mū
šų ir mes pasinaudojame tei
se ji sunaikinti».

JAV prezidento «naikini
mas», paprastai, prasideda vie 
nerius metus prieš rinkimus, 
ir kiekvienas pilietis gali ta 
teise pilnai pasinaudoti. Tuo 
tarpu L. B. Johnsonui prikiša
mi trys dalykai; lėtas karo 
vedimas Vietname, negrų riau 
Jis praėjusią vasarą ir ne
sėkminga kova prieš neturtą.

Nepaisant, kad JAV išlei
džia Vietnamo karui kasmet 
25 bilijonus dolerių, tas karas 
dar neduoda tokių rezultatų, 
kokių pageidauju JAV pū
tiką. 

i - *•

Bet kode! taip, yra?
Visų pirma todėl, kad Pietų 

Vietnamas neturi gerai pa-

PAKALNIS

ruoštų politinių, socialinių ir 
ekonominių vadų. Kai prancū 
zai okupavo kraštą, jie mažai 
rūpinosi švietimu ir beveik 
visi aukštesnieji valdininkai 
buvo prancūzai, o nemažą tin 
karnų valdininkų dalį išžudė 
komunistai. Gerų valdininkų 
trūkumas labai atsiliepia į 
krašto administraciją ir apsun 
kiną karą.

Antra, Pietų Vietname yra 
plačiau išsiplėtusi korupcija. 
Kyšiais papirkimais, rekomen 
dacijom galima toli nueiti, iš 
sisukti iš įstatymų ir pasįpe - 
nyti. Gavusi tautos pasitikėji
mą, Pietų Vietnamo valdžia 
galės kovoti su įsisenėjusio
mis negerovėmis ir užtikrinti 
teisingumą.

Trečia, Pietų Vietnamo liau 
dis, kovodama jau 13 metų, 
eerokai išsisėmė ir pradėjo 
pasiduoti apatijai. Kur nėra 
užsidegimo, ten karas nesise
ka Negalima laukti, kad vi
sas tas negeroves pašalintų 
JAV prezidentas ir negalima 
jo smerkti, kad karo persva
ra vyksta lėtu tempu. Įvai
rios nesusipratėlių demonstra 
crjos pačiose JAV taip pat 
prailgino Šiaurės Vietnamo 
atsparumą, nes sudarė įspūdį, 
tarsi šis karas būtų tik pre
zidento reikalas.

Negru riaušės
Kalbant apie negrų riaušes 

prezidentas ne kartą par iškė 
kad didelės pinigų sumor,ski 
riamos naujų namų statybai 
būtų išsprendusios ne vieną 
klausimą ir patenkinusios ne
grų troškimą. Bet Kongresas 
taip apkarpė prezidento pla
nus, kad iš jų beliko tik trup 
mena. Civilinių teisių įstaty
mas, pravestas Johnsono, yra 
didelis negrų laimėjimas ir 
tikrai istorinis įvykis. Jei ir 
negrai iš savo pusės dėtų dau 
giau pastangų ir siektų didės 
nio moralinio ir civilizacijos 
lygio,, skirtumas tarp baltųjų 
ir juodųjų žymiai sumažėtų. 
Juk tik neseniai JAV prezi
dentą» paskyrė vieną negrą 
sostinės burmistru, o sekreto 
riąus Rusk duktė ištekėjo už 
negro.

O neturtas?
Trečias priekaištas’JAV pre

MÚSlf LIETUVA

zidentui taip pat nėra tragiš
kas, nes neturtinga šeima la* 
koma tik ta, kurios metinės 
pajamos nesiekia $1.300. Tur 
būt, mažai kas težino, kad be 
veik 90% JAV šeimų turi te
lefonus, 9 % televizijos apa
ratus ir 99% šeimų elektros 
ar dujų krosnis ir šaldytu
vus. Žinoma, nelaimė! ar li
gos ištiktieji gali patekti į re 
liatyvų neturtą, bet ir tiems 
teikiamos tokios didelės pa
šalpos, kad jiems nereikia 
kęsti bado. O jei netekėju
sios negrės kartais susilaukia 
6 ar daugiau vaikų, tai yra 
ne tiek neturto, kiek dorovi
nio pakrikimo ženklas. Kai 
kas teisingai tvirtina kad 
stambios JAV pašalpos netur
tingiesiems didina ir dorovinį 
pakrikimą ir medžiaginį 
skurdą.

Apdairus politikas 
ir lygsvaros žmogus
Prezidentas Johasonas, tur 

būt, negalės prilygti nei Va- 
šingtonui, nei Jnkolnui, nei 
Kennedy. Set, turėdamas 35 
metus senato ir valdžios paty 
rimo, jis tikrai nebėga nuo 
užsienio problemų. Preziden
tas Johnsonas nėra genijus, 
bet apdairus politikas ir dide 
lės lygsvaros žmogus. Ameri
kiečiai mėgsta rekordus ir 
garbina tik tą, kuris pasiekia 
viršūnes. Pravėsdamas daugy
bę gerų įsta ymų pirma siais 
valdymo metais, jis pasidarė 
labai populiarus, bet dabar 
tas įK rši.is atvėso ir jo popu 
liaiu as krito. Jei jis pagy
vintų Vietnamo karą, kažin 
ar neįsiveltų kinai ar rusai, 
o jei pašvęstų daugiau laiko 
vidaus politikai, kažin ar ne- 
nukeneėtų santykiai su užsie
niu. Juk JAV prezidentas nė
ra eilinis Kokio nors krašto 
valdovas, bet turtingiausios ir 
galingiausios šalies vadas, ku 
ri visur turi savo interesų, 
Jis užima savotišką vietą šia
me labai nepastoviame pašau 
lyje, n kiekvienas jo gestas 
atsil.epia į politiką, ekonomi-

Gražus Kauno miesto vaizdas iš Aleksoto pusės.

Vien© niekini©' pastabus
(Tęšinys iš 42 numerio)

Kadangi p. Majienė drįso 
smarkiau kaltinti dr. P. Ma
čiulį, jšdrjsau ir aš tarti pa
peiki» žodį p. Majienei KAIP 
MOKTTÓJAI. Turėčiau daug 
daugiau tuo reikalu pasakyti, 
bet juk tai ne į temą. Daug 
svarbiau panagrinėti, kiek iš 
tiesų Dr. Mačiulis nuskriaudė 
mokytoju», kaip Autorė sako.

Skurdus butas
Ji skundžiasi, kaip ji V. Be 

loj vargo. «Mokytojo butas 
— rašo, — vos menkas kam
barėlis. Keletą metų vargau 
be elektros šviesos, lietaus 
laiku klimpdama purvyne, o 
sausros — dulkėse». Čia tai 
p. Majienė ger kai perdeda. 
Mokytojo butas nebuvo vie. 
nas kambarėli». Jis turėjo 
dar ir virtuvę bei vonią. Van 

ją ir finansus. Jei jis prie* 
ateinančius rinkimus laimės 
Vietnamo karą, jis tikriausiai 
bus išrinktas ir antrą kartą. 
Jei jam nepasiseks užtikrinti 
taikos Pietų Azijoje, niekas 
neįvertins jo ekonominių ir 
civilinių laimėjimų. Tokia yra 
dabar JAV nuotaika, ir su ja 
prezidentas turi skaitytis.

Kalbėdamas šiomis dieno- 
m s apie Vietnamo karą, pre 
zidentas Johnsonas buvo opti 
mistas. Jis nepranašavo grei
tos ir lengvos pergalės, bet 
išskaičiavo tas Azijos tautas, 
kurios pritaria Vietnamo ka
rui Vietnamo karas yra kru
vini egzaminai ir rusams, ir 
kiniečiams ir sąjungininkams- 
O kol tęsiasi Vietnamo karas 
tol joks kitas kraštas negali 
laukti didesnės JAV pagalbos, 
nes iš tiesų ir kovoti prieš 
komunistus ginklu mažai kas 
joms padeda. Bet JAV prezi
dentas turi užtektinai ir lai
ko, ir kantrybės, ir išteklių. 
Svarbiausia, - jis žino, kad 
teisybė yra jo pusėje.

l'S67 m Spalio 27

dgnį virtuvei, voniai ir skal- 
tiuklai pripompuodavo jai mo 
kyklos sargas. Atsimenant, 
kad. p.’ Majienė ten gyveno 
apie dešimtį metų su vyru, 
jiems dviem tokio butelio ga 
Įėjo pilnai pakakti. Juoba, 
kad ir vietiniai lietuviai ne ką 
geriau turėjo. Jie irgi tenki
nosi vienu kambarėliu, iš lent 
galių susiiipdę virtuvėlę. Van 
denį jie sėmėsi iš šulinio ir 
neretas taip gyve
no su gausia šeima. Visi pra
džioje sunkiai vertėsi, nes 
jiems dar reikėjo mokėti už 
savo mažąją nuosavybę, kai 
tuo tarpu p. Majienei butas 
buvo veltui.

Ir tos dulkes, ir...
Kad p. Majienei reikėjo 

«skęsti dulkėse* ir «bristi per 
purvą», tai irgi perdėta. Jos 
butas buvo vietoje — pačio
je mokykloje. Į klasę jinai 
įeidavo per verandą, nė ne
susitepusi batukų. Kiti moky
tojai, kurie ar panašaus bute 
neturėjo, ar į mokyklą turėjo 
ateiti iš toliau, tai turėjo bris 
ti per purvą, Tik ne p. Majte 
nė. Ypač pagarba brazilie- 
tėms mokytojoms, kurios atei
davo «per visus orus» pėsčio 
mis, net iš V. Prudentės. Vi
siems tada buvo tos pačios 
varganos sąlygos, o jai, paly
ginus, geriau. Ž noma, ne taip 
patogu ir gražu, kaip dabar 
gražiojoj Guarujá >-aloj.

Kaip su tom algom?
Bereikalingai p. Majieaič 

skundžiasi ir dėl algų. Moky
tojai gaudavo 25v mileisų, 
kai tuo paõiu metu šeimos 
tėvas, i. y. darbininkas uždirb 
davo tik 100 milreisų ir kiek 
vėliau 120. ’ūsų nuomone, jei 
s atomom mokyklom reikėjo 
visuomenės aukų, tai, atrodo, 
iš Lietuvos atsiųsti li.ai taip 
lengvai nesimėtė. Lietuva ne 
buvo tokia jau turtinga vals
tybė, o tik pradedanti atsisto

(pabaiga 5 pusi.)
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ATSISVEIKINANT
Tautinių šokių mokytojos plės. Estera Pendžiū’ė ir Ge

ma Kreivėnaitė baigė savo darbą praėjusi penktadienį, spa
lio 20 d. Jos darbavosi labai nuoširdžiai, stengėsi mūsų jau
nimui per trumpą laiką duoti ko daugiausia. Jos sudėjo j pa
mokas visą savo širdį ir atostogų laiką. Klausimas, kaip mū 
sų jaunimas pasinaudojo. Spręskite patys Pirmą vakarą į šo 
kių pamoką susirinko 32 vaikinai ir mergaitės. Tai buvo ti
krai gražus būrys. Daugiau iš mūsų kolonijos vargiai galima 
laukti. Bet, nors pas mus dar ne vasaros saulė kepina, ta
čiau tas būrys ėmė smarkiai tirpti. Iki kursų galo ištvėrė 
tik 12 jaunuolių! (Čia nekalbama apie pradžios mokyklos mo 
kinukus). Didelis ir svarbus klausimas yra KODĖL?

Pasiteiravus iki galo ištverusiųjų — mokytojos buvo ge 
ros, malonios, draugiškos. Jas ypač labai išgyrė pati baleto 
mokytoja p. M. Čtfuvinskienė, kuri uoliai dalyvavo mažiesiems 
vaikams skirtose pamokose ir drauge šoko, kad galėtų ge
riau mokyti tautinių šokių mūsų jaunuosius Mookoje. Ir ji 
sakosi gerai pasinaudojusi tomis pamokomis. Tat kodėl ma
ža mūsų jaumo jomis tesinaudojo? Klausimą paliekame at
virą, paties jausimo lietuviškoms sąžinėms atsakyti,

Užrašas Ant žinomojo
Lietuvio Kapo

Užgimęs užaugo, užaugės paseno, 
Tarp lepšio ir karsto taurelėm stukseno, 
Daug matė, girdėję, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausiai gi — plojo, kai kitas kovojo.

O priešų tėvynės t.-ip baisiai nemėgo, 
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo.
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo, 
Kol nebeiškentęs per jūras atėjo.

Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo, 
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo, 
Vis veržės į Vilnių, j protėvių pilį, 
Ir galvą paguldė už automobilį.

Antanas Gustaitis

Ar Tu
Viename keturių kontinen

tų komunistų vadų posėdyje 
buvo svarstomas klausimas, 
kokią įtaką Bažnyčia turi šių 
laikų moderniam pasauliui. 
BRAZILIJOS atstovas Sr, Pe
dro štai ką pasakė apie savo 
krašto Katalikų Bažnyčią, ku 
rios narys ir jūs esate:

«Draugai, jums žinoma, kad 
mano kontinento respublikos 
aplamai yra laikomo^ katali
kiškais kraštais. Bet, iš tiesų, 
šiuo metu padėtis mums yra 
labai palanki. Lotynų Ameri
koje katalikų pajėgumas yra 
kliudomas to fakto, kad čia 
niekada nebuvo pakankamai 
išsiauklėta vietinės dvasiški- 
jos. o dažnos revoliucijos ir 
sukilimai dar labiau sumaži
no ir taip jau nepakankamas 
jėgas. Viso to rezultatas yra 
tas, kad didelėsįįtikinčiųjų ma 
sės fantastiškai nieko neišma 
no apie savo religiją. Tik 
vienas dalykas neseniai ma
ne kiek sukrėtė. Tai būvoLo 
tynų Amerikos Ūkinio Gyve
nimo suvažiavimas Kolumbi
joje. Ten buvo nutarta įvyk
dyti taip vadinamą socialinį 
teisingumą, Jei tas nutarimas 
iš tiesų būtų vykdomas, tai 
leistų katalikams ir toliau iš
naudoti mases ir mums tikrai 
pakenktų. (Kol kas, mielieji 
komunistai, jums tokio rimto 
pavojaus nėra. To nutarimo 
niekas Tuntai nevykdo, ir dar 
nematyti, kada ir kas ims vyk 
dyti. Galit būti ramūs! Red.)

Įvairios Š. Amerikos pro
testantų grupės labai judriai

Žinai?
darbuojasi ir Brazilijoje, kaip 
visoje P. Amerikoje. Daugelį 
skurdo slegiamų žmonių suvi 
lioja jų mokyklos ir veltui 
teikiama medicinos pagalba. 
Bet protestantai labai suskal
do gyventojus. Ir tai išeina 
mūsų naudai. Draugai, mano 
supratimu, visa P. Amerika, 
neišskiriant nė mano krašto, 
yra mūsų partijai daug žadan 
lis vaisingos veiklos laukas. 
Tegu katalikų jėgos Čia vei
kė jau 400 metų. Bet katali
kai patys prisipažįsta, kad 
jiems reiktų dar 40.000 kuni
gų daugiau, negu dabar |turi, 
kad galėtų palaikyti nors mi
nimumą ryšių su tikinčiųjų 
masėmis, ar kad galėtų susi
lyginti su tuo, ką katalikai 
yra pasiekę tokioje Š. Ameri
koje.

Draugai, pridėsiu-ir dar vie 
ną mums labai malonų faktą- 
KATALIKAI NESUGEBA IŠSI 
AUKLĖTI VADŲ IŠ SAVO 
JAUNESNIŲJŲ ŽMONIŲ. Jie 
jaunimo neprovokuoja, stačiai 
neduoda jam savarankiškai 
reikštis. Viskas pas iuos val
doma pernokusių senių. Jau
nimas laikomas vaikais, tai 
vaikiškai ir elgiasi.

Taip pat svarbu atsiminti, 
jog jaunieji katalikai, kaip ir 
nekatalikai, visiškai pasiten
kina buržuaziniu gyvenimu. 
Jų idealas tai šiltai lepintis. 
Pirmasis rūpestis, išeinant iš 
mokyklos, yra gauti ko pel
ningesnę, jei tik galima vai. 
džios vietelę, ir ko^ mažiau 
dirbti. Daugelis katąĮįlęų jau-

Moderni mergaitė
STASYS YLA

Ar galima susiderinti?
Viena mergaitė susitarė su 

mama, kad vieną kartą jai 
pačiai pasirinkti suknelę, o 
kitą kartą tegu mama jai pa
ranka. Motina sutiko.
Mergaitė buvo patenkinta. Ji 
pasirinko ką norėjo. Pasipuo 
šė ir pasirodė draugėms. Vie 
nos pasakė «nieko sau!» Ki
tos tylėjo.

— Ar pati pasirinkai? — su 
sidomėjo viena.

nimo bei jų organizacijų yra 
bekraujai, silpni, vargiai kas 
daugiau segu «padorių vaiki
nų ir mergaičių klubeliai Jie 
mums nė kiek nepavojingi. 
Tas jaunimas, kaip ir eilinis 
katalikas, nebeturi jokios nuo 
vokos, kad katalikų ideologi
ja yra visuotinė ir kad jis 
turi ją patiekti visiems žmo
nėms. Kiek katalikų, ir jau
nuolių, gyvai jaučia turį pa
reigą būti savo tikėjimo pro
pagandistai? Labai maža!

Tikėjimo propagandą jie pa 
lieka kunigams. Juo daugiau 
tokių katalikų yra, juo m”ms 
geriau. Tuo tarpu nematau jo 
kio rimtesnio pavojaus mūsų 
komunistiniam išsiplėtimui iš 
Brazilijos ar visos P. Ameri
kos katalikų" jaunimo. Tai yra 
be gilių įsitikinimų, be jokios 
ugnies, be jokio nugarkaulio 
masė, o ne jėga.

(Bus daugiau)

- Žinoma! — atsakė mer
gaitė

Kitą kartą ji pasirodė drau
gėm su mamos parinkta suk
nele. Nutarė nesakyti, kad tai 
«motinos skonis». Vienos ap
žiūrėjo nuo galvos iki kojų. 
Kitos pačiupinėjo medžiagą. 
Trečios paklausė

— Kurioj krautuvėj radai?
— Aš tai mielai būčiau pa

ėmus kaip tik tokią, bet ne
radau! — pridėjo viena.

Mergaitė pakeitė nuomonę 
apie mamos skonį. Kai sveti
mi, o ypač draugės pasako, 
negali netikėti!

Kompromisas išėjo į gerą 
ir dukrai ir motinai. Po to 
mergaitė nesipriešino, kad 
mama palydėtų į krautuvę, 
Net klausdavo, kaip mamai 
atrodo. Motinai nebereikėjo 
prieštarauti, nes dukra nebe- 
prieštaravo.

Vytauto Kelias Tėviškėn 

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Sulaukę Vytauto, kryžiuo
čiai pasiėmė apie 40 tūkstan
čių karių ir nuvyko į Lietu
vą. Greitai jie priėjo Vilniaus 
apylinkes — Kernavas irMai 
šiogalos pilis. Keraava pasi
davė Vytautui pati, o Maišio- 
galą vokiečiai paėmė jėga. 
Išbuvę Lietuvoje dvi savaites 
ir supleškinę, kelias pilis, jie 
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grįžo namo su didele manta 
Taip buvo paskelbtus karas 
Jogailai ir Skirgailai.

Paskui kryžiuočiai ėmė reng 
ti dar didesnį žygį. Jie kvietė 
iš Vakarų Europos narsius ri
terius ir karius, o Vytautas 
ragino į talką žemaičius. Šie 
mielai jam pritarė ir dide
liais būriais stojo į jo eiles. 
O tuo tarpu jų krivuliai, susi
rinkę iš įvairių Žemaičių vie
tų, paskelbė Vytautą savo ka 
raMwm. Taip jie paženklino 
didelį savo pritarimą Vytauto 
kovai su Jogaila. Žemaičiai, 
mat, Jogailos nemėgo dėl to, 
kad jis buvo perdai sumbičiu 
liavęs su lenkais. Taigi nema 
ža jų drauge su Vytautu ir 
kryžiuočiais išvyko imti Vil
niaus.

Šešias savaites jie laikė ap
siautę Vilnių, ”bet paimti jo 
neįstengė. Vytautas čia nete
ko mylimojo savo brolio Taut 
vylos ir daug karingų žemai
čių, o Vilniaus gynėjai savo 
vado Karigailos, Jogailos bro
lio. Pats Jogaila Vilniaus kau 
tynėse nedalyvavo, nes tuo 
laiku jis sėdėjo Lenkijoje.

(Bus daugiau)

PASUK SAVO > i 
GALVELE

Uždavinys nr. lų .4^

IŠ ŠEŠIŲ ATIMTI 37

Petrukas buvo geras moki
nys ir gerai sprendė uždavi
nius. Bet vieną kartą Jonelis 
ji sukirto, onelis paklausė > 
Petruko.

— Ar galėtum iš 6 atimti 37?
Ta padaryti negalima! — 

atsakė Petrukas.
— O aš tai padarysiu.
— Tai kieK *gi tu liekanos 

gausi?)
— Keturolika!
— Nesuprantu, ką tu čia 

plepi! — atsakė Petrukas.
— O aš tau tuoj įrodysiu, 

kad taip.
Pasakykit, kaip jis padarė?

(2 taškai)

ATSAKYMAI Į 42 ML 
NUMERIO UŽDAVINIUS

Nr. 14. Parašius skaičių «666» 
reikia jį apversti aukštyn ko
jom. Tada gausim «999», o tai 
yra pusantrų kart didesnis 
skaičius už «666».

Nr 15. Smuklininkas paža
dėjo vienuolikai darbininkų 
atnešti VIENUOLIKA, o nė 
vienuolika silkių, Todėl jis at 
nešė tris silkes padėjęs lėkš
tėje šitaip «XI»; t y. dvi sil
kes sukryžiavo ir tai davė r4> 
menų skaičių — dešimtį. Ša
lia .to paguldė likusią šilki? 
kaip romėnų «I» ir išėjo vie
nuolika.

Mis. J. Bružikas nusipirko 
vaistų, užmokėjo pinigus ir 
išėjo. Tikivakare pastebėjo ne 
pasiėmęs vaistų. Nudūmė vais 
tinėn — ta jau uždara. Kitą 
rytą vėl atgal. Gauna pakutį. 
Parsineša. Išvynioja ir randa 
kosmetikos brangumynų, kve
palų. Jei jis užeis kvepėda
mas žinosit,iš kur jo kvepalą

4
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(pabaiga iš 3 pusi.)

ti «ant kojų». Tat ir konsula
tas gaudavo ribotą sumą pini 
gų ir jais jis turėjo sumaniai 
verstis. Tai patvirtina ir šis 
Dr. Mačiulio minimas faktas: 
vienai mokytojai atsisakius 
mokytojauti už 250 milreisų, 
jis buvo besiunčiąs savo žmo 
ną mokyklon dirbti. Bet jai 
besiruošiant eiti, konsulatan 
prisistatė buvęs mokytojas 
Nalivaika ir tuo būdu išgelbė
jo padėtj, apsiimdamas moky
tojauti.

Ne tiktai lietuviai mokyto
jai mažiau gaudavo. Tiek pat 
tegavo ir brazdės mokytojos. 
Pastarųjų oficiali alga tada 
buvo 400 milreisų. T čiau ir 
jos pasitenkino su 250 milrei- 

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St, Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai.

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

o rij a
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises y'a regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

sų ir dėl to maišto jnekėlė, o 
džiaugėsi gavusios papildomą 
darbą. Tuo laiku mokytojų 
buvo daug, o mokyklų ir dar
bų maža. Man atrodo, jei lie
tuviams mokytojams atrodė 
algos per mažos, jie galėjo 
nedirbti. Prievartos nebuvo.

Reikia pagirti
Tiek tai dėl p. Majienės 

oritkaištų Dr Mačiuliu!. Bet 
p. Majienę visvien reikia iš
girti, kad ji, nors ir vėla1', 
bet atsiliepė ir pabėrė gan 
gerų, tiesiu ir stiprių klausi
mų, kaip oav.: «Kas pardavė 
mokyklas? Už kiek pardavė? 
Kam p įklausė?» ir st. Bet 
kas mums į tuos klausimus 
atsakys?

Ypač pagirtina p. Majienė 
kad ji priminė ne tik abi par. 
duotas mokyklas, bet ir »ana 
didelį žemės sklypą Loci
joj, ant kurio buvo projektu© 
jama statyti liet, gimnazija, 
bet karui užėjus tas ir kiti 
gražūs planai liko nebeįvyk
dyti. Todėl remiu p. Majienės 
nuomonę, kad nors kompen
sacijos buvo sumokėtos, bet 
jos nebuvo tokios didelės, 
kad būtų pareikalavę parduo
ti net dvejų mokyklų rūmus 
ir žemės sklypą.

Sutinku, kad su Sąjunga ir 
paskutiniuoju Konsulatu daly
kai buvo netvarkoje ir yra 
neišaiškinami.

Kodėl taip ilgai laikyta tuš
čius mokyklų rūmus, jei bu
vo galima juos lengvai išnuo 
muoti, kad ir komercinėms. 

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųĮ

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ar amatų mokykloms, tegu ir 
patiems brazilams? Juk mo
kyklų tada kaip ir dabar bu
vo didelis trūkumas. Kad da
lykai netvarkoje, tai visiems 
aišku? Būtų pats metas Są
jungai duoti visuomenei vie
šą apyskaitą. Visuomenė jau
čiasi apgauta ir nuskriausta. 
Manding, neveltui tas lietuvių 
visuomenės abejingumas da
bar visam, kas lietuviška — 
ji tebesijaučią pačių lietuvių, 
ir tai vadovų apgauta. Kam 
kaltinti tą, kuris dėl to ma
žiausiai yra kaltas?

Buvęs mokytojos Majienės 
mokinys I. A.

NESĄMONINGUMAS

— Teisėjas kaltinamajam:
— Kaip tamsta galėjote iš

mesti savo žmoną pro langą?
— Padariau tai kažkai ne

sąmoningai...
— Iš tikrųjų nesąmoningai: 

juk galėjote netyčiomis pri
trenkti atsitiktinį praeivį.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Bagažine 
kas, Tel. 63-5975.

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

pusi, è

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen; Fonseca Teles, 600 
Tel. 8-6423.

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

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

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

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 valr 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą

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

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

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

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE VIS 

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço È&rendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo
■ra® a • ................

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IIEMAÇJ
Lindoya vanduo yra dduai žinomas gėrimas 
Kurio yuikų veiK.ms į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite! ?

Jtua! Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: J51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO
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RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

PASITARIMAS DĖL 16 VASARIO MINĖJIMO

Lapkričio 3 lieną, 20 vai. Zelinos klebonijoje šaukia
mas pasitarimas ateinančių metų Vasario 16 dienos iškilmėms 
suorganizuoti. Kviečiami dalyvauti visų lietuviškų organiza
cijų, ideologinių grupių, chorų, sambūrių atstovai, ir įvairių 
būrelių pirmininkai. '

Prel. P. Ragažinskas

BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
atgaivinti komiteto posėdis šaukiamas lapkričio 5 d. Mooko- 
je, Dr. V. Kudirkos rūmuose, 15 valandą.

Dienotvarkėje;
1. Sudarymas kandidatų į Tarybą sąrašo,
2. Parinkimas balsavimams vietų įvairiuose bairuose.
Pasitarime dalyvauti kviečiami ir ne komiteto nariai, 

visi, kam rūpi Bendruomenės suorganizavimas.
Nesusirinkus laiku didesnei pusei komiteto narių, po 

pusvalandžio vyks posėdis su tiek dalyvių, kiek £bus atėję, 
ir jis bus laikomas teisėtu.

2lnž. Zenonas Bačelis
Pirmininkas

PAMALDOS KATEDROJE

Antikomunistinis Frontas skiria maldos dieną lapkričio 
5 d. už žuvusius nuo komunistinio režimo.

Šv. Mišias S. Paulo KATEDROJE 11,30 vai. atlaikys ir 
pamokslą pasakys J. E. vysk. Dom Antopio Maier Campos.

Zelinos bažnyčioje tą dioną mišių 11 vai. nebus.
Prašome visus atsilankyti katedrom

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

šio Numerio Garbės Leidėją^
P. PETRAS ŠIMONIS SU PONIA

JIS JAU DAUG KARTŲ YRA IŠLEIDĘS «MŪSŲ LIETUVOS» NUMERIUS. TAI VIENAS IŠ 
IŠTIKIMIAUSIŲ LAIKRAŠČIO RĖMĖJŲ. MÚSU KOLONIJOJE JIS, KAIP IR VISA ŠEIMA, 
YRA DAUGELIO GERAI PAŽįSTAMl IR JO DARBAI ŽINOMI. TODĖL NEREIKALINGA Ji 

IŠ NAUJO PRISTATYTI. TARIAME JAM NUOŠIRDŽIAUSIĄ AČIŪ!
«MŪSŲ LIETUVOS* ADMINISTRACIJA

ZELINOS PARAPIJOS KO
MITETAS nuolat gerina baž
nyčią ir jos aplinką. Dabar 
deda bažnyčiai naujas, šoni
nes duris, kurių iki šiol ne
buvo.

Naujų durų inauguracija ati 
darymas bus lapkričio mėn 
18 dieną, 19 vai.

Po trumpų apeigų, 20 vai. 
bus koktelis su turtinga lote
rija.

Nepraleiskit progos išban
dyti savo laimę. Tuo pačiu 
prisidėsite prie savo švento

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 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas I 
Sabado das 9 ,as 12 horas

DR, JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206. Io aijdar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

vės pagerinimo, ir laiką sma
giai praleisite.

444
ŽILVIČIO TĖVŲ KOMITE

TAS dėkoja visiems vaikų 
šventei ruošti talkininkams! 
Ypatingai dėkoja p. P. Palec
kiui už «Atma» dovanas, «Mū
sų Lietuvos» redakcijai už 
skelbimus ir Seserims Pran- 
ciškietėms už salę.

Tėvų Komitetas.

444
VYRŲ BROLIJA lapkričio 

mėnesį turės šaunų pikniką 
iškylą. Data bus paskelbta 
vėliau.

Dėmesio!!
Dr. Jono Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos 

globėjai V. Anastacio ir Brazilijos lietuvių jaunimo bū
relis «LIBRA» rengia linksmą įdomų vakarą š. m. lap
kričio 11 dieną.

Programoje: linksma keturių veiksmų komedija 
«PONAS DAUGANORIS»

Po vaidinimo šokiai, žaidimai, bufetas iki 4 vai, 
ryto. Pradžia 20 vai...

Malonėkit atvykti punktualiai, nes vaidintojai 
nori pradėti vaidinti punktualiai.

Pakvietimus iš anksto galimą gauti pas visus 
globėjų būrelio narius.

Rengėjai

Vila Zelinoj jaunučių cho
ro pamokos būna šeštadie
niais trečią valandą po piet. 
Dainavimo moko muzikos mė 
kytoja L. Šukytė. Po dainų 
būna lietuvių kalbos ir ^tauti
nių šokių pamokos. Moko L. 
Aleknavičiūtė.
IIEHBR3E8II
iirasEKsaii

Grįžo iš JAV Tėvų Jėzuitų 
vyresnysis Tėvas Leonas Za
remba, S. J. Ateinančią savai 
tę jis vėl imsis lankyti lietu
vių šeimas — kalėdoti.
HB3EHMII 
iinsussii

Tėvas Jonas Giedrys, S. J. 
sveikina visus pažįsiamus ir 
bičiulius. Rašo, kad Montevi
deo esą šalta ir daug lietaus, 
Įjsaagsan 
ÜEaBBSKSii

Praėjusį šeštadienį apie 19 
valandą aute mobilia suvažinė 
jo senutę Kazimierą Kerviėie 
nę, visai netoli nuo R. įĮLitua- 
nia. T. J. Kidykas suteikė jai 
paskutinį sakramentą, nors ra 
do ją jau nebegyvą. Užmuši- 
kas pabėgo.

VĖLINIŲ PAMALDOS MO
KOJE, Tėvų Jėzuitų koply
čioje bus 2 d. lapkričio, 19,30 
valandą. Bus egzekvijos, pa
mokslas ir visi trys kunigai 
kartu atnašaus šv. Mišių auką-

444
UŽSIMOKĖJO UŽ “M. L,”

Ignas Verbickas, garbės lei 
dejas, davė 50,00 nkr., Petras 
Gedzevičius 16,00 nkr. Po 
7,90 nkr.: St, Vingrys, VI, Žio 
gra, Alb, Markevičius, J. Ber 

Comercio e industria de Guarda Chuvas 
VICENTE VICTOR BANYS

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

notas ir A. Paškevičius,
Jau anksčiau sumokėjo, bet 

per redaktoriaus neapsižiūrė
jimą nebuvo paskelbti: J. Kli- 
maitis davęs 15,00 nkr. ir VI. 
Pocius 10,00 nkr.
IIISEEMMI1 
iimnasii

Tėvų Jėzuitų knygynui at
siuntė draugai iš Lietuvos 
penkis tomus didžiojo Lietu
vių Kalbos Žodyno. Labai ge
rai ir gražiai išleistas. Jame 
randami kone visi žodžiai, 
kuriuos kada nors vartojo mū 
sų raštijoje, ir kurie vartoja
mi net paskirose tarmėse. Iš 
viso būsią to žodyno 15 to
mų. Suinteresuoti gali žody
ną pamatyti ir pasinaudoti 
ML redakcijoje. (Namo parsi
nešu neauodamas).

Sunkiai serga namuose (Par 
que da Mouca) Anelė Butri
mienė.
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DAUG SERGA

T. J. Bružikas, SJ lankyda
mas namus daug randa ser
gančių, ypač senelių. Tuojau 
juos aprūpina šv. Sakramen
tais. Beto vėl nemažas skai
čius senelių ir ligonių prašo 
juos aplankyti pirmais mėne
sio penktadieniais su šv, Ko
munija, kad per 9 mėnesius 
jie gautų V. Jėzaus žadėtą 
laimingos mirties užtikrinimą. 
Kas dar norėtų tokią noveną 
atsilikti, prašomi pranešti Tė
vams Jėzuitams Mookoje.
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VARGSTA MŪSŲ SENELIAI

Argentinoj jau ruošiama sta 
tyti seneliams prieglaudą. Ar 
nebūtų laikas ir São Paulo

ATSKIRO NUMERIO 
KAINA 0.15

lietuviams apie tai pagalvoti? 
Tėvas Bružikas jau senai gal 
vojo ir vienuolyno (jėzuitų) 
viršininkams apie tai kalbėjo, 
kad seneliams galima būtų 
V. Kudirkos namų kieme tokį 
namą pastatyti, bet pasikei
tus aplinkybėms, įšis planas 
atpuo.a. Reiktų kitoj vietoj 
ieškoti ir rimtai susirūpinti, 
nes senelių randasi vis dau
giau ir daugiau, ypač kur 
vaikai susituokę su kitatau
čiais, tenai ne visur senelius 
gerai prižiūri.

Paaiškėjo, kada ir kaip Pa
ryžiuje pasirodė dailininko 
Leono Katino kūriniai. Būtent 
jie ten pateko per bendrą so
vietinių dailininkų parodą, su 
rengtą Paryžiuje prieš dvejus 
metus. Prancūzai ten atkreipė 
dėmesį kaip tik L. Katino kū
rinius. Net komunistų laikraš
čio (L’ Humanitė) kritikas 
įvertino juos, kaip vienus iš 
geriausių, pasižyminčius lais
vumu, ekspresyvumu. Prancū
zai nepastebėjo ar bent neaiš 
kino šių kūrinių skirtingumo 
priežasties, bet, iliustruouami 
atsiliepimus apie sovietinę pa 
rodą reprodukcijomis, noriai 
naudojo kaip tik lietuvio dai
lininko kūrinius, o jo «Liau
dies skulptūrą» net nupirko. 
Taip lietuviams dailininkams 
vis dar nėra kitokio kelio pa 
sirodyti su savo kūryba sve
tur, kaip tik «paskinant laurų» 
j rusų užsidedamąjį garbės 
vainiką.
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BRANDI MINTIS

Tėvynė lietuviui turi būti 
vyriausias tikslas. Jai tūri jis 
pašvęsti gražiausias savo jė
gas. Lietuvis žiūri į visus sa
vo pergyvenimus ir vertina 
juos iš šito tėvynės meilės 
taško ir nuo savo jaunystės 
dienų mokosi bendrąją visuo
meninę gerovę statyti aukš
čiau savosios asmeninės ge
rovės, nors tai pareikalautų 
ir kraują bei gyvybę sudėti 
ant tėvynės aukuro.

'M. Krupavičius.
/ 
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PASITOBULINIMAS

Kalbasi du kišenvagiai.
— Tai ką, ^domiesi mado

mis, jei vartai naujausius žur 
na lūs?

— Ne, noriu sužinoti, kaip 
pagal paskutinę madą siuva
mos kišenės.
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