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Vieną mirštantį kareivį kaž ti Dievo valiai.
kas paklausė, ar jis neturėtų Šventasis Kamilius Lelis

Plačiajame
Vatikanas

Praėjusią savaitę šv. Tėvą 
aplankė ortodoksų bažnyčios 
patriarkas Athenagoras. jį 
priėmė šv. Tėvas su visu vys 
kupų sinodu, labai iškilmin
gai. Kaikuriose ceremonijose 
dalyvavo ir didelės žmonių 
minios. Kodėl tam patriar- 
kui teikta tokia didelė pagar
ba? Todėl, kad po Rytų Baž
nyčios atskilimo nuo Romos, 
pirmą kartą, po 800 metų su 
viršum, Ortodoksų vyriausias 
patriarkas atvyko Romon.

Tas pats patriarkas jau bu
vo susitikęs su popiežių du 
k»rtu. Pirmą kartą Jeruzalė
je, antrą kartą pas jį popie
žius nuvyko į Konstantino
polį.

Šitas susitikimas ir pasitari 
mas buvo pats šilčiausias. 
Keletą kartų^Popiežius ir Pa
triarkas apsikabino, viešai 
pasibučiavo taikos pasibučia
vimu ir pareiškė abu, jog vis 
ką darys paskutiniems neaiš
kumams ir skirtumams išly
ginti.

Nors Ortodoksų Patriarkas 
neturi tarp savo brolių orto
doksų tokios juridinės galios, 
kaip popiežius katalikų Baž
nyčioje, bet jo moralinis au
toritetas yra labai didelis- 
Dievui laiminant, tas jo apsi
lankymas Romon ir nuošir
džiausi santykiai su popiežių, 
patrauks ir kitus ortodoksų 
patriarkus susivienyti su Ro. 
ma.

So v. Rusija
Komunistai 7 d. lapkričio 

iškilmingiausiai švęs 50 me. 
tų revoliucijos sukaktį. Tai 
ruošiasi visomis išgalėmis ir 
nori nustebinti pasaulį. Tooėl 
jie pasistengė ypatingai gerai 
pasirodyti erdvėse, paleisda
mi didžiules rakietas.

Pirmadienio rytą 9 vai. dvi 
rakietos erdvėse susijungė ir 
po 3 valandų skridimo vėl iš
siskyrė. Tai erdvėlaiviai® Kos 
mos 186 ir 188»

Šituo savo žygiu rusai pasi 
vijo amerikiečius, kurie jau 
anksčiau ir ne vieną kartą 
•ujuafė du erdvėlaivius, skrie 
jančlua aplink žemę erdvėse.

Pasaulyje
Rusų ambasadorius Indijo

je Pegov buvo paskelbęs vie
šai, kad sovietai rengiasi pa
leisti į erdves nepaprastą erd 
vėlaivį su žmonėmis, ir kad 
tam gal teks nusileisti atgal 
žemėn ne pačioje ^Rusijoje, o 
gal net Indijoje. Dabar Sovie
tų Mokslų Akademijos prezi
dentas Mstislav Keldy, visa 
tai paneigia. Esą ambasado
rius Pegov buvęs neteisingai 
suprastas. Rusija nesirengian
ti paleisti erdvėlaivio su žmo 
nėmis septintos lapkričio 
proga.
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Amerikos erdvių mokslinin
kai iš kailio neriasi nepasi
duoti rusams toje srityje. Da- 
ba>- jie rengiasi artimiausiu 
laiku paleisti į erdves didžiau 
šią savo erdvėlaivį «Apoio», 
nors dar nė a atlikę su juo 
visų planuotųjų bandymų. Jie 
rizikuosią iš karto, ir be tar
pinių bandymų paleisią savo 
erdvėlaivį, nes jie mano kad 
kiti bandymai buvę pakanka
mai sėkmingi visiems trūku
mams pastebėti ir juos išly
ginti.

Kaip žinome, amerikiečių 
«Apoio» erdvėlaivis yra skir
tas nuskraidinti porą ar tre
jetą mokslininkų į mėnulį ir 
juos vėl žemėn grąžinti.
Įl—III
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Lenkija
Maskvon nuvykęs Lenkijos 

premjeras VI. Gomulka pa
reiškė, kad būtinai reikia su
šaukti visų kraštų komunisti
nių partijų suvažiavimą, ja-
me išnagrinėti kiniečių ko
munistų atsimetimą nuo Mask 
vos vadovaujamo komunizmo 
ir nusistatyti, kaip viso pa
saulio komunistai vieningai 
turėtų elgtis su Kinijos komu 
nistais.

Gomulkos nuomone, Kinijos 
komunistai atsimetė nuo ben 
dro tarptautinio komunizmo 
fronto linijos dėl savo tauti
nio šovinizmo.

Maskvoje eina gandai, kad 
minėtas pasaulinis komunistų 
partijų suvažiavimas turėtų 
fžinesti iš komunistų partijos 
lioniečius jei šie nesutiktų 
nusileisti ir pataisyti savo 
iškrypimus nuo bendros lini
jos.

Vietnam
Laisvojo Vietnamo sostinė

je Saigone spalio 31 dieną 
įvesdintas i prezidento parei
gas liaudies išrinktasis gene
rolas Nguyen Van Tieu ir 
viceprezidento gen. Nguyer 
Kao Ky.
Il—ll 
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Izraelis
Kariuomenės vadovybė pa

skelbė, kad vakariniame Sue- 
zo kanalo krante, t.y. Egipto 
pusėje, esą sutelkta ir nuo
lat telkiama daug kariuome
nės kurią sudarančios Egip
to, Alžyro, Sudano ir Kuvait 
respublikų vienetai. Rusų vy
riausybė tas žinias paneigia.
II—» 
liūnui

Jeruzalė
Arabu partizanai įsėlino Iz

raelio teritorijon ir trijose 
vietose išsprogdino bombas, 
sunaikindami žydų kolonijų 
sandėlius, karišką automobilį 
ir vieną ūkio daržii ę.
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Žydų minieteris pirminin

kas, kalbėdamas parlame ite, 
pareiškė, jog Izraelis pasilai
kysiąs paskutinio karo metu 
iš arabų paimtas žemes. Ta1, 
esą, pateisina politiniai, teisi
niai ir saugumo motyvai. Ši
toks Izraelio premjero pareiš 
kimas aišk ai parodo, kad žy 
dai nelabai tepaiso it visai 
nesibijo pasaulio nuomonės, 
nors Jungtinės Tautos ir di
džiosios valstybės nori ir pa
taria žydams oasitraukti iš 
atimtųjų iš arabų žemių, bet 
nepaisant tu patarimų, žydai 
visvien drįsta pasakyti Jungti 
nėms Tautoms NE!
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perduoti kokį paskutinį savo sakydavo: 
žodį savajam tėvui.

Kareivis valandėlę patylė
jo. Tada — jo lūpos lengvai 
šyptelėjo, ir jis pratarė:

— Pasakyki mano tėvu’ ir 
mano žmonai, kad aš sugrį
žau į savo amžinuosius na
mus... Jie supras. Aš parėjau 
namo... —

Visi mes kasdien artėjame 
prie savo amžinųjų namų. Vi
sų Šventė mums yra svarbus 
priminimas siekti, kad tie na
mai anapus būtų amžinoje lai 
mėje. Su šv. Augustinu kal
bant — jeigu galėjo tie mili
jonai visokio amžiaus, viso
kio luomo vyrų ir moterų tup 
ti šventais, kodėl mes nega
lėtume?

Kažkoks rašytojas yra la
bai giliai pasakęs:

— Žmonės, kurie gimę tik 
vieną kartą — miršta du kar 
tu mirtimi amžinybei; tačiau 
tie, kurie per patys save pa- 
marindaml ir pašventindami 
savo gyvenimą atgimsta an- 
t ą kartą žemėje, tie temirš
ta vieną kartą: čia žemėje, 
kad gyventų amžinybėje. —

Visų šventė ir mums pri
mena tuos, kurie jau aimėje 
gyvena amžinybėje^ Tai pel
nyti reikia nuoši daus pasiry
žimo,

Kartą klasėje mokytojas 
aiškino vaikams apie angelus. 
Paklausė vaikus: «Kaip ange
lai vykdo Dievo valią». Atsa
kymų buvo įvairių. «Jie vyk 
do tuojau, nesvyruodami. Jie 
tai daro visa širdimi. Jie tai 
atlieka gerai'. Visiems nuti
lus, maža mergaitė pridėjo: 
«Jie klauso neklausdami jo
kių klausimų».

riimdami Viešpat es valią 
be abejojimų ir be klausimų 
(kodėl? kodėl man?) tai šven 
tųjų kelias, kuriuo pasukame 
tik išmokę savo valią palenk- 

•Jei mirusieji galėtų sugrįž
ti į šį gyvenimą, iie viską da 
rytų dar šventesni tapti». O 
aš — turiu tiek laiko. Ką gi 
aš darau Dievui?»

Kai vienas šventas Prahos 
vyskupas buvo arti mirties, 
vienas jo artimųjų paklausė, 
ar vyskupas nesibijo mirti.

— Ne, atsakė ligonis, — ne 
sibijau. Nors aš esu tik varg
šas nusidėjėlis, tačiau į mir
tį žiuriu tik kaip į kelią, ve
dantį į Dievą. —

Maždaug treje’ą metų po 
atradimo Amerikos Florenci
joje didelę įtaką turėjo vie
nuolis Savonarola. Jis nepa
prastai energingai kovojo su 
nusikaltimais, su azartiniais 
žaidimais, su pasileidimu. Su
rinkęs vienu metu minias žmb 
nių, jis po karštos kalbos į 
juos paklausė:

Ar pasirenkate Kristų savo 
karaliumi?

- Taip.,. Tegyvuoja Kris
tus karalius. —

Ir mes panašiai turime pa
sirinkti Kristų savo karaliu
mi. Tik jis vienas tegali at
nešti stiprybę čia ir laimę am 
žinatvėje, laimę, kuria džiau
giasi Visų Šventėje prisime
nami garbės vainikų papuoš
ti tobulumo sekėjai.

Šventųjų laimėjimo paslap
tis yra gili meilė. Kaip sako 
Magdalena JSemer:

— Tiktai šventieji moka ti
krai mylėti. —

Šv. Pranciškus Salezietis 
itin iškilmingai paaiškina;

Šventųjų gyvenimas nėra 
niekas kitas, kaip Evangelija 
perkelta gyvenimo praktikom 
Taip parašytos Evangelijos 
ir šventųjų gyvenimo nežinau 
kito skirtumo, kaip tarp mu
zikos, surašytos į gaidas, ir 
tos pačios muzikos, virtuozų 
virtuozų atliekamos.

Juozas Prunskis
ngagsaau 
HâsEsstaii

Mūsų visų išeivių bendras 
tikslas ir bendras gėris — 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva. Bet Lietuva ne kaip fra 
zė ar šūkis, bet Lietuva kaip 
gyvas turinys, Be Lietuvos 
būsime niekis, nenaudinga at
plaiša. Lieiuvą turim atstaty
ti st’prią, teisingą, demokrati
nę, morališkai svarią ir vi
siems gyventojams mylinčią 
motina su jos lietuviška kul
tūra ir tradicijomis. Tam! 
tikslui pasiekti turi sukurti 
išeivijoj — kiekvienoj valsty
bėj — iš atplaišų gyvą lietu
višką, gerai organizuotą, sti
prią dvasią ir kovinga nuo
taika lietuvių išeivių bendruo 
menę.

M. Krupavičius
(iš «Lietuviškoji išeivija»)
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1 Lietuvos nacionalinė] 
M.Mažvvdo biblimo!.-J
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Lapkričio 23-26 dienomis Či 
kagoje bus trečias lietuvių 
kultūros kongresas. Programo 
je daug svarbių paskaitų, dis
kusijų, meno paroda, literatū
ros vakaras, koncertas, ba
lius ir kt.

Būrys lietuvių studenčių ir 
studentų ekskursavo šią va
sarą po Europą. Aplankė An
gliją, Prancūziją, Vokietiją, 
Šveicariją, Austriją, Italiją, Is 
paniją ir Portugaliją. Kelionėj 
išbuvo šešetą savaičių.

i
Dainavos stovyklavietė ne

toli Detroito šią vasarą knibž
dėte knibždėjo. Stovyklavo 
ne vien moksleiviai, bet ir 
«senimas», kaip pav. Ateitinin
kai sendraugiai, mokytojai, 
Lietuvių Fronto bičiuliai, i ai- 
nava yra tikrai lietuviškas že 
mės kampelis laisvajame pa
saulyje, kaskart lietuvių la- 
bihU mėgiamas.

♦♦
Didysis Š. Amerikos lietu

vių skautų ir skaučių stovy
klavimo centras yra p. Rako 
stovykla.

Los Angeles, California
Šita liet, kolonija žymi aukš 

to iygio liet, kultūriniu gyve" 
nimu. Ir ji nuolat auga. Mat, 
į Los Angeles keliasi nema
žai lietuvių iš rytų (Naujorko, 
Čikag- s, Bostono, Detroito ir 
kt.) kur nemėgsta žiemos šal
čių ir kuriems labai patinka 
švelnus visada šiitas Kalifor
nijos klimatas.
Hlg!Ba3aHII 
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Čia leidžiamas gausiausiai 
iliustruotas mėnesinis žurna
las «Lietuvių Dienos». Čia yra 
muz. Br. Budriūno labai geras 
parapijos choras. Čia visus 
buria lietuviškoji gerb. prela
to Juozo Kučingio vadovauja 
moji parapija, su savo salė
mis, mokykla. Aukšto lygio 
koncertai, paskaitos, klubai, 
literatūros vakarai, vaidini
mai buria lietuvius ir duoda 
progų jauniems talentams 
reikštis.

Gyvai veikia skautai moks
leivi i ir akalemikai. Jie tu
rėjo ir savo vasarinį stovy
klą ir akademinio sambūrio 
metinę šventę spalio 15.
11 EFcraraa 11 įSF-
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Bostonas
Rengiamai anglų kalba lie

tuvių enciklopedijai dar rei
kalinga daugiau prenumerato
rių. Enciklopedija bus ne vien 
geriausias žinių šaltinis apie 
Lietuvą ir lietuvius viso pa
saulio universitetams, valdžios 
įstaigoms bei knygynams, bet

muši; i ietuva

taip pat mūsų priaugančiam 
jaunimui, nebemokančiam sa
vo tėvų kalbos. Todėl verta 
visiems ją prenumeruotis.

Enciklopedijos redaktorius 
yra prof Simas Sužiedėlis, o 
leidėjas Juozas Kapočius.
nmwmii 
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Bostono dramos teatras, re
žisuojamas Aleksandros Gus- 
taitienės.rengiasi vaidinti «Nuo 
demidgas Angelas» ir su juo 
apvažinės ir kitas lietuvių ko 
lonijas. 
uagagnn 
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Čikaga
Įkurtas Lietuvių informaci

jų centras renka žin as apie 
lietuvius visame pasaulyje. 
Tos žinios bus panaudojamos 
nelietuviams su lietuviais, jų 
veikla, laimėjimais ir vargais 
supažindinti. Šiuo metu Infor
macijų centras prašo atsiųsti 
sąrašus šiais metais universi 
tetus ir kolegijas baigusių su 
bakalauro, magistro ir dakta
rato laipsniais. Žinias siųsti 
šiuo adresu.- Lietuvių Infor
macijos Centras, 5620 S. Cla

ALEKSAS Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel 31 2548

JAKUTIS & ĮAPIENIS LTOA- 
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

remont Ave, Chicago, Illinois 
60636.

Gražinos Giedraitienės ba
leto mokykla pradėjo šių me’ 
tų darbą. Mokinius priima 
nuo 5 metukų amžiaus.

Šalia š.tos dar veikia bent 
trys kitos baleto mokyklos, ir 
visos turi pakankamai moki
nių. 
m—BMii 
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INŽ. ZENONAS BAČEL1S, 
gyv, Brazilijoje, švęsdamas 
savo 75 metus amžiaus atsiun 
tė Lietuvių Fondui 100 dole
rių įnašą. Bene bus iki šiol 
pirmas ir vienintelis Brazili
jos lietuvių, prisidėjęs prie 
visų lietuvių fondo, 
n—n 
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Kun. Benediktas Sugintas, 
nors ir geroko amželio su
laukęs, tebedirba išsijuosęs 
lietuvių gimnazijų rėmimo dar 
bą. Už rugsėjo mėnesį 
surinko ir pasiuntė 920 do
lerių Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje, Saleziečių gimna-

Raštinė:
. 1õ de Novembro. 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik’ 18,00 vai
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zijai Italijoje ir Punsko lietu 
vių gimnazijai.

Tai pinigų sumai surinkti 
jis turėjo aplankyti 920 šei
mų. Ir tai atlieka kas mėne
sį, jau visa eilė metų.

Spalio 21 Čikagos šalinia
me Sheraton viešbutyje lietu
vių opera turėjo metinį ba
lių, sutraukusi daug gražios 
publikos. Pelnas skiriamas 
operų pastatymo išlaidoms 
padengti, f 
n——ii ÍÍK&fflK3HÜ

Worcester, Mass.
Šio mies o lietuvių klubas 

turi apie 1000 narių. Šiąis me 
tais klubas sudėjo ir išdalijo 
lietuviams stud' ntams 275® 
dolerių stipendijų eiti ML ra 
gino ir S. Paulyje sudaryti 
kokį stipendijų fondą mūsų 
studentams padėti mokslus 
išeiti. Deja, iki šiol niekas 
nė žodeliu į tą klausimą ne
atsiliepė).

Pastebėta, kad Šiaurės Ame 
rikos lietuvių laikraščiai la
bai vengia skelbti vestuve8 
tų lietuvių ^vaikinų ar mer
gaičių, kurie tuokiasi su ne
lietuviais. Kartais tokios ves
tuves paminimos tik vienu a r 
dviem sakiniais. Gerai darą. 
Tokios santuokos yra lietu*B 
viško kūno vėžys ir juo nėra 
k< didžiuotis, nei džiaugtis, 
nei jį kitiems rodyti.
II—MĮĮ 
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Prelatas Mykolas Krupavi
čius sugrįžo iš visoje Ame
rikoje bei Kanadoje pagarsė
jusių Mayo klinikų, tose kli
nikose gydytojai nuodugniai 
tyrinėjo jo sveikatą. Prelato 
Krupavičiaus gerbėjai ir drau 
gai sutelkė lėšų tam reika
lui, nes jis savų santaupų 
neturi.

Pijaus XII Bendradarbis
BR. KRISTANAVIČIUS

(tąsa)

Vokiečiams šeimininkaujant 
Romoje T. Leiberis Pijaus 
Xu vardu arėjo vesti {vai
rias derybas su Kariuomenės 
generaliniu štabu ir su Vokie 
tijos ambasadorium, "'ijus XII 
norėjo, kad Roma ir Guoijaus 
miestai būtų laikomi «atvi
rais» miestais. Tuose mies
tuose negalėjo būti slepiama 
ar saugojama karo medžiaga. 
Tą privilegiją Pijus XII išga
vo ne tik tiems dviems mies
tams, kur buvo daug karo pa 
bėgėiių, bet ir 15 pabėgėlių 
stovyklų, esančių į šiaurę 
nuo Romos. Vokiečiai to susi 
tarimo nesilaikė ir sąjunginių 
kai du kartu bombardavo Ro 
mą. Tačiau stovyklų jie ne
lietė.

Kadangi aukštuose sluoks
niuose buvo žinoma, kokią 
vietą užima T, Leiberis, diplo 
matai, vyskupai ir kiti aukš
ti pareigūnai neretai kreipda

vosi ne į Valstybės Sekreto
riatą, bet į jį. Porą kartų ir 
man teko pristatyti T. Leibe- 
riui panašių pareigūnų.

Kalbam apie painiausius rei 
kalus, T. Leiberis niekuomet 
nesijaudindavo ir spręsdavo 
gyvybinius klausimus, kaip 
matematikos problemas. Nore 
damas nušviesti kokį klausi
mą, jis statydavo kitą klausi
mą ir prieidavo prie dalyko 
tarsi iš visų pusių. Pasverti 
argumentus už ir prieš ir pri 
eiti prie išmintingo sprendi
mo yra labai sunkus ir atsa
kingas dalykas, bet jis tos at
sakomybės niekuomet neven
gė ir padėjo popiežiui, kiek 
galėjo. Būdamas labai gilus 
ir teisingas žmogus, jis grei
tai įsijausdavo į kiekvieno 
žmogaus padėtį, ją visapusiš
kai permąstydavo ir permaty 
davo.

Kartą paklausiau motinėlės 
Paskalinos, kuriuo žmogum 

labiausiai pasitiki Pijus XII. 
Ji man tučtuojau atsakė, kad 
Tėvu Leiberiu. «Kai niekas iš 
mūsų nedrįsta ką nors pasa
kyti popiežiui, mes prašome 
TA vo Leiberio», taip ji man 
prisipažino. Tie «mes» buvo 
keturi popiežiaus patarėjai, 
būtent Don Carlo Pacelli, po
piežiaus brolio sūnus, grafa8 
Enrico Galeazzi, popiežiaus 
jaunystės draugas ir de facto 
Vatikano nuosavybės adminis 
tratorius, motinėlė Pascalina 
ir Tėvas Leiberis. Popiežiui 
pavalgius vakarienę, jie susi
rinkdavo vienoje salėje ir pa 
sidalindavo gautomis žinio
mis, nuomonėmis ir informa
cijomis, Kartais tos nuomo
nės sutikdavo, kartais išsis
kirdavo. Mano žiniomis Tė
vas Leiberis tardavo paskuti
nį žockį. Štai vienas pavyzdys.

.•Kai trys archeologai atra
do .ir aprašė šv. Petro laido- 
jipao vietą, jie norėjo įteikti 
pačiam šv. Tėvui savo moks
linį leidinį. Bet kažin kodėl 
popiežius nenorėjo jų priimti. 
Prof. Kirschbaum, vienas iš 
tų trijų archeologų, man sa

kė, kai popiežius tai padaręs 
grafui Galeazzi patariant. Kaip 
ten bebūtų, Tėvas Leiberis 
vargo net dvi valandas, kol 
perkalbėjo Pijų XII ir visi 
mokslininkai buvo primti au
diencijom Sutikęs antrą die
ną Tėvą Leiberį, jam taip iš
sitariau; «Girdėjau, kad turė
jote labai sunkią dieną». Jis 
suprato mano aliuziją, atsidu
so ir tarė: «Tikrai sunkią». 
Dvi valandos yra ilgokas lai
kas tam, kuris karaliams, pre 
zidentams ir panašiems pa
prastai skiria apie 40 minučių-

Tarp Kalėdų ir Naujų Metų 
popiežius priimdavo Italijos 
didikus ir tardavo jiems savo 
žodį. Kartą Tėvas Leiberis 
paklausė manę, apie ką po
piežius turėtų jiems kalbėti. 
«Tegul duoda jiems į kailį, 
kiek tik gali», atsakiau tam 
geram žmogui, nes žinojau, 
kas dedasi ponų valdomose 
žemėse ir kaip jie buvo ati- 
tolę nuo socialinio Bažnyčios 
mokslo. Tačiau, kai vėliau j°ie yra oiaža spraga, 
paskaičiau popiežiaus kalbą, D j
man pagailę didikų. Nesu nie 
kur kitur girdėjęs tokio smar

kaus pabarimo, arba, geriau 
sakant, pasmerkimo, kaip ano 
ji Pijaus XH kalba.

Kitą kartą Tėvas Leiberis 
paklausė manęs, kokią temą 
popiežius turėtų pavesti ga
vėnios pamokslininkams. «Te
gul jie kalba ne apie dangiš
kus migdolus, bet apie 10 Die 
vo įsakymų», patariau Tėvui 
Leiberiui. Jis man nuoširdžiai 
pritarė. Pritarė ir popiežius. 
Skaityk, pavyzdžiui, didžiųjų 
JAV sukčių ir plėšikų pavar- 
dęs ir rasi, kad jos yra ita
liškos. Neveltui vokiečiai va
dina italus «katalikiška vagių 
tauta».

Kai sutikau Tėvą Leiber 
paskutinį kartą (1954 m. va
sarą), jis paklausė mano nuo
monės apie «Exul Familia» en 
cikliką. Toji enciklika regu
liuoja emigrantų pastoraciją 
ir parodo, kaip labai rūpėj© 
popiežiui visų tautų išeiviai 
Trumpai jam atsakiau, kad
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BENDRUOMENĖS RINKIMAI -

Lietuviška Pareiga
Po ilgų metų gyvenimo svetur jau šiek tiek jaučiamas 

išsisėmimas ir nuobodulys visuomeninėje veikloje. Nors tai 
natūralu, kai* ankstyvesnieji visuomenininkai, pasižymėję sa
vo energinga veikla, jau slegiami amžiaus naštos, ar net da
lis jų iškeliavusi amžinybėn. Betgi gyvenimas nelaukia — 
vienam stulpui, anot Kudirkos, išg iuvus, reikia tuo jau sta
tyti kitą. Ir visuomeninėje veikloje, vieniems pasitraukus ar 
pavargus, reikalinga pakaitalų, kurie sielotųsi lietuvišku gy 
venimuir norėtų savo jėgų dalį paaukoti tautinei veiklai.

Nuobodulys apima tada, kai visuomeninėje veikloje ne
įžvelgiama gilesnės prasmės, kai nesurandama naują būdų 
tai veiklai pagyvinti, kai atitrūkstama nuo pagrindinių tiks
lų. Veiklesnieji tuo atveju pradeda jungtis į smulkesnius vie 
netus, kurių užmojai artimesni ir tikslai aiškesni. Priaugusio 
ji karta neretai metasi į vietines organizacijas, kuriose mato 
kai kur u paskatų geresnei ateičiai susikurti arba pagrindą 
profesinei karjerai Tačiau tautiniai reikalai laukia sujungtų 
jėgų ir didelių pastangų siekti bendrųjų tautos tikslų ir lie- 
Tuviško gyvenimo didesnio įnrasminimo. O pilnai reikštis ga 

■Jima tik savoje bendruomenėje, kuri atsako į kiekvieno troš 
kimus, kuri padeda savo tautai.

Kratymasis nuobodulio ir abejingumo visuomeniniuose 
baruose yra šiandien taip svarbus, kad čia reikalinga ne tik 
vieniems kitus paskatinti veiklon, bet ir vieniems kitus pa
remti, kad lietuviška veikla taptų mūsų tautinio gyvastingu
mo atspindžiu. Ypač būtina tuo susirūpinti mažesnėms lietu
vių vietovėms, kuriose veikėjų reikalinga ieškoti su žiburiu 
ir juos visomis jėgomis remti.

Ilgas Kelias...
Tikroviškomis akimis turime žvelgti ir savo ateitim Ne

galime nuolat patys savęs apgaudinėti, kad mūsų kova dėi 
laisvės ir lietuvybės yra pakankamai vaisinga ir greitai už
sibaigs. Mūsų kelias svetimose žemėse yra ilgas 
»r vargingas. Mūsų kova už laisvę yra sunki ir

šioje ir perduoti jai didžiuo
sius troškimus. Netrukdydama 
kitiems, ji eina išskirtinai lie
tuviška keliu, kad tas kelias 
visus vestų į vienintelį tiks
lą — lietuvybės išeivijos lie 
tuviuose išlaikymą.

Dalyvauti rinkimuose
Jau dažnai «M. L.* kalbėjo 

apie Lietuvių bendruomenės 
tarybos rinkimus. Rinkimai 
yra neeiliniai, nes tai visų 
lietuvių atsakymasis į balsą 
tų darbuotojų, kurie nori tu
rėti stipresnį užnugarį savo 
veikloje. Net valstybėse, kur 
rinkimai yra laikomi pilieti
ne pareiga, ne visi prisiren
gia nueiti į rinkimų būstines 
ir atiduoti savo bal«ą už tin
kamiausius asmenis, juoba ne 
galima laukti, kad visi lietu
viai išeivijoje būtų tokio auks 
to tautinio lygio. Betgi reiktų 
laukti, kad bent tie, kurie 
jaučia tautinį atsakingumą už 
savo jaunosios kartos lietuvis 
ką susipratimą ir už skriau
džiamos tautos ateitį, savo pa 
reigą atliktų. Tai yra tauti
nės savigarbos įsijautimas ir 
noras, kad veiklos priekyje 
atsistotų tinkamiausi žmonės, 
kurie po rinkimų jaustų tvir
tą atramą savoje visuome
nėje.

Šie plataus masto bendruo
menės tarybos rinkimai turi 
parodyti mūsų kovingumą už 
savo lietuviškus siekimus ir 
ir sąmoningumą tautiniuose 
reikaluose. Niekas neturėtų 
teisintis laiko stoka ar nepa
togumais, nes tiesioginis daly 
vavimas bent^bentruomeninio 
se rinkimuose yra atsakymas 
ir kartu pritarimas visai tai- 
veikla1, kurios tikslas lietu
vybę pratęsti išeiviškose są
lygose. Reikia taip pat suda
ryti at parų komunistiniams 
kėsl.ms, kuriais mėginama 
mūsų visuomenę suskaldyti 
ir bent didesnę dalį išvesti 
už lietuviškos veikios ribų. 
Atlikti pareigą rinkimuose — 
tai atlikti pareigą savo pa
vergtai tautai ir lietuvybės 
ugdymui. Juo mūsų dalyvavi-

To Lietuvis Nerašytu
Lietuvis, paprastai, pasižy

mi kultūringumu ir gerbia ki 
to žmogaus įsitikinimus. Ne
meluoja, nešmeižia ir nenie^- 
kiną kitą. Jei kovoja, tai ko
voja garbingai. Nepuola iš 
pasalų.

«Darbas» (komunistų laikraš 
tis Urugvajuje. Red.) rugsė
jo 12 dienos labai nekultūrin
gai atsiliepė apie Urugvajaus 
Lietuvių Katalikų chorą «Ai
das», jo steigėjus, direkto
rius ir visus choristus.

1. Nevertėtų šmeižti p. Ade 
lę Gabaliauskienę, kuri kar
tu su savo sūnumi daug ge
ro yra padariusi mūsų kok- 
nšjai ir kurios elgesys buvo 
visur ir visada korektiškas. 
Be tė, 2000 metų Kristaus pa 
sakytas žodis tinka visur ir 
visuomet, taip pat ir mūsų 
broliams komunistams; «Kas 
be nuodėmės, tegul meta pir
mąjį akmenį».

2. Šmeižti ir niekinti a. a. 
Tėvą Vladą Mikalauską, S.J.} 
kelti jį iš kapų po 11 metų 
yra žemiausios kultūros pa
žymys. «Apie mirusius arba 
gera, arba nieko».

3. Žeminti tuos, kurie su to 
kiu pasiaukojimu stengiasi, 
kad lietuviška daina skambė
tų mūsų padangėje gali tik 
ne lietuvis. Kiekvienas lietu
vis, nežiūrint politinių ir reli
giniu skirtumų, džiaugias' ir 
sveikina visa tai, kas yra lie
tuviška Ar mūsų broliai lie- 
tuvia komunistai iš pavydo 
nežino ką daro?

Iki kolei pakęs savo tarpe 
mūsų broliai lietuviai komu
nistai tuos, kurie stengiasi 
supjudyti lietuvį su lietuviu?

mas rinkimuose bus dides
nis, juo bus sudarytas stiprės 
nis pagrindas mūsų veiklai ir 
aiškesnė ateitis mūsų sieki
mams.

Pr. Gr.
Iš «Draugas»
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Ar neužtenka, kad mus žudė 
ir kankino pačiai su bolševi
kais? Argi turime dar me@ 
patys, lietuvis lietuvį, niekin
ti ir šmeižti?

Taip rašo Urugvajaus lie
tuvių biuletenis «ŽINIOS» šių 
metų spalio 1 dienos laidoje.

KENNEBUNKPORT, Maine. 
Čia veikianti lietuvių Pran
ciškonų Šv. Antano vardo 
gimnazija pradėjo mokslo me 
tus rugsėjo 5. Gerai atrinktų 
mokinių susirinko virš 100. 
Visi lietuviai, iš įvairių Šiau
rės Amerikos ir Kanados 
miestų.

Gimnazija yra gerai pasta
tyta, turi gerus mokytojus au 
kiėtoįus, rūmai ir vienuoly
nas yra gražus lietuviško me 
no židinys. Čia aptinkami ge
riausių mūsų menininkų pa
veikslai, skulptūros, įįčia žavi 
visus užkliūvančius nepąpras 
tai graži lietuviško stiliaus 
bažnyčia, lietuvių paminklas. 
Tėvų Pranciškonų įnašas į lie, 
tuvių kultūrinį gyvenimą trem 
tyje yra labai didelis. Neuž
mirština, kad Brooklyne jie 
leidžia kultūros žurnalą AI
DAI, dukart per savaitę «Dar 
bininką ir mėnesinį Šv. Pran
ciškaus Varpelį.
If—aau 
iioGHaoiū

Kanada
Torontas. Kanados lietuviai 

leidžia du savaitraščius. To
ronte išeina «Tėviškės Žibu
riai . Tai 8 puslapių Isbai tu-, 
riningas, gausiai iliustruotas, 
visas mūsų gyvenimo aktuali 
jas paliečius savaitraštis. Jis 
įvertina kiekvieną lietuviško
jo gyvenimo džiuginantį įvy
kį. Bet jis nesvyruoaamas nu
rodo ir skaudžiąsias mūsų ne
geroves ir žaizdas. Redaguo
ja kun. dr. Pr. Gaidamavi
čius.

dar be šviesesnių prošvaisčių. Bet, tai supran-r.;- 
tant, negalima nuleisti rankų ir pasileisti pavė
jui. Mes turime atMkti tai, kas mūsų pareigoms|| 
ir mūsų kartai priklauso būti akivaizdžiais liūdi- 
įlinkais tautai daromos skriaudos ir lietuviško 
gyvenimo net svetimos žemės statytojais. Nenu
leisti rankų ir nenustoti ryžto reiškia krauti nau 
jus tautinius lobius, kurie reikalingi išeivijoje 
užaugusioms aunosios lietuvių kartoms ir pa
vergtos tautos skriaudų atitaisymui.

Jei mūsų politinė kova turi mesti kuo pla
čiausią žvilgsnį ateitin ir tausoti jėgas lemia
miems smūgiams, tai visuomeninė veikla jau da
bar turi pasireikšti plačiomis kultūrinėmis ap
raiškomis, dideliais užmojais lietuvybei ugdyti ir 
stipriu organizuotumu. Ypač reikia kreipti akis 
į lietuvybės ugdymo dirvonus, kurie reikalauja 
ne lik daug idealizmo rodančių mokytojų, bet ir 
visos lietuvių visuomenės nuoširdaus atsiliepi
mo. Neturime kreipti dėmesio J nubyrėjusius, — 
tokių turi kiekviena išeivija, — bet visomi&cpas- 
tąngomis turime ugdyti visuomenininkais tuos, 
kurie jau gali stoti prie lietuviško vairo, ir vi- ||| 
sus apjungti vienam tikslui, kmris patrauktų jau- g| 
na ją kartą jo siekti.

Lietuvių bendruomenė kaip tik mėgina ap 
jungti visus lietuvius išeivijoje kultūriniam uar- * 
bui, jaunosios kartos auklėjimui lietuviškoje dva Mūsų Vilniaus dalelė.
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Lemiamas Laikotarpis
-Jaunimo gyvenime laikotarpis tarp 14 ir 21 metu yra le 

miamas visam gyvenimui, greičiausiai ir amžinybei. Žymusis 
anglų rašytojas Šekšpyras pasakė: «Norėčiau, kad nebūtų 
gyvenama tarp 10-jų ir 23-jų metų arba, kad šį laikotarpį 
jaunimas pramiegotų». Kaikam iš tiesų atrodo, kad šis lai
kas yra pilnas nepadorumų, piktadarybių ir įvairiausio suge 
dimo. Giliau p žiūrėję kitką pamatome. Taip niekinti bren
dimo laikotarpį negalimai Tiesa, tai yra sumišimų ir audrų 
metai. Jauno žmogaus siela tuomet yra išjudinama iki pat 
pat gelmių, Ji visa degte dega it ūžia. Daug tada pasitaiko 
ko purvo, bet yra brangių perlų. Brendimo laikas tai perėji
mas iš vaiko į vyrą, tai kova vieno su antruoju. Kovos tiks
las yra, kad laimėti} vyras. Šiame gyvenimo tarpsnyje jau
nas žmogus turi vispusiškai subręsti.

Brestą sielos gyvenimas
Jaunuolis šiuo metu pasida

ro labai jautrus, dažnai nudū
ręs, ir liguistai smalsus. Pa
sak Alban Štolc, pasitaiko jau 
nuolių, kurie visa būtybe bren 
dimo laiku yra lygSvieoa atvi
ra žaizda. Bet šis nieku nepa 
sitenkinimas, toks sunkus ki
tiems, labai dažnai esti kar- 
Žygiškumo motina, gimdanti 
pasiaukojimą, džiaugsmą ir 
veiklumą.

Rimtėja protas
Protas pameta kūdikišką 

mąstyseną ir veržiasi' susida
ryti vyrišką pasaulėžiūrą. Vai 
kas savo vaizduote laksto po 
visą pasaulį. Jis nuskrenda j 
Saulę, į mėnulį, aplanko visas 
žvaigždes, pakyla net ligi dan 
gaus vartų. O bręstąs jaunuo
lis nori žingsnis po žingsnio 
pereiti pasaulį, nusileisti ligi 
pat jo gelmių, ištirti galutines 
jo priežastis, suprasti jo es
mę, Pavojingas noras! Ir kaip 
daugelis suklaidinti netikrų 
pranašų, įklimpsta į materia
lizmą, į neaiškų gamtos dievi 
nimą, arba pabaigia visiškai 
susipa nioję ir viskuo abejo
ju. Laimingas tas, kas nugali 
Šias kliūtis ir išeina į tiesų 
gyvenimo kelią,

Subręsta valia
Aiškiais dėsniais jaunuolis 

nori padaryti savo veikimą 
patvarų ir savarankišką; nori 
tik savo paties jėgomis pa
siekti galutinį tikslą, nes tė
vai ir auklėtojai kas kartas 
vis labiau nebetenka jam 
reikšmės. Kovodamas su bun
dančiais geiduliais, jis išsiug
do stiprų, vyrišką karakterį.

Subręsta socialiai
Subrendus protui ir sutvir

tėjus valiai, jaunas žmogus iš 
moksta valdyti savo jausmus. 

Artimo meilės įsakymą dabar 
jis jau supranta ne kaip kū
dikis, bet taip, jog ši meilė 
pasidaro panaši į Dievo mei
lę, kuriai Išganytojas reikalą 
vo sielos, širdies ir visų jėgų.

Subręstama religiniai
Vaikiškas tikėjimas dabar 

virsta vyrišku. Protas pasida 
ro tiek gilus, širdis tik užsi
degusi, jog jaunuolis visus 
savo darbus pradeda kreipti 
religinių idealų linkme.

Išsivysto kūnas
Kartu su sielos brendimu 

vyksta ir kūno vystymasis. 
Rodos pati gamta norėtų klaus 
ti ir atsakyti: «Kas yra ver
tas nešti toliau gyvybės ži
bintą, kurį turi paėmęs iš tė
vų rankų? Tik tas, kuris jau 
yra subrendęs dvasiškai, do
riškai ir religiškai».

Šventasis pavasaris
Iš tikrųjų, šį brendimo lai

kotarpį galima vadinti «ver 
sacrum», t.y. šventuoju pava
sariu, Jis panašus į žmogaus 
kūrimo laiką. Iš betvarkių 
chaoso jėgų kyla kosmos — 
vertinga asmenybė. Pasidaro 
šviesa — tai bręsta protas. 
Atsiranda tvirtuma — jaunas 
žmogus pajunta savyje kažin 
kokį skilimą, kažin kokį dve
jopą įstatymą. Jis ilgisi ir 
trokšta idealų, o čia žemes
nieji geiduliai vis traukia jį 
į žemę. Sausuma atsiskiria 
nuo ūžiančios jūros — tai lai 
kas, kada susidaro dėsniai, 
rodantieji mintim® kelią Ir 
slopinantys įsisiūbavusias ais 
tras. Sublizga idealų žvaigž
dės ir tarnauja visam jaunuo
lio veikimui. Daba? turi prisi 
dėti vaisingas gyvenimas. 
Taip, dabar jau laikas kilti 
ir žmogui pagal Dievo pa
veikslą ir panašumą.

Mykolas Vaitkus

Amžinojon Tėvynėn
Kaip mielas kvapas, į aukštybes plaukia 
Laiminga siela amžinon Tėvynėn. 
Aukštyn vis kyla, veržiasi mėlynėn, 
Tenai — į dangų, kur Aukščiausias šaukia.

Žemelė nyksta tolumoj miglotoj;
Matyti gelmę, kaip svajonę, jaukią;?
Mažutę žemę liūdesys apuiaukia...
Bedugnėj nyksta, debesiais užklotoj...

Tačiau negaila dvasiai močios—žemės, 
Kur vargas glūdi, kur dangus aptemęs 
Kur retos blizga laimės trupinėlis.

«Sudiev, Žemelei» maloningai taria,
Nušvitus neria į gražybių marę,
Kaip saulės jūron aukso balandėlis...
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Svarbiausia Pasitikėti
STASYS YLA

Mama galėtų būti visai n»* 
bloga patarėja, jeigu bent 
kiek ja pasitikėtom. Vėliai, 
už 4—5 metų, bus kita kai- 
ba — grįž motinos autoritė- 
tas, ir jos žodis bus tiek pat 
svarus, kaip dabar draugių 
žodis. Visas klausimas yra 1 
dabar.

Kartą studentės pakvietė 
vieną ponią pakalbėti joms 
apie mergaitės pasiruošimą 
gyvenimui. Viena iš tų stu
denčių, po kiek laiko, sutik® 
gatvėje simpatingą mergaitę, 
kuri lankė vidurinę mokyklą 
pirmus metus.

— Kuo tu vardu? — pafclau 
8ė studentė.

Mergaitė pasakė.
— A, tai tavo mama mums 

taip įdomiai kalbėjo. Esi lai
minga, kad turi tokią mamą. 
Mes buvome ja sužavėtos. 
Kiek ji turi žinių! Koks nuos
tabus jos patyrimas!

— Įsivaizduok, mama turi 
žinių ir patyrimo ! - galvojo 
mergaitė, grįždama namo.

Ji lyg netikėjo, ką studen
tė jai sakė. Ne, tai kažkas" 
lyg perdėta. Gal norėjo, kaip 
vyresnė, mane paglostyti ma-' 
mos pirštine? Bet ji nutarė 
patikrinti mamos žinias ir pa
tyrimą.

— Kaip tu, mama, galvoji? ' 
Kaip tau atrodo? Mano drau
gės sako taip, o gal geriau 
būtų kitaip? <

Motina nustebo. Pasižiūrė
jo didelėm akim, lyg tikrin
dama, ar duktė rimtai nori iš
girsti jos nuomonę, Ligšiol ti
kros kalbos fearp jų beveik 
nebuvo. Tik trumpi klausimai 
— kasdieniški: kur buvai, ka
da grįši, ko nori? Ir duktė tik 
pasiteiraudavo, ar galima, ko 
dėl negalima ir panašiai. Da- ; 
bar duktė kreipėsi į mamą » 
lyg vyresnę savo seserį ar ; 
drauge. . ■

Motina pasijuto atlaisvinta ?
nuo savo autoriteto, kuris ver I
čia kalbėti oficialiu tonu. Da
bar mama prabilo į dukrą 
daug laisviau ir paprasčiau 
tokiu draugišku, tokiu mielu 
tonu. į

Mergaitei atsivėrė kažkas 
nauja — tarytum kita moti
nos pusė, kurios iigšiol ne
buvo pastebėjusi. Nuo to me
to motina ir dukra pradėjo 
bendrauti, kaip dvi draugės, 
ir kalbėtis vis dažniau, ypač 
vakarais.

Atsakinga savaitė
Ši didžioji gyvenimo savai

tė (nes ji susideda iš septy- 
nerių metų) yra didi, šventa, 
rimta ir labai atsakinga, nes 
tuoj po jos eina Didysis Šeš
tadienis. Ko nebus padaryta 
šioj kūrimo-brendimo savai
tėj, niekuomet nebebus pada
ryta. Patarlė sako.- «Jaunuo
lis įpratęs į savo kelią, ir pa
senęs iš jo neberškrypsta» 
(Patarlė 22,6),

Visame pasaulyje nepapras
tai pragarsėjęs vengrų rašy

tojas ir universiteto bažny
čios pamokslininkas Tiiiamer 
Toth davė bręstančiam jauni
mui labai ir labai praktiškų, 
kilnių minčių, kuriomis pasi
naudojo šimtai tūkstančių jau 
nuolių, jei ne milijonai. Ver
ta ir Brazilijos lietuvių jau
nimui su jo mintimis susipa
žinti. Jaunimo skyrius duos 
jų kurį laiką gana regulia
riai, pagal profl. Antano Ma
ceinos vertimą.

— Kokia aš buvau žiopla!
— galvojo mergaitė, jau pati 
tapusi studentė. — Aš visuo
met maniau, kad visas pas-• «wwigm i w I —■M»—»»H--RiiRnwrg.: iiiwmitr♦ . ■* 
laptis man atskleis draugės 
ar knygos, tik ne “mama.

( š «Moderni mergaitė»)
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1967 m. lapkričio 3 d ______________

A V I i C
O-Conselho Paroquial de Vila Zelina fará Realizar Grande 

Q-uermesse Sabado — dia 18 de Novembro de 1967.

Programa
19,00 Horas Inauguração das Portas Lateraes da Igreja
20,00 Horas Coquetel
21,00 Horas em diante haverá o sorteio das seguintes prendas 
18 Bonecas, 5 Bambis, 2 Jogos de Jantares, 2 Aquários, 2 
Relogios Grandes, 4 vasos grandes 1 caixa de champanhe, 

2 bonecas dorminhocas, 1 quadro pintado a óleo.

HAVERÁ O CONCURSO DA BONECA MAIS BEM VESTIDA 
JULGADA POR UMA COMISSÃO.

Durante os sorteios haverá diversas brineádeires
Botões de Rosa — Correio sem selo — Ginkana — Corrida 

do Barbante — Valsa do Amor Desconhecido.
A Comissão Organizadora e Composta das Seguintes Pessoas 
RENATO MENDO — ALBERTO MAGJLA — VYTAUTAS TU 
MAS — JUOZAS KRUMZLYS — PEDRO ŠIMONIS — VLA
DAS BUTRIMAVIČIUS — MILDA ČERNIAUSKAS — HELENA 
TEIXEIRA — IZABEL SELIOKAS — ANGELICA TRUB1ENÊ

— SZBIGINEW OSTROWSKI

COMISSÃO AUXILIADORA DAS SEGUINTES SENHCRAS 
ANA GUIGA — ANA VERA TATARÜNAS — JULIA ŠUKYS 

— ROSA ČERNIAUSKAS — ALDONA GONÇALVES.

FORAM DOADAS PRENDAS PELAS SEGUINTES PESSOAS 
JOAQUIM DIAS TEIXEIRA - ANA ŠLEPETYS — ISABEL 
SELIOKAS - IRINEU LOMBARDI — ELIAS ROGALSKI — 
NILSON PELA — BREVIGlIERI ARMANDO — FRANCISCO 
DILYS — ROtíERTO BĄCHA — EDUARDO ALABURDA — 
GIULIO TANI — JOÃO VICENTINI - ANTONIO TANI — 
EDUARDO MILČIUKAS — ARBERTO MAGILA - STASYS 
JAKAITIS - METROFAN BEKEZUSK1 - JONAS PIKUNAS 
ARMANDO ARCHINA — FRANCISCO WAGNER. - LUIZ 
HERRERA - NORBERTO STASIULIONIS - JONAS BAG- 
DŽIUS — PEDRO ŠIMONIS — PEDRO MATUSON1S — RE
NATO MENDO - ANTONIO NAVICKAS - JUOZAS KRUMZ 

LYS - VYTAUiAS TUMAS - MEČYS PALECKIS
. 'L A COMISSÃO

MÜSU LIETUVA

Lietuvos ūkininkas sėja,

W*g> <K> ««►-O»-

pual. g

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

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

«k

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIA1

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

“J© F I JI 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 --------

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

Šimą išeivijoj yra vieninte
lė lietuvybės šventykla. Ji tu
ri atstoti visus kitus veiksnius 
ir nugalėti visas tautinę dva
sią alinančias priežastis. Jei 
šeima apsileis ar sąmoningai 
pasuks į klystkelius, lietuvy
bei nebepasiliks jokios atspa
ros ir tautinės mirties dalgis 
nušienaus visa kad lietuviš
ka, be kliūčių. Lietuviškų mo 
kyklų išeivijoj nebeturi. Pa
rapinės mokyklos lituanistika 
nutautinimo nesustabdys, nei 
lietuvių kalbos neišmokys. 
Svarbesnis dalykas yra šešta
dienio ar vargo mokyklos. 
Jos mūsų grumtynėse su nu- 
tautimo pavojum vaidina la
bai svarbų vaidmenį.

M. Krupavičius

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 Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

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

n——n 
ilKSBBmi

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

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

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 16 vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai;j
Moinho Velho 11 val.j

PIGI IR GERA 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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųj

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

Lapa 18 vai.,
Paskutini:
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 tran: 
liuojama KETVIRTADIENIAI? 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE V 16 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

iPMAOÍ CAÍ3KIEKI ms

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: |51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ms į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!
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RUA LITUÂNIA, 67 — M0ÓGA ~ SÃO PAULO, 13

ATSKIRO NUMERIO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KAINA 0,15

BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
atgaivinti komiteto posėdis šaukiamas lapkričio 5 d. Mooko- 
jė, 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 j 
ir jis bus laikomas teisėtu.
’ £Inž. Zenonas Bačelis

Pirmininkas

kiai.
Tai paskutinis Vyrų Broli

jos piknikas šiais metais.
Pasinaudokite proga.

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.

šio Nr. Garbės Leidėjas yra p. 
Kostas Meškauskas su Ponia
Tai S. Paulo visuomenei ir lietuvių švietimui labai nu

sipelnę mieli tautiečiai. Jų trys sukurtos ir vadovaujamos ko
mercijos mokyklos paruošė šimtus vaikinų ir mergaičių šva
resniam ir pelningesniam darbui. O iš lietuvių mokinių jie 
neima net paprastojo mokesčio už mokslą! O kur tik koks 
lietuviškas parengimas, minėjimas, ten būk tikras, rasit ir 
p.p. Meškauskus.

Geros kloties Brangiesie ML Rėmėjams!
ML Administracija

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 Antonio Maier Campos.

Zelinos bažnyčioje tą dieną mišių 11 vai. nebus.
Prašome visus atsilankyti katedron.

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

V.Zelina
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

j DR. ANTONIO SI AULYS
C. R. M. 10 647

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

į 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 
Sabado das 9 [as 12 hora* 

DR; JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

'p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

fêonsultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, 1® andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63-5352

_---------------------------------------------------------------- --------------------_------

vės pagerinimo, ir laiką sma
giai praleisite.

VYRŲ BROLIJA RENGIA 
METINĮ SAVO PIKNIKĄ

Jis bus lapkričio 19 dieną, 
Praia Grande.

Išvažiavimo valandos įrašy
tos bilietuose. Bilietai iš anks 
to gaunami pas pp. Matelio- 
nius Casa Verde, rua Jatai, 
150 ir rua Viehi, 204. Vila Pru 
dente pas p. M. Tamaliūną, 
rua Agostinho Latari, 346, ir 
pas visus Brolijos narius Ze- 
linoje.

Bus geros muzikos ir šo-

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.

PRANEŠIMAS

Nuo šiol Agua Rasa lietu
viams šv. Mišios trečią kiek
vieno mėnesiojsekmadienį bus 
15 minučių vėliau, t.y. 8,30 
vai. ryto Šv. Liurdo Marijos 
bažnyčios šoninėje koplyčioje.

VILĄ BONILHA lietuvių mi 
šios N. S. de Fatima bažny
čioje bus visu pusvalandžiu 
vėliau, t, y. lygiai 10,30 vai.
II—I! 
iiflBHmnii

Nepalikite be sakramentų 
senelių, kurie sunkiai išeina 
iš namų. Nors kartą per me
tus pakvieskite jiems kunigą 
į namus. Paskambinkite ar 
Zelinos klebonijon 63-59/5 ar 
tėvams jėzuitams Mookon 
92-2263.
m—U 
ÍMBBBÜ

Dėmėsi o!!
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 D A U G A N O R I S »

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

Malonėkit atvykti punktualiai, nes vaidintojai 
nori pradėti vaidinti punktualiai.

Pakvietimus iš anksto galima gauti pas visus 
globėjų būrelio narius.

Rengėjai

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 164, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

KALĖDOJIMAS

Mooka ir visa jos apylinkė 
bus kalėdojama prieš pat Ka
lėdas. Jei nespėtum e aplan
kyti visų šeimų, ir įteikti Kū 
čioms plotkeles, jų galėsite 
gauti irgi pas tėvus jėzuitus 
Mookoje.
ti—wnrani 
i'insBMHii

Šiuo metu tėvai jėzuitai lan 
ko ir lankys Itaqüera Guaia- 
nazes, Penha, São Miguel, Ta 
tuapė, S. Lucas, Jardim Inde
pendência, V. Ema, V. S. João 
V. Santa Clara, Perdizes, 
miesto centrą, Santo Amaro, 
Vila Mariana, V. Marija.

TUOKIASI

Sonia Urbonaitė iš Casa Ver 
de lapkričio 4 d. išteka už 
Petro Sakavičiaus, Jungtuves 
laimins T. J. Bružikas, S. J. 
Jėzaus Širdies bažnyčioje, ar
ti orocabanos stoties. Tas 
pats misionierius pats misi »- 
nieris palaimino jų naujai 
įrengtus namus Vila Paula, 
prie S. Caetano.
HWNHII
Kfe—a

LIŪDNA, LIŪDNA...

Vienoje lietuvių šeimoje vi 

si geria. Tėvas dėl gėrimo pa 
teko ligoninėn. Šiek tiek at
sigavo. Jo žmona dar labiau 
gėrė. Dabar ji paraližuota. 
Verkia, gulėdama lovoje. Lo
va sujaukta, suteršta, dvokia. 
Sūnus irgi girtuoklis džiovi
ninkas, Krito gatvėje negy
vas. Pikti liežuviai kalba, būk 
girtas tėvas užmušęs girtą 
sūnų.

Atėjo kunigas aprūpinti ser 
gančią moterį šv. Sakramen
tais. Negali rasti švarios vie
telės kambaryje Švenčiau
siam padėti. Šiaip taip aprū
pinęs ligonį šv. Sakramen
tais, kunigas išėjo liūdna šir
dimi. Šitaip pavirst į nieką 
anksčiau buvusiai garbingai 
lietuvių šeimai! Tai skaudus 
pavyzdys, kokį vargą neša 
žmonėms girtuokliavimas.

Tos pačios ligonės brolis, 
negirtuoklis. Daug vyresni® 
amžiaus, bet atrodo jaunas, Jo 
namai gražūs, kambariuose 
sunku rasti dulkelę, baldai 
puikiausi.

IR KITA

Dar vienoje S. Paulo vieto
je visai išnyko girtuoklių lie
tuvių šeima. Vyras sudegė 
degtinėje. Žmoną išvežė į be 
pročių namus. Sūnų, susirgu
sį dėl gėrimo misionierius 
J. Bružikas aprūpino ligoni
nėje šv. Sakramentais. Išėjęs 
iš ligoninės vėl pradėjo ger
ti Krito ir mirė gatvėje. Na
mai ir žemės sklypelis teko 
valdžiai. Taip ir išnyko kita 
lietuviška šeima, tartum ne
buvusi.
iiKBommii 
UHOMBã

Ypatingas kraštas Lietuva.
O žmonės! Stebėk, gerėkis, 

džiaukis. Čia dainavos krašte 
dzūkai. Čia, rodos, niūrus že
maitis pamažėle galvoja, rim
tai viską dirba, bet minint mi
nint mirusius prie stalo atsi
sėda ir ima pasakoti arba 
dainuoti juokingas dainas, tai 
iš juoko už šonų laikykis. 
Ten gudrūs, ištaigingi biržie
čiai, ten įsimylėję į savo miš 
kus Marcinkonių įir Varėnos 
žmonės.
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