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Sio «MÜSU LIETUVOS» numerio 
garbės leidėjai yra JUOZAS 
ARMANDAS ir ANGELINA 

TATARÜNAI
Plačiajame Pasaulyje

Sovietai rodė savo 
galybe

Komunistinės revoliucijos 
50 metų miuėjimo iškilmių vir 
šėnė pasiekta antradieni, spa 
lio 7 d. Raudonojoje aikštė
je susikimšusioms minioms 
raudonieji carai rodė visą 
savo galybę. Žygiavo kariuo
menės daliniai, organizacijos; 
vežė įvairiausius ginklus pa
rade. Tarp kitko parodė pir
mą kartą ir savo didžiausią 
rakietų iš trijų dalių, 37 me 
trų ilgumo, kuri gali nešti ato 
mines bombas aplink visą že
me ir jas numesti, Kur tik so 
vietai nori, rodė ir mažesnių 
r kietų, kurios galinčios nu
mušti bet koki priešų lėktu
vą, nors tas ir labai žemai 
skristų. Žodžiu — pasauli, dre 
bėk prieš mus ir mums nusi
leisk ir pasiduok Jei ne — 
būsi sutriuškintas!

IŠKILMĖSE ALYVAVO vi
sas komunistinis pasaulis, iš
skyrus Kinijos, Albanijos ir 
Kubos vyriausias gaivas, nors 
ir tu kraštų mažesnė, delega 
cijos buvo atsiųstos.

r.ją, naujos rūšies erdvėlai
vyje, kurs turėtų švelniai nu
sileisti mums regimosios pu
sės viduryje, o tas yra labai 
nelygus, duobėtas, kalnuotas- 
Laboratorija darys automatiš
kai cheminius mėnulio žemės 
įvairius tyrimus ir juos pa
siųs mokslininkams Ameri
kon. Yra ir mažas TV apara
tas, kurs perduos nuotraukas 
žemei.

Kitą dar galingesnę ir mo
dernesnę rakietą Amerika er 
dvėsna išleido porą dienų vė 
liau. Ta rakieta yra skirta' 
nešti Mėnuliu žmones ir da
bar pirmą kartą išbandoma, 
ar yra gerai parengta.
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Arabai-Izraelis
Pirmą kartą arabų valsty

bės, pralaimėjusios karą su 
Izraeliu pareiškė norinčios 
tartis su žydais dėl taikos. 
Esą čios linkę net pripažinti 
Izraeliui teisę egzistuoti, kaip 
ne rik.lausomai valstybei Bet 
arabai dar stato vieną sąly
gą, būtent dar prieš dery
boms prasidedant Izraelis tu
ri atitraukti savo karines jė
gas iš visų karo metu užimtų

Jie gerai pažįstami Vila Belos, Alpinos ir Zelinos 1 etuviams ir gerbiami, nes turi rua 
Verbenas nr. 35 drabužių ir medžiagų krautuvę ir per eilę metų maloniai »r sąžiningai ap
tarnavo lietuvius.

Prekyba gerai sekėsi, todėl teko praplėsti krautuvę. Pamažėle vietoje senojo namu
ko pastatyta erdvios, aukštos patalpos, kurias gerb. Prel. Ragažinskas, prieš pat savo ligą, 
dar spėjo palaiminti, kaip regim šitoje nuotraukoje. Joje matomi mūsų Garbės Leidėjai pp 
Juozas Armandas ir Angelina Tatarūnai, jų dukrelė irgi Angelina, pp. F. Baltsevbčienė ir k.

Maloniesiems *Mūsų Lietuvos» rėmėjams geros kloties prekyboje!
«Mūsų La-X vos» Administracija.

Jusirsė Mušta i->relatav Spręskite Patys

DAR DIDESNIS SKILIMAS, 
revoliucijos minėjimo proga 
dar labiau padidėjo suskili
mas tarp Sovietų Rusijos bei 
Kinijos. Tiek Kinijos raudo
nieji, tiek Maskvos vyriausy
bės galvos per Įvairias iškil- 
mių_ progas puolė vieni kitus 
aštriausiais žodžiais, išvadin
dami vieni kitus tikrojo ko
munizmo išdavikais.

teritorijų. Vargiai Izraelis su
tiks su tokiais reikalavimais. 
O kas garantuos, kad atitrau
kus kariuomenę arabai laiky
sis savo žodžio?

PUOLĖ I/? Š. AMERIKĄ. Pa 
tys barškindami net 300 gin
klų rūšių, tempiamų per rau
donąją aikštę, Rusijos krašto 
apsaugos ministeris Grečko 
šaukė, kokie nedorėliai yra 
amerikiečiai, karo kurstyto
jai, Vietnamo naikintojai ir 
t, t. Grasino turįs priemonių 
sumalti ir Amerikos galybę, 
kaip ir visus kapitalistų pasi
kėsinimus į taiką mylinčius 
Maskvos komunistus.

Žydai jau tvirtai ir aiškiai, 
ir ne vieną kartą pareiškė 
visam pasauliui, jog negali 
būti jokių derybų dėl pasi
traukimo iš Jeruzalės užimto
sios dalies, o be to dar jie pa 
8iliksią ir tas užimtas sritis, 
kurios esančios reikalingos 
Izraelio saugumui užtikrinti

LIETUVOS KŪRĖJŲ SAVA
NORIŲ PAMINĖJIMAS SU 
SV. MIŠIOM1S BUS M00K0- 
JE LAPKRIČIO 26 D. 15 VAL.

«Pravda» net nepaminėjo, 
kad Kinija, Albanija ir Kuba 
atsiuntė savo delegacijas ir 
pasveikino sovietus.

IÉÍÍ
Amerikiečiai mokslininkai 

pasiuntė mėnuliu modesniš- 
kiawą tyrimų stotį-laborato-

Spalio 29 gerb. prelatas P 
2?agažinekas nuvyko su s-tvo 
krepšininkais į vienas varžy
bas ir tenai bežiūrėdamas pa 
juto stiprius širdies skausmus. 
Pasijuto gana blogai. Čia pat 
suteikta pirmoji pagalba. Ta
da atvežtas į S. Paulį. Po po
ros dienų tyrinėjimų, gydyto
jai paguldė Prelatą Sta. Ca
tarina ligoninėn (240 kamba
rys) ir įsakė ilsėtis bei gydy
tis mažiausiai mėnesį laiko.

Teko patirti, kad gerb. Pre
latas labai nenorėjo gulti ton 
ligoninėn, kadangi neturi pi
nigų užsimokėti. Tik draugų 
spiriamas ir jiems pažadėjus 
pasirūpinti, kad jo gydymasis

Vatikanas
Šv. Tėvo sveikata po ope

racijos taisosi labai greitai, 
Tikimasi, kad šiomis dieno
mis pradės savo nuolatinį 
darbą.

būsiąs apmokėtas, nusileido.
Ne vienas gaii stebėtis kad 

gerb. Prelatas neturi santau
pų. Bet nepamirština, kad jis 
yra labai dosnus. Ir Ml trū
kumus per eilę metų iš savo 
kuki ų pajamų padengdavo, 
ir pagaliau, už prelatą Miliaus 
ką kas mėnesį reikia sumokė 
ti arti 400 tūkstančių kruzei- 
rų, kurių visų žmonės nesu
deda. Vis jis pridėjo iš savo 
pajamų. Kai dabar pačiam 
teks mokėti už save irgi šim
tais tūkstančių — neturi. Bū
kime geri, ir ateikime pagal
bon apmokėti jo gydymąsi. 
Aukas galima įteikti ar pa
čiam Prelatui, jį aplankant, 
ar bet kuriam iš tėvų jėzui
tų. Visų per tėvus jėzuitus 
aukojusių tam reikalui pavar
dės bus paskelbtos <M. L.*.

RINKIMAI BRAZILIJOS KRAŠTO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TARYBON

Paskutiniame posėdyje lapkričio 5 d. Bendruome
nės organizacinis komitetas nutarė Tarybos rinkimus 
pravesti sekmadienį, gruodžio 10 dieną šiose vietose:

1. Zelinoje Jaunimo Namuose.
2. V. Anastacio Dr. J. Basanavičiaus mokykloje.
3. Mooca, Dr. V. Kudirkos mokykloje.
4. Miesto centre, Pr. Clovis Bevilaqua, 131, antra

me aukšte, Jaragua mokyklos kambaryje.
Kitų bairų vietos bus paskelbtos vėliau.

Skubus Reikalas
Kauno vyskupijos tribuno 

las prašo skubiai atsiųsti ži
nių, ar tebėra gyvas, ar jau 
miręs p. JUOZAS SKARELIS, 
Jei yra mirę»., žmona Lietu
voje galėtų ištekėti.

Juozas Skarelis, sūnus Ig
no, gimęs 1891 m., išvyko Bra 
ziiijon darbams. Nuo 1938 me 
tų susirašinėjimas su juo nu
trūko. Tuo metu jis gyveno 
rta Mauá, 207, S. Paulo. Pas
kui kažkas žinojęs jį 
nant Vila Beloje, bet 
žiaių nėra.

Jei kas žinote, kur

Kai T. Leonas Zaremba ra
šė savo pastabas dėl inž. A, 
Mošinskio «Naujienose» ats- 
paudintų straipsnių, nebuvo 
čia gautas dar vienas nume
ris to dienraščio. Dabar atėju 
si< je iškarpoje, (Naujienos, 11 
rugsėjo, 1967 m.) skaitome:

«Priėjo prie to (Kidykas. 
Red.), kad pranciškiečių vie
nuolyno vyresnioji uždraudė 
skaityti «Mūsų Lietuvą» vie
nuolėms. Koks paradoksas 
Jėzuitų leidžiamas laikraštis 
draudžiamas skaityti katalikų 
vienuolyne! Pone redaktoriau, 
pabrėžkit ir aiškiai parašy
kit, kad šių žinių autorius, 
yra praktikuojantis katalikas, 
jo vaikai ateitininkai. Kad čia 
ne kokia nors priešreliginė 
propaganda, bet teisybė»,

Pasiteiravome seserų pran
ciškiečių vyresniųjų ir lietu
vaičių seselių, ar ir kada bu
vo uždrausta jų vienuolėms 
skaityti «Mūsų Lietuvą». Atsa 
kymas buvo «Niekuomet ne
buvo užždrausta. Perskaito
me nuo pradžios iki galo».

Kas nori pasitikrinti, gali 
paskambinti seserims pran- 
ciškietėms šiuo uumeriu • 63- 
2003.

randasi, ar gal yra miręs, ma 
lonėkite pranešti ar Zelinos 

gyve- klebonijai, ar tėvams jėzui- 
tikrų tams, rua Lituania, 67, telefo

nas 92-2268. Iš anksto taria-
jis dabar me ačiū!
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Rusijoą Laimėjimai
Petras Í Pakalnis

Atvykęs į JAV lygiai prieš 
10 metų, Nikita Kruščiovas 
taip pareiškė per televiziją: 
«Aš galiu pranašauti, kad jū
sų vaikų vaikai gyvens soeia 
listiškoje santvarkoje. Prašau 
to nesibijoti. Jūsų anūkai ne
supras, kaip jų seneliai nepa 
jėgė suprasti pažangios sočia 
listų bendruomenės prigim
ties».

Jei Kruščiovas kalbėtų šiau 
dieną, kažin ar jis drįstų taip 
pranašauti. Bet prieš dešimt 
metų, kai Sputnikfss nustebi
no pasaulį, gal ne vienam ko 
munistui atrodė, kai marksiz
mo banga užlies n.:t ir JAV.

Kadangi Kruščiovas prana
šavo šviesią ateitį komuniz- 
m d Amerikoje, pasižiūrėkime 
kaip išsipildė jo pranašystė.

Sutirpo Amerikoje
JAV'.komunistų partija įsis

teigė 1919 metais. Pradžioje 
suskilusi, paskui vieninga, ji 
augo ir augo, kol )944 m. pri 
skaitė 80.000 narių. Vėliau ji 
pradėjo smukti. Apie 1951 nr 
ji turėjo tik pusę tiek narių’ 
o Kruščiovui viešint Ameriko
je, ji sumažėjo dar per pusę. 
Šiandien ji turi, berods, apie 
8 000 narių, taigi, 10 kartų 
mažiau negu 1944 m.

Nesunku suprasti, kodėl 
taip įvyko. Kas seka JAVt 
spaudą, tas randa daug žinit 
apie Rusiją. Neseniai Svetla
na palakė, kad New York Ti 
mes duoda daugiau informa
cijų apie Rusiją negu komu
nistų Pravda. Ne-.rūksta žinių 
iš komunistų pasaulio ir ki
tuose laikraščiuose. Taip pa?. 
Time rašė, kad visoje Rusijo
je yra maždaug 1 milijonas 
automobilių. Tuo tarpu JAV 
turi net 78 milijonus. Pagal 
tą patį žurn. Maskv. yrą 8 gazl. 
stotys, o Leningrade 3. Ką 
turi galvoti amerikietis apie 
komunizmo <paž ngumą», jei 
jis patikimoje spaudoje skaito 
tuos skaičius? Kiekviename 
mažame JAV miestelyje yra 

daugiau gazolino stočių, ne
gu Leningrade.

Amerikiečiai dej loja, jei kas 
met gali parduoti tik 8 mi ijo- 
nus naujų automobilių, o ru
sai džiaugiasi, jei jie pagami 
na tik 40-tą to skaičiaus dalį 
Dabar Italijos ir Prancūzijos 
kapitalistai stato Rusijoje 2 
automobilių įmones, kurios už 
keietos metų žada pagaminti 
1 milijoną lengvų mašinų. Jei 
tie skaičiai galvojančiam žmo 
gui šį tą saio, neįtikinsi jo
kio amerikiečio, kad komu
nistų gyvenimo sistema yra 
geresnė už JAV.

Erdvėse
Bet tuo palyginamai nesi

baigia. Jei skaitai apie Rusi
jos ir JAV laimėjimus erdvė
je, ir čia matai nemažą skir
tumą. Iki šiol Rusija pajėgė 
paleisti j erdves 12 astronau
tų, o JAV 26. Amerikos astro
nautai išbuvo erdvėse 1994 
valandas, o Rusijos tik 533. 
Iš viso Rusija laimėjo erdvė
se 15 pirma vietų, o JAV 19.

Plienas
Jei neseniai Mykojanas pa

sigyrė, kad Rusija pagamina 
kasmet 102 milijonus tonų plie 
no, tai reikia pridėJ, kad JAV 
pagamina 5 kartus daugiau. 
O kai tas pats Mykojanas, ap 
lankęs JA\ 1936 m. ir pama
tęs, kad JAV gamina tūkstan
čius šaldytuvų, pasiūlė Polit- 
biuro nariams gaminti Rusijo
je šaldytuvus, kitiems Krem
liaus valdovams atrodė, kad 
jis yra girtas. Taip jis pats 
prisipažino. «Kam reikia šal- 
dyt”vų>, jie klausė save, to
kiame šaltame klimate?1. Da
bar ir Rusija gamina šaldytu
vus. skirtumas yra tik tas 
kad Amerikoje galima gsuti 
kiek nori ir kokių nori šaldy
tuvų tą pačią dieną, o Rusijo 
je tik už poros metų.

Ideologija
Jei Rusija nedaro įspūdžio 

savo technika, tuo mažiau sa
vo ideologija. Svetlana tvirti
na, kad Rusijoje užaugo nau
ja karta, kuri nesidomi komu
nistų ideologija ir nenori ak
tyviai dalyvauti partijos dar
be. Pagal ją Rusijos intelek
tualai labai domisi JAV gyve
nimu, o liaudis skaito komu
nistų spaudą, mažai jai tikė
dama. Tą jos nuomonę patvir 
tina faktai. JAV ir Rusijos su
sitarimu amerikiečiai leidžia 
Maskvoje savo laikraštį tusų 
kalba, o rusai Amerikoje an
glų ka ba. Rusai išperka J \ V 
laikraščio apie 120.G0G kopi
jų. o ame ikiečiai tik 10 000 
rusų leidžiamo laikraščio.

Žemės ūkis
Nereikia yginti JAV ir Ru

sijos žemės ūkio, nes visiems 
yra žinomas faktas, kad vie
nas Rusijos ūkie darbininkas 
pagamina maisto 7 žmonėms, 
o amerikietis ūkininkas tris
dešimčiai. Taip pat žinomas 
faktas, kad Rusija dažnai im
portuoja kviečių iš Kanados 
ir JAV.

Prieš porą metų JAV val
džia siuntė keliasdešimt mo
kytojų į Rusiją, Japoniją ir 
pan. studijuoti mokyklų siste
mų. Parvažiavęs namo, Wil
mette T mokytojų seminari
jos curektorius prisipažino tė

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 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

vams gerai susipažnęs su Ru 
sija. Paklaustas kokiu būdo, 
iis taip atsakė: «Mačiau Mask 
voje moteris pjaunančias žo
lę ne mašinomis, bet žirklė
mis. Man to užteko». Kasmet 
Rusiją aplanko apie 20,000 
JAV turistų ir kiekvienas par 
siveža namo panašią istoriją- 
O ko patys negalėjo pamaty
ti ar įsivaizduoti, tą jiems da 
linai atidengė Svetlanos kny
ga. Sekant JAV spaudą, nega 
Įima rasti jokio įrodymo, kad 
komunizmas čia augtų. Šia
me «kapitalistų» krašte komu
nizmui nėra jokių sąlygų.

Pietų Amerika
Neblogą komunizmui dirvą 

sudaro Pietų Amerika. Nely
gus turto padalinimas, dide
lis bedarbių ir mažažemių 
skaičius, analfabetizmas, val
džių nepastovumas, žemės 
ūkio stagnacija sudaro gerą 
atmosfera komunistų agitato
riams, kurie, remiami Oastro 
ar Rusijos, judina minias ir 
kai kur perėjo į ginkluotą pa 
sipriešinimą. Tačiau po Ku
bos krizės 1963 metų pabai
goje Castro žvaigždė pradė
jo blės.i, o jo teroras ir eko
nominis susmukimas ne vie
nam parodė, prie ko veda ko 
monizmas. Dabar ginkluotų re 
voliucionierių skaičius visoje

P. Amerikoje svyruoja tarp 
1.000 ir 4.000, o su tokių akai 
čiumi nesunku apsidirbti. An
tra vertus, Čilės prezijteotas 
Erei, Peru Belaunde,'’\Vene- 
cuelos Leoni ir Meksikos Diaz 
Ordaz yra rimti valstybės vy
rai, pasišovę įgyvendinti so
cialinį teisingumą ir pakelti 
plačių masių gerovę. Didelis 
gyventojų prieauglis lėtina 
ekonominę pažangą. Pauliaus 
VI enciklika apie Tautų Pa
žangą rado P. Amerikoje la
bai gerą atgarsį ir beveik vi
si P. Amerikos prezidentai po 
piežiui už ją nuoširdžiai pa
dėkojo. Paaiškinta plačioms 
masėms, ji sudarys gerą dar
bo programą ir atsilieps į par 
tijų ateitį bei į parlamentų 
sąstatus. Kai šį pavasarį P. 
Amerikos prezidentai susirin
ko į Puota del Este konferen
ciją, vienas iš jų prastarė 
jąučiąs Pauliaus VI dvasią 
ir jo artumą.

Vakaru Europa
Iš paskutiniųjų rinkimų da

vinių galima spręsti, kad ko
munizmas pergyvena krizę ir 
Europoje. Kadaise stipri ko
munistų partija Italijoje prara 
do socialistų draugystę ir su
skilo į Rusijos ir Kinijos bi
čiulių sroves. Ispanijos komu 
nistai pradėjo glaustis prie ka 
talikų ir bendromis jėgomis 
kovoja už socialini teisingu
mą. Prieš 30 metų jie degino 
bažnyčias ir žudė kunigus, o 
dabar suprato, kad tik su Baž 
nyčios pagalba galima pa
gerinti darbininkų padėtį. 
Olandijos ir Belgijos komunis 
tai niekuomet nebuvo stiprūs, 
o Prancūzijos kairieji per 
paskutiniuosius savivaldybių 
rinkimus šiek tiek laimėjo tik 
todėl, kad dešinieji buvo tin
gūs ir nėjo balsuoti. Maršalo 
planas ir Ekonominė Euro
pos Bendruomenė užkirto ke
lią komunistams Vakarų Eu
ropos Bendruomenė užkirto 
kelią komunistams Vakarų 
Europoje, ir Maskvos valdo
vai rūpinasi ne marksizmo 
eksportu į Vakarus, bet sate
litų išlaikymu po sparnais

( us daugiau)

Pijaus XII Bendradarbis
B«. KRISTANAVIČIUS

(tąsa)

Trumpai jam atsakiau, kad 
enciklika turi vieną spragą, 
būtent joje nenumatytas atve
jis, kur vietinių gyventojų 
yra daug, o tautiečių maža. 
Ar gali, pavyzdžiui, vokietis 
kunigas pašvęsti visą savo 
laiką keliems šimtams tautie. 
čių ir apleisti kelis tūkstan
čius ne vokiečių? Tas atve
jis galioja dažniausiai vienuo 
liams, vadovaujantiems para
pijoms. Pav. Montevideo lie
tuvių kolonija turi 3 kunigus, 
o tautiečių, lankančių bažny
čią, yra palyginant nedaug. 
Tokių dalykų pasitaiko ir JAV 
lietuvių kolonijose. Būtų la
bai neteisingas priekaištas 
kunigams kad jie «nutauti. 
ną» parapiją, kai de facto ne 

kunigai, bet pasauliečiai ją 
nutautina savo nerangumu, 
nesusipratimu, susiskaldymu 
ir pan. Tėvas Leiberis tą pa 
dėtį gerai suprato ir prižadė
jo informuoti prel. Rossi, ku
riam Romoje pavesta rūpin- 
ties emignantų pastoracija.

Niekuomet nekalbėjau su 
Tėvu Leiberiu apie nepriklau 
somosios Lietuvos laikotarpį. 
Kokie nesusipratimai buvo 
tarp mūsų vyriausybės ir Va
tikano, tą ištirs istoHkai. Bū
damas nuncijaus Pacelli se
kretorium ir referentu Berly
ne, o paskui Pijaus XII pata
rėju, Tėvas Leiberis gal nusi 
nešė ne vieną paslaptį į, gra
bą, nes vėliau sužinojau, kad 
nemaža informacijų apie Lie
tuvą eidavo per Berlyno nun- 

cijatūrą Be to, mano žinio
mis, Tėvas Leiberis niekuo
met neišda.ė jam patikėtos 
paslapties ir vengdavo apH 
tokius dalykus kalbėti net ta
da, kada kiti buvo atviresni. 
Kam statyti gerą žmogų į ne 
malonią padėtį vien tik uėj 
žingeidumo?

Per antrąjį pasaulinį karą 
kažkoks JAV pulkkinkas, siūn 
čiamas prezidento, nuvyko į 
Maskvą ir, grįždamas namo, 
užsuko j Vatikaną. Kažkas 
man pašnibždėjo į ausį, kad 
Stalinas norįs pagerinti santy 
kius su Vatikanu. Nubėgau 
pas Tėvą Leiberį ir jo malda 
vau: «Dėl Dievo meilės, neti
kėkite tam sukčiui. Tegul jis 
įrodo faktais, kad tikrai nori 
geresnių santykių su Bažny
čia». Tų tikrai džiuginančių 
faktų nėra nei šiandien.

Sklindant gandrams, kad Pi
jus XII ruošiasi skirti naujus 
kardinolus, užėjau pas Tėvą 

Leiberį ir paprašiau, kad į 
kardinolų tarpą būtų įjungtas 
ir Zagrebo arkivyskupas Ste- 
pinač, sėdįs kaiėiime. Tėvui 
Leiberiui tas pasiūlymas bu
vo staigmena. Bet kai primi
niau, kad Pijus IX pakėlė ar
kivyskupą Ledochovskį į kar
dinolus, nors ir jis sėdėjo ka 
Įėjime, tuokart jis pažadėjo 
tą pasiūlymą perduoti popie
žiui. Vėliau labai nudžiugau 
sužinojęs, kad ark. Stepinač 
tapo kardinolu. Lietuvių pra
šymas turėti savo vyskupą 
JAV hierarchijoje taip pat tu
rėjo gerą atgarsį Vatikane. 
Tas prašymas buvo įteiktas 
taip pat per Tėvą Leiberį.

Gražiausią valandą pralei
dau su Tėvu Leiberiu 1944 
m. per Kalėdas. Tuo metu są 
jungininkai jau buvo Romoje 
ir Pijus XII ruošėsi atlaikyti 
Bernelių mišias visų tautų ats 
ovalia. Per tas mišias po 
vieną kalėdinę giesmę turėjo 

giedoti itabi, vokiečiai, an
glai, prancūzai, amerikiečiai, 
lenkai, vengrai ir pan. Sura
dau kažkur seną radio apara
tą ir pakviečiau Tėvą Leibe 
rį. Giesmės buvo tokios ža
vios ir įspūdingos, kad jos 
sujaudino mane iki ašarų. 
Mačiau, kad ir jis pergyveną 
tą pačią nuotaiką. Jis, žino
ma, pažino geriau už mane 
visokių politinių intrygų ir 
kovų užkulisius, jų šaknis» 
apimtį ir eigą ir geriau su
prato to momento reikšmę. 
Bet ir aš, rodydamas šv. Pe
tro baziliką vokiečių karei
viams, stabtelėdavau pabai
goje prie didžiojo altoriaus 
ir sakydavau vokiečiams kad 
jų imperija tada buvo galin
giausia, kada jų imperatorius, 
apsivilkęs dijakono rūbais’ 
tarnaudavo popiežiui, laikan
čiam šv. Mišias.

(B. D.)
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nesalima nereti?
Tiktai tuose laisvosios demokratijos kraštuose, kur vale 

tybės įstatymai reikalauja, kad visi pilnamečiai piliečiai bal
suotų ir kur nebalsuojančius baudžia, visi ar beveik visi bal 
suoja. O kur rinkimai yra visai laisvi, tai ir savo preziden
tą ir parlamentą renkant daug piliečių nebalsuoja. Dėl tokio 
žmonių apsileidimo neretai nukečia krašto reikalai.

Besirengiant Brazilijos Krašto Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimams nėra jokio pagrindo tikėtis ir norėti, kad 
nors pusė lietuvių susiregistruotų ir bal uotų. Tokioj Š. Ame 
rikoje. kur didžiuojamasi, jog lietuvių esą net iki milijono, 
Tarybos rinkimuose šiemet balsavo tik trupučiuką virš 9000 
Ir tai džiaugėsi laikraščiai, kad balsuotojų skaičius užaugęs.' 
Kitais metais balsuodavę dar mažiau.

Taip bus ir Brazilijoje — S. Paulyje. Yra nerangių re
gistruotis. Yra sunkiai pavaldančių ar visai plunksnos neval
dančių. Kaip jie užpildys išdalintus registracijos lapus? Yrá 
tokių, kurie nebenori nieko bendra turėti su lietuviais ir or
ganizacijomis. Tie irgi atpuls. Balsuos tiktai gyvieji lietuviai, 
ktSrie nuoširdžiai rūpinasi lietuviška gyvybe ir jos reikalais. 
Tokių nuošimtis nėra didelis.

Visa tai atsimenant ar nereiktų daryti du dalyku: Vie
nas, tai paskelbti, jog į Bendruomenę įsirašyti ir balsuoti 
bus galima pačią rinkimų dieną, atėjus į balsavimo vietą. 
Kad ten bus sekretorius kurs norinčius užregistruos. Ir tuo 
vienu atėjimu galės ir pabalsuoti ir įsiregistruoti.

Antra: Ar verta sudaryti Tarybos kandidatų vieną ar du 
sąrašus? Ar negeriau būtų palikti laisvę kiekvienam lietuvių 

apgyventam rajonui, arba «bairrui», išsirinkti vieną 
afclŠii atstovu iš savo čia pat pažįstamų žmonių, kurie galės 
geniausiai atstovauti tos apylinkės reikalus Taryboje? Svar
bu tik, kad išrinktieji asmenys sutiktų dalyvauti Tarybos po 
sėdžiuose kartą ar du per metus. Ar taip renkant Tarybos 
narius neatsirastų daugiau žmonių, suinteresuotų balsavi
mais? Suinteresuotų, kad jų apylinkė būtų garbingai atsto
vaujama Taryboje ir galėtų turėti svarbios įtakos į svarsto
mus lidtuviškus reikalus? Atrodo verta apie tai pagalvoti.

Menas
Pagyvenusi Amerikoje apie 

4 mėnesius, Stalino duktė 
Svetlana vėl pasirodė žurna
listams ir atsakė į oaugybę 
klausimų. To ilgo pokalbio 
branduolys buvo laisvė.

Svetlana kalbėjo; «Ameri
kos gyvenimo principai yra 
visiškai skirtingi negu Rusi
joje. Aš manau, kad pagnndi 
niai dėsniai, kaip ekonomijos, 
kalbos ir politinių pažiūrų 
laisvė, yra tikrai dideli prin
cipai ir kad jie veda žmones 
pažangos keliu. Aš tikiu, kad 
yra geriau turėti daugiau ga
limybės pareikšti savo prie
šingą nuomonę, negu jokios 
galimybės Kur nėra tos gali, 
mybės, ten viešpatauja mir
ties tyla».

Mirties tyla
Aj »• tą mirties tylą liudija

Tylėti
taip pat ir kitas žymus rusas, 
garsusis rašytojas Jlya Ehren 
burg, neseniai miręs Maskvo
je. Stalino laikais jis pergy
veno žiauriuosius inteligemų 
ir-karininkų «valymus» ir pats 
tik per plauką buvo aplenk
tas. Per tuos «valymus», tarp 
kitko, žuvo 3 lietuvių kilmės 
generelai.- Puma, Uborevičius 
ir Alksnis. Po Stalino mirties 
Jlya Ehrenburg gyvenęs pa
gal seną bailių principą: «Gy
vas bailys yra geresneje pa
dėtyje negu miręs didvyris». 
«Aš gyvenau», sako jis, «su
kandęs dantis ir išmokau pa
tį sunkiausią meną, būtent 
tylėti».

Svetlana to «meno, nepripa 
žino ir todėl turėjo bėgti iš 
Rusijos-, Komunistai, žinoma, 
ją šmeižia sakydami, kad jai 
pakvipo milijonai, prabanga
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ir garbė. BeJ kas jau skaitė 
bent pirmuosius jos leidžia
mos knygos skyrius, tas su- 
sidarė kitą nuomonę. Štai ki1' 
lėtas jos paminėtų faktų.

Nusižudė, nužudė ■■
Kai Svetlana buvo 6 metų 

amžiaus, nesugyvendama su 
Stalinu, nusižudė jos motina. 
Vėliau bandė nusižudyti jos 
brolis Povilas, o kitas brolis 
tapo girtuokliu. Po motinos 
mirties pradėjo dingti Svetla
nos dėdės ir tetos. Ji pati ap 
rašo juos gana išsamiai ir 
kaip jie vienas po kito atsi
dūrė kalėjime, iš kurio nebe
grįžo. Juos įskųsdavo slapto
sios polici es vadas Lavrenti 
Beria, o Stalinas leisdavo 
juos likviduoti. Net pats Sta
lino uošvis nedrįso jų užkarti 
ir mirė iš susikrimtimo. Gai 
Svetlana nežinojo apie Ukrai
nos ūkio nkų skerdines, apie 
inteligentų ir kariuomenės va 
lymus ir apie Sibiro tremti
nius. Bet ji pastebėjo, kokią 
šėtonišką įtaką į jos tėvą tu
rėjo Beria, nepralenkiamas te 
toro meisteris ir artimas Sta
lino bendradarbis.

Nepasidziaugė
«Mano tėvas», sakė Svetla

na žurnalistams, «buvo įveltas 
į didelius sąjūdžius ir į dide
les politines kovas, kurios 
jam suteikė didelę galia. Gal 
būt toji pikta galia nugalėjo 
mūsų šeimoje eėrį. Bet aš ti
kiu, kad tėvas, nurungęs ki
tus. nebuvo laimingas. Ypač 
paskutiniaisiais gyv nimo me 
tais jis nesidžiaugė savo ga
lia, savo pozicija ir savo gar
be. Priešingai, jis atrodė visų 
savo sukurtų dalykų auka. 
Palengva jis pradėjo žlugdyti 
save. Paskutinėmis gyvenimo 
dienomis jis buvo visiškai 
vienišas, nelaimingas, visais 
nusivylęs, nepasitikįs, jtarin- 
gas ir sergąs persekiojimo 
manija».

Tie keli sakiniai atpasako
ja vaizdžiai ir Stalino, ir jo 
dukters nuotaiką. Taip pat ir 
Rusijos. O kas norės tokioje 
atmosferoje gyventi?

Kokie pasikeitimai?
Po Stalino mirties, žinoma, 

daug kas pasikeitė. Dar dau
giau pa įkeitė, kai Kruščio- 
cas ir draugai sušaudė Berią, 
pasmerkė Staliną Ir išmetė 
jo kaulus iš Lenino mauzolie. 
jaus. Tač au Rusijoje pasili
ko toji pati Stalino konstitu
cija, tie patys principai, toji 
pati sistema ir toji pati ideo
logija, kuri paneigia kitaip 
galvojančio laisvę Už ką sė
dėjo ir sėdi apie 20 Rusijos 
rašytojų kalėjime, jeigu ne už 
laisvę? Kodėl pabėgo iš Ry
tų Vokietijos apie I.5C0.000 
vokieč ų, jeigu ne siekdami 
ekonominės, politinės, kultū
rinės ir tąžinės laisvės? Svet 
lana nėra pirmoji ir paskuti
nioji pabėgėlė. Norėdama pa
sireikšti tuo, kas iš tiesų yra, 
ji negalėjo kitaip pasielgti.

Laisve, laisvei
Teologai sako, kad žmogus

Kur dincĮp laisvieji 
Brazilijos lietuviai?

Lapkričio 1 dieną dienraš
tis «O Estado de S. Paulo» vi 
są 21 puslapį paskyrė mani
festui prieš kimunizmą. Mani 
festą organizavo ir paruošė 
«Sociedade Brasileira de De
fesa da Tradição, Familia e 
Propriedade ao Pais», kurią 
sudaro daugiausiai katalikiš
koji Brazilijos studentija.

Manifestas labai gerai pa- 
rašy as, Tarp kitko išskaičia
vo keliolika tautų, kurioms 
komunizmas išplėšė laisvę, 
jų tarpe paminėta ir Lietuva. 
Už tai turime būti jiems dė
kingi,

Manifestą pasirašyti organi
zatoriai pakvietė visų paverg 
tųjų kraštų, laisvoje Brazilijo 
je pilna laisve besinaudojan
čių tautybių atstovus. Para
šuose skaitome; «Bu'garos, 
Chineses, Croatas, Eslovacos, 
Estonianos, Húngaros, Letos, 
Macedonios, Poloneses, Rome 
nos, Servios, Ucranianos, ir 
prie kiekvienos tautybės pa
rašyta: «Livres no Brasil». Ar 
patikėsite, jog tame sąraše 
nėra *LITUANOų LIVRES NO 
BRASIL?» O tikrai žinoma, 
kad ir lietuviai buvo prašomi 
pasirašyti taip, kaip ir visos 
kitos tautybės. Lietuvius pa
sitarime atstovavęs ar atsto
vavę asmenys NESUTIKO 
TAIP pasirašyti Kaip kiti. Pa

yra panašus į Dievą savo 
protu Ir laisva valia. «Su ver 
kime žmogų savo panašumu» 
sakė Dievas tvėrimo pabai
goje. Laisvė tad nėra kokia 
nors šalutinė ar nereikšmin
ga žmogaus prigimt es ypaty
bė, bet esmiuis jos elementas. 
Ko siekė patys komunistai, 
maištaudami prieš carą, jei 
ne laisvės? Ko siekė mūsų 
savanoriai, kareiviai ir šau
liai, kovodami prieš komu
nistus, jei ne laisvės ir nepri 
klausomybės? Pakeisti caro 
priespaudą komunistų smurtu 
nėra moralinė pažanga ir ne
reikia stebėtis, kad ir prieš 
dabartinius Kremliaus valdo
vus pradeda maištauti rusų 
inteligentai. «Kai komunistai 
pastebi», sakė Svetlana, «k;>d 
50 metų propagandea darbas 
buvo veltui ir žmonės susida
ro savo nuomonę, tuokart 
jie pyksta. Jie neleido man, 
gimusiai ir augusiai Rusijoje 
bei studijavusiai Marksizmą, 
susidaryti savo nuomonės, Aš 
esu absoliučiai tikra, kad, pa
bėgdama į Ameriką, pasirin
kau tikrai gerą kelią. Niekuo 
met savo gyvenime nebuvau 
taip tikra, kaip dabar, kad 
pasielgiau teisingai». Susipaži 
nęs su Svetlanos knyga, kiek 
vienas jai iš širdies pritars 
ir padėkos Apvaizdai, kad ne 
reikia įgyventi už geležinės 
uždangos, kur ir dabar aukš
tai vertinamas menas tylėti. 
To menb išmoko net iškalbin
gasis Kruščiovas.

Petras Pakalnis
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sakė, jog pasirašysiančios dvi 
organizacijos, Jas ir matome 
dienraštyje pasirašiusias: Kas 
jos? Pirmoje vietoje «Aliança 
Lituana Brasileira de S. Paulo», 
antroje «Comunidade Católica 
São José dos Lituanos em 
São Paulo».

Tai pamačius kyla keletas 
klausimų. Kodėl lietuvių ats
tovai nedrįso pasirašyti, kaip 
visos kitos tautybės «Litua
nos Livres no Brasil»? Ar lie 
tuviai Brazilijoje ne laisvi? 
Ar tik «Aliança» ir «Comunida 
de» tėra laisvos? Ar tik Alian 
ça ir Comunidade Católica 
tėra prieškomunistinės orga
nizacijos, o kiti visos Brazili
jos lietusiai yra komunistų pa 
kalikai? Kodėl tuo parašu iš
skirti Rio de Janeiro, Porto 
Alegre ir kitų vietovių lietu
viai? Ar «Aliança vadovybei 
nėra žinoma, kad S. Paulyje 
yra gana daug lietuvių, ku
rie jokiu būdu nesutiktų, kad 
Aliança pasirašinėtų jų var
du? Ir kad tie lietuviai nėra 
komunistai, nei komunistų 
garbintoj, i?

Toliau, pabrėžiant «Comuni
dade CATÓLICA S. José dos 
Lituanos em b. Paulo», ar ne 
ignoruojami ir neišskiriami 
kitų miestų katalikai lietu
viai? Ar nepamiršta, jog yra 
gerų lietuvių ir evangelikų, 
ir liuteronų, ir kitokių? Ar 
nepamiršta, jog yra lietuvių 
nepriklausančių jokiai religi
nei bendruomene,? O paga
liau, ar visi lietuviai katali
kai priklauso tai «tomunida- 
de Católica S. ošė»? Ar nė
ra lietuvių katalikų priklau
sančių kitoms parapijoms, ir 
tai ne mažai? Kai visos kitos 
tautybės aiškiai pasirašė vi
soje Brazilijoje gyvenančių 
savo brolių vardu, o ne ku
rios nors organizacijos, kodėl 
mūsų taip nepadaryta? O juk 
buvo labai prašoma taip pa
daryti. Telefonu buvo net pa
žadėta taip pasirašyti? Kodėl 
pažadėjimas netesėtas? Ar ši
toks keleto lietuvių, ar net 
dviejų organizacijų elgesys 
prisideda prie lietuvių vieny
bės Brazilijoje? Ko siekta lo
kiais parašais laimėti?
imwum 
iimwTMÜ

Principinė ateizmo priešy
bė reiškia nepaliaujamą kovą 
Ir kadangi čia kovojama dėl 
paties Absoliuto, tai' yra ne
lygstama koya. Kovoj dėl Die 
vo neįmanoma likti neutraliu, 
Ateizmas yra principiškai ne
sutaikomas? lačiau dėl to ne 
tenka nesutaikomais priešais 
tapti tikintiesiems ir netikin
tiesiems. Žmonių broliškumo 
nepaneigia nei skirtingas ti
kėjimas, nei pats netikėjimas. 
Priešais žmones padaro ne 
minties kovas, o tik šios ko
vos iškreipimas priemonėmis, 
nesutaikomomis su kovos už 
tiesą prigimtimi?

J. Girnius
(iš «Žmogus be Dievo»)
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vo nuopelnas. Šiaip jau, tegu 
amerikiečiai aukoja. Jie la
biau pratę ubagus) remti. 
Toks jau amerikoniškas, kvai 
las būdas. Mes gi turim fišlai 
kyti europietišką stilių. Taigi 
reikia būti antruoju Pilėnų 
Margeriu, anot Aliūno:

Kadaise Margeris aukštuos 
Pilėnuos kovės,

Mušė kryžiuotį piktų iš 
(peties.

Aš pinigų prikišęs į metrą- 
(są lovos 

Žadu juos ginti ligi pat 
(mirties.

Netiesa, ne, kad mūs senos

va ■ r i
KARTAGINA pasiuntė į Ro 

raą pasiuntinius prašyti tai
kos. Jų vadu buvo išrinktas 
Regulas, belaisvis romėnas, 
•kuris išeidamas turėjo pri
siekti, kad grįš nelaisvėn, 
nors derybos ir nepasisektų. 
Gali įsivaizduoti, ką jis jautė, 
pamatęs sąvo mylimą Romą. 
Ir galėtų likti ųamie, Jei tik 
kovojantieji susitaikintų.

O žinai, ką jis darė?
f Jis, uoliausiai visus įtikinė
jo nesitaikinti ir toliau kariau 
ti. O kai senatas patarė jam 
likti tėvynėje, nes prievarta 
išgautoji priesaika nesaistan
ti, jie atsakė: «Už Kokią kai-* 
ną norite, kad likčiau be gar 
bės? Gerai žinau, k»d sugrį
žus manęs laukia \ baisi mir
tis. Bet kaip visa tai menka, 
palyginus su negarbingo dar
bo gėda! Geriau būti karta- 
giečiu belaisviu, negu suterš
ti romėnišką savo būdą. Aš 
prisiekiau grįžti ir savo pa- ; 
reigą atliksiu Visa Aitą pali
kite dievams!» Jis grįžo į Kar 
teginą ir po baisiausių kan- 
kinimų buvo nužudytas.

Tai buvo romėniškas būdas*
O koks turi būti krikščio-. 

niškas būdas? Ir lietuviškas?
Juk negalima reikalauti, kad 

visi žmonės būtų turtingi ar- - 
ba mokyti. Negalima taip pat 
norėti, kad visi būtų, garsūs. 
Bet vieno galima iš visų rei
kalauti; KAD BŪTŲ TVIRTO 
BŪDO.
, Tolimas šalis pasiekti ne
daugeliui pasiseka. Bet pa
siekti sielos karaliją, tą tur
tingiausią šalį, yra toks šven
tas, toks kilnus uždav.nys jog 
jis laukia kiekvieno žmogaus > 
— be išimties. Kiekvieno žmo 
gaus! O kaip daugelis to ne
paikai o! Bet tu, vyruti, pada
rysi! Ar netiesa? Padarysi!

Ne loterijos bilietas «t uų
Būdas nėra loterijos bilie

tas, kuriuo galėtum išlošti ir 
be savo pastangų. Būdas nė
ra nė garbingas sentėvių var 
das, gaunamas gemant, visai 
mums neprisidėjus. Būdas yra 
auklėji oi osi pasėka, pasėka 
sunkių grumtynių ir sielos ko 
vų. Š itas kovas turi kiekvie
nas kovoti pats vienas. .

Kiek visa tai turi vertės, 
dabar galbūt dar negali, kaip 
reikia suprasti. Bet kai nukris 
nuo tavo sielon uždangos, 
prieš kurias tiek kovojai, ir

dvasia pakils j jai prideran
čią aukštumą, tada sušuksi iš 
džiaugsmo, kaip kadaise Hayd 
nas, girdėdamas savo «Sukū
rimą».* «Mano Dieve, argi aš 
tai būčiau sukūręs?»

Žmogaus verte
Anot šv. Augustino, «žmo

gaus vertę parodo jo valia». 
Ir dabar vis labiau imama su 
prasti, kad šiandieninė moky
kla yra vienašališka, kad ji 
lavina tik protą, o beveik vi
siškai užmiršta auklėti valią. 
Čia ir yra to liūdno lakto 
priežastis, kad net ir suaugu
sių tarpe daugiu yra mokytų 
galvų, negu tvirtų asmenybių, 
O vis dėlto valstybės apsau
ga yra ne mokslas, bet mora
lė, ne turtai, bet garbė, ne 
bailumas, bet charakteris.
J valios stoka šiandien lyg 
koks baisus maras žudo žmo
niją. Becharakterystė laiko
ma išmintingesnių daiktu, ne 
gu tvirtos pažiūros, principų 
neigimas vadinamas realia po 
litika. Šiandie nepaprastas jau 
trumas laikomas savęs prie
žiūra; sunkaus darbo nemėgi
mas pateisimas jo negalimu
mu, nes dauguma dabar žiūri 
tik patogumų ir linksmybių. 
Todėl jaunuoliui, kurs tebetu
ri dar nesugadintą sielą rei
kia stengtis ištobulinti savo 
charakterį.

Per akis
Lengvamanių visur knibždė 

te knibžda. Kaip atrodo tokie 
lengvamaniai, be charakterio 
jaunuoliai? Jie nesidomi jokio 
mis dvasios problemomis. Vie 
nintėlis jų rūpestis yra, kaip 
prigau i mokytoją, kaip iš
rūkti iš mokyklos ir kitokį 
niekai. Ir tokių Ubai daug.

O kaip maža yra tvirto bū
do jaunuolių! Svarbu supras
ti kad mažumą vis dėlto su
daro patys išmintingieji. Anie 
atrodo linksmesni, nerūpestin 
gi — šitie, priešingai, — sun
kiai grumiasi būdo lavinimo 
kelyje. Ir visgi noriu tau įkal 
bėti prisidėt^ prie šių pasta
rųjų, nes tik jų vienų gyve
nimas yra vertas tikrojo gy
venimo vardo. «Valia padaro 
žmogų ir kilnų ir nedorėlį» 
«■ sako Sjlerjs. O vengrų fi
losofas baronas Von Eotvos 
prideda: «Žmogaus vertė pa
reina ne nuo proto pajėgu
mo, bet nuo valios. Ir kam 
tos trūksta, tą didelės dvasios

Kovės Dvasia
AŠ MISLI T’, kad jaunas 

žmogus, turi būti pilnas ko- 
vos|dvasios, taip sakant t kras 
peštukas. Ir tą mano mislį 
puikiausiai patvirtino Š Ame
rikos liet, dienraščio 'Drau
go» rašytojas, kažkoks FJ; , 
skyriuje «Spygliai ir Dygliai». 
Štai kokia sveika jo išmintis 
ir praktiški patarimai, ypač 
jaunimui:

«Nemaža kalbama apie ko
vos dvasią ir ryžtą. Ką čia

Tokia pas mus politika, 
Kad vis jieškom kramtyt ką. 
Mes gražiai kramtom asmenis 
Ir traukiam juos per ašmenis.

Žodžiu, ne kokio ten atlai
dumo reikia, bet kovos dva
sios, kad, jei žmogus ko ar 
ir nepasakė, jau reikia jį kal
tinti, nes juk visiems aišku, 
kad puolant lengviau laimėti. 
NaJ o jei kas iš viso nenori 
kariauti, taip sa.ant, yra be 
kovos dvasios, tam tą kovos

Visur buvojau, visur kovojau.
Visokiuos mūšiuos buvau parkritęs, 
Kai prisikėlęs vėl ūliavojau, 
Bučiavo ponios ir jų dukrytės.

Mirties pavojuj sau roviau plaukus, 
Glaudžiau paukštelį audroj sulytą, 
O vėl pasauliui taikos sulaukus, 
Nešiaus į barą bažnyčios ply ą.

Bet tai visuomeninė kova, 
Joje galima pavargti ir nus
toti kovoti, juo labiau, kad 
kartais ir priešai atleidžia sa 
vo frontus. Bet yra vienas 
postas, kur vis tebereikia ko
vos dvasios. Tai atsilaikyti 
prieš aukų rinkėjus. ^Amžinai 
visi prašo, reiškia, kėsinasi į 
savo turtą. Nesvarbu, kad ka 
da nors ir tau pačiam pagal
bos reikėjo ir po visokias 

dovanos tik silpnina, ir turbūt 
nėra niekingesnio žemėt pa
daro, kaip geniali dvasia, bet 
— be charakterio».

Ka tu man duosi?
Pavasarį eina ūkininkas per 

suartą lauką, žiūri į gražiai 
suverstas vagas, lyg norėda
mas klausti: «Dirva, ką man 
duosi šiais metais?» O dirva 
atsako: «Pirma pasakyk, ką 
TU man duosi!»

Lygiai ir jaunuolis stovi 
prieš slaptingus gyvenimo 
vartus ir klausia: «Gyveni
me, ką tu man duosi? Kas 
laukia?» 

ir sakyti, kaip tie dalykai rei
kalingi. Žmogus visada pil
nas kovos dvasios ne pries 
kokį ten bolševiką, iš kurio 
sunku ko gero ir tikėtis, bet 
prieš savo artimą, su kuriuo, 
taip sakant, susitinki net ligi 
užlipimo ant nuospaudų. Tai
gi, sakė kas, ar nesakė, mi
nėjo ar neminėjo, bet reikia 
būti pasirengus kovai. Apie 
tai B. Pavabalys sako: 

dvasią reikia kokiu nors bū
du įkvėpti. O galimumų yra 
visokiausių. Sakyk, rašyk, ar 
kad jis perdaug dirba ir bai
gia visą kolo iją nūn kojų 
nuvaryti, arba kad per mažai 
dirba. Apie tokius kautynin* 
kus A. Gustaitis šitaip .dekla
muoja: 

šalpas vis pasisukėdavai ir 
ant amerik'ečių šalpos arkliu 
ko į šį kraš ą atjojai per vi
sus vandenynus. Šiandien vis
kas jau pasikeitė. Paplatėjo 
juosmuo ir susiaurėjo polė
kiai. Viskas ten kadaise bu
vo labai seniai, kad atrodo, 
jog tai ir neteisybė. Na, o jei 
gu čia kokį gerą daroelj su
radai, biznelį suprojektavai, 
diplomėlį įs gijai, tai jau ta-

O gyvenimas, lyg anoji dir 
va, atsako: «Tai pareis nuo 
to, ką TU man duosi! Kiek 
dirbsi tiek turėsi, ką pasėsi, 
tą ir pjausi».

Eilė rašinėlių šitame sky
riuje supažindins tave su au
klėjimosi priemonėmis. Be1 
gerai atkreipk dėmės}.* straip ’ 
neliai tik nurodys tau prie
šus, kurie tavęs laukia, nuro
dys pavojus ir ginklus drą
siai kovai, bet jie tavo vietoj 
nekevos. Savo sielos auklėji
mo darbą turėsi atlikti pate, 
jei nesėsi tapti tvirto būdo 
vyru.

Prof. Tihamer Toth

(tėvynės 
Dvasia tvirtoji gęsta milžinų 
Net ir Pilėnų niekas taip

(negynė, 
Kaip aš savo pinigus ginu*

Na, o tavo pits rezidenci
ja, tai ne kokia ten pilis iš 
netašytų rąstų. Rezidepciją 
verta kovos, dėl jos verta, pa 
dėti galvelę, reikia tvirtos 
dvasios, kad atsilaikytum 
prieš visus rinkėjus ir pasike 
sintojus, nes juk reikia, kad 
išsipildytų kažkada»A. Gustai
čio tarti žodžiai:

Ir noris šaukti visam pa
sauly,

Jūs paskaitykit «Ura pro
(nobis», 

Mano namaiįmieM kaip saulė 
Šiandieną tapo graboriaus».

Vytauto Zygis Vilnim 

SIMAS SUŽIEDĖLIS - ;

Nors ir su stipria kryžiuo
čių parama, Vytautas nepaė
mė Vilniaus 1390 metais. Ne
paėmė jo nė 1391 metais. Ta
da dar didesnė kryžiuočių ka 
riuomenė — apie 70 tūkstan
čių vyrų — buvo atėjusi iki 
Trakų, bet rado tik jų pele
nus. Trakų miestelį buvo pa
degęs pats Skirgaila. Jis Vil
niaus ir Trakų apylinkėse bu 
vo sunaikinęs visą maistą ir 
pašarą. Kryžiuočiai, neturė
dami nei patys ko valgyti, 
nei arklių kuo pašerti, turėjo 
grįžti namo. Vytautas tu’o lai
ku buvo užėmęs Vilkmergės 
pilį ir artimas jos apylinkes, 
bet ir jis turėjo drauge pasi
traukti.

TIRPSTA VYTAUTO ŠEIMA

Šiuo metu vis labiau retė
jo Vytauto šeimos būrelis. Ne 
seniai prie Vilniaus mūrų ne
tekęs savo brolio, kiek vė
liau turėjo išsiskirti su savo 
dukrele Sofija. Vytauto bičiu
lis Algimantas ją išlydėjo į 
Maskvą, kur ji susituokė su 
didžiojo rusų kunigaikšč.o sū
numi Vosylium. Kaip ir jos 
tėvas, ji buvo labai Jenergin- 
ga ir sumani. Tapusi didžiąja 
Maskvos kunigaikštiene, ji 
dažnai padėdavo Vytautui, tai 
kindama jį su rusų kunigaikš 
čiais.

Vytautui liko tik brolis Žy
gimantas ir sesuo Rin gaila , 
kurie buvo vokiečių įkaitais. 
Jis pats su žmona Ona apsi
gyveno prie pat Kauno vie-

pabaiga 3 pusi.)
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1967 m. lapkričio 10 d MUSU LIETUVA S

AVIJC
O Conselho Paroquial de Vila Zelina fará Realizar Grande 

Quermesse 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 brincadeiras
Botões de Rosa — Correio sem selo — Ginkana — Corrida 

do Barbante — Valsa do Amor Desconhecido'
A Comissão Organizadora e Composta das Seguintes Pessoas 
RENATO MENDO - LBERTO MAGILA — VYTAUTAS TU 
MAS — JUOZAS KRUMZLYS — PEDRO ŠIMONIS — VLA
DAS BUTRIMAVIČIUS - MILDA ČERNIAUSKAS — HELENA 
TEIXEIRA — IZABEL SELIOKAS - ANGELICA TRUBIENÊ 

JONAS BAGDŽIUS - SZBIGINEW OSTROWSKI

COMISSÃO AUXILIADORA DAS SEGUINTES SENHORAS 
ANA GUIGA — ANA VERA TATARÚNAS - 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 — ROBERTO BĄCHA - EDUARDO ALABURDA — 
GIULIO TANI — JOÃO VICENTINI - ANTONIO TANI — 
EDUARDO MILČIUKAS — ARBERTO MAGILA - STASYS 
JAKAITIS - METROFAN BEREZUSKi — JONAS PIKUNAS 
ARMANDO ARCHINA — FRANCISCO WAGNER — LUIZ 
HERRERA - NORBERTO STASIULIONIS - JONAS BAG
DŽIUS — PEDRO SLVIONIS — PEDRO MATUSON1S — RE
NATO MENDO - ANTONIO NAVICKAS - JUOZAS KRUMz 
LYS — VYTAUTAS TUMAS — MEČYS PALECKIS - LION
GINAS BALTRŪNAS. A COMISSÃO

(pabaiga iš 4 pusi.) 

noje kryžiuočių pilyje, čia 
jis priglausdavo pabėgusius 
nuo Skirgailos aukštaičius ir 
savo talkininkus žemaičius. 
Iš jų susidarydavo nemaži ka 
rių būriai, kurie grobstydavo 
Skirgailos valdomas žemes. 
Iš tikro, Vytautui ėmė dabar 
sektis daug geriau, negu žy
giuojant drauge su kryžiuo
čiais. Jis neplėšė, nenaikino 
krašto, neskriaudė žmonių, o 
tiktai stengėsi paimti miestus 
ir pilis; jos dažnai pačios 
jam pasiduodavo, kaip saky
sime Gardinas ir Merkinė.

Gardino pilį sąugojo Skir
gailos kariai, lietuviai, gudai 
ir lenkai. Lietuviai ir gudai, 
pamatę atvykstant Vytautą ati 
darė pilies vaitus ir įsileido 
jį j pilį. Lenkái griebėsi gin
klo, bet tučtuojau buvo par
blokšti žemėn ir nuginkluoti. 
Penkiolika jų buvo užmušta, 
o kiti paimti į nelaisvę. Pana 
šiai pasidavė Vytautui ir ki
tos Aukštaičių pilys. Tada Vy 
tautas savo rankose turėjo 
ne tik Žemaičių kraštą, bet 
ir visą panemunę nuo Kauno 
iki Gardino. Be to, vieną kar 
tą jis nuėjo iki Lydos, pasie
kė net Naugarduką, o kitu 
atveju nuvyko į Švenčionis, 
taip pat aplankė ir kitas Vil
niaus apylinkes.

(Bus daugiau)

sveikas ir stiprus. Jis jis toks 
negali būti, tai geriau tegu 
mažas miršta.

Šitaip grūdinami jie išauga 
sveiki, retai persišaldo, neser 
ga plaučių ligomis ir susilau
kia ilgos senatvės.

Lietuvoje čigonai būdavo 
daugiausia klajokliai. Žiemą 
jie kaimuose glaudžiasi prie 
ūkininkų.

Gyvena jie šeimomis, ku
rios susijungusios sudaro ta
borą — čigonų stovyklą. Ta
boras turi savo vyresnįjį, ku
rio visi klauso. Jis yra viso 
taboro vadas ir teisėjas.

Šeimą dažnai išlaiko mote
ris, dėl to ji tabore turi dide
lės įtakos. Lietuvoje kai ku
rių taborų vadai būdavo mo
terys,

Šefas bara sekretorę:
— Darbo metu rašote mei

lės laiškus, galiu atleisti, ta
čiau kam duodate man pasi
rašyti?

^ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

MŪSŲ ČIGONĖLIAI!

Čigonai savo vaikus iš ma
žens stengiasi užgrūdinti. Pv., 
tik gimęs vaikas apipilamas 
šaltu vandeniu. Kelių mėne- 
kūdikį čigonė išneša ir gerai 
nubrausią sniegu. Čigonas, jų 
pačių įsitikinimu turi būti

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
ii^OBU

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministerial Dr. Frikui įVejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** J C IF II J A
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Bi- 
tnania, 67, Mooka — Tel : 

'92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

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

Iždininkas p, J URGE GARš 
KA Rua Oratorio, 3993, 
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 kasdl» 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

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

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbi 
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 sekmadienį 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

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

F rečią:
Agua Rasa 8,15 valą
Moinho Velho 11 valą
Lapa 16 vai.,

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

RIO DE JANEIRO

^Lietuvių radio valandėle 
<A voz da Lituania» yra tran» 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE Vii 

NINTELI PIETŲ AMER|KO5 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

SIFMACJ CAKRIEKffl
Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas
Kurio puikų veik, m 8 į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, |j
sitikinkite ir visados naudokite! M 1 B'-ta

Rua<. Dino Bueno, 785 a 835 
Telefones: jõl-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO
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tuviai tėvai uždarė lietuvišką 
mokyklėlę Vila Anastazijoje. 
Tai mes pranešame tėvams 
kad ateityje nebūtų kaltinimų 
mokytojams. Paaukojusiems 
savo poilsio valandas ir ener 
giją, kad lietuviukai išmoktų 
savo kalbos.

■j*

Comercio e Industrie de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelbe Barrada», 104, V. Zelina 
Vendas per ataeado e a varejo;

tėvams jėzuitams. Už iš
laikymą ir priežiūrą bū
tų atlyginama.

Prelatui sergant, parapijos 
reikalus tvarko kun. Dr. An
tanas Milius.
II——Hl 
ilM—Ü

Mieloji dainininkė plė. Mo
nika Jonavičiūtė penktadieni 
{lapkričio 10) išskrido S. Ąme 
rikon prie savo nuolatinio dar 
bo Naujorke. Geros kloties I 
n—n ÜJ—HÜ

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, J204. ir pas 
Andrių Stankūną. Vila Pru
dente pas p. M. Tamaliūną, 
rua Agostinho Latari, 346, ir 
pas visus Brolijos narius Ze- 
linoje.

Bus geros muzikos ir šo
kiai.

Tai paskutinis Vyrų Broli
jos piknikas šiais mecais.

Pasinaudokite proga.

Maldos Apaštalavimo 
kursai tęsiami šį sekma
dienį Mookoje. Praside
da lygiai 15,30 valanda. 
Gali dalyvauti visi, kurie 
domisi gilesniu ir tobu
lesniu religiniu gyveni
mu, beireligijosįtaką kas 
dieniniams užsiėmimams, 
n—ii 
ii—ū—ii

Lietuvos kariuomenės 
paminėjimą rengia buvu
sieji savanoriai kūrėjai. 
Programą išpildys «Auš 
ros choro vyrai, paruoš
ti muziko p. Liudo Ra- 
licko.

Už Lietuvos laisvę’kri 
tusieji mūsų broliai ir 
sės yra nusipelnę amži
nos mūsų padėkos. Minė
jimas prasidės 15 valan
dą ir baigsis šv. Mišių 
auka už kritusius sava
norius, partizanus, kūrė
jus ir Šaulius. Kviečia
mi da yvauti ko gausiau.

Lapkričio 13 d. 19,30 vai. 
Zelinos bažnyčioje bus šv. Mi 
Š.o’8 už a.a. Juozo Černiaus
ko vėlę. Giminės ir pažįsta, 
mi kviečiami dalyvauti. z 
n«—n lí——IÜ

V, anastac o.

Pernai ir šių metų pra 
džioje čia gražiai veikė 
lietuvių kalbos ir tauti
niu šokių mokyklėlė. Tu 
rėjo porą dešimčių vai
kučių. Pasišventę moky
kloje darbavosi p. St. Ko 
biliūnas su dukra ir p- 
A. Petraitis,

Nossa cidade vai ter mais 
um ponto de referência.

T. J. -Bružikas lapkričio 6 
aplankė prel K. Miliausko 
Campinas ligoninę ir nuvežė 
pinigų apmokė;! išlaidas. Ta 
proga sužinojo, kad ligonis 
yra ramus, nepavojingas. Jei 
atsirastų Fetuvių šeima, kuri 
norėtų priimti jį prižiūrėti, 
išeitų žymiai pigiau, negu lai 
kyti ligoninėje. Kas norėtu
mėte priimti, malonėkit pra
nešti Zelinos klebonijai, ar

Gerai išmokyti vaikai 
ne vieną kartą džiugino 
vyresniuosius vaidinimai8 
dainomis bei taut, šo
kiais. Bet visa tai pasi
baigė. Kodėl?

Į vieną mokykloje pa
rengimą ateinančių tėvų 
paprašė užsimokėti už 
vaišes. Dėl to įsižeidė
kažkas iš vaikų tėvų. Gir 
di, mes leidžiame vaikus į mo 
kyklą ir mums dar reikia mo

V. sabe o que ėste luminoso 
significa para todos nós?

Quer dizer que nossa cidade vai 
ter um nôvo Serviço Autorizado 
Volkswagen. Estamos orgulhosos. 
Pois é sob êsse emblema que 
nossa firma vai cuidar de 
seu VW com muito carinho.

O mesmo carinho que 
v. dedica a êle.

Porque um Serviço Autorizado 
Volkswagen só tem mecânicos

treinados na Fábrica
Só instala peças originais, 

garantidas por 6 mėsės 
ou 10.000 km.

Utiliza somente máquinas e 
ferramentas exigidas pelos padrões 
técnicos da Volkswagen.

E naturalmente, segue com 
rigor absoluto todos os itens 
mencionados no Livrete de 
Serviços Técnicos, prestando, 
assim, a todos que têm um

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.

veículo VW, a mais perfeita 
assistência técnica.

E quem não tem um 
Volkswagen?

Nós vendemos tôda a linha 
de veículos VW.
É só nos visitar.

Viu quanta coisa importante 
envolve a simples colocação 

de um luminoso 
como ėste nosso, com 
as iniciais VW?

kéti?» Ir pradėjo kurstyti tė
vus, kad vaikų nebeleistų. Ir 
nebeleidžia!! Ir taip patys lie-

Rua Ibitirama, 1269, Fone 63-2387.
Uma realização das organizações

Dėmesio!!
Dr. Jono Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklos 

globėjai V. Aaastacio 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 galima gauti pas visus 
golbėjų būrelio narius.

Rengėjai

, ÈSTANISLAU M E L I Ú N A S
Turime įvairių prekybininkų, pramonininkų, bet vis kurioje nors vienoje preky

bos ar pramonės šakoje. Bet štai pasirodo, jog ponas
STANISLOVAS MELIONAS

verčiasi net trijose didesnėse prekybos irlpramonės šakose. Iki šiol turėjo Embalagens Es- 
tamel Ltda, Estamel Credito e Financiamento, Estamel Construção.

Dabar, rua Ibitirama, 1269, atidarė vieną iš S. Paulyje didžiausių VOLKSWAGENO 
pardavimo, aptarnavimo ir pataisymo įmonę.

Nors dar eina statyba kaikuriems skyriams reikalingų pastatų, bet auto pardavi
mo aptarnavimo ir taisymo skyriai jau veikia. Juose darbuojas* 25 mekanikai.

P. St. Meilūnui uoliai talkininkauja sūnus irgi Stanis’ovas, kurį laiką mokslus 
ėjęs Š'. Amerikoje, State Michigan universitete,

Lietuvis eina pirkti pas lietuvį. P. Meilūnas yra pasirengęs greit, maloniai ir są
žiningai aptarnauti visus savo klientus, o ypač tautiečius lietuvius.'

Jei tik jums (automobilio reik —
pas Meilūną pirkti eiki
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