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Plačiajame Pasaulyje
Paryžius

Negalima nepripažinti — 
gen. de Gaulle, Prancūzijos 
prezidentas, yra didis vyras. 
Ar gal teisingiau — buvo di
dis. Tačiau ir didieji vyrai 
yra padarę klaidų. Didžių vy
rų, paprastai ir klaidos yra 
didelės. Tai, atrodo, ištiko ir 
gen. De Gaulle.

Lapkričio 27 d. jis kalbėjo
si su spaudos atstovais. Ta 
proga pabėrė tokių keistų 
minčių, išliejo tiek daug tul
žies ant laisvojo vakarų pa
sauli, ypač Š. Amerikos, kad 
prie visokių netikėtumų pri
pratę žurnalistai buvo pri
trenkti.

UŽKLIŪVA JAM ANGLIJA

Nemėgsta de Gaulle Angli
jos, nors tik su jos pagalba 
galėjo karo metu organizuo
ti savo kariuomenę Afrikoje 
ir atkovoti Prancūziją iš na
cių. Nepatinka jam, kam An
glija bičiuliaujasi su Š, Ame
rika, f ne su Prancūzija. Kad 
Anglija galėtų įstoti j Euro
pos bendrąją rinką, ji turinti 
nutraukti savo art mus ryšius 
su Amerika, turinti klausyti, 
ką pataria de Gaulle.

UŽKLIŪNA JAM IZRAELIS

Kam nepaklausęs jo patari
mų dar prieš karą su ara
bais, kam dabar neatsitraukia 
iš užkariautųjų žemių.

UŽKL ÚVA JAM KANADA

Liepos mėnesį svečiuoda
masis Kanadoje jis išdrįso 
kurstyti jos prancūzų kilmės 
gyventojus atsiskirti nuo vi
sos Kanados ir sukurti savo
nepriklausomą valstybę. Už 
tai gavo per nosį iš Kanados 
vyriausybės ir nebaigęs sve
čia vimosi turėjo nešdintis na
mo. Dabar dar karčiau puola 
Kanadą, kad ta laikanti pa
vergtus prancūzus, ir kad vie 
nintėlis išėjimas esąs Kana
dos prancūzams kurti savo 
respubliką, žinoma Prancūzi
jos «globojamą», nors to labai 
atvirai ir nepasakė.
UŽKLIŪVA JAM YPAČ 
AMERIKA

Du kartu per paskutinius 60 
metų Amerika išgelbėjo Pran 
cūziją iš vokiečių. Tūkstan
čiai amerikiečių karių pagul
dė už ją savo galvas, kiti 
tūkstančiai liko sužaloti vi
sam gyvniufui. Po paskutinio 
karo gea. Marshall p anas 
padėjo Prancūzijai atsistoti 
ant savo kojų. Amerikai tai 
kainavo bilijonai dolerių. Bet 
visa tai de Gaulliui yra nie
kis, Tik jis viską geriausiai 
išmano, tik jo reikia klausy
ti, tik jo vadovaujama Pran

cūzija turi diktuoti visam pa
sauliui, kaip elgtis, kokią va
ryti politiką. Jis ir dabar pas 
merkė Ameriką už įsivėlimą 
į Vietnamo karą, nors Pietų 
Vietnamo respublikos vyriau
sybė šaukėsi Amerikos pa
galbos nuo komunistų apsi
ginti. Amerika privalanti tuo
jau nutraukti visus Vietnamo 
sukilėlių bombardavimus, ir 
visa kita tuojau savaime iš
sispręs ir Azijoje ir Artimuo
se Rytuose (žydų su arabais 
konfliktas) ir Europoje.

Žodžiu, taip ir jauti de 
Gaulle galvojant: «Tik klau
sykite manęs visi, tai ir bus 
tvarka ir taika visame pasau
lyje».

SKAUDŽIAI ATSILIEPS

Eilė pačios Prancūzijos po
litikų išsigando, nes yra įsiti
kinę, kad toks de Gaullio ’iš
didumas, toks puolimas an
glų ir amerikiečių bei kana
diečių labiausiai pakenks pa
čiai Prancūzijai..

Portugalija
Didelės liūtys praėjusį šeš

tadienį sukėlė didžiulius pot
vynius Portugalijoje ypač Li
sabonos apylinkėse. Jau ras
ta 316 žuvusių vien Lisabo
nos mieste, jų tarpe daug 
vaikų. Uždarytas sostinės ero 
dromas, neveikia daug tele
fonų centraliaių sugriauta ne
maža namų. Valdžia uždėjo 
griežtą cenzūrą: neleidžia lai 
kraščiams bei radijui skelbti 
visų potvynio aukų nei nuos
tolių. Girdi, nereikia gąsdinti 
žmonių.

Anglija
Žmonės labai nepatenkinti 

savo miaisteriu pirmininku 
Wilsonu už nupiginimą jų va
liutos — svarų. Politikai su
darinėja planus kaip nors pri 
versti Wi.'soną atsisakyti val
džios. Žmonės reikalaują nau
jų rinkimų, per kuriuos, grei
čiausiai, laimėtų konservaty
viųjų partija. Jaunimas (tarp 
21 ir 24 metų amžiaus) vis 
didesniais būriais nori emi
gruoti į kitus kraštus, nes, 
esą, nebe garbė būti Anglijos 
paliečiais,

-J. A.V-
Nors de Gaulle pranašauja, 

kad ir doleris būsiąs nuver
tintas, Amerikos vyriausybė 
pareiškė, jog to nebūsią. Do
leris liksiąs toks, koks da
bar yra.

Per paskutinį savaitgalį, Pa 
dėkos šventės proga, JAV 
žuvo 743 žmonės. Automobi
lių nelaimės 581; lėktuvams 
nukritus — 20; gaisruose — 
52; kitose — 90.
l«gaH31gjĮ 
rinaanarii

Kipro Sala
čia atskrko Jungtinių Tau

tų taikytojas Rolz-Bennet. Jis 
stengiasi perkalbėti salos grai 
kvs ir turkus nesigriebti ka
ro veiksmų savo problemoms 
spręsti.

Tiek Graikija, -ūk Turkija 
sumobilizavo savo Kariuome
nes, pasiuntė jas prie savo 
rubežių. Manoma, kad bet ku 
rią valandą gali čia užsideg
ti naujas karas. Ir tai dėl tos 
Kipro salos.
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BALSAVIMU LAPAS
Rinkimams į Brazilijos krašto 
Liet. Bendruomenės Tarybą.

RINKIMŲ DIENA.- š.m. gruo 
džio 10. Balsavimų laikas nuo 
8 iki 18 vai.

BALSAVIMO V ETOS: 1. Ze 
linos Jaunimo namuose. 2. Mo 
ca, rua Lituania, 67. 3. V. 
Anastacio, sua Camacan, 625.
4. Miesto centre: Praça Clo
vis Bevilacqua, 131.

Teisę balsuoti turi lietuviai 
pabaigę 18 metų amžiaus.

Kaip balsuojama.- Balsuoto
jas iš šiame lape surašytų 27 
kandidatų atrenka tik 15 pa
vardžių Tarybo n ir prieš jas 
pastato kryželį. Kontrolės ko- 
misijon iš šešių pavardžių at 
žymimos kryželiu tik tris.

Pirmoji Bendruomenės Choro nuotrauka 1-38 m. birželio mėnesį. Viduryje dirigen
tas Juozas Stankūnas. Nuotraukoje matomi uu iki šiai dienai ištvėrę nari: Jonas Bagdžius 
■ir-Reteas- -Š i mo nis.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

..

ŠIO «M. L» NUMERIO 
GARBĖS LEIDĖJAS YRA

L R.K. BENDRUOMENĖS CHORAS

Dabartinė choro Valdyba: Sėdi; Milda Černiauskaitė ižd 
ninkė ir Jonas Bagdžius pirmininkas, Stovi: (iš kairės deš 
nėn) Kazys Triubas, Jonas Razulevičius, Martynas Ramoška 
ir Ernestas Skurkevičius.

PASTABA Iš anksto nega
vusieji šių balsavimo lapų, 
arba neįsiregistravusieji, la
pus galės gauti ir įsiregis
truoti balsavimų vietose

Metant į urnas, lapas su
lankstomas į keturias dalis.

KANDIDATŲ SĄRAŠAS 
TARYB N

1. Adulis Albertas
2. Bačelis Zenonas
3. Bagdžius, Jonas
4. Bajorinas, Jonas
5. Baužys, Juozas
6. Čiuvinskas, Juozas
7. Januškas, Juozas
8. Jodelis, Jonas
9. Kalinauskas Aleksas

10. Kutkienė, Jieva
11. Magila, Albertas
12. Matelionis Juozas,
13. Mikuckis, Algirdas

14. Petraitis Alfonsas
15. Rimkevičius, Kazimierąs
16. Sliesoraitis, Jurgis
17. Steponaitis, Arūnas
18. Šermukšnis, Jonas
10. Šeškevičius, Ju zas, kum
20. Šimonis, Petras
21. Šimonytė, Elena
22. Šlepetys, Algimantas
23. Tamaliūnas, Motiejus
24. Tijūnėlis, Juozas
25. Tumas, Vytautas
26. Vinkšnaitis, Aleksas
27. Žarkauskas, Petras 
KONTROLĖS KOMISIJON

1. Alionis, Pranas
2. Butrimavičius, Pijus,
3. Meškauskas, Kostas
4. Seliokienė, Izabelė
5. Steponait’s, Vladas
6. Vinkšnaitienė, Magdalena
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DR. DOMAS SAITIS

AKIS AKIN SU DIEVO
(tęsinys)

Rusijoje
Ten prisipažinti tikinčiu, ten 

praktikuoti tikybą yra iššūkis 
ateistinei komunistinei pasau
lėžvalgai ir komunistų parti
jos vykdomai politikai. Ten 
už ištikimybę savo religijai 
žmonės yra laikomi antros 
rūšies piliečiais ir nemažai 
nukenčia. Tenykščių tikinčių 
jų žmonių religinis apsispren
dimas nėra paviršutiniai užsi- 
dedama kaukė, net giliai su
rištas su asmenybe ir gaivi
namas jos galiomis. Ten vi
sos pastangos sunaikinti tiky 
bą nedavė lauktų pasekmių. 
Ir po 50 metų persekiojančio 
spaudimo Sovietų Rusijos sta 
tistika rodo, kad krašte yra 
virš 50,000,000 tikinčiųjų.

Okupuotoje Lietuvoje ir Len 
kijoje tikinčiųjų skaičius yra 
70% su viršum, Gomulka )9f6 
m. sausio mėn. pripažino: 
«Lenkų tau tautoj dauguma 
religiška ir eina į bažnyčią». 
Katalikų Bažnyčia sustiprėjo 
komunistinėje priespaudoje 
06,5% jos gyventojų yra ka
talikai. Varšuvos universite
tuose (jų yra 10) 1958 m. ti
kinčiųjų studentų buvo 66% 
ir 8% besidominčių religija. 
Varšuvos politechnikume 1958 
m. buvo 73,6% tikinčių ir 
7 4% susidomėjusių tikyba, o 
1961 m. — 65% tikinčių ir 
8,1% susidomėjusių. Krokuvos 
gimnazijose 1960-61 m. buyo 
83,2% tikinčių mergaičių ir 
tiek pat berniukų.

Cekoslo vaki j o j e
Komunistų antireliginė kova 

Čekoslovakijoje irgi gerokai 
bergždžia. ’Slovakijoje 89% 
vaikų krikštijami ir 74% ve-

MARINTOJU ALTIZER Iii
dybų palaiminamos bažay&io 
se. Vengrijos Bažnyčia per
gyveno ypatingai žiaurią prieš 
paudą. Tačiau «nematoma baž 
nytinė vis gyva ir veikia». 
Taip išsireiškia, religinis pro
pagandistas. Ir Elzbietų kraš
te virš 65% žmonių paliko 
su Bažnyčia... Jei dešimtys 
milijonų žmonių paliko ištiki 
mi per ilgus dešimtmečius 
smurto ir už tai nukenčia po 
litiniai, kultūriniai ir medžia
giniai, tai yra būtina oripažin 
ti, kad tokią jų elgseną vai
ruoja lr lemia kažkokia idė
ja—jėga. Tai yra gyvojo Die
vo idėja. Lavonai nėra šauk 
lys tokiems žygiams. Tad, po 
ue profesoriau, neatrodo kad 
Jūsų tvirtinimas, jog Dievas 
mirė, būtų teisingas ir pagrį8 
tas faktais».

Plojimai
Nemažas skaičius klausyto- 

nelauktai pradėjo pritarian
čiai ploti. Lektorius pradėjo 
nerimauti, dairytis. Tuomet 
priėjo netoli jo sėdėjęs mode 
ratorius ir kažką jam pašnibž 
dėjo. Profesorius Altizer ku
kliai pasakė, kad studentai 
privalo eiti į kitas paskaitas, 
o aš tur u baigti kalbėjęs. Aš 
apgailestavau, kad man nelei 
džiama kalbėti, Paskubomis 
dar suspėjau užraukti savo 
kalbą posakiu:

• Jūsų pasirašytas Dievo mir 
ties liuiijimas nėra paremtas / 
faktais, ką aš Įrodžiau pateik 
tais daviniais. Todėl jis be
vertis, suklastotas. >>1an be
lieka pranešti tą reikalą Uni
versiteto Senatui ir prašyti, 
kad jis padarytų atitinkamas 
išvadas.

Daug studentų smarkiai plo 
jo. Mudu šaudančiai žiūrėjo-

MÜSU IIETUVA
me viens į kitą. Altizer su 
savo palydovu išėjo. Pro vi
sas duris ipasipyė studentai. 
Greitai mane apsupo 20-30 stu 
dentų. Daugis jų buvo mer
gaitės. Kai kurios ašarojo ir 
susjaudinusiai kalbėjo: «Kaip 
gera, kad Jūs čia atėjote. Ne 
galvokite, kad mes čia susi
rinkome dėl to, kad pritaria
me prof. Altizeriui. Anaiptol. 
Daugis čia atvykusių studen
tų nesutinka su jo skelbiamu 
šūkiu «Dievas miręs». Tai di
delė neteisybė. Didelė žala. 
Mes norėjome prieštarauti jo 
kalbai. t$et mes nesame paai 
ruošė ir nepajėgiame su juo 
ginčytis. Kaip gerai, kad Die 
vas Jūs čia atsiuntė. Jūs sa
vo kalba išreiškėte daugelio 
mūsų galvojimą ir nuotaikas. 
Mes Jums dėkingi».

Jie klausė manęs, kas aš 
esu. Aš nepasisakiau. Gal be 
reikalo. Patariau daugiau do
mėtis pasaulėžvalginėms pro 
blemoms ir pa inkėjau dau
giau ištvermės ir kovingumo. 
Ir išsiskyrėme.

Atsakymas
Jau atėjo laikas atsakyti į 

«L.L.» redaktoriaus klausimą, 
kaip paveikė mane frazė 
«Dievas yra miręs». Dabar ji

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 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
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nepadarė jokio įspūdžio. Pa
galvojau, kad tai Madison 
Avenue reklamavimo pobū
džio antraštė. Nieko kito. Ta 
čiau žodžius «Dievas miręs, 
Dievo nėra» — jei neklystu 
— pirmą kartą išgirdau be
veik prieš kapą metų. Tuo
met išgyvenau sunkią, baugi
nančią nuotaiką. Pasidarė ap
link tamsa. Pasigirdo kaž
koks sunkių juodų sparnų 
vasnojimas. Nemokėdamas ap 
ginti Dievo, jaučiausi nusi
kaltęs, lyg dalyvavęs Dievo 
sunaikinime. Tačiau ilgainiui 
pavyko tą baimės ir kaltumo 
jausmą iš savęs išstumti, iš
gyventi. Ir nuo to laiko aš 
pradėjau ginkluotis, kad, rei
kalui esant, mano Dievą ap
ginčiau.,.

«Nihil novum sub sole» 
(nieko naujo po saule). Ro
dos, psalmėje 13-14 yra paša 
kyta: «Neišmintingasis tarė 
savo širdyje; Tikrai Dievo 
nėra». Ateizmą randame grai
kų filosofijoje. O žinoma» Lt>- 
krecijus savo veikale «De re 
rum natūra» atmeta Dievą ir 
religiją. Prancūzų enciklope- 
distai labai sustiprino tą pa
žiūrą.

Augusta Comte paskelbė 
Dievą mirus ir pranašavo:

«Esu įsitikinęs, kad prieš 
1860 m. aš skelbsiu pozityviz 
mą Notre Dame de Paris ka
tedroje, nes tai tikra ir pilnu 
tinė religija». Karlui Marksui 
priskiriamas populiarus posa
kis.- «Religija liaudies opiu
mas». Be: jam priklaus© ir 
toksai teigimas: «Dievo idėja 
yra kertinis akmuo ydingos 
visuomenės. Ji turi būti su
naikinta. Tikros šakny» lais
vės, lygybės ir kultūro» yra 
ateizmas». Panašiai kalba S. 
Frudas: «Žmogus, išsilaisvi
nęs iš religijos, suras galimy 
bę susikurti normalų ir pilnu
tinį gyvenimą». Beurbachas, 
Stirneris, Dovidas Strauw ėjo 
tuo pačiu minties vieškeliu.

Galop Nietzsche beveik 
prieš šimtą metų ištarė «Die
vas miręs». Rasi, pasibaisėda
mas, jis nenorėjo jų pats iš
tarti. bet įdėjo juos į lūpas 
bepročio, einančio dieną su 
žiburiu ir kartojančio “Die
vas miręs. Mes jį nužudė
me... Baisus, tragiškas suta
pimas... Nietzsche praleido sa 
vo gyvenimo paskatinius 12 
metų beprotnamyje.

Komunistinei santvarkai įsi
tvirtinus Rusijoje, tokie šū
kiai užliejo visą kraštą. Juos 
lydėjo atitinkami aarbai. Ko
vingi bedieviai (voinstvennije 
bezbožniki) užpuldinėjo baž
nyčias, trukdė pamaldas, 
šventvagiškai naikino ir ; nie
kino relikvijas,x šventųjų pa
veikslus. Valdžia atėmė iš 
bažnyčių visas per ilgus am
žius tikinčiųjų suaukotas bran 
genybes, o Čeką pripildė pri
verčiamojo darbo stovyklas 
vyskupais, kunigus, tikinčiai- 
čiaisiais. Smurtiškas tikinčių 
jų persekiojimas trunka iki 
šios dienos anapus Geležinės 
uždangos ir Raudonojoje Ki
nijoje. Tiek ateistinės medžią 
gos ir per tokį ilgą laikotar
pį absorbavęs, tapau imuni
zuotas prieš ūminius ir lėti
nius antideitus.

(Bus daugiau)

Giminystės Ryšiai
ALBINAS BARANAU.'KAS

— Viena para. I arešto kny 
gą įrašėm penktą valandą, 
tai ryt penktą valandą, tai 
ryt penktą paleisk. Ir tegu 
ateina į nuovadą išsiregis- 
truot; pasakyk, kad neuž
mirštų.

Policininkas išeina ir kalinį 
palieka valsčiaus sargui. Ko
ridoriuje prietema, nors lau
ke tiar geltonuoja vakarai. 
Vienoj pusėj — sargo butas, 
kitoj, — apkaustytos durys su 
kabančia spyna. Kalinys me
ta nuo pečių maišą, iš kurio 
verčiasi patalai, ir piktai* 
klausia:

— Tai ką, visai nenori nė 
pažint? Rodyk, kur čia dabar 
manė prirakinsi.

— Ugi dėdė. Tai tau... O 
už ką jus čia sodina?

— Už mišką. Žiemą nulei
dau ąžuolą valdiškam miške, 

tai dabar nuteisė.
— Viena para — nedaug. 

Pailsėsit, išsimiegosit..
— Pailsėsit! Reik bulvės iš 

laukų vežt.
— Duokit maišiuką. Aš at

rakinsiu.
— Blakių nėr?
— Ne, nėr, tik blusų vasa

rą buvo.
— Tegu jas apšviečia! Ne

nešk maišą, kur dabar neši! 
Blusų prileisk? Padėk pata
lus pas save, gulėsiu po 
skranda.

— Tai aš duosiu savo; aš 
dar po kaldra miegu. Šilta.

— Šiluma! Visų Šventė, o 
jam šilta... Kur tie tavo pa
talai?

— Tuojaus . Tai čia kamera.
Sargas uždega šviesą ir ka 

inys apsidairo. Sienos baltos, 
tinkuotos, aukštai kabo lem

putė, palubėj geležimis išpin
tas langas. Pusę kameros ūži 
ma lentiniai narai.

— Niekad nė nepravėdini? 
Oras, kaip šėpoj. Nakčia tu
rėsiu laikyt duris atdaras.

Sargas išsigandęs mosuoja 
rankomis.

— Dėde, atdaras negalima- 
Pasimaišytų kas, pamatytų... 
Čia ateina manęs ieškoti iš 
raštinės, iš policijos.

— Tai ką, užrakinsi? Nie
ko panašaus! Nakčia, neduok 
Dieve, gaisras, tai suspirgė
čiau.

— Dėde, negaliu: Išlėksiu 
iš tarnybos. Čia kalėjimas, ne 
baikis.

— Galėsi ateit pas mane 
bernąut.

—> Ką jūs dabar...
— Aš tau dėdė, ar nė?
— Dėlė.
— Tai tylėk.
Sargas nutyla ir atvelka sa 

vo patalus, paklodę ir dvi pa 
gatves...Kalinys sėdi ant na
rų, r^ko pypkę ir žiūri, kaip 

giminaitis jam kloja guolį.
— Kad tu, Broniau, būtum 

matęs, kokios rogė'l
— Kieno?
— Mano — iš to ąžuolo. 

Juška apkaustė, paskui nus- 
malavau.

— Tai jus ne kertant pa
gavo?

— Kas pagavo. Nieko ne- 
pagavo. Apskundė. Žinai ir 
kas apskundė.- Matilda, tavo 
teta.

— Matilda?
— Matilda, O matai, kaip 

buvo... Vasarą galvojo ženy- 
tis su tokiu durnium, su Kra- 
pauškučiu, tai aš sakau, ne
duosiu nė cento, jeigu tu su 
juo, Nėjo, o dabar kiršina.

— Krapauskutis, tai kur 
pas beržyną?

— Iš Vyšniakalnio,
— Čia jis vasarą sėdėjoj- /.
- Už ką?
— Girtas nuėjo į krautuvę 

pas Petraitį ir sumalė visą 
kavą, kiek buvo, Petfaitis no 
tėjo neleist, tai apstumdė,

— Bet nieko neišnešė? *
— Tai kas — vistiek nuos-

' «*• ■ 

tolis. Petraitis savo — visa 
išsikvėpė

— Na, pats matai, koks dur 
nius. O Matildai, vištos gal
vai, kad tik apsiženyt.

Kalinys pralinksmėja ir juo 
kiasi.

— Te, užsirūkyk.
— Lauke jau visai tamsu. 

Valsčiaus sargas paskubomis 
suka papirosą.

— Sėsk čia ant narų, pasi
šnekėsim. Papasakosiu, ko
kią baiką man užtaisė .Matil
da per Žolinę.

— Kad neturiu kada: reik 
šluot raštinę, Jūs čia sėdėkit, 
o aš tuoj parbėgsiu, padary
siu arbatos.

— Neteik man tos Javo ar
batos. Na, tai bėk sekretorie- 
nei malkų skaldyt, kad neno
ri pasišnekėt su gimine,

— Ką darysi — tarnyba.
— Išėjo į tarnybą, tai ir gi 

m<nė ne ne giminė...
— Tik jūs, dėde, niekur 

neikit, kol sugrįšiu.
— O imsiu ir išeisiu, kad 

taip bijai! Bus tau tarnyba.
— Dėde, būkit man toks 

geras... (Bus daugiau)
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Pristatom Kandidatus

reiškia kultūrininkai, turį di
desnę vidinės kultūros dozę. 
Jeigu visuomeniniame susmul 
kėjime tos vidinės ‘ kultūros 
kartais trūksta, tai kultūrinė
je veikloje jos neturėtų sto
koti. Deja, daugeliu atvejų 
ambicija nuga’i ir vidinę kul
tūrą, pasireikšdama griauna
muoju savo veidu. Nepaslap- 
tis, kad bene ryškiausiai iš
kyla ambicinės kovos meni
ninkų tarpe. Kap pvz. vienas 
kopia į augštesnį dainos par
nasą, atsiranoa kliudyto jų, ku 
rių sukilusi ambicija ima pin
ti užkulisines intrigas. Ryš
kus ambicijų suklestėjimas 
buvo parodytas ryšium su Ka 
nados Lietuvių Diena Mon- 
trealyje. Rengėjų komitetas, 
jausdamas atsakomybę prieš 
visos pasaulio lietuvius, pa
saulinės parodos proga norė
jo suorganizuoti reprezentaci

1967 m grtocžo 1 d
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Tarp žiedų jauna lietuvaitė.

Kandidatų sąrašas į Brazi
lijos Krašto Lietuvių Bendruo 
menės Tarybą bei Kontrolės
komisiją sudarytas per dau
gelį pasitarimų, pasiteiravimų 
bei susižinojimų. Pažvelgę ja 
me surašytas pavardes, paste 
besite sav > pažįstamus asme
nis. Per eilę metų jie sielojo 
si lietuviškais reikalais, ir 
yra daug laiko bei jėgų pa
šventę lietuviškam kultūri
niam darbui, tiek įvairiose or 
ganizacijose bei brolijose, 
tiek rengiant bet kokius mū
sų kolonijos pasirodymus, kon 
gresus ir kt.

Iš 27 kandidatų pasirink-ite 
ir kryželiu atžymėsite 15 Ta- 
rybon ir tris iš šešių Kontro
lės Komisijom

Labai malonu pastebėti, kad 
sąraše yra net septyni mūsų 
jaunimo atstovai, su geromis 
galvomis bei širdimis.

Tat gruodžio 10 dieną eiki
me ko skaitlingiausiai į bal
savimų vietas ir atiduokime
savo balsus už tuos, kurie, labu.

Kanados “Tėviškės Žiburiai’' turėjojo rugsėjo 
14 d: visiems lietuviams įsidėmėtiną ir nuoširdžiai 
apsvarstytiną straipsnį. Ji čia persispaudžiame iš
tisai.

M. L. Red.

SSai ambicija laimã
Žvalgydamiesi savosios veik 

los kieme, pastebime daug 
kur sumenkėjusią veiklą, bet 
labai išbujojusią ambiciją. 
Tiesa, netrūko ambicijų ir se 
niau, bet visdėlto jos buvo 
proporcingesnės veiklai. Da- 
bargi labai ryškiai matyti rė
žianti disproporcija; juo ma
žiau veiklos, juo daugiau am
bicijos. Jei tai būtų sveikoji 
ambicija, tektų tik pasidžiaug 
ti, nes be tokios ambicijos 
žmogus gyvenime nieko ne
pasiekia. Deja, mūsų atveju 
įsigali negatyvioji ambicija, 
kuri naikina lietuviškąją veik 
lą iš vidaus. Kai pažvelgi pa 
vyzdžiui į organizacines peš
tynes, aiškiai matai, kad jo
se, šalia formalaus ginčo mo
tyvo, gruzda užkulisinė ambj 
Gijų kova. Atidėjus šią pasta
rąją į šalį, ginčai galėtų būti 
išspręsti be jokio “kraujo pra 
liejimo’’, bet kai užsidega am 
bieinė ugnis, sprendimas da

musų supratimu, geriausia,- 
tiks toliau lietuviškiems rei
kalams tvarkyti.

Šiaip ar taip tie rinkimai 
parodys kiek dar turime nuo
širdžių lietuvių, kuriems lie
tuviški reikalai ir Lietuvos 
laisvė tebėra pirmoje vietoje, 
kaip viso kūno labas yra svar 
besnis už atskiro sąnario la
bą ir todėl kiekvienas orga
nas prisideda prie viso kūno 
gerovės, taip ir visos lietu
vių Bendruomenės labas turi 
būti paiaiKomas kiekvieno lie
tuvio, kokių kas pažiūrų, reli 
gijos, partijos ar organizac - 
jos besilaikytų. Bendruomenė 
yra visų motina ir visi joje 
telpa. Todėl yra netiesa, kaip 
kas tai skleidžia gandus, jog 
Bendruomenė esanti organi- 
zuojima Sąjungai pakenkti ar 
sunaikinti. Ne! Sąjungos pir
mininkas buvo nuoširdžiai 
kviestas kandidatuoti į Tary
bą. Bendruomenė nėra nė 
rieš vieną lietuvį nei organi
zaciją. Ji rūpinsis visų mūsų 

rosi nebeįmanomas. Visuome
nei tokia ambicinė kova pa
prastai pristatoma kaip prin
cipų ar net pasaulėžiūros *ko 
va, nors iš tikrųjų už jos sle 
piasi perdėta negatyvioji am
bicija. Tai ypač dažnas reiš
kinys politiniame mūsų gyve
nime, kur didieji nesutarimai 
kyla iš didelių ambicijų. Su 
pasigėrėjimu tad teko išgirsti 
dabartinio VLIKo pirmininko 
dr. J. K. Valiūno pareiškimą 
Mėntrealyje Lietuvių Dienoje 
kuriame jis sakė stengiąsis 
išlaikyti politinių veiksnių 
darną ne ambicijos pabrėži
mu, o tam tikru nusižemini- 
mū. Tai girtinas švystelėji- 
nras politiniame mūsų viršū
nių gyvenime. Linkėtina, kad 
jis neliktų tiktai švystelėjimu-

Ambicinių kovų netrūkta ir 
kultūriniame mūsų gyvenime- 
O rodosi tai sritis, kur pasi

nę programą. Jie Užsimojo 
sugabenti į Montrealį visus 
Kanados ir kaimyninių JAV
miestų lietuvių chorus ir šo
kėjus Jau buvo viskas sutar 
ta, suplanuota ir tikėtasi sti
praus lietuvių pasirodymo pa 
saulinėje parodoje. Deja, at
sirado komplikacijų ne tik Já 
parodos vadovybės (dėl vie
tos), bet ir pačių chorų vado 
vybių. Jeigu pasaulinės paro
dos vadovai rėmėsi politi
niais motyvais, tai chorų va
dovybės — ambicijom^. Ir 
liūdna buvo matyti pasaulinė 
je parodoje š.m, rugsėjo 2 ir 
3 dienomis atliekant dainų 
bei giesmių programą vienų 
vienintelį Montrealio Aušros 
Vartų parapijos chorą kai 
kitų vienetų choristai buvo 
tik žiūrovai. Tokia proga tu
rėjo dalyvauti visP Kanados 
chorai. Deja, laimėjo ne mu
sų kultūra, bet negatyvioji 
ambicija...

!r aplamai, kultūrinei lietu
vių reprezentacijai reikia pla 
tesnio dėmesio. Lyginant mū
siškių pas rodymus su kitų 
tautinių grupių, kyla reikalas 
pasispausti, pasistiebti, nes 
kiti, už mus negausesni, su
geba tvirčiau pasirodyti. Pvz. 
latviai ir estai pajėgė suga
benti šimtus choristų, gimnas
tų ir šokėjų į savo šventes- 
Jie vadovavosi tautine, o ne 
egoistine ambicija. Lietuviams 
nepavyko, nes šiuo atveju 
stokojo tos vienijančios tau
tinės ambicijos. Toronte, Ka
nados šimtmečio proga, buvo 
surengtas grandiozinis tauti
nių grupių festivalis.|Hamilto. 
miltpao • Gyvataras» labai gra 
žiai atstovavo lietuviams su 
tradicine «Subatėle», bet jam 
trūko choro (orkestras buvo 
bendras visoms grupėms) ir 
gausesnio šokėjų būrio. Todėl 
nežiūrint pasigėrėtinų «Gyva- 
taro» pastangų, lietuvių .pasi
rodymas paliko didžiulei mi
niai mažos ir silpnos grupės 
įspūdį. O tuo tarpu lietuviai 
būtų galėję šauniai pasirody
ti —• kii dideliu būriu šokėjų 
ir gausiu jungtiniu choru,. Ki
tos grupės nepagailėjo pas
tangų pasirodyti visu pajėgu
mu. Todėl lyginant lietuvius 
su kitais, tektų atkreipti dė-

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 50zties 

Metu Sukakties

KONFERENCIJA,
Dalyvaujant Lietuvos Diplo 

matinės Tarnybos, Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo Komite
to, - Lietuvos Laisvės Komite
to, Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės, Amerikos Lietuvių Ta 
rybos ir lietuvių spaudos ats
tovams, susirinkusi 1967 m. 
spalio 21- 2 d. Washingtone, 
D. C., apsvarsčiusi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimt metų sukakties 
programą, bendradarbiavimą 
Lietuvos laisvinimo uždavi
nius vykdant ir laisvųjų lie
tuvių bendravimo su paverg
tąja tauta klausimus,

1) Priėmė Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo Pen
kiasdešimt Metų Sukakties 
Manifestą ir paskelbė 1968- 
tus, Lietuvos nepriklausomy-
bės atstatymo penkiasdešimt 
metų sukakties metus Lietu
vos Laisvės Kovos Metais;

2) Sutarė vieningai remti 
Jungtinį Lėšų Telk mo Fondą, 
sudarytą specialiai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimt metų sukakties 
programai vykdyti;

3) Veiksnių bendradarbiavi
mui stiprinti ir aktualiems 
laisvinimo klausimams vieniu 
gai spręsti bei vykdyti kon
ferencijai sutarė bent kartą 
per metus kviesti Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Bendruome 
nės, Lietuvos Laisvės Komite
to ir Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto konferen 
ei jas ir įpareigojo minėtas

mesį į platesnį mastą. Tie, 
kurie dalyvauja tokiuose pa
sirodymuose, turėtų susilauk
ti visuotinės mūsų paramos 
ir dėmesio. Juk negalima pa
likti kurio nors meninio ar 
kultūrinio vieneto vien savo 
Jėgom. Kultūrinė reprezenta
cija yra visų lietuvių rūpes
tis. Jr ji laimės tik tada, - kai 
pralaimės negatyvioji amin
ei ją.

Pr. G.
, . i«Tėviškės Žiburiai» 

institueyas jose dalyvauti. 
Konferenciją gali kviesti bet- 
kuri institucija, kuri turi ben
dra sutarimo reikalingų klau
simų;

4) Didžiai vertindama spau
dos vaidmenį Lietuvos laisvės 
kovoj, konferencija pritarė 
Vliko iniciatyvai įjungti lietu
višką spaudą j veiksnių ben
dras konferencijas ir atkrei
pė veiksnių dėmesį į reikalą 
ko glaudžiau bendradarbiauti 
su spauda, kad jos atstovai 
būtų tiksliai informuoti ir kad 
tuo būdu būtų palengvinta 
spaudai formuoti viešąją nuo
monę Lietuvas interesų link
me;

5) Turėdama prieš akis pas 
kutiniu laiku sustiprintas so
vietų pastangas demonstruoti 
ok. Lietuvą kaip sovietinę 
respubliką ir tuo būdu pripra 
tinti viešąją opiniją prie anek 
suotos Lietuvos fakto ir įtikiu 
ti laisvuosius lietuvius, kad ir 
«daugiatautėje» Sovietų Sąjun 
goję lietuvių tauta yra kūry
biškai laisva, konferencija; 
a) pabrėžė tautinį atsiklausy. 
mą laisvųjų lietuvių bendra
vimo su pavergtąja tauta klau 
Simais, b) pripažino lietuvišku 
požiūriu klaidinga bendravi
mo praktiką, atremtą teigi
mais, kad esamomis sąlygo
mis nepriklausomybės sieki
mas tampa antraeiliu, <) pa
brėžė, kad tautinė gyvybė ir 
valstybinė nepriklausomybė 
yra neišskiriami dalykai, d) 
apgailestavo patriotinio eks
tremizmo apraiškas, galinan
čias nevieningumą, užuot ska 
tinusias vieningo nusistatymo 
pastangas, ir e) pavedė Vil
kui konkrečiai išplėtoti 1966 
m. sausio z2 d. Cleveiando 
konferencijos sutartus bendra 
rimo principus;

6) Konferencija pasiuntė 
sveikinimo telegramas prezi
dentui Johnsonui, valstybės 
sekretoriui Ruskui, kitų lais
vųjų valstybių vyriausybėms 
ir įžymiesiems Lietuvos drau
gams.
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Prel Pijus Ragažins- 

kas Bendruomenės cho

ro organizatorius bei 

nuolatinis globėjas.

Pravesk Savo Atstovus
Jaunimas gali turėti labai 

svarų žodį būsimoje Brazili
jos Krašto Bendruomenės Ta
ryboje. Jis gali net nulemti, 
kokia bus tos Tarybos veik
ia. Reikia tik vieno — kad 
ko daugiau jaunimo dalyvau
tų rinkimuose ir balsuotų už 
savo kandidatus.

Septyni kandidatai yra 100 
procentų jaunimas, nes, arba 
dar nevedę netekėję, arba 
vedę neperseniausiai ir dar 
nepamiršę jaunimo svajonių, 
troškimų ir planų. Tarp kitų 
kandidatų, nors yra jaunuolių 
ir virš 30 metų amžiaus, bet 
jie tebėra jaunos dvasios, 
jaunimą myli ir visada sten
giasi jam padėti.

Tat jei jaunimas gausiai 
dalyvautų rinkimuose, galėtų 
išrinkti bent pusę Tarybos iš

Jaunimas
Seniai ML beturėjo tiek 

daug fotografijų. O kaltas dėl 
to Liet. Kat. Bendruomenės 
choras. Kaltas, kad jis šven
čia 30 metų įkurtuvių sukak
tį, kaltas, kad davė 50 naujų
jų kruzeirų apmokėti šio nu
merio išlaidoms, kad parūpi
no klišes. Kaltas yra tas cho
ras, kad atsisako pasenti, išei 
ti pensijon ar numirti.

Drąsiai teigiu, jog chorai 
visuomet yra jauni, tikras jau 
nimas, nors jo narių tarpe, ar 
net ir visi dainininkai būtų 
arčiau to metų amžiaus. Ko
dėl? Todėl, kad dainuoja tik 
jaunos SiRDYS. Širdys kupi
nos p r džiaugsmo, ar skaus
mo, ar liūdesio, ar tik šiaip 
sau laikui smagiau praleisti 
ir kitus pralinksminti. Dainuo 
ti negali senos, suakmenėję 
širdys; širdys viskuo nusivy
lę, gyvenimo nepasisekimų 
palaužtos, ir širdys nuskan
dintos negarbingose aistrose 
bei pavergtos pinigo.

Metų metais, šimtus ir tūks
tančius ^valandų įkyriom re
peticijoms skiria laiką tik jàu 

Po Vaidinimo
Gražus buvo vaidinimas ir Stasys Kubiliūnas, nepagailė-

publika patenkinta gausiai 
plojo pabaigoje. V. Anastacio 
lietuviai kai jau ruošia, tai 
nesigaili darbo. Jų programos 
būna gražios. Režisorius, mok. 

savo pačių žmonių. O, be abe 
jo, daug kas ir iš senimo bal. 
suos už tuos susipratusius lie
tuvius jaunuolius. Todėl yra 
rimto pagrindo tikėti, kad 
Taryba gali būti jauna, t. y. 
arti pu ės jos narių ga.i būti 
jaunimas ir jaunosios kartos 
žmones. Tai pareina labiau
siai nuo paties jaunimo. Tat 
yra proga pasirodyti ir įrody
ti, kiek mūsų jaunimas yra 
kultūriniai ir lietuviškai su
brendęs, kiek jam rūpi jo pa
ties reikalai. Tai tikrai paro
dys ateinantieji Tarybos rin
kimai

Aštuonioliką metų pabaigęs 
Jaunime, balsuok gruodžio 10 
dienos rinkimuose. Balsuok 
už savo kandidatus! Balsuok 
už jaunimą!

užgriuvo! x

no entuziazmo kupinos šir
dys. Jaunai širdžiai nė kiek 
nesvarbu, kiek valandų per 
dieną dirbta, kiek kilometrų 
iki repeticijų salės, kiek va
landų dar reiks pavakaroti ir 
savo balsą laidyti. Visa tai 
niekai palyginus su tuo įmalo 
numu, su tuo pasitenkinimu, 
kad gali save išlieti gražia 
melodija, kad gali įsijungti į 
darnią kompoziciją, kad gali 
susitikti kitus jaunos širdies 
vyrus ir merginas. Jaunos šir 
dys nedainuoja už pinigą. Jos 
dainuoja, (kad kupinos šilto 
jausmo ir geidžia juo pasida
lyti su kitais.

Laimingas Zelinos L. K. 
Bendruomenės choras, kad 
per 30 metų jam netrūko jau 
nos širdies vaikinų ir mer
gaičių, vyrų ir moterų. Mūsų 
geriausias linkėjimas gi irz 
y a, kad tokių jaunų širdžių 
jam niekuomei nepritrūktų, 
kad galinga daina ir švelni 
lietuviška giesmė niekada ne- 
irtitiltų Šv. Juozapo Zelinos 
bažnyčioje ir S. Paulyje.

J. Kidykas

jo mėnesių darbo. Reikėjo pa 
ieškoti tokį veikalą, kuris bu 
tų gražus pažiūrėti ir priei
namas mūsų jėgomis pastaty
ti. Artistai tikrai nepagailėjo

MUSŲ LIETUVA

naktelių, kol keturius veiks
mus atmintinai išmoko. Per 
spaudą buvo publikai iš anks 
to apgūrsinta. Berods, tą patį 
vakarą kitur paruošimų nebu 
vo. Buvo tikėtasi, ir ne be 
pagrindo, kad pubUka salėje 
netilps.

Tačiau taip neįvyko. Nežiū
rint gražaus vai linimo, publi
kos buvo tikrai nedaug. At
skaičiavus tuos kurie šokiams 
atvyko., lieka maža saujelė. 
Kitaip sakant, jaučiasi visiš
kas nesidomėjimas lietuvišku 
vaidinimu. Bent šį kartą. O iš 
viso, mūsų vaidinimų neper- 
daugiausia metuose pajėgia
me surengti. Jeigu lietuviai 
nesidomi savo kalba vaidini-

P. Feliksas Girdauskas, 
pirmasis Bendruomenės cho

ro dirigentas.

mais, tai kaip mėginti prikal
binti čia gimusį lietuviuką iš
mokti mintinai ilgoką lietuvis 
ką rolę?

Mūsų artistai, seni ar jau
ni, tikrai ne už pinigus dir- 
ba. Jie būtų tikrai laimingi, 
kad publika jų darbą įver
tintų.

Tai ką gi ir svajoti apie 
kokį litera ūros vakarą, jau
nųjų talentų pasirodymus, ar 
rimtesnės muzikos koncertus, 
jei net juokingos komedijos 
pasižiūrėti trūksta žiūrovų.

Tas mintis pasidalinau su 
vienu lietuvių vaiku. Paklau
siau, ką jis mano apie tokį 
jaučiamą užsuūdimą ir nieku 
nesidomėjimą.

— Kas kaltas, kokia to prie 
žastis? — paklausiau.

— Kad mūsų žmonės dide
liai patogūs... - skambėjo at
sakymas. Pagalvojau, kad gal 
jis didelę tiesą pasakė. Mes 
esame dideliai patogūs ir per 
sunku mums kur nors išsiju
dinti...

A. D, P.
inHnunitiMir 
iinsiaššū

Auklėtis, Auklėtis!
T1HAMER TOTH

■Sukurti savo sieloj tokį pa
veikslą; kokio Dievas iš ta
vęs’ laukia — tai ir bus sa
vęs auklėjimo darbas. Ir šį 
darbą turi atlikti pats žmo
gių. Niekas kitas šioje srity- 
je»jo nepavaduos. Kitas gali 
paįarti, nurodyti tinkamą ke-

- lią; fbet galiausiai tu pats tu-
ri norėti iškelti aikštėn tas 
slaptingas jėgas, kurias Die
vas paslėpė tavo sieloje; tu 
pats turi trokšti tapti kilniu, 
tvirtos ir tyros širdies vyru. 

Bet pirma turi žinoti, kaip 
reikia elgtis su savo siela, 
kas jai kenkia ir ko jai dar 
trūksta; turi žinoti, kad pa
čiam auklėjimosi darbo, kas 
jis yra apmarinimo, didelių 
pastangų ir nusigalėjimo vai
sius. Šitame darbe ne kartą 
turėsi dėti į šalį, kas tau pa
tinka. Ne kartą turėsi elgtis 
ne pagal savo skonį ir kie
tai sučiaupęs lūpas ištverti 
net ir tada, kai švenčiausi ta 
vo įsitikinimai bus bjauriau
siai niekinami.

MAŽMOŽĖLIAI

Tavo būdas; tavo viso gy
venimo sutvarkymas pareina 
nuo ištikimai atliktų mažų 
darbelių. «Sėk mintį, pjausi 
norą; sėk norą, pjausi darbą, 
sėk darbą, pjausi įprotį; sėk 
įprotį — pjausi būdą; sėk bū
dą ir užaugs tavo likimas». 
Žiūrėk, kaip iš mažyčių min
čių minčių ir darbų yra išaus 
tas tavo gyvenimas.

«Kiekvieną gyvenimo va
landą su pagarba ir meile 
kreipk savo žvilgsnį į dory
bę. Nepraleisk nė vienos pro
gos daryti gera. Įpratink sa
vo valią paklusti ir tada, kai 
gero darymas priešinsis aki
mirkos naudai ar malonumui, 
tuo būdu įsigysi karekterj, 
kurio padedamas nuveiksi di
džius darbus dabar ir ateity

P. Viktoras Tatarūnas 
Dabartinis Bendruomenės 

choro dirigentas

je, ir tavo vardas bus mini
mas su meile ir pagarba».

(Franz v Koelcsey)

PAGAL DIEVĄ

Savo valią reikia auklėti 
pagal Dievo valią. Ir nėra ge 
resnės būdui mokyklos už 
šią: «viešpatie, teesie ne ma 
no valia, o Tavo».. Nėra ver
tingesnio auklėjimosi būdo, 
kaip po kiekvieno darbo, po 
kiekvieno žodžio ir minties 
paklausti. Viešpatie, ar tai 
ką aš esu padaręs ir pasa
kęs, buvo Ir Tavo norėta?»

Šitokiomis min imis piatfėk 
auklėti savo būdą, pradėk^da 
bar, pačioje savo jaunystėje. 
Kai užaugsi, tuomet jau kūs 
per vėlu. Visiems ■ yra 'su
prantama, jog būdo niekam 
nepasiseka įgyti gyvenimo 
triukšme. Ir žmogus kurisibe 
būdo patenka į pasaulio ’Sū
kurius, tas pražudo ir tai, ką 
buvo įgijęs.

1967 m. gruodžio 1 d

Labiausiai Žiūrėk Veido
STASYS YLA

Grįžkime prie veido gro
žio. Modistės sako, kad tai 
priklauso ne vien nuo kosme 
tikos. Svarbu geraifišsimiego- 
ti ir dažniau mankštintis, Tris 
kartus per dieną, esą, reikia 
praustis, kad oda būtų švari 
ir galėtų laisvai kvėpuoti. Da 
žąi ir pudros kaip tik sulai
ko odos kvėpavimą ir gadi
na natūralią veido spalvą. 
Kas savo veidą dengia dažais 
ir įvairiomis pudromis per 
24 valandas, atsiduria pavoju
je savo veidą sužaloti. Kitos 
«iš reikalo» slepia šlakus ar 
spuogus. Bet pudros ir dažai 
spuogų nešalina; priešingai, 
gali dar labiau padauginsi. Ge 
riau pasitarti su gydytoju ir 
sekti jo patarimu.

Viena modistė sako:
- Veidas yra asmenybės 

veidrodis, dėl to nedažyk sa
vo veido, kaip cirko klounas. 
Nepradėk dažyti lūpų peranks 
ti, o pradėjusi, vartok dažą 
kuo mažiausiai. Mažiau Jvisa- 
da geriau, negu perdaug!

Tai tinka visoms, o ypač 
tavo žydinčiame amžiuje.

Kita modistė pastebi;
Viešumoje svarbiau ne lū

pų dažts, o tavo šypsnis, 
Šypsnis parodo mergaitę drau 
gišką, mielą, simpatišką. Žmo 
nės tuo žavisi ir to laukia 
iš tavęs.

(Iš «Moderni Mergaitė»)

KAS ŽLUGDO?

Žvilgsnis į mūsų bendruo
menę aiškiai atskleidžia, jog 
nutautimą skatina ne tik «ap
linka», bet ir mūsų tarpe be- 
įsigalinčios negerovės. Nebe
same vargšai, bet juo tampa
me turtingesni, juo daromės 
šykštesni visuomeniniams rei 
kalame. Visuomeninę veiklą 
ir kultūrinius poreikius vis 
didesniam skaičiui pakeičia 
puotos įvairiomis progomis ir 
be jokių progų. Vis labiau

Plė Liucija Šukytė 
ištikima choro akompaniato- 

rė pianu ir vargonais ■

nuo visko šalinamasi, neran
dant «laiko., nors iš tikrųjų 
už «laiko stokos» šiepiasi tik 
pareigos ir intereso stoka.

? ■ Dr. J. Girnius
1 (iš «Tauta ir tautinė 

ištikimybė»)
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Bendruomenės Choro paskutinė nuotrauka.

nedraugiškuose kraštuose gan 
dras nepasitiki žmogum ir 
vengia jo iš tolo. Atvirkš
čiai, ten, kur žmogus jį glo
boja, jis atsilygina pasitikėji
mu. Čia tarp žmogaus ir gan
dro yra sudaryta lyg sutar
tis, p šios sutarties ženklu ei
na senas vežimo ratas ar akė 
čios, įkeltos į medį ar ant 
stogo. Tam mūsų paukštis, 
pamatęs tą ženklą, tikrai ži
no, kad jam čia nieko blogo 
neatsitiks, ir, nutūpęs į lizda
vietę, ramiai žiūri į triūsian
čius po juo žmones.

Jis žino taip pat, kad jam 
nepavojingi lauko darbinin
kai, ypač moterys, artojas, 
ariąs dirvą, pjovėjai, šienau
ją pievą, todėl gandras vos

pul. 3

TĖVAI JĖZUITAI: Rua M- 
tuania, 67, Mooka — T ei:
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, 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.

Mirus

ZIGMUI PRANCKEVIČIUI 

nuoširdžią užuojautą plei. Mo 
nikai Jonaviciutei, velionio 

podukrai, reiškia
L. R. K. B-nės Choras.

VERTINTI SAVO VADUS

Žvelgdami su nuostaba ir 
pagarba į taip dar netolimą 
mūsų tautinio atgimimo pra
eitį, turime įsipareigoti tinka
mai suprasti ir įvertinti ano 
meto tautos vaduss, jų min
čių ir veiklos eigą, ir padari
nius. Tuo pačiu būuu suprasi
me ir {vertinsime jų asmens 
didybę ir autoritetą. Suprasi
me ir giliai Įsisąmoninsime, 
kad paskira asmenybė § autos 
istorijoje suvaidina lemiamą 
vaidmenį, kai savo protu, jaus 
mais ir darbais sukaupia pa
sąmoninį milijonų tautiečių 
lūkestį, žadina, provokuoja ir 

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p s>t. 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

PIGI IR GERA KOKYBĖJ

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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 ------- Į

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

organizuoja kolektyvinę min
ti bei valią, pagaliau — įtai
goja veiksmą.

v. Čižiūnas
(iš «Varpo» 1958 m.)

HMM—H 
iii—imii

LIETUVIAI GIEDA

Vakarais mane ir savo bro
lį Juozapą pasikviesdavo pas 
save į viršų jo naujai sudėtų 
šv. giesmių giedoti. Aš turė
jau menką balsą, ne kokį bal 
są turėjo ir senelis Juoza
pas, bet vyskupas ir tokio ne 
turėjo. Giedodavome, prita
riami fisharmonijos, kurią mai 
gydavo p its vyskupas. Už 
vis geriau sekdavosi mums 
senos dainos, kaip K. Kairio 
-Dienelė brėkšta», ir giesmės 
paties vyskupo parašytos; 
«Sudiev, Lietuva», «Anykščių 
šilelis», ir dainos iš jo «Ke
lionės Peterburkan». Ir aš, ir 
senelis Juozapas mokėjome 

jas ^atmintinai, nes tas dai 
nas nuolat dainuodavo mano 
motina, mano senelis, vysku
po brolis Jonas. Madoje jos 
buvo ir visoje Anykščių pa
dangėje. Mėgo jas ir vysku
po liokajus Juozapas. Kai tu
rėdavo laiko, ir jis ateidavo 
į viršų ir padėdavo mums 
giedoti. Ypač mums sekdavo
si «Sudiev Lietuva».

A. Vienuolis 
(iš atsiminimų apie vysk.

A, Baranauską

GANDRAI

Nors gandrai neturi gervės 
grožio ir negali su šiuo paukš 
čiu lygintis, vis dėlto savo 
kontrastinėmis spalvomis, sa
vo rimtais judesiais, o dar la 
biau savo puikiu polėkiu truu 
kia žmogaus akį. Todėl dau
gelyje kraštų žmogus atlei
džia jam jo smulkias nuodė
mes ir visaip reiškia savo 
palankumą, kuri gandras mo. 
ka tinkamai įvertinti. Tiktai 

tepasitraukia tiėms Lietuvos 
laukų darbininkams iš kelio 
ir jų nevengia, nes žino kad 
jie jam nieko bloga nepada
rys.

T Ivanauskas
(Iš Lietuvos paukščių)

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 
ZelinaJ Mons, Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975

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

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8,00 ir 17,09 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 19 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 val.į
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 van 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Pmdente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

’Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB

PLATINKITE VIS

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

lííMAOJ CAKKilEKI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ina į žmogaus sveikatą jau 
visi yra ..vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
«įtikinkite k visados naudokite!

. Ruai Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones:;J51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
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Šv. Cecilijos iškilmingesnio 
paminėjimo šventę Bendruo
menės choras nukėlė 
į gruodžio 3 dieną. Tada bus;

11 valanda šventos mišios 
su bendra choristų šventa 
Komunija. Mišios bus aukoja 
mos ir už mirusius choro na
rius. Todėl kviečia dalyvauti 
ir buvusių choristų seimų ^na 
rius.

16 valandą choristų ir jų 
tėvų subuvimas Jaunimo Na
muose.

Ir šiemet, gruodžio 31 die
ną choras ruošia tradicinį 
Naujųjų Metų sutikimą. Jau 
gautas labai geras orkestras, 
Kita programa bus paskelbta 
vėliau.

Gruodžio 2 dieną 20 valan
dą Ramovės salėje šaukiamas 
bendas tėvų susirinkimas. 
Prašomi dalyvauti visi «žilvi- 
tiečių* tėvai.

Valdyba
naegMHii
iwmiimü

KARIUOMENĖS PAMINĖ
JIMAS sutraukė apie 200 žmo 
nių. Minėjimo programą pra
dėjo «Aušros» choro pirminio 
kas p. Jonas Bajorinas, pa
kviesdamas pagerbti tylos mi
nutę už Lietuvos Nepriklauso 
mybę Jgyvybęs paaukojusius 
partizanus, karius ir šaulius, 
Po susikaupimo «Aušros» cho 
ras pagiedojo Vaičiūno «Kri
tusioms šauliams ir kariams 
pagerbti giesmę»,

Kapitonas Juozas Čiuvins- 
kas priminė, jog. Lietuvos lais 

DR, ANTONIO SIAULYS
j C. R. M. 10 647

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

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

į Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada 
• Horário - das 14 as 20 horas 

Sabado das 9 ^as 12 horas
DR, JONAS NIÇIPORCIUKAS

' Cirurgião Dentista
’ p/ Universidade de São Paulo
{ RAIÓS X
’ Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 

Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

vės idealas sutraukė patrio
tiškąjį į kariškių eiles Lietu
vos jaunimą, iš mokyklų, iš 
kaimų, iš dirbtuvių Nepriklau 
somybės idealas skirtingų luo 
mų ir pažiūri vyrus sujungė 
vieningai kovai su priešu. Ir

P. Petras Šimonis
30 metų Bendruomenės chore 
re dainuojąs. Buvęs jo pirmi
ninkas ir beveik nuolatinis 

jo iždininkas.

šiandien, kai Lietuva vėl pa
vergta galingo priešo, lietu
vius visur ir visada gali ir 
turi jungti tėvynės išlaisvini
mo idealas, ums reikia di
džios, tamprios vienybė*, su
siklausymo ir darbo, - ik taia 
Lietuva vėl nusikratys vergi
jos pančiais.

Muziko Liudo Ra icko va
dovaujami «Aušros» choro vy
rai jautriai sudainavo eilę pa
triotiškų dainų. Plės. Aldona 
Butrimaviūtė bei Rimantė S te 
ponaitytė meistriškai padekla
mavo šventės nuotaikai pri
taikytus eilėraščius, o pp. J. 
Bajorinas su Piju Butrimavi- 
čium perskaitė ilgą eiliuotą 
Lietuvos kario laišką savo 
mamytei, linksma forma {pri
minusį kareivinių gyvenimo 
tvarką, užsiėmimus, mokymą, 
maistą, poilsį. Ta deklamaci
jų bei dainų pynė buvo labai 
vykusiai surežisuota ir pali
ko gražaus įspūdžio klausy-

Trisdešimties metų veikimo sukakties proga 
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CHORĄ, 

ryžtingai išvariusį platų kultūrinio darbo barą, garsinu
si per dainą, giesmę, tautinius šokis Lietuvos "ir lietu
vių vardą, nuoširdžiai svei&iname ir linkime ir toliau 

su tokiu pat ryžtumu garsinti brangiosios Tėvynės 
vardą sve&imoj padangėj.

Mes su Jumis 1
Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Studijų Savaitės Komitetas
S. Paulo 1967 m. gruodžio mėn.

PASKUTINIS BENDRUOMENES ORGANIZAVIMO 
KOMITETO POSĖDIS

Šaukiamas š. m. gruodžio 3 dieną 15 valandą Mo- 
okoje, Dr. V. Kudirkos salėje, paskutiniems rinkimų rei
kalams aptarti. K v ečiami dalyvauti ne tik visi komite
to nariai, bet ir Bendruomenę susidomėję asmenus.

5nž. Z. Bačelis

GIMTADIENIO PROGA Toleikių šeima nuoširdžiai 
sveikina inž. MYKOLĄ MITRULĮ ir ROŽĘ TUBELYTE.

Ilgiausių, laimingų ir palaimingų metų!

P. Jonas Bagdžius 
30 metų Bendruomenės cho
re dainuoja ir yra dabartinis 

jo pirmininkas.

tojams. Programa užsitęsė tik 
gerą valandą.

Tėvas Leonas Zaremba au
kojo šv. Mišių auką ir pasa
kė turiningą, visiems lengvai 
suprantamą pamokslą. Primi 
nė, jog kariškių luomas yra 
vienas iš keturių pagrindinių 
luomų, minimų jau nuo senų 
senovės laikų (ūkininkai, pir
kliai, amatininkai ir kariš
kiai). Evangelijose kariai ne 
kartą palankiai pramenami, 
jie statomi kitiems geru pa
vyzdžiu. Mūsų gi kariai, Ne
priklausomybės kovų kariai 
verti; didžios dėkingos pagar
bos bei prisiminimo, Šv. Mi
šias .^aukojame ne vien už 
kovele kritusius mūsų ka- 
rius^ęt ir už gyvusius, už 
Lietuos laisvę dabar įvai

Comercio e Industria de Guarda Chuvas ......... /
VICENTE VICTOR BANYS ? . -'<■?

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

riais būdais kovbjančiuosius.
Aukai kieliką ir vyną su 

vandeniu atnešė Jonas Bajo
rinas su ponia Šlepetiene tau 
tiškuose rūbuose. Visa salė 
labai darniai ir didingai gie
dojo tradicines senąsias mišių 
giesmes: «Pulkim ant kelių», 
«Prieš Tavo altorių», «Prieš 
taip didį 'Sakramentą, Jėzau 
pas mane ateiki», ir gale —• 
«Marija, Marija . Tokios pa 
maldos ir giedojimai, anot mū 
sų poeto vyskupo Baranaus
ko «ažu širdies stveria!»

Prieš išsiskirstant inžinie
rius Zenonas Bačelis priminė 
žmonėms gruodžio 10 dienos 
rinkimus į Brazilijos Krašto 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bą ir buvo išdalinta apie 500 
balsavimo lapų.
HEEBSMI1

BAIGIAMA KALĖDOTI

Tėvai Jonas Bružikas ir 
Leonas Zaremba šiomis sa
vaitėmis jau spėjo visus toli- 
mesniuosius «bairrus» aplan
kyti ir jau suka i artimiau
sius, kaip Mooką, Bertiogą, 
Libanesa ir kt. Tikimasi jspė-s 
ti iki Kalėdų aplankyti visas 
žinomas lietuvių šeimas. Jei, 
kas dar neaplankytas1, ar kur] 
nebespėtų užeiti, Kūčioms 
plotkelių galima gauti ir Želi-' 
nos klebonijoje ar pas Tėvus 
Jėzuitus Mookoje.

Už «Musų Lietuvą» užW* 
mokėjo. Po 10,00 nkr.: Onà

Kalinauskienė, Juozas Butaúí 
kas, Valteris Paniuškis. J. 
Stanžėnas, Juozas Gavėnas, 
Marija Višniauskienė.

Po 7,00 nkr.: J. Perednis, J. 
Jočytė, H. Jasenevičius, I|p 
nas Labuckas, Juozas Bodea- 
dorfas, Jonas Pranaitis ir Ja
nas Antanaitis.

Garbės leidėjai: Juozas Ga 
venas ir Bendruomenės cho
ras po 50,00 nkr,
WMÜBII 
iHUBMlii

LIETUVIAI!
NEPAMIRŠKITE PA

RENGTU URNU11!
Gruodžio 10 lietuviai turės 

progą parodyti, kad lietuvy
bė nepamiršta, kad ji yra ir 
liks jiems brangi.

Gruodžio 10 vyks lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rinki
mai. Taryba bus lietuvių ko
lonijos atstovybė. Ji rūpinsis 
išlaikyti tai kas lietuviška, 
pritraukti nutolusius, palaiky
ti savus gražius ir vertingus 
papročius, lietuvišką kultūrą; 
ji rūpinsis panaudoti visas 
priemones pavergtai tėvynėj 
laisvę atgauti. Taryba rūpin
sis padėti savo tautiečiams ir 
morališkai ir medžiagiškai.

Todėl visi, kam rūpi lietu’ 
vių vienybė, laikys savo ma 
lonia pareiga dalyvauti Gruo
džio 10 rinkimuose, nė kiek 
nepaisydami Bendruomenės 
priešininkų kurstymų neda
lyvauti.

Balsavimo pareiga ya tiek 
lengva ir visiems prieinama, 
kad kiekvienas gali• ją atlikti, 
pasirinkęs artimiausią rinki
mų vietą, kurios yra nurody
tos Kandidatų sąrašo pra
džioje.

Kas negavo registracijos la 
pų, tas galės užsiregistruoti 
balsavimų dieną atėjęs bal
suoti. Nei vienas lietuvis atė 
jęs balsuoti, nebus atstumtas. 
Iš 26 kandidatų pasirinkęs 15 
pavardžių atžymės jas kry
žiuku ir sulenkstęs lapą įmes 
į urną.

< . i
Rinkimų komisijos, paskuti

nius neaiškumus paaiškins bal 
savimų diena.
Balsavimaibus nuo 8 iki 18 vai.

Zenonas Bačelis
Komiteto Pirmininkas
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